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उत्पि को पसु्तक
1 आिदमा परमशे् वरले आकाशमण्डल र पथृ्वी स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 2 पथृ्वी

िनराकार र शनू्य िथयो । समु को सतहमािथ अन्धकार िथयो । परमशे् वरका आत्मा
सारा समु मािथ प र मण गद हुनहुुन्थ्यो । 3 परमशे् वरले भन् नभुयो, “उज्यालो
होस,्” र त्यहाँ उज्यालो भयो । 4 परमशे् वरले उज्यालोलाई हने ुर्भयो, र त्यो
असल िथयो । उहाँले उज्यालोलाई अन्धकारबाट छुट् ाउनभुयो । 5 परमशे् वरले
उज्यालोलाई “िदन”, र अन्धकारलाई “रात” भन् नभुयो । साँझ पर् यो र िबहान
भयो - पिहलो िदन । 6 परमशे् वरले भन् नभुयो, “पानीको िबचमा एउटा क्षे होस,्
र त्यसले पानीलाई दईु भागमा िवभाजन गरोस ् ।” 7 परमशे् वरले त्यो क्षे बनाएर
त्यसमिुन र मािथको पानीलाई िवभाजन गन ुर्भयो । तब त्यस्तै भयो । 8 परमशे् वरले
त्यस क्षे लाई “आकाश” भन् नभुयो । साँझ पर् यो र िबहान भयो - दो ो िदन ।
9 परमशे् वरले भन् नभुयो, “आकाशमिुनको जम्मै पानी एक ठाउँमा जम्मा होस,्
र ओभानो जिमन दखेा परोस ् ।” तब त्यस्तै भयो । 10 परमशे् वरले ओभानो
जिमनलाई “पथृ्वी” भन् नभुयो, र जम्मा भएको पानीलाई “समु ” भन् नभुयो ।
उहाँले हने ुर्भयो, र त्यो असल िथयो । 11 परमशे् वरले भन् नभुयो, “पथृ्वीले आ-
आफ्नो जाितअनसुारको वनस्पित, िबउ हुने बोट-िबरुवाहरू र फलिभ ै िबउ हुने
फल-फलाउने रुखहरू उमारोस ् ।” तब त्यस्तै भयो । 12 पथृ्वीले वनस्पित, आ-
आफ्नो जाितअनसुारका िबउ हुने बोट-िबरुवाहरू र आफ्नै फलिभ िबउ हुने फल-
फलाउने रुखहरू उमार् यो । परमशे् वरले हने ुर्भयो, र त्यो असल िथयो । 13 साँझ
पर् यो र िबहान भयो - ते ो िदन । 14 परमशे् वरले भन् नभुयो, “िदनलाई रातबाट
अलग गनर्को िन म्त आकाशमा ज्योितहरू होऊन ् र ितनीहरू ऋतहुरू, िदनहरू र
वषर्हरूका िन म्त िचन्हहरू होऊन ्। 15 पथृ्वीमािथ उज्यालो िदनलाई ती आकाशमा
ज्योितहरू होऊन ् ।” तब त्यस्तै भयो । 16 परमशे् वरले दईुवटा िवशाल ज्योित
बनाउनभुयो, ठुलो ज्योितचािह ँ िदनमािथ भतु्व गनर्, र सानोचािह ँ रातमािथ भतु्व
गनर् । उहाँले ताराहरू पिन बनाउनभुयो । 17 पथृ्वीमािथ उज्यालो िदन, िदन र
रातमािथ भतु्व गनर्, र उज्यालोलाई अन्धकारबाट अलग गनर् 18 परमशे् वरले ती
आकाशमा राख् नभुयो । परमशे् वरले हने ुर्भयो, र त्यो असल िथयो । 19 साँझ
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पर् यो र िबहान भयो - चौथो िदन । 20 परमशे् वरले भन् नभुयो, “पानी ठुलो
सङ्ख् यामा जीिवत ाणीहरूले भ रऊन,् र पथृ्वीमािथ आकाशमा पक्षीहरू उडनू ्
।” 21परमशे् वरले िवशाल जलचरहरू, र आ-आफ्नो जाितअनसुारको सबै जीिवत
ाणी, चलहल गन र परैु पानीलाई भन ाणीहरू, र आ-आफ्नो जाितअनसुारको

पखटेा भएका सबै पक्षीहरूलाई स ृ ष् ट गन ुर्भयो । परमशे् वरले हने ुर्भयो, र त्यो असल
िथयो । 22 परमशे् वरले ितनीहरूलाई यसो भनरे आिशष ् िदनभुयो, “फल्द-ैफुल्दै र
व ृ हुदँ ै जाओ, र समु मा भ रदँै जाओ । पथृ्वीमा पक्षीहरू व ृ होऊन ्।” 23साँझ
पर् यो र िबहान भयो - पाँचौँ िदन । 24 परमशे् वरले भन् नभुयो, “पथृ्वीले आ-आफ्नो
जाितअनसुारको जीिवत ाणीहरू, पाल्त ु पशहुरू, घ ने जन्तहुरू, र पथृ्वीका

जङ्गली जनावरहरू उत्पन् न गरोस ्।” तब त्यस्तै भयो । 25 परमशे् वरले पथृ्वीका
जङ्गली जनावरहरू, पाल्त ु पशहुरू, जिमनमा घ ने सबै जन्तहुरूलाई ितनीहरूकै
आ-आफ्नै जाितअनसुार बनाउनभुयो । उहाँले हने ुर्भयो, र त्यो असल िथयो ।
26 परमशे् वरले भन् नभुयो, “मािनसलाई हा ो स्वरूपमा, हा ो ितरूपमा बनाऔ ँ ।
ितनीहरूले समु का माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्त ु पशहुरू, सारा पथृ्वी, र
पथृ्वीमा घ ने सबै जन्तहुरूमािथ अिधकार गरून ् ।” 27 परमशे् वरले मािनसलाई
आफ्नै स्वरूपमा स ृ ष् ट गन ुर्भयो । उहाँले ितनलाई आफ्नै ितरूपमा स ृ ष् ट गन ुर्भयो
। नर र नारी गरी उहाँले ितनीहरूलाई स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 28 परमशे् वरले ितनीहरूलाई
आिशष् ◌् िदनभुयो र भन् नभुयो,“फल्द-ैफुल्दै र व ृ हुदँ ै जाओ । पथृ्वीमा भ रदँै
जाओ, र त्यसलाई आफ्नो वशमा राख । समु का माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू,
र पथृ्वीमा चलहल गन सबै जीिवत ाणीहरूमािथ अिधकार गर ।” 29 परमशे् वरले
भन् नभुयो, “हरे, मलैे पथृ्वीका िबउ हुने हरेक बोट-िबरुवाहरू, र फलिभ ै िबउ हुने
हरेक फल-फलाउने रुखहरू ितमीहरूलाई िदएको छु । ती ितमीहरूका िन म्त आहारा
हुनछेन ् । 30 पथृ्वीका हरेक जङ्गली जनवारहरू, आकाशका हरेक पक्षीहरू, र
सबै घ ने जन्तहुरू, र जीवन भएका हरेक ाणीलाई मलैे आहाराको िन म्त सबै
ह रया बोट-िबरुवाहरू िदएको छु ।” तब त्यस्तै भयो । 31 परमशे् वरले आफूले
बनाउनभुएका सबै कुरा हने ुर्भयो । त्यो ज्यादै असल िथयो । साँझ पर् यो र िबहान
भयो - छैटौँ िदन ।

2
1 सारा आकाशमण्डल र पथृ्वी, र ितनमा भएका सबै जीिवत ाणीहरूको
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स ृ ष् ट परुा भयो । 2 सातौँ िदनसम्ममा परमशे् वरले आफूले गन ुर्भएको कामलाई
परुा गन ुर्भयो ।यसकैारण उहाँले सातौँ िदनमा सबै कामबाट िव ाम लनभुयो ।
3 परमशे् वरले सातौँ िदनलाई आिशष् ◌् िदनभुयो र त्यसलाई पिव तलु्याउनभुयो,
िकनभने आफ्नो स ृ ष् टमा गन ुर्भएका सबै कामबाट यसै िदनमा उहाँले िव ाम
लनभुयो । 4 परम भु परमशे् वरले आकाश र पथृ्वीलाई स ृ ष् ट गन ुर्भएको समयमा

भएका घटना महरूको व ृ ान्त यही िथयो । 5 पथृ्वीको भिूममा अझै कुनै वनस्पित
िथएन, र कुनै िबरुवा पिन उ केो िथएन, िकनभने परम भु परमशे् वरले पथृ्वीमा
पानी वसार्उनभुएको िथएन, र भिूममा खतेी गनर्को िन म्त त्यहाँ कुनै मािनस िथएन
। 6 तर पथृ्वीबाट मािथ आएको कुइरोले जम्मै भिूमको सतहलाई िभजाउने गथ्य ।
7 परम भु परमशे् वरले भिूमको माटोबाट मािनस बनाउनभुयो, र त्यसको नाखबाट
जीवनको सास फुिकिदनभुयो, र मािनस जीिवत ाणी भयो । 8 परम भु परमशे् वरले
अदनको पवूर्ितर एउटा बगैचँा लगाउनभुयो, र उहाँले बनाउनभुएको मािनसलाई
त्यहीँ राख् नभुयो । 9 हनेर्मा रा ो र खानको िन म्त असल फल भएको सबै रुखलाई
परम भु परमशे् वरले भिूमबाट उमान ुर्भयो । बगैचँाको िबचमा भएको जीवनको रुख,
अिन असल र खराबको ज्ञान िदने रुख पिन उहाँले उमान ुर्भयो । 10 बगैचँालाई
िभजाउन अदनबाट एउटा नदी िनस्केको िथयो । त्यहाँबाट त्यो छु एर चारवटा
नदी बनकेा िथए । 11 पिहलो नदीको नाम पीशोन हो । यो त्यही नदी हो जनु
हवीलाको सारा भिूममा बग्दछ, जहाँ सनु पाइन्छ । 12 त्यस भिूमको सनु असल
छ । त्यहाँ खोटो र आिनक्स पत्थर पिन छन ् । 13 दो ो नदीको नाम गीहोन हो
। योचािह ँ कूशको सारा भिूममा बग्दछ । 14 ते ो नदीको नाम टाइि स हो, जनु
अश्शरूको पवूर्बाट बग्दछ । चौथो नदी य ू े टस हो । 15 परम भु परमशे् वरले
मािनसलाई अदनको बगैचँामा लगी त्यहाँ खतेीपाती गनर् र त्यसको हरेचाह गनर्
राख् नभुयो । 16 परम भु परमशे् वरले यसो भनी आज्ञा गन ुर्भयो, “बगैचँाको सबै
रुखबाट खान तलँाई स्वतन् ता छ । 17 तर असल र खराबको ज्ञान िदने रुखबाट
तैलँ े नखान,ू िकनभने जनु िदन तैलँ े त्यो फल खान्छस,् त ँ िनश् चय नै मनछस ् ।”
18 त्यसपिछ परम भु परमशे् वरले भन् नभुयो, “मािनस एकलो रहन असल छैन ।
म त्यसको लािग एउटा सहुाउने सहयोगी बनाउनछुे ।” 19 परम भु परमशे् वरले
भिूमबाट सबै पशहुरू र आकाशका सबै पक्षीहरू बनाउनभुयो । त्यसपिछ मािनसले
ती सबलैाई के नामले बोलाउँदो रहछे भनरे उहाँले ती त्यसको अिग ल्याउनभुयो
। हरेक जीिवत ाणीलाई मािनसले ज-ेजे नामले बोलायो, त्यही-त्यही नै हरेकको
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नाम भयो । 20 मािनसले सबै पाल्त ु पश,ु आकाशका सबै पक्षीहरू, र सबै जङ्गली
जनावरहरूलाई नाम िदयो । तर मािनसको िन म्त त्यहाँ कुनै सहुाउदँो सहयोगी
पाइएन । 21 परम भु परमशे् वरले मािनसलाई गिहरो िन ामा पान ुर्भयो, यसकैारण
मािनस िनदायो । परम भु परमशे् वरले त्यसका करङहरूमध्ये एउटा िझक् नभुयो
र करङ िझकेको ठाउँमा मास ु भ रिदनभुयो । 22 परम भु परमशे् वरले मािनसबाट
िझक् नभुएको करङबाट एउटी स् ी बनाउनभुयो र ितनलाई मािनसकहाँ ल्याउनभुयो
। 23 मािनसले भन्यो, “ियनी त मरेा हाडहरूको हाड र मासकुो मास ु हुन ्। ियनलाई
‘नारी’ भिननछे, िकनभने ियनी नरबाट िझिकएकी िथइन ् ।” 24 त्यसकैारण
मािनसले आफ्ना बबुा र आमालाई छोड्नछे, त्यो आफ्नी पत् नीसगँ एक हुनछे,
र ितनीहरू एउटै शरीर हुनछेन ् । 25 मािनस र त्यसकी पत् नी दवुै नाङ् गै िथए, तर
ितनीहरू लजाउदँनै िथए ।

3
1 परम भु परमशे् वरले बनाउनभुएका सबै जङ्गली पशहुरूमध्ये सपर्चािह ँ बढी

धतूर् िथयो । त्यसले स् ीलाई भन्यो, “के परमशे् वरले साँच् चै नै ितमीहरूलाई
बगैचँाको कुनै रुखको फल नखान ूभनी भन् नभुएको छ?” 2 स् ीले सपर्लाई भिनन,्
“हामीले बगैचँाका रुखहरूका सबै फल खान सक्छौ,ँ 3तर बगैचँाको िबचमा भएको
रुखको फलको िवषयमा भन,े परमशे् वरले भन् नभुएको छ, ‘ितमीहरूले त्यो नखान,ू
न त ितमीहरूले त्यो छुन,ू न ता ितमीहरू मनछौ ।’ ” 4 सपर्ले स् ीलाई भन्यो,
“िनश् चय नै ितमीहरू मनछैनौ । 5 िकनभने परमशे् वर जान् नहुुन्छ, िक जनु िदन
ितमीहरू त्यो खान्छौ ितमीहरूका आखँा खलु्नछेन,् र असल र खराबको ज्ञान
पाएर ितमीहरू परमशे् वरजस्तै हुनछेौ ।” 6 जब स् ीले त्यो रुखको फल खानमा
असल, र हनेर्मा रहरलाग्दो, अिन ब ु ाप् त गनर्लाई त्यसको चाह गन ुर्पन रहछे
भनरे दे खन,् ितनले त्यसका केही फलहरू टिपन ् र खाइन ् । त्यसपिछ ितनले
केही आफूसगँै भएका आफ्ना पितलाई पिन िदइन,् र उनले पिन त्यो खाए ।
7 तब ितनीहरू दवुकैा आखँा खलु,े र ितनीहरू नाङ् गै रहछेन ् भनरे थाहा पाए ।
ितनीहरूले अञ् जीरका पातहरू गाँसरे आफ्ना िन म्त वस् बनाए । 8अिन साँझपख
जब ितनीहरूले परम भु परमशे् वर बगैचँामा िहिँडरहनभुएको आवाज सनु,े तब
मािनस र उनकी पत् नी बगैचँाका रुखहरूिबच परम भु परमशे् वरको नजरबाट लकेु।
9 परम भु परमशे् वरले मािनसलाई बोलाउनभुयो, “त ँ कहाँ छस?्” 10 मािनसले
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भन्यो, “मलैे बगैचँामा तपाईंको आवाज सनुे,ँ र म डराएँ िकनिक म नाङ् गै िथएँ
। यसकैारण म लकँेु ।” 11 परमशे् वरले भन् नभुयो, “त ँ नाङ् गै िथइस ्भनरे तलँाई
कसले भन्यो ? के मलैे तलँाई नखान ू भनरे आज्ञा गरेको रुखको फल तैलँ े खाइस ्
?” 12 मािनसले भन्यो, “तपाईंले मसगँै रहनलाई िदनभुएको स् ीले मलाई
त्यस रुखको फल िदई, र मलैे त्यो खाएँ ।” 13 परम भु परमशे् वरले स् ीलाई
भन् नभुयो, “तैलँ े यो के ग रस?्” स् ीले भिनन,् “सपर्ले मलाई छल गर् यो, र
मलैे खाएँ ।” 14 परम भु परमशे् वरले सपर्लाई भन् नभुयो, “तैलँ े यसो गरेको हुनाले
सबै पाल्त ु पशहुरू र जङ्गली जनावरहरूमा केवल त ँ ािपत हुनछेस ् । त ँ तरेो
पटे ारा िहडँ्नछेस,् र तरेो जीवनभ र नै त ैलँ े माटो खानछेस ्। 15 तरेो र स् ीिबच,
अिन तरेो सन्तान र स् ीको सन्तानिबच म दशु्मनी हा लिदनछुे । त्यसले तरेो िशर
कुल्चनछे, र तैलँ े त्यसको कुकुर् च् चा डस् नछेस ् ।” 16 उहाँले स् ीलाई भन् नभुयो,
“म तरेो सव-वदेना ज्यादै बढाइिदनछुे; तैलँ े पीडामा नै बालक जन्माउनछेस ् ।
तरेो इच्छा तरेो पितको लािग हुनछे, तर त्यसले तलँाई आफ्नो अधीनमा राख् नछे
।” 17 आदमलाई उहाँले भन् नभुयो, “तैलँ े तरेी पत् नीको कुरा सनुकेो, र मलैे
तलँाई नखान ू भनकेो रुखको फल तैलँ े खाएको हुनाल,े तरेो कारण यो भिूम ािपत
भएको छ । तरेो जीवनभ र नै त ैलँ े यस भिूममािथ कडा प र म गरेर खानछेस ्
। 18 त्यसले तरेो िन म्त काँढा र िसउडँीहरू उमानछ, र तैलँ े खतेका िबरुवाहरू
खानछेस ्। 19 त ँमाटोमा नफकुर् न्जले, तैलँ े आफ्नो प र मको पिसना बगाएर भोजन
खानछेस,् िकनिक त ँ माटैबाट िनका लएको िथइस ् । त ँ माटै होस,् र माटोमा नै
फिकर् जानछेस ् ।” 20 मािनसले आफ्नी पत् नीको नाम हव् वा राख् यो िकनिक ितनी
सबै जीिवत ाणीकी आमा हुन ्। 21 परम भु परमशे् वरले आदम र उनकी पत् नीका
िन म्त छालाका लगुा बनाई ितनीहरूलाई पिहराइिदनभुयो । 22 परम भु परमशे् वरले
भन् नभुयो, “असल र खराबको ज्ञान पाएर मािनस हामीजस्तै भएको छ । यसकैारण
अब त्यसलाई आफ्नो हात पसारेर जीवनको रुखको फल खान िदनहुुदँनै न ता त्यो
सधैभँ र जीिवत रहला ।” 23 त्यसकैारण जनु भिूमबाट त्यो िनका लएको िथयो
त्यही भिूममा खतेीपाती गनर् परम भु परमशे् वरले त्यसलाई अदनको बगैचँाबाट
िनका लिदनभुयो । 24 परमशे् वरले मािनसलाई बगैचँाबाट िनका लिदनभुएपिछ
जीवनको रुखतफर् को मागर्मा पहरा िदन उहाँले अदनको बगैचँाको पवूर्मा करूबहरू
र चारैिदशातफर् घिुमरहने ज्वालामय तरवार रा खिदनभुयो ।
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4
1 मािनसलआेफ्नी पत् नीिसत सहवास गरे । अिन ितनी गभर्वती भइन ् र

कियनलाई जन्माइन ।् ितनले भिनन,् “मलैे परम भकुो सहायताले एक परुुष जन्माएँ
।” 2 अिन ितनले ितनको भाइ हािबललाई जन्माइन ् । हािबल गोठालो भए, तर
कियन खतेी गन भए । 3 समय िबत्दै जाँदा कियनले ितनको जिमनको उब्जनीबाट
केही परम भकुहाँ भटेीको रूपमा ल्याए । 4 हािबलको हकमा ितनले बगालका
पिहले जन्मकेाहरू र केही बोसे भागहरू ल्याए । परम भलुे हािबल र ितनका
भटेीलाई हण गन ुर्भयो, 5 तर कियन र ितनका भटेीहरूलाई उहाँले हण गन ुर्भएन
। यसलैे कियन सा ै रसाए र ितनले रस दखेाए । 6 परम भलुे कियनलाई
भन् नभुयो, “त ँ िकन रसाउछँस ् र तैलँ े िकन रस दखेाउछँस ् ? 7 यिद तैलँ े जे
ठीक छ सो ग रस ् भन,े के तलँाई हण ग रनछैेन र? तर यिद तलैे जे ठीक छ
सो गदनस भने त पाप तरेो ढोकैमा ढुक्छ र तलँाई अिधन गनर् इच्छा गछर्, तर
तैलँ े अिधन गनपछर् ।” 8 कियनले आफ्ना भाइ हािबललाई भने । अिन ितनीहरू
खतेमा हुदँा कियननले आफ् ना भाइ हािबलमािथ आ मण गरे र ितनलाई मारे ।
9अिन परम भलुे कियनलाई भन् नभुयो, “तरेो भाइ हािबल कहाँ छ?” ितनले भन,े
“मलाई थाहा छैन । के म मरेो भाइको गोठालो हु ँ र?” 10 परम भलुे भन् नभुयो,
“तैलँ े यो के ग रस?् तरेो भाइको रगतले जिमनबाट मलाई पकुा ररहकेो छ ।
11 अब त ँ जिमबाट ािपत हुन्छस ् जसले तरेो हातबाट बगकेो तरेो भाइको रगत
हण गनर् मखु उघारेको छ । 12 आज उ ान्त तैलँ े खतेी गदार् यसले यसको सामथ्यर्
(फल) िदनछैेन । त ँ भगवुा र आवारा हुनछेस ् ।” 13 कियनले परम भलुाई भन,े
“मरेो दण्ड मलैे सहन सक् नभेन्दा धरैे भयो । 14वास्तवमा,आज तपाईंले मलाई यस
जग् गाबाट धपाउनभुएको छ र म तपाईंको नजरबाट लकु् नछुे । म पथृ्वीमा भगवुा
र आवारा हुनछुे र जसले भे ाउछँ त्यसले मलाई मानछ ।” 15 परम भलुे ितनलाई
भन् नभुयो, “यिद कसलैे कियनलाई माछर् भन,े त्यसमािथ सात गणुा बदला लइनछे
।” अिन परम भलुे कियनमािथ िचन्ह लगाउनभुयो, तािक ितनलाई जसले भे ाए
पिन आ मण नगरोस ्। 16 यसलैे कियन परम भकुो उप स्थितबाट गए र अदनको
पवूर्ितर नोदको मलुकुमा बसोवास गरे । 17कियनले आफ्नी पत् नीसगँ सहवास गरे,
र ितनी गभर्वती भइन ् । ितनले हनोकलाई जन्माइन ् । ितनले एउटा सहर बनाए,
र यसको नाउँ आफ्नो छोराकै नाउमँा राखे । 18 हनोकबाट ईराद ज न्मए । ईराद
महूयाएलका िपता बने । महूयाएल मतशुाएलका िपता बने । मतशुाएल लमेखेका
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िपता बने । 19लमेखेले दइु जना पत् नीहरू ल्याए । एउटीको नाउँ आदा र अक को
नाउँ िसल्ला िथयो । 20 आदाले याबाललाई जन्माइन ् । ितनी पालमा बस् नहेरू र
पशु पालन गनहरूका िपता बने । 21 ितनको भाइको नाउँ यबूाल िथयो । ितनी वीणा
र बाँसरुी बजाउनहेरूका िपता बने । 22 िसल्लाको हकमा, ितनले तबुल-कियन
अथार्त ् काँसो र फलामका काम गनहरूलाई जन्माइन ् । तबुल-कियनकी बिहनी
नामा िथइन ्। लमेखेले ितनकी पत् नीहरूलाई भन,े “ 23 लमेखेका पत् नीहरू आदा
र िसल्ला मरेो कुरा सनु; मलैे जे भन्छु सो सनु । मलाई चोट परु् याउने मिनसलाई
अथार्त ्मलाई घायल बनाउने जवानलाई मलैे मारेको छु । 24 यिद कियनको बदला
सात गणुा लइन्छ भने लमेखेको बदला सतह र गणुा लइनछे ।” 25 आदमले
ितनको पत् नीसगँ फे र सहवास गरे र ितनले अक छोरा जन्माइन ्। ितनले त्यसको
नाउँ शते रा खन ्र भिनन,् “कियनले मारेका हािबलको स ामा परमशे् वरले मलाई
अक छोरा िदनभुएको छ ।” 26शतेको एउटा छोरा भयो ितनले ितनको नाउँ एनोश
राखे । त्यस बलेादे ख मानिसहरूले परमशे् वरको नाउँ पकुानर् सरुु गरे ।

5
1 आदमका सन्तानहरूका िववरण यही हो । परमशे् वरले मािनसलाई स ृ ष् ट

गन ुर्हुदँा उहाँले ितनलाई आफ्नै स्वरूपमा स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 2 उहाँले ितनीहरूलाई
नर र नारी स ृ ष् ट गन ुर्भयो । उहाँले ितनीहरूलाई स ृ ष् ट गन ुर् हुदँा, ितनीहरूलाई
आिशष ् िदनभुयो र ितनीहरूलाई मानवजाित नाउँ िदनभुयो । 3 आदम १३० वषर्को
हुदँा ितनी आफ् नै स्वरूपमा जन्मकेा छोरोको बबुा भए, र ितनले उनको नाउँ शते
राखे । 4आदम शतेको बबुा भएपिछ, ितनी आठ सय वषर् बाँचे । ितनी अझ अरू धरैे
छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 5आदम ९३० वषर् बाँचे अिन ितनी मरे । 6शते १०५
वषर्को हुदँा ितनी एनोशको बबुा भए । 7 ितनी एनोशको बबुा भएपिछ, ितनी ८०७ वषर्
बाँचे र अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 8शते ९१२ वषर् बाँचे र ितनी मरे ।
9 एनोश ९० वषर्को हुदँा, ितनी केनानका बबुा भए । 10 ितनी केनानको बबुा भएपिछ,
एनोश ८१५ वषर् बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 11 एनोश
९०५ वषर् बाँचे र ितनी मरे । 12 केनान ७० वषर्को हुदँा, ितनी महलाललेको बबुा भए ।
13 ितनी महलाललेका बबुा भएपिछ, केनान ८४० वषर् बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू
र छोरीहरूका बबुा भए । 14 केनान ९१० वषर् बाँचे र ितनी मरे । 15 महलालले ६५
वषर्को हुदँा, ितनी यरेेदको बबुा भए । 16 ितनी यरेेदका बबुा भएपिछ, ितनी ८३० वषर्



5:17 viii उत्पि 6:7

बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 17महलालले ८९५ वषर् बाँचे
र ितनी मरे । 18यरेेद १६२ वषर्को हुदँा, ितनी हनोकका बबुा भए । 19 ितनी हनोकको
बबुा भएपिछ यरेेद ८०० वषर् बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए
। 20 यरेेद ९६२ बाँचे र ितनी मरे । 21 हनोक ६५ वषर्को हुदँा, ितनी मतशूलेहको बबुा
भए । 22 हनोक मतशूलेहको बबुा भएपिछ ितनी ३०० वषर्सम्म परमशे् वरसगँै िहडँे ।
23 ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 24 हनोक परमशे् वरसगँै िहडँ,े
र ितनी गए, िकनिक परमशे् वरले ितनलाई लानभुयो । 25 मतशूलेह १८७ वषर्को
हुदँा, ितनी लमेकेको बबुा भए । 26 ितनी लमेकेको बबुा भएपिछ, मतशूलेह ७८२
वषर् बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 27 मतशूलेह ९६९ वषर्
बाँचे अिन ितनी मरे । 28 लमेके १८२ वषर्को हुदँा, ितनी एउटा छोरोको बबुा भए
। 29 ितनले उनलाई यसो भन्दै नोआ नाउँ राख,े “यसले हामीलाई हा ा काम र
हा ा हातका िपडादायी मबाट िव ाम िदनछे, जनु परम भलुे जिमनलाई सराप
िदनभुएको कारण हामीले गनपछर् ।” 30 लमेके नोआको बबुा भएपिछ ५९५ वषर्
बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 31 लमेके ७७७ वषर् बाँच,े
अिन ितनी मरे । 32 नोआ ५०० वषर् बाँचपेिछ, ितनी शमे, हाम र यपेतेका बबुा भए
।

6
1 मािनसहरूको सखं्या पथृ्वीमा व ृ हुदँजैाँदा र ितनीहरूका छोरीहरू जन् म,े

2 परमशे् वरका छोराहरूले मानव-जाितका छोरीहरूलाई आकषर्क (रा ी) दखेे ।
ितनीहरूले ितनीहरूमध्ये कसलैाई आफैले चनुकेो पत् नी ल्याए । 3 परम भलुे
भन् नभुयो, “मरेो आत्मा मानव-जाितमा सदासवर्दा रहनछैेन, िकनभने ितनीहरू
शरीर हुन ् । ितनीहरू १२० वषर् बाँच् नछेन ् ।” 4 ती िदनहरूमा र पिछ पिन पथृ्वीमा
ठुला कदका मािनसहरू (राक्षस) िथए । जब परमशे् वरका छोराहरूले मािनसका
छोरीहरूसगँ िववाह गरे, ितनीहरूका छोराछोरीहरू जन्मे । ियनीहरू उिहलकेा
श शाली अथार्त ् ख्यात मािनसहरू िथए । 5 पथृ्वीका मािनसहरूको दषु् टता बढी
भएको र ितनीहरूका हृदयका िवचारको हरेक भावना िनरन्तर खराबै मा भएको
परम भलुे दखे् नभुयो । 6 पथृ्वीमा मानव-जाितलाई बनाउनभुएकोमा परम भलुे
पछुतो मान् नभुयो, र यसले उहाँलाई दःु खत तलु्यायो । 7 यसलैे परम भलुे
भन् नभुयो, “मलैे स ृ ष् ट गरेका मानव-जाितलाई पथृ्वीको सतहबाट नामटे पानछु;
मानव-जाित र ठुला-ठुला जनावरहरू, घ ने जन्तहुरू र आकाशमा उड्ने पक्षीहरू
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सबलैाई नमाेट पानछु, िकनिक ितनीहरूलाई बनाएकोमा म दःु खत छु ।” 8 तर
नोआले परम भकुो िनगाह पाए । 9 ियनीहरू नोआ बारेका घटनाहरू िथए । नोआ
ितनका समयमा मािनसहरूमा धम र दोषरिहत मािनस िथए । नोआ परमशे् वरसगँ
िहडँे । 10 नोआ शमे, हाम र यपेते ितन छोराहरूका बबुा भए । 11 परमशे् वरको
द ृ ष् टमा पथृ्वी ष् ट भएको र िहसंाले भ रएको िथयो । 12 परमशे् वरले पथृ्वीलाई
दखे् नभुयो; हरे, यो त ष् ट िथयो, िकनिक पथृ्वीका सबै मािनसहरूका मागर् ष् ट
भएका िथए । 13 परमशे् वरले नोआलाई भन् नभुयो, “यो सबै ाणीको अन्त गन
समय आएको म दखे् न सक्छु, िकनभने पथृ्वी ितनीहरूको िहसंाले भ रएको छ
। वास्तवमा, मलैे ितनीहरूलाई पथृ्वीसगँै नष् ट पानछु । 14 तैलँ े आफ्नो िन म्त
गोपरे काठको एउटा जहाज बनाउन ू । जहाजिभ कोठाहरू बनाउन ू र त्यसलाई
िभ -बािहर अलक लगाउन ू । 15 तैलँ े यसलाई यसरी बनाउनःु यसको लम्बाइ
एक सय चा लस िमटर, चौडाइ तईेस िमटर र यसको उच् चाइ चौध िमटरको
होस ् । 16 जहाजको छानो बनाउन ू र यसलाई टुप्पोमा एक प ी एक हात छोडरे
िसद्ध्याउन ू। जहाजको एकप ी ढोका राख् न ूर पिहलो, दो ो र ते ो तला बनाउन ू।
17सनु, जीवनको सास हुने आकाशमिुनका सबै ाणीलाई सवर्नाश पानर् मलै े पथृ्वीमा
जल लय ल्याउन लागकेो छु । पथृ्वीमा भएको सबै ाणी मनछन ्। 18 तर तसँगँ
म मरेो करार स्थािपत गनछु । त,ँ तरेा छोराहरू, तरेी पत् नी र तरेा छोराहरूका
पत् नीहरू जहाजिभ आउनछेौ । 19 हरेक जीिवत णीमध्ये ठुला जनावरहरू र
20 पथृ्वीमािथ घ ने जन् तहुरूलाई जीिवत राख् न भाले र पोथी गरी दइु-दइु वटा
जहाजिभ ल्याउन ू। 21खानलाई र भण्डरण गनर्लाई सबै िकिसमका खानकुेराहरू
जम् मा गन ूर्, जनु तरेो र ितनीहरूका िन म् त आहारा हुनछे ।” 22 यसलैे नोआले यो
गरे । ितनले परमशे् वरले आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम गरे ।

7
1 परम भलुे नोआलाई भन् नभुयो, “त ँ र तरेा सबै जहान जहाजिभ आओ

। िकनिक मरेो साम ु यो पसु्तामा मलैे तलँाई धम दखेकेो छु । 2 हरेक जातका
श ु पशबुाट तैलँ े आफूिसत सात भाले र सात पोथी ल्याउन ू । अशु पशहुरूबाट
चािह ँ त ैलँ े दईुवटा अथार्त ्भाले र पोथी ल्याउन ू । 3 अिन आकाशका पक्षीहरूबाट
ितनीहरूको जाितलाई पथृ्वीको सतहमा जीिवत राख् न सात जोडी भाले र पोथी
ल्याउन ू । 4 िकनिक अबको सात िदनमा म चा लस िदन र चा लस रात पथृ् वीमा
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पानी बसार्उनछुे । मलैे बनाएको हरेक जीिवत ाणीलाई म पथृ्वीको सतहबाट नष् ट
गनछु ।” 5 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ नोआले सबै गरे । 6 पथृ्वीमा जल लय
हुदँा नोआ छ सय वषर्का िथए । 7 जल लयको पानीको कारणले नोआ, ितनका
छोराहरू, ितनकी पत् नी र ितनका बहुारीहरू सगँसगँै जहाजिभ वशे गरे । 8 शु
र अशु पशहुरू, पक्षीहरू र भइँुमा घ ने हरेक ाणी, परमशे् वरले नोआलाई आज्ञा
गन ुर्भएझै ँ9भाले र पोथी गरी जोडी-जोडी नोआकहाँ आए र जहाजिभ वशे गरे ।
10सात िदनपिछ पथृ्वीमा जल लयको पानी पनर् लाग्यो । 11 नोआको जीवनको छ
सय वषर्को दो ो मिहनाको स ौँ िदनमा िवशाल अगाधका मलूहरू फुटे र आकाशका
झ्यालहरू खलुे । 12 चा लस िदन र चा लस रातसम्म पथृ्वीमा पानी प ररह् यो ।
13 त्यही िदनमा नोआ, ितनका छोराहरू शमे, हाम र यपेते अिन ितनकी पत् नी
र ितनका ितन जना बहुारी जहाजिभ वशे गरे । 14 हरेक जङ्गली जनावरको
जात-जातअनसुार, हरेक पाल्त ु पशकुो जात-जातअनसुार, भइँुमा घ ने हरेक घ ने
जन्तकुो जात-जातअनसुार र पखटेा भएको हरेक पक्षीको जात-जातअनसुार सगँसगँै
ितनीहरू जहाजिभ वशे गरे । 15 जीवनको सास हुने सबै ाणीका जोडी-जोडी
नोआकहाँ आएर जहाजिभ वशे गरे । 16 िभ वशे गरेका ाणीहरू सबकैा भाले
र पोथी िथए । परमशे् वरले आज्ञा िदनभुएझै ँ ितनीहरू िभ वशे गरे । 17 त्यसपिछ
परम भलुे ढोका बन्द ग रिदनभुयो । अिन पथृ्वीमा चा लस िदनसम्म जल लय
भयो र पानीले जहाजलाई जिमनबाट मािथ उचाल्यो । 18 पानीले सारा पथृ्वीलाई
पणूर् रूपमा ढाक्यो अिन जहाज पानीको सतहमािथ तै रयो । 19आकाशमिुनका सबै
अग् ला-अग् ला पवर्तहरूलाई ढाक् ने गरी पथृ्वीमा पानी चौप ै भ रयो । 20 पानी
पवर्तहरूको टुप्पोमा सात िमटर मािथसम्म आयो । 21 पक्षीहरू, पा लने पशहुरू,
जङ्गली जनावरहरू, जिमनमा ठुलो सङ्ख्यामा बसोबास गन सबै ाणी र सबै
मानव-जाित जो पथृ्वीमा चलहल गथ, ती सबै मरे । 22 जिमनमा बस् ने सबै जीिवत
ाणी जसले आ-आफ्ना नाकबाट जीवनको सास फेथ, ती सबै मरे । 23 यसरी,

मानव-जाितदे ख ठुला जनावरहरू र घ ने जन्तसुम्म पथृ्वीको सतहमा भएको हरेक
ाणीसाथै आकाशका चराचरुुङ्गीहरू मािसए । ितनीहरू सबै नै पथृ्वीबाट नष् ट

ग रए । नोआ र ितनीिसत जहाजमा हुनहेरू मा बाँचे । 24 एक सय पचास िदनसम्म
पथृ्वीमा पानी घटेन ।
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8
1 परमशे् वरले नोआ, ितनीिसत जहाजमा भएका सबै जङ्गली पशहुरू र सबै

पा लने पशहुरूलाई सम्झनभुयो । परमशे् वरले पथृ्वीमा बतास चलाइिदनभुयो, र
पानी घट्न थाल्यो । 2 अगाधका मलूहरू र स्वगर्का झ्यालहरू बन्द ग रए, अिन
पानी पनर् रोिकयो । 3 जल लयको पानी पथृ्वीमा िबस्तारै घ ो, र एक सय पचास
िदनपिछ पानी िनकै घ ो । 4 सातौँ मिहनाको स ौँ िदनमा जहाज आरारातका
पवर्तहरूमा अिडयो । 5 दसौँ मिहनासम्म पानी िनरन्तर घ टरह् यो । त्यही मिहनाको
पिहलो िदनमा पवर्तहरूका टाकुराहरू दखेा परे । 6चा लस िदनपिछ नोआलेआफूले
बनाएको जहाजको झ्याल खोले । 7 ितनले एउटा कागलाई उडाइिदए र जिमनको
पानी नसकुुञ् जलेसम्म त्यो यताउता उिडरह् यो । 8 त्यसपिछ जिमनको सतहबाट
पानी घटेको छ िक छैन भनरे हनेर् ितनले एउटा ढुकुरलाई पठाए । 9 तर ढुकुरले
आफ्नो खु ा राख् ने ठाउँ कतै पाएन, र त्यो जहाजमा नै ितनीकहाँ फक्य िकनिक
पानीले अझै पिन परैु जिमनलाई ढािकरहकेो िथयो । ितनले आफ्नो हात पसारेर
त्यसलाई समाती जहाजिभ ल्याए । 10अरू सात िदन पखर ितनले फे र जहाजबाट
त्यस ढुकुरलाई पठाइिदए । 11साँझमा त्यो ढुकुर ितनीकहाँ फक्य । हरे! त्यसको
चचु् चोमा भखर्रै टिपएको ताजा भ ाक्षको पात िथयो । त्यसलै,े पानी जिमनबाट
घटेछ भनी नोआले थाहा पाए । 12अरू सात िदन पखर ितनले फे र त्यस ढुकुरलाई
पठाइिदए । त्यो फे र फकर ितनीकहाँ आएन । 13 नोआको छ सय एक वषर्को
पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा जिमनबाट पानी सकु्यो । नोआले जहाजको छत
खोलरे बािहर हरेे र ितनको सकु्खा भिूम दखेे । 14 दो ो मिहनाको स ाइसौँ िदनमा
जिमन सकु्खा भयो । 15 परमशे् वरले नोआलाई भन् नभुयो, 16 “त,ँ तरेी पत् नी, तरेा
छोराहरू र तरेा बहुारीहरू जहाजबाट िनस्केर आओ । 17 तिँसत भएका सबै जीिवत
ाणीहरू अथार्त ् पक्षीहरू, पशहुरू, पथृ्वीको सतहमा हरेक घ ने ाणीलाई तसँगँै

बािहर लएर आइज तािक ितनीहरू पथृ्वीमा पशस्त मा ामा फल्द-ैफुल्द,ै व ृ हुदँ ै
र भ रदँै जाऊन ् ।” 18 त्यसलैे नोआ आफ्ना छोराहरू, आफ्नी पत् नी र आफ्ना
बहुारीहरूसगँै बािहर िनस्के । 19 हरेक जीिवत ाणी, हरेक घ ने जन्त,ु हरेक
पक्षी र पथृ्वीमा चलहल गन हरेक ाणी ितनीहरूका आ-आफ्ना जात-जातअनसुार
जहाजबाट बािहर िनस्के । 20 नोआले परम भकुो िन म्त एउटा वदेी बनाए ।
ितनले श ु पशहुरू र श ु पक्षीहरूमध्ये केहीलाई लई वदेीमा होमब ल चढाए
। 21 परम भलुे यसको सगुन्ध लनभुएपिछ आफ्नो मनमा भन् नभुयो, “मानव-
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जाितको दयको मनसाय बाल्यावस्थादे ख नै दषु् ट हुने भए तापिन म उसको
कारणले गदार् फे र भिूमलाई ाप िदनछैेन,ँ न त मलैे अिहले गरेजस्तै फे र हरेक
जीिवत ाणीलाई सवर्नाश गनछु । 22 पथृ्वी रहुञ् जलेसम्म िबउ छन र कटनी गन
समय, जाडो र गम , ीष् म र िहउदँ अिन िदन र रातको अन्त्य हुनछैेन ।

9
1 त्यसपिछ परमशे् वरले नोआ र ितनका छोराहरूलाई आिशष ् िदनभुयो र

भन् नभुयो, “फल् द-ैफुल्द,ै व ृ हुदँ ै र पथृ्वीमा भ रदँै जाओ । 2 जिमनमा चलहल
गन हरेक जीिवत ाणी, आकाशका हरेक पक्षी, जिमनमा घ ने हरेक जन्त ु र
समु का सबै माछामािथ ितमीहरूको डर र ास रहनछे । ती ितमीहरूका हातमा
स ु म्पएका छन ् । 3 हरेक चलहल गन ाणी ितमीहरूका िन म्त भोजन हुनछेन ् ।
मलैे ितमीहरूलाई ह रया वनस्पितहरू िदएजस्तैअब म ितमीहरूलाई सबै थोक िदन्छु
। 4 तर ितमीहरूले मास ु त्यसको ाण िदने रगतसमते नखाओ । 5 तर ितमीहरूको
ाण िदने रगतको साटो म लखेा लनछुे । हरेक पशबुाट म ाणको साटो लनछुे ।

आफ्नो भाइको हत्या गन हरेक मािनसको हातबाट म त्यस मािनसको ाणको साटो
लनछुे । 6 जसले मािनसको रगत बगाउछँ मािनस ारा नै त्यसको रगत बगाइनछे,

िकनिक परमशे् वरले मािनसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनभुयो । 7 ितमीहरूचािह ँ
पथृ्वीमा फल्द-ैफुल्द,ै व ृ हुदँ,ै फैलदँै जाओ ।” 8 त्यसपिछ परमशे् वरले नोआ र
ितनका छोराहरूलाई यसो भन् नभुयो, 9 “मरेो कुरा सनु! ितमीहरू र ितमीहरूपिछ
आउने ितमीहरूका सन्तानहरू, ितमीहरूसगँै भएका हरेक जीिवत ाणी अथार्त ्
10 पक्षीहरू, पा लने पशहुरू र जहाजबाट बािहर आउनदेे ख पथृ्वीमा भएका
हरेक जीिवत ाणीिसत म मरेो करार स्थािपत गद छु । 11 जल लयको पानी ारा
फे र सबै ाणी नष् ट ग रनछैेनन ् भनी म मरेो करार ितमीहरूिसत स्थािपत गदर्छु
। पथृ्वीलाई सवर्नाश गन जल लय फे र किहल्यै आउनछैेन । 12 परमशे् वरले
भन् नभुयो, “पसु्तौँको िन म्त मरेो र ितमीहरूसाथै हरेक जीिवत ाणीिसत मलैे जनु
करार बाँध्दै छु, त्यसको िचन्ह यही हुन्छ 13 िक मलैे बादलमा इन् णेी राखकेो छु,
र यो मरेो र पथृ्वीको िबचमा करारको िचन्ह हुनछे । 14 मलैे पथृ्वीमािथ बादल
िफँजाउदँा जब इन् णेी दखेा पछर् 15 तब म मरेो करारलाई सम्झनछुे जनु करार मरेो
र ितमीहरूसाथै हरेक जीिवत ाणीको िबचमा बाँिधएको छ । जल लयले फे र
किहल्यै सबै ाणीलाई सवर्नाश गनछैन । 16 परमशे् वर र पथृ्वीमा रहकेा सबै जीिवत
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ाणीिबच बाँिधएको िनत्य रिहरहने कराको सम्झना गनर्लाई म बादलमा दखेा पन
इन् णेीलाई हनेछु ।” 17 तब परमशे् वरले नोआलाई भन् नभुयो, “मरेो र पथृ्वीमा
भएका सबै जीिवत ाणीको िबचमा मलैे स्थािपत गरेको करारको िचन्ह यही हो ।”
18 जहाजबाट बािहर िनस्केर आएका नोआका छोराहरू शमे, हाम र यपेते िथए ।
हाम कनानका िपता िथए । 19 यी ितन जना नोआका छोराहरू िथए, र ियनीहरूबाट
नै समस्त पथृ्वी भ रयो । 20 नोआ िकसान हुन लाग,े र ितनले दाखबारी लगाए
। 21 दाखम िपएर ितनी माि ए । ितनी आफ्नो पालमा नाङ्गै प ल्टरहकेा िथए
। 22 तब कनानका िपता हामले आफ्ना िपताको नाङ्गोपन दखेे र बािहर आएर
दवुै दाजलुाई बताइिदए । 23 त्यसलै,े शमे र यपेतेले एउटा लबदेा लएर त्यसलाई
काँधमा हाले अिन पिछ ल्तर सद गएर ितनीहरूका िपताको नाङ्गोपन ढािकिदए
। ितनीहरूको अनहुार अक प फककाले ितनीहरूले आफ्ना िपताको नाङ्गोपन
दखेनेन ।् 24 नोआ आफ्नो म को लतबाट उठेपिछ ितनका कान्छा छोराले ितनलाई
के गरेका िथए भनी ितनलाई थाहा भयो । 25 त्यसलैे ितनले भन,े “ ािपत होस ्
कनान । त्यो आफ्ना दाजहुरूका कमाराहरूका पिन कमारा होस ्।” 26 ितनले यसो
पिन भन,े “शमेका परमशे् वर यहोवे धन्यका होऊन,् र कनान त्यसको कमारो होस ्।
27 परमशे् वरले यपेतेको क्षे व ृ गन ुर्भएको होस ्र त्यसले शमेका पालहरूमा बास
गरून ्। कनान त्यसका कमारा होस ् ।” 28 जल लयपिछ नोआ ितन सय पचास
वषर् बाँचे । 29 नोआको जम्मा उमरे नौ सय पचास वषर् भयो, अिन ितनी मरे

10
1 ियनीहरू नोआका सन्तानहरू िथए,अथार्त,् शमे, हाम, र यपेते । जल लयपिछ

ितनीहरूका छोराहरू जन्मे । 2 गोमरे, मागोग, माद,े यावान, तबूल, मशेके र
तीरास यपेतेका छोराहरू िथए । 3 अशकनज, रीपत र तोगमार् गोमरेका छोराहरू
िथए । 4 एलीशाह, तश श, िक ीम र रोदानीम यावानका छोराहरू िथए ।
5 ियनीहरूबाट नै सम ु तटवासी छु ए र ितनीहरू आफ् नो जाितअनरुूप आ-
आफ् नो भाषाअनसुार ितनीहरूको भिूमितर गए । 6 कूश, िम इम, पतू र कनान
हामका छोराहरू िथए । 7 सबेा, हवीला, सब्ता, रामाह र सब्तका कूशका छोराहरू
िथए । शबेा र ददान रामाहका छोराहरू िथए । 8 कूश िन ोदका िपता बन,े जो
पथृ्वीमािथका पिहलो िवजतेा िथए । 9 ितनी परम भकुो साम ु श शाली िशकारी
बने । त्यसलैे यसो भिनयो, “परम भकुो साम ु िन ोदजस्तै श क् तशाली िसकारी
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।” 10 ितनका राज्यहरूका सरुुका केन् हरू िशनारको मलुकुका बाबले, अक् कद
र कल्नहे िथए । 11 ितनी त्यो भिूमबाट बािहर अश्शरूितत गए, र िननव,े रहोबोत-
इर, कालह, 12 र िननवे र कालह िबचमा पन रेसने िनमार्ण गरे । यो एउटा ठुलो
सहर िथयो । 13 िम इम लदूी, अनामी, लहाबी, नप् तहूी 14 प सुी, कस्लहूी
(जसबाट प लश्तीहरू आए) र कप् तोरीहरूका पखुार् बने । 15कनान सीदोन अथार्त ्
ितनका जठेो छोरो, िह ी, 16 यबसूी, एमोरी, 17 िगगार्शी, िहव्वी, अरकी, िसनी,
18 अवार्दी, समारी र हमातीहरूका पखुार् भए । त्यसपिछ कनानीहरूका वशंहरू
फै लए । 19 कनानीहरूको िसमाना सीदोनदे ख गरार जाने बाटोितर गाजासम्म,
र सदोम, गमोरा, अदमा र सबोयीम जाने बाटोितर भएर लाशासम्म नै िथयो
। 20 ितनीहरूका वशंहरू र भाषाहरूअनसुार ितनीहरूको भिूम र दशेमा हामका
छोराहरू ियनीहरू नै िथए । 21यपेतेका दाजुशमेका पिन छोराहरू भए । शमे एबरेका
सबै सन्तानहरूका पखुार् िथए । 22 एलाम, अश् शरू, अपर्क्षद, लदू र अराम शमेका
छोराहरू िथए । 23ऊज, हुल, गतेरे र मशेके अरामका छोराहरू िथए । 24अपर्क्षदे
शलेहका िपता बने र शलेह एबरेका िपता बने । 25 एबरेका दईु जना छोरा भए ।
एक जना छोराको नाउँ पलेगे िथयो, िकनभने ितनको समयमा पथृ्वी िवभािजत भयो
। ितनको भाइको नाउँ यो ान िथयो । 26 यो ान अल्मोदद, शलेपे, हसमर्िवत,
यरेह, 27 हदोरम, ऊजाल, िदक्ला, 28 ओबाल, अबमाएल, शबेा, 29 ओपीर,
हवीला योबाबका िपता बने । 30 ितनीहरूका क्षे मशेादे ख सपरा जाने बाटो,
पवूर्का पहाडसम्म िथयो । 31 ितनीहरूका वशंहरू र भाषाहरूअनसुार ितनीहरूका
मलुकुहरू, जाितहरूअनसुार शमेका छोराहरू ियनीहरू नै िथए । 32 ितनीहरूका
वशंावलीहरू र जाितहरूअनसुार नोआका छोराहरूका वशंहरू ियनै िथए । यी
जाितहरूबाट नै जाितहरू छु ए र जल लयपिछ पथृ्वीभ र गए ।

11
1अिहले सारा पतृ्वीमा एउटै भाषा िथयो र शब्दहरू पिन उही िथए । 2 ितनीहरू

पवूर्ितर जाँदा, ितनीहरूले िशनारको भिूममा एउटा मदैान भे ाए र ितनीहरू त्यही बसे
। 3 ितनीहरूले आपसमा भन,े “आओ, ईंटहरू बनाऔ ँ र ितनीहरूलाई रा री पलौँ
।” ितनीहरूसगँ ढुङ्गाको स ामा ईंट िथयो र िहलोको स ामा अलक ा िथयो ।
4 ितनीहरूले भन,े “आओ, हा ो िन म्त एउटा सहर बनाऔ ँ र आकाश नै छुने
एउटा धरहरा िनमार्ण गर् यौँ अिन नाउँ कमाऔ ँ । यिद हामीले यसो गरनौँ भने
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हामी सारा पथृ्वीभ र छरपष् ट हुनछेौँ ।” 5 यसलैे परम भु परमशे् वर आदमका
सन्तानहरूले िनमार्ण गरेका त्यो सहर र धरहरा हनेर् तल आउनभुयो । 6 परमे भलुे
भन् नभुयो, “हरे, ितनीहरू एउटै भाषामा एउटै मािनसझै ँ छन ्अिन ितनीहरूले यसो
गनर् सरुु ग ररहकेा छन ्। ितनीहरूले गनर् चाहकेो कुनै पिन कुरा ितनीहरूको िन म्त
असम्भव हुनछैेन । 7 आओ, हामी तल जाऔ ँ र ितनीहरूका भाषा खलबलाइ
िदऔ,ँ तािक ितनीहरू एउटाले भनकेो अकार्ले बझु् न सकून ्।” 8 यसलैे परम भलुे
ितनीहरूलाई सारा पथृ्वीभ र छरपष् ट पान ुर्भयो र ितनीहरूले त्यो सहर िनमार्ण गनर्
छोडे । 9 यसकारण, यसको नाउँ बाबले रा खयो, िकनभने परम भलुे त्यहाँ सारा
पथृ्वीको भाषा खलबलाउनभुयो अिन त्यहाँबाट नै परम भलुे ितनीहरूलाई सारा
पथृ्वीभ र छरपष् ट पा्न ुर्भयो । 10 ियनीहरू शमेका सन्तानहरू िथए । जल लयको
दईु वषर्पिछ शमे सय वषर्को हुदँा ितनी अपर्क्षदेका िपता बने । 11 शमे अपर्क्षदेका
िपता भएपिछ ितनी पाँच सय वषर्सम्म बाँचे । ितनका अरू छोराहरू र छोरीहरू
पिन भए । 12 अपर्क्षद पैतँीस वषर्को हुदँा ितनी शलेहका िपता बने । 13 अपर्क्षद
शलेहका िपता भएपछो ितनी ४०३ वषर् बाँचे । ितनका अरू छोराहरू र छोरीहरू पिन
भए । 14 शलेह तीस वषर्का हुदँा ितनी एबरेला िपता बने । 15 शलेह एबरेका िपता
भएपिछ ितनी ४०३ वषर् बाँचे । ितनी अरू छोराहरू र छोरीहरूका िपता पिन भए ।
16 एबरे तीस वषर्को हुदँा ितनी पलेगेका िपता बने । 17 पलेगेका िपता भएपिछ एबरे
४३० वषर् बाँचे । ितनी अरू छोराहरू र छोरीहरूका िपता पिन भए । 18 पलेगे तीस
वषर्को हुदँा ितनी रऊका िपता बने । 19 रऊका िपता भएपिछ पलेगे २०९ वषर् बाँचे ।
ितनी अरू छोराहरू र छोरीहरूका िपता पिन भए । 20 रऊ ब ीस वषर्को हुदँा ितनी
सरूगका िपता भए । 21 सरूगका िपता भएपिछ रऊ २०७ वषर् बाँचे । ितनी अरू
छोराहरू र छोरीहरूका िपता पिन भए । 22 सरूग तीस वषर्को हुदँा ितनी नाहोरका
िपता बने । 23 नाहोरका िपता भएपिछ सरूग दईु सय वषर् बाँचे । ितनी अरू छोराहरू
र छोरीहरूका िपता पिन भए । 24नाहोर उनन्तीस वषर्को हुदँा ितनी तरेहका िपता बने
। 25 तरेहको िपता बनपेिछ नाहोर ११९ वषर् बाँचे । ितनी अरू छोराहरू र छोरीहरूका
िपता पिन भए । 26 तरेह स री वषर्को हुदँा ितनी अ ाम, नाहोर र हारानका िपता
बने । 27 तरेहका सन्तानहरू ियनीहरू िथए । तरेहस अ ाम, नाहोर र हारानका
िपता भए अिन हारान लोतका िपता बने । 28 हारान ितनको िपता तरेहसको साम ु नै
ितनको जन्म थलो अथार्त ्कल्दीहरूको ऊरमा मरे । 29 अ ाम र नाहोरले िववाह
गरे र प त् न ल्याए । अ ामकी प त् नको नाउँ साराई िथयो र नाहोरकी प त् नको नाउँ
िमल्का िथयो, ितनी हारानको छोरी िथइन ्अिन हारान िमल्का र ियस्काका िपता



11:30 xvi उत्पि 12:16

िथए । 30 सारा बाँझी िथइन;् ितनको कुनै बालबच् चाहरू िथएनन ् । 31 तरेहले
ितनका छोरो अ ाम, हारानाका छोरो लोत र ितनकी बहुारी साराई अथार्त ् ितनका
छोरो अ ामको प त् नलाई लए र कनानितर जान ितनीहरू कल्दीहरूको ऊरितर
गए । तर ितनीहरू हारानमा आए र त्यहाँ नै बसे । 32 तरेह २०५ वषर् बाँचे र ितनी
हारानमा नै मरे ।

12
1 परम भलुे अ ामलाई भन् नभुयो, “तरेो दशे, तरेा नातदेारहरू र तरेो िपताको

घरानाबाट मलैे तलँाई दखेाउने मलुकुितर जा । 2 म तलँाई ठुलो जाित बनाउनछुे,
म तलँाई आिशष ् िदनछुे, तरेो नाउँ महान ् हुनछे र त ँ आिशष ् हुनछेस ् । 3 तलँाई
आिशष ् िदनलेाई म आिशष ् िदनछुे, तर तलँाई अनादर गनलाई म सराप िदनछुे
। त ँ ारा नै पथृ्वीका सबै प रवारहरूले आिशष ् पाउनछेन ् । 4 यसलैे परम भलुे
भन् नभुएबमोिजम अ ाम गए र लोत पिन ितनीसगँै गए । हारान छोडरे जाँदा अ ाम
पचह र वषर्का िथए । 5 अ ामले ितनकी पत् नी साराई, ितनका भितजा लोत,
ितनीहरूले हारानमा जम् मा गरेका सम्पि र ाप् त गरेका मािनसहरू सबै लगे ।
ितनीहरू कनानको भिूममा जानलाई िहडँे र कनानको भिूममा आइपगुे । 6अ ाम त्यो
भिूम हुदँै शकेममा भएको मोरेको फलाँटको रुखसम्म गए । त्यस बलेा त्यो भिूममा
कनानीहरू बस्थे । 7परम भुअ ामकहाँ दखेा पन ुर्भयो र भन् नभुयो, “यो भिूम म तरेा
सन्तानहरूलाई िदनछुे ।” यसलैे अ ामले ितनीकहाँ दखेा पन ुर्हुने परम भकुो िन म्त
एउटा वदेी बनाए । 8 त्यहाँबाट ितनी बथेलेको पवूर्ितरको दशेितर गए, जहाँ ितनले
बथेलेलाई प श् चमितर र ऐलाई पवूर्ितर पारेर ितनको पाल टाँगे । त्यहाँ ितनले एउटा
वदेी बनाए र परम भकुो नाउकँो पकुारा गरे । 9अिन अ ाम या ा गद नगेवेितर गए
। 10 त्यो भिूममा अिनकाल लागकेो िथयो, यसलैे अ ाम बस् नलाई िम ितर झरे
(गए), िकनिक त्यो भिूममा िनकै अिनकाल लागकेो िथयो । 11 ितनी िम वशे
गनर् लाग्दा, ितनले आफ् नी पत् नी साराईलाई भन,े “हरे, ितमी कित सनु्दरी स् ी छौ
भनी म जान्दछु । 12 िम ीहरूले ितमीलाई दखे् दा 'यो यसकी पत् नी हो' भन् ने छन ्
र ितनीहरूले मलाई मान छन,् तर ितनीहरूले ितमीलाईचािह ँ जीिवतै राख् नछेन ् ।
13 यसलैे ितमी मरेी बिहनी हौ भनी ितमीले भन, तािक ित ो खाितर मरेो भलो होस ्
र ित ो खाितर मरेो जीवन बाँचोस ्। 14 िम वशे गनर् लग्दा साराई अित सनु्दरी
िथइन ्भनी िम ीहरूले दखेे । 15फारोका अिधकारीहरूले ितनलाई दखेे र फारोको
साम ु ितनको शसंा गरे र ती स् ीलाई फारोको घरानामा लिगयो । 16फारोले ितनको
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खाितर अ ामलाई रा ो वहार गरे र ितनलाई गोरु, गधाहरू, नोकरीहरू, गधनैीहरू
र ऊँटहरू िदए । 17अिन परम भलुेअ ामकी पत् नी साराईको कारण फारो र ितनको
प रवारमािथ ठुलो िवपि ल्याउनभुयो । 18 फारोले अ ामलाई बोलाए र भन,े
“ितमीले मलाई यो के गरेको? ितनी ित ो पत् नी िथइन ्भनी मलाई िकन बताएनौ?
19 'ितनी मरेी बिहनी हुन'् भनी ितमीले िकन मलाई भन्यौ? त्यसलैे मलै े ितनलाई
मरेी पत् नी बनाउन मलैे लगे ँ । यसकारण, ित ो पत् नी यहीँ िछन ्। ितनलाई लऊे र
आफ् नो बाटो लाग । 20 अिन फारोले ितनको बारेमा आफ् ना मािनसहरूलाई आदशे
िदए र ितनीहरूले ितनलाई ितनकी पत् नी र ितनीसगँ भएका सबै थोकसिहत पठाए ।

13
1 अ ाम, ितनकी पत् नी र ितनीसगँ भएका सबै थोक लएर िम बाट मािथ

नगेवेितर गए । लोत पिन ितनीसगँै गए । 2अ ाम पशहुरू, चाँदी र सनुमा धरैे धना
िथए । 3 ितनी नगेवेबाट बथेिेतर गइरह,े जहाँ पिहले ितनको पाल िथयो, त्यो बथेले
र ऐको िबचमा िथयो । 4 ितनी आफूले पिहले नै बनाएका वदेी भएको ठाउँमा गए ।
यहाँ ितनले परम भकुो नाउकँो पकुारा गरे । 5 अ ामसगँै या ा ग ररहकेा लोतका
पिन भडेाबा ा र गाईवस्तहुरूका बथान र पालहरू िथए । 6 ितनीहरू दवुै निजकै
रहनलाई जिमनले धान् न सकेन, िकनभने ितनीहरूका सम्पि अत्यिधक िथयो,
यसलैे ितनीहरू सगँै बस् न सकेनन ्। 7अ ाम र लोतका गाईवस् तहुरू र भडेाबा ाका
गोठालाहरूिबच झगडा भयो । त्यस बलेा त्यहाँ कनानीहरू र प रज् जीहरू बस्दथे
। 8 यसलैे अ ामले लोतलाई भन,े “ित ो र मरेा गोठालाहरूिबच झगडा नहोस,्
आ खर हामी त प रवार नै हौँ । 9 के सारा भिूम ित ो साम ु नै छैन र? ितमी जाऊ
र मबाट अलग होऊ । यिद ितमी बायाँत र गयौ भने म दायाँितर जानछुे । वा यिद
ितमी दािहनिेतर गयौ भनौ म दे िेतर जानछुे ।” 10 यसलै,े लोतले व रप र हरेे,
र यदर्नको बेसँीचािह ँ परम भकुो बगैचँाजस्त,ै िम दशेजस्तै सोअरसम्म नै सबिैतर
पानीले रा री िभजकेो िथयो । यो परम भलुे सदोम र गमोरा सवर्नाश गनर् अिघको
कुरा िथयो ।) 11 यसलैे लोतले आफ् नो िन म्त यदर्नको बेसँी चनुे र पवूर्ितर लागे
अिन नातदेारहरू आपसमा छुटे । 12 अ ाम कनानको भिूममा नै बस,े र लोत
मदैानका सहरहरूमा बसे । ितनले आफ् ना पालहरू सदोमसम् म नै टाँगरे बसे ।
13 सदोमका मािनसहरू परम भु िवरु मा दषु् ट पापीहरू िथए । 14 लोत ितनीबाट
अलग भएपिछ परम भलुे अ ामलाई भन् नभुयो, “त ँ उिभएको ठाउँदे ख उ र,
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दिक्षण, पवूर् र प श् चमितर हरे ् । 15 तैलँ े दखेकेा यी सबै भिूम, म तलँाई र तरेा
सन्तानहरूलाई सदाको िन म्त िदनछुे । 16 म तरेा सन्तानहरूलाई पथृ्वीका धलुो
जि कै शस् त बनाउनछुे, यसलैे कसलैे पथृ्वीको धलूोलाई गन् न सक्छ भने मा
तरेा सन्तानहरूलाई गन् न सक् नछे । 17 उठ,् भिूमको चारैितर िहडँ,् िकनिक यो
म तलँाई िदनछुे ।” 18 यसलैे अ ामले आफ्नो पाल उठाए र म केा फलाँटका
रूखहरू निजकै बसोबास गरे, जनु हे ोन िथयो र त्यहाँ परम भकुो िन म्त एउटा
वदेी िनमार्ण गरे ।

14
1 यो अ ापले, एल्लासारका राजा अय क र एलाममा राजा कदोलार्ओमरे र

गोयीमका राजा ितदालको समयमा भएको िथयो । 2 ितनीहरूले सदोमका राजा
बरेा, गमोराका राजा िबशार्, अद् माका राजा िशनाब, सबोियमका राजा शमेबेरे र
बलेा (अथार्त ् सोअरका) िवरु य ु गरे । 3 यी पिछल्ला पाँच जना राजाहरू
िस ीम अथार्त ् मतृ सागरको बेसँीमा भलेा भए । 4 ितनीहरूले बा वषर्सम्म
कदलार्ओमरेको सवेा गरे तर ते ौँ वषर्मा ितनीहरूले िव ोह गरे । 5अिन चौधौँ वषर्मा,
कदोलार्ओमरे र ितनीिसत भएका राजाहरू आए र अस्तरेोत-केणममा रपाईहरूलाई,
हाममा जजूीहरूलाई, शाविेकयार्तमैमा एमीहरूलाई, 6 र होरीहरूलाई सइेरको पहाडी
दशेमा मरुभिूम निजक रहकेो  एल-पारानसम्म आ मण गरे । 7 त्यपिछ ितनीहरू फक
| र एन-िमशपातमा (अथार्त ्कादशेमा) आए अिन अमालकेीहरूका सबै दशेहरू र
हाससेोन-तामारमा बस् ने एमोरीहरूलाई पराजीत गरे । 8 त्यसपिछ सदोमका राजा,
गमोराका राजा, अदमाका राजा, सबोियमका राजा र बलेा (अथार्त ् सोअरका)
राजा िनस्के अिन िस ीमको बेसँीमा य ु को िन म्त तयार भए । 9 एलामका राजा
कदोलार्ओमरे, गोयीमका राजा ितदाल, िशनारका राजा अ ापले, एल्लासारका
राजा अय क; पाँच राजाका िव र चार राजा । 10 िस ीमको बेसँी अलक ाको
धापले भ रएको िथयो, र सदोम र गमोराका राजाहरू भाग,े ितनीहरू त्यसमा खसे
। बाँकी रहकेाहरू पहाडितर भागे । 11 यसलैे राजाहरू सदोम र गमोराका सबै
मालसामानहरू, ितनीहरूका रासनहरू लगे र आफ्नो बाटो लागे । 12|जब ितनीहरू
गए, | ितनीहरूले अ ामका भाइका छोरा लोतलाई पिन ितनका सबै मालसामानसगँै
लग,े जो सदोममा बसोबास ग ररहकेा िथए । 13 उम्केर आएका एक जानले िह ू
अ ामलाई भने । ितनी एश्कोल र अनरेका भाइ म केा फलाँटका रूखहरू निजक
बिसरहकेा िथए, ितनीहरू सबै अ ामका िम हरू िथए । 14 जब अ ामले ितनका
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नातदेारलाई श हुरूले कब्जा गरेको कुरा सनु,े ितनले आफ् ना घरमा नै जन्मकेा
ता लम ाप् त ३१८ जना मािनसहरू लएर ितनले ितनीहरूलाई दानसम्म नै खदेे ।
15 ितनले आफ् ना मािनसहरूलाई राती ितनीहरू िवरु समहू-समहूमा िवभाजन गरे
र ितनीहरूलाई आ मण गरे अिन ितनीहरूलाई होबासम्म खदे,े जनु दमस्कसको
उ र पछर् । 16 | ितनले आफ् ना सबै सम्पि हरू पिन िफतार् ल्याए र ितनका
नातदेार र ितनका मालसामानहरू साथै मिहलाहरू र अन्य मािनसहरू पिन ल्याए ।
17अ ामले कदोलार्ओमरे र ितनीसगँ भएका राजाहरूलाई परािजत गरेर फकपिछ,
सदोमका राजा ितनलाई भटे्न शावकेो (अथार्त ्राजाको उपत्यका) उपत्यकामा गए
। 18शालमेका राजा मल्कीसदेकेले रोटी र दाखम लएर आए । ितनी सव च् चका
पजूाहारी िथए । 19 ितनले उनलाई यसो भन्दै आशोष ्िदए, “स्वगर् र पथृ्वी स ृ ष् ट
गन ुर् हुने परमशे् वरले अ ामलाई आिशष ् िदनभुएको होस ् । 20 सव च् च परमशे् वर
धन्यको हौऊन,् जसले ित ा श हुरूलाई ित ा हातमा समु्पनभुएको छ ।” तब
अ ामले ितनका सबै थोकको दशांश उनलाई िदए । 21सदोमका राजालेअ ामलाई
भन,े “मािनसहरू मलाई दऊे र सबै मालसामानहरू आफैले लजैाऊ । 22 अ ामले
सदोमका राजालाई भन,े “मलैे सव च् च परमशे् वर, स्वगर् र पथृ्वीका स ृ ष् टकतार्
परम भमुा शपथ खाएको छु, 23 मलैे तपाईंबाट एउटा धागोम जु ाको िफ ा वा
कुनै पिन कुरा लनछैेन, तािक 'मलैे अ ामलाई धनी बनाएको छु' भनी तपाईंले
किहल्यै भन् न सक् नहुुनछैेन । 24 मलैे जवान मािनसहरूले खाएका र मसगँ गएका
मािनसहरूका भाग बाहके कुनै कुरा लनछैेन । आनरे, एश् कोल र म लेे आफ् ना
भाग लऊेन ्।

15
1 यी सबै कुराहरू भएपिछ दशर्नमा अ ामकहाँ यसो भन् ने परम भकुो वचन

आयो, “अ ाम, नडराऊ । म नै तरेो ढाल तरेो धरैे महान इ्नाम हु ँ ।” 2अ ामलेभन,े
“हे परम भ,ु तपाईंले मलाई के िदनहुुन्छ र?, िकनभने म सनतानिवहीन रिहरहकेो
छु र मरेो गरको उ रािधकार दमस्कसको एलीएजर हुनछे ।” 3 अ ामले भन,े
“हेन् ुर्होस,् तपाईंले मलाई कुनै पिन सन्तान निदनभुएको हुनाले मरेो घरको भण्डारे
नै मरेो उ रािधकार हुन्छ ।” 4 हने ुर्होस,् त्यसपिछ यसो भन् ने परम भकुो वचन
ितनीकहाँ आयो, “यो मािनस तरेो उ रािधकार हुनछैेन; तर तरैे शरीरबाट ज न्मने नै
तरेो उ रािधकारी हुनछे ।” 5अिन उहाँले ितनलाई बािहर ल्याउनभुयो र भन् नभुयो,
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“आकाशितर हरे ्र ताराहरूलाई गन,् यिद तलैे ितनीहरूलाई गन् न सक् छस ्भने ।”
अिन उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “तरेा सन्तानहरू पिन यस्तै हुनछेन ् ।” 6 ितनले
परम भमुा िवश् वास गरे र उहाँले यसलाई ितनको धािमर्कताको रूपमा गन् नभुयो
।” 7 उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “म परम भु हु,ँ जसले यो भिूम तलँाई िदन
कल्दीहरूका ऊरबाट िनकालरे ल्यायो ।” 8 ितनले उहाँलाई भन,े “हे परम भु
परमशे् वर, मलैे यो ाप् त गनछु भनी मलैे कसरी थाहा पाउने िन?” 9 तब उहाँले
ितनलाई भन् नभुयो, “मलाई ितन वषर्को एउटा कोरली, ितन वषर्को बा ाको एउटा
पाठी, ितन वषर्को एउटा थमुा, एउटा ढुकुर र एउटा परेवा लऊे ।” 10 ितनले
ती सबै उहाँकहाँ ल्याए र ितनीहरूलाई दईु-दईु फ्याक गरेर काटे अिन हरेक
फ्याकलाई आमनसेामने गरी राख,े तर पक्षीहरूलाईचािह ँ ितनले दईु फ्याक पारेनन ।्
11 िशकारी चराहरू िसनोहरूमािथ झ म्टदँा अ ामले ितनीहरूलाई धपाए । 12घाम
डुब् न लाग्दा अ ाम अ ाम मस् न िन ामा परे र हरे, ितनलाई गाढा र डरलाग्दो
अन्धकारले छोप्यो । 13 त्यपिछ परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “तरेा सन्तानहरू
ितनीहरूको आफ्नो नभएको (अकार्को) मलुकुमा वासी हुनछेन ् र ितनीहरूलाई
चार सय वषर्सम् म दास बनाइ नछेन ् र अत्याचार ग रनछेन ् । 14 ितनीहरूले सवेा
गरेको दशेको मलैे न्यान गनछु र त्यसपिछ ितनीहरू शस् त धन-सम्पि हरूसिहत
िनस्केर आउनछेन ् । 15 तर तचँािह ँ तरेा िपता-पखूार्हरूकहाँ शा न्तमा जानछेस ्
र तलँाई व ृ वस्थामा दफन ग रनछे । 16 ितनीहरू चौथो पसु्तामा फे र यहाँ
आउनछेन,् िकनिक एमोरीहरूको अधमर्को िसमा अझै पगुकेो छैन ।” 17 सयूर्
अस्ताउदँा र साँझ पदार्, हरे, धवूाँ आइरहकेो मकल र ब लरहकेो आगोको ज्वाला ती
फ्याकहरूका िबच भएर गयो । 18 त्यसै िदन परम भलुे यसो भनरे अ ामसगँ करार
बाँध् नभुयो, “म तरेा सन्तानहरूलाई यसै ारा यो भिूम िदन्छु, जनु िम ादे ख महानदी
अथार्त ् य ु े टससम्म छ- 19 केनीहरू, कनज् जीहरू, कदोनीहरू, 20 िह ीहरू,
प रज् जीहरू, रपाईहरू, 21 एमोरीहरू, कनानीहरू, िगगार्शीहरू र यबसूीहरूलाई
िदन्छु ।

16
1 अब अ ामकी पत् नी साराईले ितनको िन म्त कुनै सन्तान जन्माएकी िथइनन,्

तर ितनकी हागार नाम गरेकी एउटी िम ी कमारी िथई । 2 त्यसलैे साराईले
अ ामलाई भिनन,् “हने ुर्होस,् परम भलुे मलाई कुनै सन्तान िदनभुएको छैन ।
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जानहुोस ् मरेी कमारीसगँ सतु् नहुोस ् । सायद त्यस ारा मलैे सन्तान ाप् त गनछु।”
अ ामले साराईको कुरा माने । 3 अ ाम कनानमा बसकेो दश वषर्पिछ साराईले
आफ्नी िम ी कमारी हागारलाई अ ाहमकी पत् नी हुनलाई िदइन ् । 4 त्यसलैे
अ ामले हागारसगँ सम्बन्ध राखे र त्यो गभर्वती भई । जब त्यसले आफू गभर्वती
भएको थाहा पाई, त्यसले आफ्नी मा लक् नीलाई अपमानको द ृ ष् टले हनेर् थाली
। 5 त्यसपिछ साराइले अ ामलाई भिनन,् “ममािथ भएको यो खराबी तपाईंको
कारणले हो । मलैे मरेी कमारी तपाईंको अगँालोमा िदएँ, अिन जब त्यसले आफू
गभर्वती भएको चाल पाई, त्यसको द ृ ष् टमा म तचु्छ भएँ । परमशे् वरले तपाईं
र मरेो िबचमा इन्साफ गरून ् ।” 6 तर अ ाहमले साराइलाई भन,े “हरे, ित ी
कमारी ित ै श मा छे, ितमीलाई जे उ म लाग्छ त्यही गर ।” त्यसलैे साराईले
त्यससगँ कठोर वहार ग रन,् अिन त्यो ितनीदे ख भागी । 7 परम भकुा दतूले
त्यसलाई मरुभिूममा भएको पानीको मलू निजकै भे ाए । त्यो मलू शरूितर जाने
बाटोमा पछर् । 8 ितनले सोध,े “साराईकी कमारी हागार, त ँ कहाँबाट आइस ् र
कहाँ जाँद ै छेस?्” त्यसले जवाफ िदई, “म मरेी मा लक् नी साराईदे ख भाग्दै
छु।” 9 परम भकुा दतूले त्यसलाई भन,े “फकर तरेी मा लक् नीकहाँ जा र ितनको
अिधकारमा समिपर्त भएर बस।्” 10 त्यसपिछ परम भकुा दतूले त्यसलाई भन,े
“म तरेा सन्तानहरूलाई औधी बढाउनछुे, िक ितनीहरू गन् न नै नसिकने गरी धरैे
हुनछेन ।्” 11 परमशे् वरका दतूले यो पिन भन,े “हरे,् त ँगभर्वती भएकी छेस ्र एउटा
छोरो जन्माउनछेेस,् र तैलँ े त्यसको नाम इश् माएल राख् नछेेस ् िकनिक परम भलुे
तरेो दःुख सनु् नभुएको छ । मािनसहरूमा त्यो एउटा जङ् गली गधाझै ँ हुनछे । 12 त्यो
हरेक मािनसको िवरु मा खडा हुनछे, र हरेक मािनस त्यसको िवरू मा लाग् नछे,
र आफ्ना सबै दाजभुाइहरूबाट अलग बस् नछे ।” 13 त्यसपिछ त्यसले आफूसगँ
बात गन ुर्हुने परमशे् वरका दतूलाई यो नाउँ िदई, “तपाईं मलाई दखे् नहुुने परम भु
हुनहुुन्छ,” िकनिक त्यसले भनी, “के उहाँले मलाई दे खसकेपिछ पिन म उहाँलाई
साँच् चै दे खरहन्छु?” 14 त्यसलैे त्यस इनारको नाउँ बअेर-लह-ैरोइ रा खयो, जनु
कादशे र बरेेदको िबचमा पछर् । 15 हागारले अ ामको छोरो जन्माई, अिन हागारले
जन्माएको छोरोको नाम अ ामले इश्माएल राखे । 16 हागारले अ ामको िन म्त
छोरो जन्माउदँा अ ाम छयासी वषर्का िथए ।



17:1 xxii उत्पि 17:18

17
1 अ ाम उनान्सय वषर्को हुदँा परम भु ितनीकहाँ दखेा पन ुर्भयो र ितनलाई

भन् नभुयो, “म सवर्श क् तमान ् परमशे् वर हु ँ । मरेो साम ु आज्ञाकारी भएर िहडँ,् र
िनद ष हो । 2 त्यसपिछ मरेो र तरेो िबचको आफ्नो करार म पक् का गनछु, र
तलँाई अत्यन्तै व ृ गराउनछुे ।” 3 अ ाम घोप् टो परे अिन परमशे् वरले ितनलाई
भन् नभुयो, 4 “िनश् चय नै मरेो करार तसँगँै छ । त ँ धरैे जाितहरूका िपता बन् नछेस ्
।” 5 तरेो नाम अ ाम हुनछैेन, तर अ ाहाम हुनछे । िकनिक म तलँाई धरैे जाितका
िपता हुनलाई िनयकु् त गछुर् । 6 म तलँाई अत्यन्तै फल्दो-फुल्दो तलु्याउनछुे, र
तबँाट धरैे जाितहरू बनाउनछुे । तबँाट राजाहरू उत् पन् न हुनछेन ्। 7 त ँ र तपँिछका
तरेा सन्तानका परमशे् वर हुनलाई तरेो र मरेो र तपँिछका तरेा सन् तानको िबचमा
िनत्य रिहरहने करार म स्थािपत गनछु । 8 त ँ बसकेो दशे अथार्त ् सारा कनान त ँ
र तपँिछ आउने तरेा सन्तानलाई सधैकँो िन म्त अिधकारको रूपमा िदनछुे, र म
ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे ।” 9 त्यसपिछ परमशे् वरले अ ाहामलाई भन् नभुयो,
“तैलँचेािह ँ मरेो करार पालन गन ुर्पछर्, त ँ र तपँिछका तरेा सन्तानहरूले ितनीहरूका
पसु्तौँसम्म । 10 यो मरेो र तरेो र तपँिछ आउने तरेा सन् तानहरूका िबचमा भएको
ितमीहरूले पालन गन ुर्पन मरेो करार होः ितमीहरूका िबचमा भएका हरेक परुुषको
खतना हुनपुछर् । 11 ितमीहरूको खलडीको खतना हुनपुछर् । मरेो र ितमीहरूको
िबचको करारको िचन्ह यही हुनछे । 12 ितमीहरूका पसु्तौँसम्म ितमीहरूमा आठ
िदन पगुकेा हरेक परुुषको खतना ग रनपुछर् । यसमा तरेो घरमा जन्मकेा र तरेो
सन् तान नभए पिन िवदशेीबाट दाम हालरे िकनकेा क् त पिन पदर्छन ् । 13 तरेो
घरमा जन्मकेा र तरेो पसैाले िकनकेा सबकैो खतना हुनपैछर् । यसरी मरेो करार
ितमीहरूको शरीरमा िनत्य रिहरहने करार हुनछे । 14 खलडीको खतना नग रएको
परुुष उसका मािनसहरूबाट बिहष्कार ग रनछे । त्यसले मरेो करार भङ् ग गरेको छ
।” 15 पमशे् वरले अ ाहामलाई भन् नभुयो, “तरेी पत् नी साराईलाई चािह ँ अबदे ख
साराई भनरे नबोलाउन ू । तर त्यसको नाउँ सारा हुनछे । 16 म त्यसलाई आिशष ्
िदनछुे, र त्यस ारा म तलँाई एउटा छोरो िदनछुे । म त्यसलाई आिशष ् िदनछुे, र
त्यो जाित-जाितहरूकी आमा हुनछेे । जाित-जाितहरूका राजाहरू त्यसबाट उत्पन् न
हुनछेन ् ।” 17 त्यसपिछ अ ाहाम घोप् टो परेर हाँस,े अिन मनमनै यसो भन,े “के
सय वषर्को मािनसबाट सन्तान जन्मन सक्छ र? नब्बे वषर् पगुकेी साराले कसरी
सन्तान जन्माउन स क्छन ् र?” 18 अ ाहामले परमशे् वरलाई भन,े “इश्माएल नै
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तपाईंको आिशष् ◌् मा बाँिचरहे त हुन्छ!” 19 परमशे् वरले भन् नभुयो, “होइन, तर
तरेी पत् नी साराले तरेो िन म्त एउटा छोरो जन्माउनछेे, र तैलँ े त्यसको नाउँ इसहाक
राख् न ू । िनत्य रिहरहने करारको रूपमा म त्यसिसत र त्यसपिछ आउने त्यसका
सन्तानिसत मरेो करार स्थािपत गनछु । 20 इश्माएको िवषयमा मलैे तरेो िब न्त सनुे ँ
। हरे,् म त्यसलाई आिशष ् िदनछुे, र त्यसलाई फल्दो -फुल्दो बनाएर शस्त गरी
त्यसको व ृ गनछु । त्यो बा जाितका अगवुाहरूका िपता हुनछे, र त्यसलाई
म ठुलो जाित बनाउनछुे । 21 तर मरेो करार त म इसहाकसगँ स्थािपत गनछु,
जसलाई साराले अक वषर् यही समयमा तबँाट जन्माउनछेे ।” 22 ितनीसगँ कुरा
ग रसक् नभुएपिछ परमशे् वर अ ाहामदे ख छु नभुयो । 23 त्यसपिछ अ ाहामले
आफ्नो छोरो इश्माएल, र आफ् नो घरमा जन्मकेा, र दाम हालरे िकनकेा सब,ै
परमशे् वरले भन्  नभुएबमोिजम त्यसै िदन आफ्नो घरका सबै परुुषहरूका खलडीको
खतना गरे । 24 ितनको खलडीको खतना गदार् अ ाहाम उनान्सय वषर्का िथए ।
25 ितनको छोरो इश्माएलचािह ँ आफ्नो खलडीको खतना गदार् त े वषर्का िथए ।
26 अ ाहाम र इश्माएलको खतना एकै िदनमा भयो । 27 ितनको घरमा जन्मकेा र
िवदशेीबाट िकिनएका सबै परुुषहरूको खतना ितनको खतनासगँसगँै भयो ।

18
1 िदउसँोको गम मा म केा फलाँटका रुखहरूछेउमा भएको आफ् नो पालको

ढोकामा अ ाहाम बसकेो बलेा परम भु ितनीकहाँ दखेा पन ुर्भयो । 2 ितनले आफ् ना
आखँा उठाएर हरेे, र ितनले आफ् नो साम ु ितन जना मािनस उिभरहकेा दखेे ।
उनीहरूलाई दखेपेिछ ितनी पालको ढोकाबाट भटे गनर्लाई दौडरे गए, र भइँुसम् म
िनहुरेर दण् डवत ् गरे । 3 ितनले भन,े “ भ,ु यिद तपाईंको नजरमा मलैे िनगाह
पाएको छु भन,े आफ् नो दासलाई छोडरे नजानहुोस ्। 4 केही पानी ल् याउन िदनहुोस,्
र तपाईंहरू आफ् ना गोडा धनुहुोस,् र यही रुखमिुन आराम गन ुर्होस ् । 5 मलाई
केही रोटी ल् याउन िदनहुोस,् तािक तपाईंहरूको थकाइ मरोस ्। त्यसपिछ तपाईंहरू
आफ्नो बाटो जान सक् नहुुन्छ, िकनभने तपाईंहरू आफ् नो दासकहाँ आउनभुएको
छ ।” उनीहरूले भन,े “ितमीले भनअेनसुार गर ।” 6 तब अ ाहाम तरुुन्तै पालमा
साराकहाँ गएर भन,े “चाँडो पाँच पाथी मिसनो िपठो ल्याई मछेुर रोटी बनाऊ
।” 7 अ ाहाम बथानितर दौडरे गए, र एउटा क ललो र असल बाछो लएर
नोकरलाई िदए, र त् यसलाई हतारमा तयार गनर् लागे । 8 ितनले दही, दधू र त् यो
तयार ग रएको बाछाको मास ु लगरे उनीहरूका साम ु ट याए । उनीहरूले खाँदा
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ितनी उनीहरूकै निजक रूखमिुन उिभए । 9 उनीहरूले ितनलाई सोध,े “तरेी पत् नी
सारा कहाँ छे?” ितनले जवाफ िदए, “त्यहीँ पालमा िछन ् ।” 10 परम भलुे
भन् नभुयो, “आउँदो साल यही समयमा म िनश् चय नै तकँहाँ फिकर् आउनछुे, र हरे,्
तरेी पत् नी साराले एक जना छोरो जन् माउनछेे ।” साराले चािह ँ उहाँको पिछ ल्तर
भएको ढोकाबाट यो कुरो सिुनरहकेी िथइन ् । 11 अ ाहाम र सारा व ृ िथए र
ितनीहरूको उमरे ढ ल्कसकेको िथयो । साराको बच् चा जन्माउने उमरे िबितसकेको
िथयो । 12 यसकारण सारा मनमनै यसो भन् दै हाँिसन,् “म व ृ भइसकेकी छु,
र मरेा स्वामी पिन व ृ भइसक् नभुएको छ, के मलैे सखु पाउछुँ र?” 13 तब
परम भलुे अ ाहामलाई भन् नभुयो, “ ‘बढुसेकालमा मलैे छोराछोरी पाउछुँ र भनरे
सारा िकन हाँसी’? 14 परम भकुो िन म् त कुनै कुरो क ठन छ र? अक साल
मलैे तोकेको समयमा म तकँहाँ फिकर् आउनछुे । अक वषर् यही समयमा साराको
एक जना छोरा हुनछे ।” 15 त्यसपिछ साराले इन्कार गद यसो भिनन,् “म हाँिसन ँ
।” िकनभने ितनी डराइन ्। तर उहाँले जवाफ िदनभुयो, “होइन, त ँ हाँसकैे होस ्
।” 16 तब ती परुुषहरू उठे र सदोमितर तल हरेे । अ ाहाम अ ल परसम् म
उनीहरूलाई िबदा गनर् गए । 17 तर परम भलुे भन् नभुयो, “मलैे गनर् लागकेो काम
के अ ाहामबाट लकुाएर राख ू?ँ 18 अ ाहामबाट एउटा ठुलो र श शाली जाित
बन् नछे, र त् यस ारा नै पथृ् वीका सबै जाितहरूले आिशष ्पाउनछेन ्। 19 िकनभने
मलै े त् यसलाई आफ् ना छोराछोरीहरू र घरानालाई धमर् र न् याय गरेर परम भकुो
मागर् पालन गनर्लाई आज्ञा दओेस ्भनरे छानकेो छु, तािक परम भलुे अ ाहामलाई
भन् नभुएको कुरा परुा गन ुर्भएको होस ् ।” 20 तब परम भलुे भन् नभुयो, “सदोम र
गमोराको िवरु मा उठेको आवाज धरैे ठुलो, र ितनीहरूका पाप सा ै गम्भीर भएको
कारण 21 मकहाँ आएको त्यसको िवरु को आवाजअनसुार ितनीहरूले गरेका छन ्
िक छैनन ्भन् ने कुरा हनेर्लाई म तल जानछुे । होइन रहछे भने मलाई थाहा हुनछे।”
22 यसकारण ती परुुषहरू त् यहाँबाट सदोमितर गए, तर अ ाहामचािह ँ परम भकुो
साम ु उिभरहे । 23 तब अ ाहामले निजक गएर भन,े ‘के तपाईंले धम हरूलाई
पिन दषु् टहरूसगँै नष् ट गन ुर्हुनछे? 24 सायद त् यस सहरमा पचास धम जन छन ्
होला । के त् यसमा भएका पचास धम जनका िन म् त त् यस सहरलाई नजोगाएर
नष् ट पान ुर्हुनछे र? 25 धम लाई पिन दषु् टलाई जस्तै वहार गरेर दषु् टका साथमा
धम जनलाई मान काम तपाईंबाट टाढा रहोस ्। यस्तो कुरा तपाईंबाट टाढा रहोस!्
सारा पथृ् वीका न् यायकतार्ले न्यायोिचत काम गन ुर्हुन् न र? 26 परम भलुे भन् नभुयो,
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“सदोम सहरिभ पचास धम जन पाएँ भने म ितनीहरूका खाितर सारा सहरलाई
छोिड़िदनछुे ।” 27 अ ाहामले जवाफ िदएर भन,े “हने ुर्होस,् म केवल माटो र
खरानी मा भएर पिन परम भसुगँ कुरा गनर् आटँ गरेको छु । 28 यिद त्यहाँ पाँच
कम पचास जना धम जन रहछेन ्भन?े केवल पाँच मा घटी भएको कारण तपाईं
सारा सहरलाई नै नाश गन ुर्हुनछे?” त्यसपिछ उहाँले भन् नभुयो, “यिद मलैे त् यहाँ
पैतँालीस पाएँ भने म त् यो नाश गनछैन ँ ।” 29 ितनले फे र उहाँसगँ बोल्दै भन,े “यिद
त् यहाँ चालीस रहछेन ्भन?े” उहाँले भन् नभुयो, “चालीस जनाका खाितर पिन म
त् यसो गनछैन।ँ” 30 ितनले भन,े “परम भु रसानी नहोस ् तािक म अझै बोल्न
सकँू । यिद त् यहाँ ितस जना पाइए भन?े” उहाँले भन् नभुयो, “त् यहाँ ितस जना नै
पाएँ भने पिन म त् यसो गनछैन ँ ।” 31 ितनले भन,े “हने ुर्होस,् मलैे परम भसुगँ कुरा
गन आटँ गरेको छु । िबस जना पाइए भन?े” उहाँले भन् नभुयो, “िबस जनाका
खाितर पिन म त्यसलाई नाश गनछैन ँ ।” 32 ितनले भन,े “परम भु रसानी नहोस ्।
अब अ न्तम एक पल्ट बोल् नछुे । सायद त् यहाँ दस जना पाइन्छन ्होला?” उहाँले
भन् नभुयो, “दश जनाका खाितर पिन म त् यो नाश गनछैन ँ ।” 33अ ाहामिसत कुरा
ग रसक् ने िबि कै परम भु गइहाल् नभुयो, र अ ाहामचािह ँ आफ् नो घर फक ।

19
1 साँझमा लोत सदोमको मलू ढोकामा बिसरहकेा बलेा दईु स्वगर्दतूहरू सदोममा

आए । उनीहरूलाई दखेपेिछ लोत भटे गनर् उठे, र आफ्नो महुारलाई भइँुसम्मै
िनहुराएर दण्डवत ्गरे । 2 ितनले भने “मरेा मा लक, म िबन्ती गदर्छु, िक आफ्नो
दासको घरिभ आउनहुोस,् आजको रात यहीँ िबताउनहुोस,् र आफ्ना पाउ धनुहुोस ्
। त्यसपिछ िबहान सबरैे उठेर तपाईंहरू आफ्नो बाटो लाग् न सक् नहुुन्छ ।”
उनीहरूले जवाफ िदए, “होइन, हामी सहरको चोकमा नै रात िबताउनछेौँ । 3 तर
ितनले उनीहरूलाई ज्यादै आ ह गरे, त्यसकैारण उनीहरू ितनीसगँै घरिभ वशे गरे
। ितनले भोजनमा खिमर नराखकेो रोटी तयार गरे, र उनीहरूले खाए । 4 तर उनीहरू
सतु् नअिग सदोम सहरका सबै यवुा र जवान, र सहरका सबै भागबाट सबै मािनसहरू
आएर त्यस घरलाई घरेे । 5 ितनीहरूले लोतलाई बोलाएर भन,े “साँझ ितमीकहाँ
आएका मािनसहरू कहाँ छन?् उनीहरूलाई बािहर हामीकहाँ ल्याऊ, तािक हामी
ितनीहरूसगँ सतु् न सकौँ ।” 6 यसकैारण लोत ढोकाबाट बािहर मािनसहरूकहाँ
िनस् के र आफू िनस् केपिछ ढोका थिुनिदए । 7 ितनले भन,े “मरेा भाइहरू, म िबन्ती
गदर्छु, यस्तो दषु् ट काम नगन ुर्होस ्। 8 हने ुर्होस,् मरेा दईु छोरी छन ्जो कुनै मािनससगँ
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सतुकेा छैनन ्। म िबन्ती गदर्छु, मरेा छोरीहरूलाई तपाईंहरूकहाँ ल्याउन िदनहुोस,्
र तपाईंहरूको नजरमा जे असल लाग्छ ितनीहरूसगँ त्यही गन ुर्होस ् । केवल यी
मािनसहरूलाई केही नगन ुर्होस,् िकनभने उनीहरू मरेो छतको छायामिुन आएका
पाहुना हुन ्।” 9 ितनीहरूले भन,े “पिछ हट!्” ितनीहरूले यसो पिन भन,े “यो यहाँ
परदशेी भएर बस् न आएको िथयो, र अिहले हा ो न्यायकतार् भएको छ! अब हामी
ितनीहरूलाई भन्दा तलँाई नरा ो वहार गनछौँ ।” ितनीहरूले ती मािनसहरू र
लोतको िवरु मा दबाब िदए, र ढोका भत् काउनको िन म्त निजक आए । 10 तर ती
मािनसहरूले आफ्ना हात िनकालरे लोतलाई ितनीहरूसगँै घरिभ ताने र ढोका बन्द
ग रिदए । 11 त्यसपिछ लोतका पाहुनाहरूले घरको ढोकाबािहर भएका मािनसहरू,
जवान र व ृ दवुलैाई हार गरी अन्धा बनाइिदए, र ितनीहरू ढोका खोज् ने यास
गदार्-गद थाके । 12 त्यसपिछ ती मािनसहरूले लोतलाई भन,े “के ितमीकहाँ अरू
कोही छन?् जवुाइँ, छोराहरू, छोरीहरू, र यस सहरमा ित ा जो कोही छन,् सबलैाई
यस सहरबाट बािहर लजैाऊ । 13 िकनभने हामीले यो ठाउँलाई नष् ट गनर् लागकेा
छौ,ँ िकनभने परम भकुो अिग यस सहरको िवरु मा दोषहरू यित ठुला भएका छन,्
िक उहाँले हामीलाई यस सहरलाई नष् ट पानर् पठाउनभुएको छ ।” 14 लोत बािहर
गए, र ितनले आफ्ना छोरीहरूलाई िववाह गनर् ितज्ञा गरेका जवुाइँहरूसगँ यसो
भन,े “िछ ै, यस ठाउँबाट िन स्कहाल, िकनभने परम भलुे यस सहरलाई नष् ट पानर्
लाग् नभुएको छ ।” तर ितनका जवुाइँहरूलाई ितनले ठ ा गरेझै ँ लाग्यो । 15 जब
िझसिमसे िबहान भयो, ती स्वगर्दतूहरूले लोतलाई यसो भन,े “जाऊ, यहाँ भएका
ित ी पत् नी र ित ा छोरीहरूलाई लजैाऊ, र यस सहरको दण्डमा ितमी नष् ट हुनछैेनौ
।” 16 तर ितनले अलमल गनर् थाले । त्यसकैारण ती मािनसहरूले लोत, ितनकी
पत् नी, र ितनका दईु छोरीका हातहरू समात,े िकनभने परम भु ितनी ित दयाल ु
हुनहुुन्थ्यो । उनीहरूले ितनीहरू सबलैाई बािहर िनकाल,े र सहरबािहर पठाए ।
17जब उनीहरूले ितनीहरूलाई बािहर िनकाल,े ती मािनसहरूमध्ये एकजनाले भन,े
“आफ्नो ाण बचाउनको िन म्त भाग! पछािड फक नहरे, वा कतै समतल ठाउँमा
नबस । पहाडहरूितर भाग र ितमीहरू नष् ट हुनछैेनौ ।” 18लोतले ितनीहरूलाई भन,े
“होइन, मरेा मा लकहरू! 19 तपाईंका द ृ ष् टमा तपाईंको दासले कृपा पाएको छ,
र मरेो ाण बचाउनको िन म्त ममािथ तपाईंहरूले ठुलो दया दखेाउनभुएको छ, तर
म पहाडहरूितर भाग् न स क्दन,ँ िकनभने ममािथ िवपि आइलाग् नछे र म मनछु ।
20 हने ुर्होस,् त्यहाँको सहर भाग् नको िन म्त निजक छ, र त्यो सानो पिन छ । कृपया,
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मलाई त्यहाँ भाग् न िदनहुोस ् (के त्यो सानोचािह ँ होइन र?), र मरेो जीवन बच् नछे
।” 21 उनले ितनलाई भन,े “ ठक छ, म ित ो यो अनरुोध पिन परुा गनछु र ितमीले
उल्लखे गरेको त्यस सहर म नष् ट गिदर्न ँ । 22 िछटो गर! त्यहाँ भाग, िकनभने ितमी
त्यहाँ नपगुसेम्म म केही गनर् स क्दन ँ ।” यसकैारण त्यस सहरलाई सोअर भिनयो
। 23 लोत सोहर पगु् दा घाम उदाइसकेको िथयो । 24 त्यसपिछ परम भलुे सदोम र
गमोरामािथ आकाशबाट गन्धक र आगो बसार्उनभुयो । 25 उहाँले ती सहरहरू, सबै
समतल भिूम, र ती सहरहरूका बािसन्दाहरू, र भिूममा उब्जकेा सबै िबरुवाहरूलाई
नष् ट पान ुर्भयो । 26 तर लोतकी पत् नीले पछािड फकर हे रन,् जो ितनको पिछ-
पिछ िथइन,् र ितनी ननुको िढक् का बिनन ्। 27 अ ाहाम िबहान सबरैे उठे र ितनी
परम भकुो साम ु उिभएको ठाउँमा गए । 28 उनले सदोम र गमोरातफर् र सबै समतल
भिूममा हरेे । उनले त्यस भिूमबाट भ ीको धवुाँझै ँ मािथितर धवुाँ आइरहकेो दखेे ।
29 परमशे् वरले समतल भिूमका सहरहरूलाई नष् ट गन ुर्भएपिछ, उहाँले अ ाहामलाई
सम्झनभुयो । उहाँले लोतले बसोबास गरेका सहरहरूलाई नष् ट गन ुर्हुदँा, लोतलाई
त्यस िवनाशको माझबाट बािहर िनकाल् नभुयो । 30 तर लोत आफ्ना दईु छोरीसगँ
सोअरबाट पहाडहरूमा बसोबास गनर् गए, िकनभने ितनी सोअरमा बस् न डराए ।
यसकैारण, ितनी र ितनका दईु छोरीहरू एउटा गफुामा बसे । 31जठेीले कान्छीलाई
भिनन,् “हा ा बबुा व ृ भएका छन,् र सारा ससंारको रीितअनसुार हामीसगँ सतु् ने
कहीँ पिन कोही मािनस छैन । 32 आऊ, हा ो बबुालाई म िपउन लगाऔ,ँ अिन
हा ो बबुाको वशंलाई िबस्तार गनर् हामी उहाँसगँ सतुौँ ।” 33 यसकैारण त्यस रात
ितनीहरूले आफ्ना बबुालाई म िपउन लगाए । त्यसपिछ जठेीचािह ँ िभ गइन ् र
आफ्ना बबुासगँ सिुतन;् ितनी किहले सिुतन ्र किहले उ ठन ्भन् ने उनलाई प ो नै
भएन । 34अक िदन जठेीले कान्छीलाई भिनन,् “सनु, गएको रात म मरेो बबुासगँ
सतु े ँ । आजको रातमा पिन उहाँलाई म िपउन लगाऔ,ँ र हा ो बबुाको वशं िवस्तार
गनर्को िन म्त ितमी गएर उहाँसगँ सतु ।” 35यसकैारण, ितनीहरूले आफ्ना बबुालाई
त्यस रात पिन म िपउन लगाए, र कान्छीचािह ँ गएर उनीसगँ सिुतन ्। ितनी किहले
सिुतन ्र किहले उ ठन ्भन् ने उनलाई प ो नै भएन । 36 यसरी लोतका दवुै छोरीहरू
आफ्ना बबुाबाट गभर्वती भइन ्। 37 जठेीले एउटा छोरो जन्माइन,् र त्यसको नाउँ
मोआब रा खन ् । वतर्मान समयका मोआबीहरूका पखुार् उनी नै हुन ् । 38 कान्छी
छोरीले पिन एउटा छोरा जन्माइन,् र त्यसको नाउँ बने-अमी रा खन ् । वतर्मान
समयका अम्मोनीहरूका पखुार् उनी नै हुन ्।
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20
1 अ ाहाम त्यहाँबाट नगेवेको भिूमतफर् गए, र कादशे र शरूको िबचमा बसे

। उनी गरारमा बसोबास गन एक परदशेी िथए । 2 अ ाहामले आफ्नी पत् नी
साराको बारेमा यस्तो भनकेा िथए, “ियनी मरेी बिहनी हुन ् ।” यसकैारण गरारका
राजा अबीमलेकेले सारालाई मािनसहरू पठाई आफूकहाँ ल्याए । 3 तर परम भु
राती अबीमलेकेको सपनामा आउनभुयो, र ितनलाई भन् नभुयो, “सनु,् तैलँ े आफ्नो
साथमा ल्याएको स् ीको कारण त ँ ािपत भएको छस,् िकनभने त्यो अरू कसकैी
पत् नी हो ।” 4 अबीमलेके ितनको निजक गएका िथएनन ्र उनले भन,े “परम भु
के तपाईंले धािमर्क जाितलाई पिन मान ुर्हुन्छ र? 5 के त्यो आफँैले मलाई ‘ियनी
मरेी बिहनी हुन’् भनरे भनकेो िथएन र? त्यस स् ीले पिन, ‘ितनी मरेा दाजु हुन’्
भनरे भनकेी िथई । मरेो हृदयको इमान्दारी र मरेा िनद ष हात ारा मलैे यो गरेको हु ँ
।” 6 त्यसपिछ परम भलुे ितनलाई सपनामा भन् नभुयो, “हो, यो मलाई पिन थाहा
छ, िक तैलँ े आफ्नो हृदयको इमान्दारीमा यो ग रस,् र मलैे नै तलँाई मरेो िवरू पाप
गनर्बाट बचाएँ । यसकैारण मलैे तलँाई त्यस स् ीलाई छुन िदइन ँ । 7 यसकैारण,
त्यस मािनसकी पत् नीलाई फकार्इद,े िकनभने त्यो एउटा अगमव ा हो । त्यसले
तरेो िन म्त ाथर्ना गनछ, र त ँबाँच् नछेस ्। तर यिद तैलँ े त्यसलाई फकार्इनस ्भन,े यो
थाहा गर,् िक त ँ र तरेा सबै िनश् चय नै मनछन ्।” 8अबीमलेके िबहानै उठे र आफ्ना
सबै नोकरहरूलाई बोलाए । ितनले यी सबै कुरा ती मािनसहरूलाई बताए, र ितनीहरू
धरैे डराए । 9 त्यसपिछ अबीमलेकेले अ ाहामलाई बोलाएर भन,े “ितमीले यो
हामीलाई के गर् यौ? मलैे ित ो िवरु मा के पाप गरेको िथएँ जसको कारण ितमीले
ममािथ र मरेो राज्यमािथ यित ठुलो पाप ल्यायौ? ितमीले मिसत गनर् नहुने काम
गर् यौ ।” 10 अबीमलेकेले अ ाहामलाई भन,े “के कुराले ितमीलाई यस्तो काम
गनर् लगायो?” 11 अ ाहामले भन,े “िकनभने यस ठाउँमा िनश् चय नै परम भकुो
कुनै भय छैन र ितनीहरूले मलाई मरेी पत् नीको कारणले मानछन ्भनी मलैे िवचार
गरेँ । 12 हुन त ियनी मरेो बबुाकी छोरी मरेी बिहनी हुन,् तर ियनी मरेी आमाकी
छोरी होइनन,् र ियनी मरेी पत् नी भइन ्। 13 जब परम भलुे मलाई मरेो बबुाको घर
त्यागरे एक ठाउँदे ख अक ठाउँ या ा गनर् लगाउनभुयो, मलैे ितनलाई भने,ँ ‘ितमी
मरेी पत् नी भएकी कारणले हामी जाने हरेक ठाउँमा, मरेो िवषयमा “उनी मरेा दाजु
हुन”् भन् ने बताएर ितमीले मरेो िन म्त िवश् वसनीयता दखेाउन ू ।’ ” 14 त्यसपिछ
अबीमलेकेले अ ाहामलाई भडेाहरू, गोरुहरू, र कमारा-कमारीहरू िदए । ितनले
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अ ाहामकी पत् नी सारालाई पिन उनीकहाँ फकार्इिदए । 15 अबीमलेकेले भन,े
“हरे, मरेो भिूम ित ै अिग छ । जहाँ ितमीलाई मनपछर् त्यहीँ बस ।” 16 सारालाई
ितनले भन,े “हरे, मलैे ित ो दाजलुाई चाँदीका हजार िसक् काहरू िदएको छु ।
ितमीसगँ भएका सबकैा आखँामा ित ो िवरु मा भएका सबै दोष ढाक् न मलैे यो
गरेको हु,ँ र सबकैो अिग ितमीलाई पणूर् रूपमा सही ठहराएको छु ।” 17 त्यसपिछ
अ ाहामले परम भसुगँ ाथर्ना गरे, र उहाँले अबीमलेके, ितनकी पत् नी, र ितनका
कमारीहरूलाई िनको पान ुर्भयो र ितनीहरूले छोरीछोरी जन्माउन सके । 18 िकनभने
अ ाहामकी पत् नी साराको कारण अबीमलेकेको घरानाका सबै स् ीलाई परम भलुे
बाँझी बनाउनभुएको िथयो ।

21
1 आफूले भन् नभुएअनसुार परम भलुे सारालाई ध्यान िदनभुयो, र आफूले

ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ उहाँले साराको िन म्त गन ुर्भयो । 2 सारा गभर्वती भइन ् र
अ ाहामको व ृ अवस्थामा परम भलुे उनलाई भन् नभुएकै समयमा उनको िन म्त
एउटा छोरो जन्माइन ।् 3आफू र साराबाट जन्मकेो आफ्नो छोरोको नाउँ अ ाहामले
इसहाक राखे । 4 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ आफ्नो छोरो आठ िदनको हुदँा
अ ाहामले ितनको खतना ग रिदए । 5 आफ्नो छोरो ज न्मदँा अ ाहाम सय वषर्का
िथए । 6 साराले भिनन,् “परम भलुे मलाई हाँसो िदनभुएको छ; सनु् नहेरू हरेक
मसगँै हाँस् नछेन ्।” 7 ितनले फे र भिनन,् “साराले छोराछोरी हरेचाह गनछे भनरे
अ ाहामलाई कसले भन् निेथयो र, तर उनको व ृ अवस्थामा मलैे उनको िन म्त
एउटा छोरो जन्माएकी छु!” 8 त्यो बालक बढ्दै गयो र त्यसले दधू खान छो ो, र
इसहाकले दधू खान छोडकेो िदन अ ाहामले एउटा ठुलो भोजको आयोजना गरे ।
9 िम ी हागारले अ ाहामबाट जन्माएकी छोरोले ठ ा ग ररहकेो साराले दे खन ्।
10 त्यसकैारण ितनले अ ाहामलाई भिनन,् “त्यस कमारी स् ी र त्यसको छोरोलाई
बािहर िनका लिदनहुोस,् िकनिक त्यस कमारी स् ीको छोरो मरेो छोरो इसहाकसगँै
उ रािधकारी बन् नछैेन ।” 11 आफ्नो छोरोको कारण यो कुरा अ ाहामको िन म्त
धरैे दःुखदायी िथयो । 12 तर परम भलुे अ ाहामलाई भन् नभुयो, “त्यो केटो र
तरेी कमारी स् ीको िन म्त दःुख नमान ् । यस िवषयमा साराले तलँाई भनकेी सबै
कुराहरू तैलँ े सनु,् िकनिक इसहाक ारा नै तरेा वशंहरूको नाम रहनछे । 13 त्यस
कमारी स् ीको छोरोबाट पिन म एउटा जाित तयार गनछु िकनिक त्यो तरैे वशं हो



21:14 xxx उत्पि 21:31

।” 14 अ ाहाम सबरैे उठे, अिन रोटी र पानीको एउटा मशक लएर हागारको
काँधमा रा खिदए । उनले बालकलाई ितनकै साथमा िदएर पठाए । ितनी त्यहाँबाट
गइन ् र बशेबाको उजाड-स्थानमा भौँता रन ् । 15 जब मशकको पानी स क् कयो,
ितनले बालकलाई एउटा पो ोमिुन छोिडन ्। 16 त्यसपिछ ितनी त्यस बालकबाट
केही दरुी (क रब एउटा काँडले पार गन दरुी) मा गएर बिसन ् र भिनन,् “मलैे
यस बालकको मतृ्य ु हनेर् नपरोस ् ।” त्यस बालकबाट केही दरुीमा बसरे ितनले
आफ्नो सोर उचा लन ् र रोइन ् । 17 परम भलुे त्यस बालकको सोर सनु् नभुयो, र
स्वगर्बाट परम भकुो एउटा दतूले हागारलाई बोलाएर भन,े “हागार, ितमीलाई के
कुराले सताइरहकेो छ? नडराऊ, िकनिक त्यस बालक भएको ठाउँबाट त्यसको सोर
परम भलुे सनु् नभुएको छ । 18 उठ, त्यस बालकलाई उठाऊ, र त्यसलाई उत्सािहत
गराऊ, िकनभने म त्यसबाट एउटा महान ् जाित खडा गनछु । ” 19 त्यसपिछ
परम भलुे ितनका आखँा खो लिदनभुयो, र ितनले पानीको एउटा कुवा दे खन ् ।
ितनी गएर त्यस मशकमा पानी भ रन,् अिन बालकलाई पानी िदइन ्। 20 परम भु
त्यस बालकसगँ हुनहुुन्थ्यो, र ऊ बढ्दै गयो । ऊ उजाड-स्थानमै बस्थ्यो र एउटा
धनधुार्री बन्यो । 21 ऊ पारानको उजाड-स्थानमा बस्दा, उसकी आमाले उसको
िन म्त िम बाट एउटा पत् नी ल्याइिदइन ् । 22 त्यस समय अबीमलेके र ितनका
सनेापित पीकोलले अ ाहामलाई यसो भन,े “ितमीले गन सबै कुरामा परम भु
ितमीसगँै हुनहुुन्छ । 23 यसकैारण अब मसगँ यहाँ परम भकुो साम ु ितज्ञा गर,
िक ितमीले म, मरेा सन्तित र मरेा उ रािधकारीहरूसगँ कुनै छल गनछैनौ । मलैे
ितमीलाई ितज्ञामा जस्तो िवश् वसनीयता दखेाएँ ितमीले पिन त्यस्तै िवश् वसनीयता
म, र ितमी बसोबास गद आएको यस भिूम ित दखेाउन ू ।” 24 अ ाहामले भन,े
“म ितज्ञा गदर्छु ।” 25 अ ाहामले अबीमलेकेसगँ ितनका नोकरहरूले उनीबाट
खोसकेा पानीको कुवाको िवषयमा पिन गनुासो गरे । 26 अबीमलेकेले भन,े “यो
काम कसले गर् यो मलाई थाहा भएन । ितमीले यस िवषयमा मलाई पिहले नै भननेौ,
र मलैे यसबारे आजसम्म केही सनुकेो छैन ँ ।” 27 यसकैारण अ ाहामले भडेाहरू र
गाई-गोरुहरू अबीमलेकेलाई िदए, र ितनीहरूले ितज्ञा गरे । 28 त्यसपिछ आफ्नो
बगालबाट अ ाहामले सातवटा पाठी छुट् ाए । 29 अबीमलेकेले अ ाहामलाई
भन,े “ितमीले छुट् ाएर राखकेो यी सात पाठीको अथर् के हो?” 30 ितनले
जवाफ िदए, “यो कुवा मलैे खनकेो हु ँ भनी साक्षी होस ् भनरे यी सात पाठी
तपाईंले मरेा हातबाट ाप् त गन ुर्हुनछे ।” 31 यसकैारण उनले त्यस ठाउँलाई बशेबा
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भने िकनभने ितनीहरू दवुलै े ितज्ञा गरेका िथए । 32 ितनीहरूले बशेबामा ितज्ञा
गरे, र त्यसपिछ अबीमलेके र सनेापित पीकोल प लश्तीहरूको भिूममा फक ।
33 अ ाहामले बशेबामा एउटा झ्याउको बोट रोपे । त्यसपिछ उनले अनन्तका
परमशे् वरको आराधना गरे । 34 अ ाहाम धरैे िदन प लश्तीहरूको भिूममा परदशेी
भएर नै रहे ।

22
1 यी कुराहरूपिछ परमशे् वरले अ ाहामको जाँच गन ुर्भयो । उहाँले ितनलाई

भन् नभुयो, “ए अ ाहाम!” अ ाहमले भन,े “म यहीँ छु ।” 2 त्यसपिछ
परमशे् वरले भन् नभुयो, “तैलँ े माया गन तरेो छोरो इसहाकलाई लएर मोरीयाहको
दशेमा जा । त्यहाँको कुनै एक डाँडामा त्यसलाई होमब ल गर ्, जनु म तलँाई
बताउनछुे ।” 3 त्यसलैे अ ाहाम िबहानै उठेर गधामा काठी कस,े अिन आफ् ना दईु
जवान मािनसहरू र आफ् नो छोरो इसहाकलाई साथमा लए । उनले होमब लको
िन म् त दाउरा िचरे, त्यसपिछ परमशे् वरले ितनलाई भन् नभुएको ठाउँतफर् या ा सरुु
गरे । 4 ते ो िदन अ ाहामले मािथ हरेे र टाढा त् यो ठाउँ दखेे । 5 अ ाहामले
आफ् ना जवान मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरू गधासगँ यहीँ बस, अिन म र यो
केटो त्यहाँ जानछेौँ । हामी पजूा गनछौँ र ितमीहरूकहाँ फे र फकर आउनछेौँ ।”
6 त्यसपिछ अ ाहामले होमब लको िन म्त दाउरा लए र आफ् नो छोरो इसहाकलाई
बोकाए । उनले आगो र छुरी आफ् नो हातमा लए अिन ती दवुै जना सगँसगँै
गए । 7 इसहाकले आफ् ना िपता अ ाहामलाई भन,े “बबुा,” अिन ितनले भन,े
“म यहीँ छु, मरेो छोरा ।” त् यसले भन् यो, “आगो र दाउरा त यहाँ छन,् तर
होमब लको लािग थमुाचािह ँखोइ?” 8अ ाहामले भन,े “मरेो छोरा, परमशे् वरले नै
होमब लको िन म् त थमुा जटुाइिदनहुुनछे ।” अिन ती दवुै सगँसगँै गए । 9परमशे् वरले
ितनलाई भन् नभुएको ठाउँमा पगुपेिछ अ ाहामले त् यहाँ एउटा वदेी बनाएर दाउरा
राखे । त् यसपिछ ितनले आफ् नो छोरो इसहाकलाई बाँधरे वदेीमा दाउरामािथ राखे
। 10 अ ाहामले आफ् नो छोरालाई मानर् छुरी उठाए । 11 त्यसपिछ परम भकुा
एक जना दतूले स् वगर्बाट ितनलाई भन,े “ए अ ाहाम, अ ाहाम!” ितनले भन,े
“म यहीँ छु ।” 12 उनले भन,े “तरेो हात त् यस केटामािथ नउठा, न त त् यसलाई
केही गर, आफ् नो एक मा छोरालाई पिन मबाट तैंले रोकेर रा खनस ्भन् ने दखेरे
त ैलँ े परमशे् वरको भय मान्दोरहछेस ् भनी मलैे अब थाहा पाएँ 13 ।” अ ाहामले
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मािथितर हरेे र एउटा भडेा झाडीमा सीङ अल् झरे फसकेो दखेे । अ ाहामले गएर
त् यस भडेालाई ल् याए, र ितनका छोराको स ामा त् यसलैाई होमब ल चढाए ।
14 यसकारण अ ाहामले त् यस ठाउँको नाउँ “परम भलुे जटुाउनहुुन् छ” राख,े र
“परम भकुो डाँडामा जटुाइनछे” भनी आजसम्म पिन भिनन् छ । 15 परम भकुा
दतूले दो ो पल् ट स् वगर्बाट अ ाहामलाई बोलाएर भन,े 16 यो परम भकुो घोषणा
हो, “मलैे आफ् नै नाउमँा शपथ खाएको छु, िक तैंले यो काम गरेकोले र तरेो छोरो,
अथार्त ्तरेो एउटै छोरालाई पिन मबाट नरोकेकोले 17 म िनश् चय नै तलँाई आिशष ्
िदनछुे र म तरेा सन् तानको व ृ गरेर आकाशका तारा र समु िकनारका बालवुासरह
तलु् याउनछुे । तरेा सन् तानले आफ् ना श हुरूका ढोकाहरू पार गनछन ्। 18 तरेा
सन् तान ारा पथृ् वीका सबै जाितहरू आिशिषत◌्् हुनछेन,् िकनिक तैंले मरेो वचन
पालन ग रस ्।” 19 त् यसलैे अ ाहाम आफ् ना जवान मािनसहरूकहाँ फकर आए,
र ितनीहरू बशेबासम् म सगँसगँै गए, अिन उनी बशेबामा बसोबास गरे । 20 यी
कुराहरू भएको केही समयपिछ “िमल् काले पिन तपाईंका भाइ नाहोरबाट छोराहरू
जन् माइन ्” भन् ने कुरा अ ाहामले सनुे । 21 ितनीहरू जठेो ऊज, त् यसको भाइ बजू,
र आरामका िपता कमएूल, 22 र केसदे, हजो, िपलदाश, ियदलाप र बतएूल िथए ।
23 बतएूल रबकेाका िपता भए । अ ाहामका भाइ नाहोरबाट िमल् काले जन्माएका
आठ छोराहररू यी नै िथए । 24 यीबाहके रूमा नाउँ भएकी ितनकी िभि नीले पिन
तबेह, गहम, तहस र माकालाई जन् माई ।

23
1 सारा एक सय स ाइस वषर् बाँिचन ्। साराका जीवनमा वषर्हरू यी नै िथए ।

2 सारा कनान दशेको िकयर्त-अबार् अथार्त ्हे ोनमा म रन ्। अ ाहामले साराको
िन म् त शोक र िवलाप गरे । 3 त्यसपिछ अ ाहाम आफ्नी पत् नीको लाश भएको
ठाउँबाट उठे, र हतेका छोराहरूलाई यसो भन,े 4 “म तपाईंहरूका िबचमा एक
वासी हु ँ । मसगँ भएको लाशलाई गाड ्न िचहानको लािग तपाईंहरूसगँ भएको कुनै

जिमन मलाई िदनहुोस ् ।” 5 हतेका छोराहरूले अ ाहामलाई भन,े 6 “मा लक,
हा ा कुरा सनु् नहुोस ्। तपाईं हा ो िबचमा परमशे् वरका राजकुमार हुनहुुन्छ । हा ा
िचहानमध् ये सबभैन् दा असलचािह ँ छानरे लाश गाड ्नहुोस ् । तपाईंले लाशलाई
गाड्नहुोस,् हामीमध् ये कसलैे पिन आफ् नो िचहान तपाईंलाई िदन इन् कार गनछैन
।” 7 तब अ ाहामले उठेर त्यस दशेका मािनसहरू अथार्त ्हतेका छोराहरूका अिग
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िनहुरेर दण् डवत ्गरे । 8 ितनले ितनीहरूलाई यसो भन,े “यिद मलैे यो लाश गाड्न
तपाईंहरूलाई मन् जरु छ भने मरेो कुरो सनु् नहुोस ् र सोहोरका छोरा ए ोनिसत मरेो
िन म् त िबन् ती ग रिदनहुोस ् । 9 उनका खतेको छेउमा भएको आफ् नो मक् पलेाको
ओडार मलाई बचे् न भिनिदनहुोस ् । उनले त्यो जिमन परुा दाममा गाड्ने ठाउँको
िन म्त सावर्जिनक रूपमा मलाई बचेनू ्।” 10 त् यस बलेा ए ोन हतेका छोराहरूका
माझमा बिसरहकेा िथए, र जित जना उनका सहरको वशे ारको अगािड आएका
िथए, ती सबलैे सनु् ने गरी िह ी ए ोनले अ ाहामलाई भन,े 11 “होइन, मरेा भ,ु
मरेो कुरा सनु् नहुोस ्। म तपाईंलाई त् यो खते र त् यसमा भएको ओडार पिन िदन् छु ।
मरेा मािनसहरूका छोराहरूकै सामनु् ने म त् यो तपाईंलाई िदन् छु। म तपाईंलाई लाश
गाड्नको िन म्त त्यो िदन्छु ।” 12 अ ाहामले फे र त् यस दशेका मािनसहरूलाई
दण् डवत ् गरे । 13 अिन ितनले त् यस ठाउँका मािनसहरूले सनु् ने गरी ए ोनलाई
भन,े “तर यिद तपाईंको मन् जरुी भए मरेो कुरा सनु् नहुोस ् । म त् यस जग् गाको
मोल ितनछु । मबाट पसैा लनहुोस,् र म त्यहाँ लाश गाड्नछुे 14 ।” ए ोनले
अ ाहामलाई भन,े 15 “हे मरेा भ,ु मरेो कुरा सनु् नहुोस ्। जग् गाको मोल चाँदीका
चार सय िसक् का हो, तर मरेो र तपाईंको बीचमा त् यो के हो र? लाशलाई गाड ्नहुोस ्
।” 16 अ ाहामले ए ोनको कुरा माने र ितनले ए ोनलाई हतेका छोराहरूका
सामनु् ने उनले भने जस्तै व् यापारीहरूमा च लत तौलबमोिजम चाँदीका चार सय
िसक् का जोखरे उनलाई िदए । 17 यसरी मक् पलेामा म नेरेको ए ोनको खते
र त् यसिभ भएका ओडार र रूखहरूसमते ए ोनले 18 त् यस सहरका ढोकाको
अगािड आएकाहरू हतेका छोराहरू सबकैा साम ु अ ाहामको अिधकारमा िदए ।
19 त् यसपिछ अ ाहामले आफ् नी पत् नी सारालाई कनान दशेमा म नेरेको, अथार्त ्
हे ोनमा भएको मक् पलेाक खतेको ओडारमा गाडे । 20 यसरी त् यो खते र त् यसमा
भएको ओडारसमते िह ीहरूका तफर् बाट िचहानको रूपमा अ ाहामको अिधकारमा
भयो ।

24
1 अ ाहाम िदन धरैे खाएर बढुा भइसकेका िथए र परम भलुे ितनलाई सबै

कुरामा आिशष ्िदनभुएको िथयो । 2 अ ाहामले आफ् नो घरको सबै भन्दा परुानो र
ितनीसगँ भएका सबै कुराहरूका अ ख् तयार गन मखु नोकरलाई भन,े “तरेो हात
मरेो ित ामिुन राख ्3 अिन तैलँ े अिहले म बसकेो ठाउँका कनानीका छोरीहरूमध् ये
कसलैाई पिन मरेो छोरोकी पत् नीको रूपमा ल्याइिदने छैनस ् भनी म तलँाई स् वगर्
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र पथृ् वीका परम भु परमशे् वरको यो शपथ खान लाउँछु । 4 तर तैलँ े मरेो दशेमा
मरैे कुटुम् बकहाँ गएर मरेो छोरा इसहाकको लािग एउटी पत् नी ल् याउनछेस ् ।”
5 त्यस नोकरले ितनलाई भन्यो, “यिद त् यो स् ी मरेो पिछ लागरे यस दशेमा
आउने इच् छा ग रन भने मलै े के गन? के मलैे तपाईंका छोरालाई जनु दशेबाट
तपाईं आउनभुयो त् यहीँ नै लजैान?े” 6 अ ाहामले त् यसलाई भन,े “तैलँ े मरेो
छोरालाई त् यहाँ फकार्एर नलान ू ! 7 मलाई मरेा िपताको घर र मरेो जन् मभिूमबाट
यहाँ ल् याउनहुुने स् वगर् र पथृ् वीका परम भु परमशे् वरले शपथ खाई मसगँ यसो
भनरे ितज्ञा गन ुर्भएको छ, ‘तरेा सन् तानलाई म यो दशे िदनछुे,’ उहाँले नै आफ् ना
दतू तरेो अिगअिग पठाउनहुुनछे, र तैलँ े मरेो छोराको लािग त् यहाँबाट एउटी पत् नी
ल् याउनछेस ् । 8 त् यो केटी तरेो पिछ आउन इच् छा ग रन भने त ँ मरेो यो शपथबाट
मकु् त हुनछेस ् । केवल तैलँ े मरेो छोरालाई चािह ँ त् यहाँ फकार्एर नलजैान ू ।”
9 त्यसलैे त् यस नोकरले आफ् ना मा लक अ ाहामको ित ामिुन हात राखरे यस
िवषयमा ितनीिसत शपथ खायो । 10 आफ् ना मा लकका दशवटा ऊँट लएर त्यो
नोकर िबदा भयो । त्यसले आफ्ना मा लकबाट सबै िकिसमका सौगात पिन लएर
गयो । ऊ िबदा भएर अराम-नाहारैमितर नाहोरको सहरमा गयो । 11 त्यसले
ऊँटहरूलाई सहरको बािहर इनारको निजकै घ ुडँा टेक् न लगायो । त्यो साँझपख
स् ीहरू पानी भनर् आउने बलेा िथयो । 12 अिन त्यसले ाथर्ना गर् यो, “हे परम भु
मरेा मा लकका परमशे् वर, आज मलाई मरेो काममा सफल गराएर मरेा मा लक
अ ाहामलाई आफ् नो दया दखेाउनहुोस ्। 13 हने ुर्होस,् म यो इनारनरे उिभरहकेो
छु, र सहरका मािनसहरूका छोरीहरू पानी भनर्लाई आउँदै छन ्। 14 यसलैे यसो
होस ्: जनु कन् यालाई म ‘ित ो गा ो मितर पानी िपउनलाई ढल् काइदऊे’ भन ुलँा,
र जसले मलाई ‘खानहुोस,् म तपाईंका ऊँटहरूलाई पिन खवुाइिदन् छु’ भ न् छन,्
ितनलाई नै तपाईंले आफ् ना दास इसहाकको िन म् त रोज् नभुएको होस ्। तपाईंले मरेा
मा लकलाई करारको दया दखेाउनभुएको रहछे भन् ने म त् यसबैाट थाहा पाउनछुे
।” 15 त् यसले यो भिनसकेको पिन िथएन, रबकेा काँधमा गा ो राखरे आइन ्।
ितनी अ ाहामका भाइ नाहोरकी पत् नी िमल् काको छोरो बतएूलकी छोरी िथइन ् ।
16 ती जवान स् ी अत् यन् त सनु् दरी र कुमारी िथइन ्। ितनको कुनै मािनसिसत पिन
सहवास भएको िथएन । इनारमा ओलर ितनले गा ोमा पानी भ रन ्र उक् लरे आइन ्
। 17 तब त् यो नोकर ितनलाई भटे गनर् दगरु् यो र भन् यो, “कृपया ित ो गा ोबाट
मलाई अ लकता पानी िपउन दऊे ।” 18 ितनले “हजरू, िपउनहुोस ्” भनरे तरुुन् तै
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गा ो झा रन,् र आफ् नो हातमा गा ो राखरे त् यसलाई पानी िपयाइन ्। 19 त् यसलाई
िपउन िदइसकेपिछ ितनले भिनन,् “तपाईंका ऊँटहरूका िन म् त पिन ितनीहरूले िपई
नसकुञ् जले म पानी उघाएर िदनछुे ।” 20 तब ितनले झ ै आफ् नो गा ोको पानी
डुडँमा खन् याएर फे र पानी उघाउन इनारितर दौडरे गइन,् र ितनले सबै ऊँटहरूका
िन म् त पिन पानी उघाइिदइन ्। 21 त् यो मािनसचािह ँ परम भलुे आफ् नो या ा सफल
ग रिदनभुएको हो िक होइन भनी थाहा पाउनलाई चपु लागरे ितनलाई हे रर ो
। 22 ऊँटहरूले पानी खाइसकेपिछ त् यस मािनसले छ ाम तौलका सनुको एउटा
नत् थ र एक सय ाम जित तौलका सनुका बालाहरू िझकेर 23 भन् यो, “ितमी
कसकी छोरी हौ? कृपया मलाई भन, के ित ा बबुाको घरमा रात गजुानर्को िन म्त
हा ो िन म्त ठाउँ छ?” 24 ितनले त् यसलाई भिनन,् “म नाहोरबाट िमल् काले
जन् माएका बतएूलकी छोरी हु ँ ।” 25 ितनले त् यसलाई अझै भिनन,् “हामीसगँ दाना
र पराल शस् त छन,् र रात गजुानर्लााई कोठा पिन छन ्।” 26 तब त् यस मािनसले
आफ् नो िशर िनहुराएर परम भकुो आराधना गर् यो । 27 त्यसले भन्यो, “परम भ,ु
मरेा मा लक अ ाहामका परमशे् वर धन् यका हुनहुुन् छ, जसले मरेा मा लक ितको
करारको दया र िवश् वस् तता त् याग् नभुएको छैन । परम भलुे नै मलाई डोर् याएर
मरेा मा लकका कुटुम् बको घरमा ल् याइिदनभुएको छ ।” 28 तब ती कन् या गइन ्
र आफ् नी आमाका प रवारलाई सबै कुरा बताइन ् । 29 रबकेाका लाबान नाउँ
भएका एक जना दाजु िथए । लाबान दौडरे बािहर बाटोमा इनारनरे भएका त् यस
मािनसितर गए । 30 जब उनले आफ् नी बिहनीको नाकमा नत् थ र हातमा बाला
दखेे र “त् यस मािनसले मलाई यसो भन् यो” भन् ने कुरा आफ् नी बिहनीबाट सनु,े
तब उनी त् यस मािनसकहाँ गए, त्यो मािनस इनारको छेउमा ऊँटहरूका निजकै
उिभइरहकेो िथयो । 31 त्यसपिछ लाबानले भन,े “हे परम भकुा आशीवार्दी जन,
आउनहुोस ्। िकन बािहरै उिभरहनहुुन् छ? मलैे तपाईंको िन म् त घर र ऊँटहरूका
लािग ठाउँ तयार पा रराखकेो छु ।” 32 तब त् यो मािनस घरमा गयो र ऊँटहरूका
भारीहरू झार् यो । उटँहरूलाई पराल र दाना िदइयो, अिन त्यस मािनस र त् यसिसत
हुने मािनसहरूका िन म् त खु ा धनुे पानी पिन िदइयो । 33 ितनीहरूले त् यसको साम ु
खानकुेरा पिन रा खिदए, तर त् यसले भन् यो, “जबसम् म मरेो समाचार म भ न् दन ँ
तबसम् म म केही खान् न ँ ।” तब लाबानले भन,े “ल, भन् नहुोस ् ।” 34 त् यसले
भन् यो, “म अ ाहामको एक नोकर हु ँ । 35 परम भलुे मरेा मा लकलाई धरैे आिशष ्
िदनभुएको छ र ितनी एक ठुला मािनस भएका छन ्। उहाँले ितनलाई बगालहरू
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र बथानहरू, सनुचाँदी, दास-दासी, ऊँटहरू र गधाहरू िदनभुएको छ । 36 मरेा
मा लककी पत् नी साराले बढुसेकालमा ितनको िन म् त एक जना छोरो जन्माइन,्
र उनलैाई ितनले आफ् ना सबै कुरा िदएका छन ्। 37 मरेो मा लकले मलाई यसो
भनरे शपथ खान लाएका छन,् ‘तैलँ े मरेो छोराको लािग म अिहले बसकेो दशेका
कनानीहरूका छोरीहरूमध् ये कुनै पिन िववाह गनर्लाई नल् याउन ू । 38 बरु, तैलँ े मरेा
िपताका प रवार र मरेा कुटुम्बहरूकहाँ गएर मरेो छोराको िन म्त पत् नी ल्याउन ू ।'
39 मलैे मरेो मा लकलाई भने,ँ 'सायद त् यो स् ी मरेो साथमा आउन मा न्दन होला?'
40 ितनले मलाई भन,े ‘जनु परम भकुो सामनु् ने म िहडँ ्छु, उहाँले नै आफ् ना दतू
तिँसत पठाउनहुुनछे, र तरेो कायर् सफल हुनछे, तािक तैैलँ े मरेो कुटुम् ब र मरेा िपताको
घरबाट मरेो छोराको लािग एउटी पत् नी ल् याउनछेस ्। 41 तर त ँ मरेो कुटुम् बकहाँ
पिुगस र् ितनीहरूले ितनलाई िदएनन भ्ने त ँमरेो यस शपथबाट छुट ्नछेस ्।' 42यसलैे
आज इनारमा आइपगुरे मलैे यसो भने,ँ 'हे परम भ,ु मरेा मा लक अ ाहामका
परमशे् वर, मरेो या ा सफल गराइिदने तपाईंको इच्छा भए, 43 म इनारको छेउमा
उिभरहछुे, पानी भनर्लाई आउने स् ीलाई मलैे 'ित ो गा ोबाट मलाई अ लकता
पानी िपउन दऊे,' भन् दा 44 ितनले मलाई “खानहुोस,् र म तपाईंका ऊँटहरूलाई
पिन पानी उघाइिदनछुे,” भिनन ् भन,े मरेा मा लकका छोराको लािग परम भलुे
ठहराउनभुएको स् ी त्यही होस ् । 45 “मलैे यी कुरा मनमनै भिनसक् न अिग न,ै
हने ुर्होस,् रबकेा काँधमा आफ् नो गा ो बोकेर आइन,् र इनारमा ओलर पानी उघाइन ्
। मलैे ितनलाई भने,ँ ‘कृपया मलाई पानी िपउन दऊे ।’ 46 “ितनले तरुुन् तै आफ् नो
काँधबाट गा ो झारेर भिनन,् ‘िपउनहुोस ्र म तपाईंका ऊँटहरूका िन म् त पिन पानी
िपउन िदनछुे ।’ तब मलैे पानी िपएँ, र ितनले मरेा ऊँटहरूलाई पिन पानी िपउन
िदइन ्। 47 “मलैे ितनलाई ‘ितमी कसकी छोरी हौ?’ भनी सोधे ँ । “ितनले भिनन,्
‘नाहोर र िमल् काका छोरा बतएूलकी छोरी हु ँ ।’ तब मलैे ितनको नाकमा नत् थ
र हातमा बालाहरू लगाइिदएँ । 48 अिन मलैे आफ् नो िशर िनहुराएर परम भकुो
आराधना गरे,ँ र मरेा मा लक अ ाहामका परम भु परमशे् वरलाई धन् यको भने,ँ
जसले मरेा मा लककै भाइकी नाितनी ितनका छोराको िन म् त प ा लगाउन मलाई
ठक बाटोमा डोर् याउनभुएको िथयो । 49 अब तपाईंहरू मरेा मा लकसगँ करारको

िवश् वासयोग् यता र भरोसायोग्य व् यवहार गन ुर्हुन् छ भने मलाई भन् नहुोस ्। होइन भने
पिन मलाई भन् नहुोस,् र म दािहन-ेदे े जता हुन् छ लाग ुलँा ।” 50 तब लाबान र
बतएूलले जवाफ िदए, “यो कुरा परम भबुाट नै हुन आएको हो । हामी तपाईंलाई
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खराब अथवा असल केही भन् न सक् दनैौँ । 51 हने ुर्स,् रबकेा तपाईँको सामनु् ने छे
। त् यसलाई लएर जानसु,् र परम भलुे भन् नभुएजस् तै गरी त्यो तपाईंका मा लकका
छोराकी पत् नी होस ्।” 52 ितनीहरूका कुरा सनुपेिछ अ ाहामको नोकरले भइँूमा
िनहुरेर परम भलुाई दण् डवत ् गर् यो । 53 तब त् यसले सनु र चाँदीका गहनाहरू
र लगुाहरू ल् याएर रबकेालाई िदयो । त् यसले ितनका दाजु र आमालाई पिन
मलू् यवान ्उपहारहरू िदयो । 54 तब त् यो र त् यसका साथमा भएका मािनसहरूले
खाए र िपए । ितनीहरूले त् यो रात त् यहीँ िबताए अिन िबहान उठेपिछ त् यसले भन् यो,
“मरेा मा लककहाँ जान अब मलाई िबदा िदनहुोस ्।” 55 रबकेाका दाजु र आमाले
भन,े “कन् यालाई कम्तीमा पिन दस िदन यहीँ हामीसगँ रहन िदनहुोस ्। त् यसपिछ
ितनी गए हुन् छ ।” 56 तर त् यसले ितनीहरूलाई भन् यो, “परम भलुे मरेो या ा सफल
गराउनभुएको हुनाले मलाई नअलमल् याउनहुोस ्। मलाई जान िदनहुोस,् र म मरेा
मा लककहाँ जानछुे ।” 57 ितनीहरूले भन,े “हामी कन् यालाई बोलाउँछौँ र ितनलाई
सोध्छौँ ।” 58 अिन ितनीहरूले रबकेालाई डाकेर सोध,े “के ितमी यस मािनसको
साथमा जान् ौ?” ितनले भिनन,् “म जान् छु ।” 59 यसकैारण ितनीहरूले
आफ् नी बिहनी रबकेालाई ितनकी सिेवकासगँै अ ाहामको नोकर र त् यसका
मािनसहरूका साथमा पठाइिदए । 60 ितनीहरूले रबकेालाई आिशष ् िदएर भन,े
“हे हा ी बिहनी, ितमी हजारौँ हजारका आमा होऊ, र ित ा सन् तानले ितनीहरूसगँ
दशु् मनी गनहरूका सहरका वशे ारहरू कब् जा गरून ्।” 61 तब रबकेा उ ठन ्
र ितनका सहलेीहरूसगँ ऊँटहरूमा चढरे त् यस मािनसको पिछ लािगन ् । यसरी
रबकेालाई लएर त् यो नोकर आफ् नो बाटो लाग् यो । 62 अब इसहाक नगेवेमा

बसोबास ग ररहकेा िथए, उनी बअेर-लह-ैरोइबाट भखर्रै आएका िथए । 63 इसहाक
साँझपख एका ताका िन म्त बािहर िनस् केका िथए । उनले आखँा उठाएर हदेार्
ऊँटहरू आइरहकेा दखेे । 64 रबकेाले पिन आखँा उठाएर हदेार् इसहाकलाई दे खन,्
र ऊँटबाट ओ लर्न ् । 65 ितनले नोकरलाई भिनन,् “हामीलाई भटे ्न बािहर िहडँ ्दै
आउने मािनस को हुन ्?” त् यस नोकरले भन् यो, “उनी त मरेा मा लक हुन ्।”
तब रबकेाले घमु् टो हालरे आफ् नो अनहुार छोिपन ्। 66 त् यसपिछ आफूले गरेका
सबै काम त् यस नोकरले इसहाकलाई बतायो । 67 इसहाकले रबकेालाई आफ् नी
आमा साराको पालमा लग,े र िववाह गरे । अिन ितनी उनकी पत् नी भइन,् र उनले
ितनलाई मे गरे । यसरी आफ् नी आमाको मतृ् यपुिछ इसहाकले सान् त् वना पाए ।'
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25
1 अ ाहामले अक एउटी पत् नी िववाह गरे । 2 ितनको नाउँ कतरूा िथयो ।

ितनले अ ाहामबाट िज ान, योक्षान, मदान, िम ान, ियशबाक र शहूलाई जन् माइन ्
। 3 योक्षान शबेा र ददानका िपता भए । अश् शरूी, लतशूी र लऊम् मीहरू ददानका
सन् तान िथए । 4 िम ानका छोराहरूचािह ँ एपा, एपरे, हानोक, अबीदा र एल् दा
िथए । यी सबै कतरूाका सन् तान िथए । 5 अ ाहामले आफूसगँ भएका सबै थोक
इसहाकलाई िदए । 6 तर आफू जीिवत छदँै ितनका उपपत् नीप का छोराहरूलाई
उनले उपहारहरू िदए, र आफ् ना छोरा इसहाकबाट छुट् याएर ितनीहरूलाई पवूर्
दशेितर पठाए । 7 अ ाहाम जम् मा एक सय पचह र वषर्सम् म बाँचे । 8 अ ाहाम
परुा जीवन िजएर बढ़ुसेकालमा मरे, र आफ् ना मरेका िपता-पखुार्हरूसगँ िमल् न
गए । 9 ितनका छोराहरू इसहाक र इश् माएलले ितनलाई िह ी सोहोरको छोरा
ए ोनको खतेमा भएको म नेिजकको मक् पलेाको ओडारमा गाडे । 10 त् यो खते
अ ाहामले हतेका छोराहरूबाट िकनकेा िथए । अ ाहाम आफ् नी पत् नी सारािसत
त् यहीँ नै गािडए । 11 अ ाहामको मतृ् यपुिछ परमशे् वरले ितनका छोरा इसहाकलाई
आिशष ् िदनभुयो, र इसहाक बअेर-लह-ैरोइ निजकै बसोबास गरे । 12 साराकी
कमारी िम ी हागारप बाट जन् मकेो अ ाहामको छोरो इश् माएलका सन्तान ियनै
िथए । 13 जन् म मको सचूीअनसुार इश् माएलका छोराहरूका नाउँ यी नै िथएः
इश् माएलको जठेो छोरो नबायोत, केदार, अदबले, 14 िमब् साम, िमश् मा, दमुा,
मस् सा, 15 हदद, तमेा, यतरू, नापीश र केदमा । 16 इश् माएलका छोराहरू यी नै
िथए । ितनीहरूका बस् ती र छाउनीहरूअनसुार ती बा कुलनायकका नाउँ यी नै
िथए । 17 इश् माएलको जम् मा उमरे एक सय सैिँतस वषर् हुदँा ितनको मतृ् य ु भयो
र ितनी आफ् ना िपता-पखुार्हरूसगँै िमल् न गए । 18 ितनीहरूको बसोबास िम को
िसमानानिजक भएको अश् शरू दशेितर पन हवीलादे ख शरूसम् म िथयो । ितनीहरू
एक-अकार्को श तुामा बसे । 19 अ ाहामका छोरा इसहाकको व ृ ान् त यही हो
। अ ाहाम इसहाकका िपता भए । 20 प न-आरामका अरामी बतएूलकी छोरी
अरामी लाबानकी बिहनी रबकेासगँ िववाह गदार् इसहाक जम्मा चा लस वषर्का
िथए । 21 ितनी बाँझी भएकी हुनाले इसहाकले आफ् नी पत् नीको िन म् त परम भसुगँ
ाथर्ना गरे । परम भलुे ितनको ाथर्ना सनु् नभुयो, र ितनकी पत् नी रबकेा गभर्वती

भइन ्। 22 ितनको गभर्मा भएका बालकहरू एक-अकार्सगँ लड्न लाग,े र ितनले
भिनन ् “मलाई िकन यस् तो भयो?” ितनले यसको बारेमा परम भसुगँ सोिधन ् ।
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23 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “तरेो कोखमा दईु जाित छन,् तरेो गभर्दे ख नै
दईु जाित छु नछेन ्। एक जाित अक भन् दा बलवान ्हुनछे, र जठेाले कान् छाको
सवेा गनछ ।” 24 ितनको सतु् केरी हुने बलेा आउँदा ितनको कोखमा जमु् ल् याहा
िथए । 25 जठेोचािह ँ शरीरभ र रौँको लगुा लगाएजस् तै रातो वणर्को जन् म् यो ।
ितनीहरूले त् यसको नाउँ एसाव राखे । 26 त् यसपिछ त् यसको भाइ बािहर िनस्क्यो
। त्यसको हातले एसावको कुकुर् च् चा समाितरहकेो िथयो । त् यसको नाउँ याकूब
रा खयो । इसाहककी पत् नीले ितनीहरूलाई जन् माउदँा ितनी साठी वषर् पगुकेा िथए
। 27 बालकहरू बढ,े र एसावचािह ँ िसपाल ु िसकारी र मदैानमा डु लिहडँ ्ने मािनस
भए, र याकूबचािह ँ पालमा बिसरहने शान् त स् वभावका मािनस भए । 28 इसहाकले
एसावलाई माया गथ, िकनभने उनले िशकार गरेर ल् याएको मास ु ितनले खान पाउथँे
। तर रबकेाले चािह ँ याकूबलाई माया गिथर्न ्। 29 याकूबले सरुुवा पकाए । एसाव
मदैानबाट आए, र उनी भोकले कमजोर भएका िथए । 30 एसावले याकूबलाई भन,े
“कृपया, मलाई त् यो रातो सरुुवा खान दऊे, म थिकत छु ।” यसकैारण उनलाई एदोम
भिनयो । 31 याकूबले भन,े “पिहले तपाईंको ज् यषे् ठ-अिधकार मलाई बचे् नहुोस ्।”
32 एसावले भन,े “हरे, म त मन आटेँको छु । मलाई त् यो ज् यषे् ठ-अिधकारको के
काम?” 33 याकूबले भन,े “पिहले मसगँ शपथ खानहुोस ् ।” तब एसावले शपथ
खाए, र यसरी उनले आफ् नो ज् यषे् ठ-अिधकार याकूबलाई बचेे । 34 याकूबले
एसावलाई रोटी र दालको सरुुवा िदए । एसावले खानपान गरे अिन उठेर आफ् नो
बाटो लागे । यसरी एसावले आफ् नो ज् यषे् ठ-अिधकारलाई ल याए ।

26
1 अ ाहामको समयमा परेको पिहलो अिनकालबाहके त् यस दशेमा अक

अिनकाल पिन पर् यो । इसहाक प लश् तीहरूका राजा अबीमलेकेकहाँ गरार दशेमा
गए । 2 ितनीकहाँ दखेा परेर परम भलुे भन् नभुयो, “तल िम मा नजा, मलैे तलँाई
बसोबास गर ्भनकैे ठाउँमा बस ्। 3 यही ठाउँमा बसोबास गर,् र म तसँगँ रहनछुे, र
तलँाई आिशष ् िदनछुे, िकनिक म यी दशेहरू त ँ र तरेा सन्तानलाई िदनछुे, अिन
तरेो बबुा अ ाहामसगँ मलैे शपथ खाएर िदएको ितज्ञा म परुा गनछु । 4 तरेा
सन् तानलाई आकाशका ताराहरूझै ँ बढाउनछुे, र ितनीहरूलाई यी सबै दशे िदनछुे ।
ससंारका सबै जाितहरूले तरैे सन् तानहरू ारा आिशष ्पाउनछेन ्। 5 अ ाहामले मरेो
वचन पालन गरेको र मलैे िदएका आदशेहरू, मरेा आज्ञाहरू, मरेा िनयमहरू र मरेा
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िविधिवधानहरूको पालन गरेको हुनाले म यो गनछु ।” 6यसकैारण इसहाक गरारमा
नै बसे । 7 त् यस ठाउँका मािनसहरूले ितनकी पत् नीको िवषयमा सोधपछु गदार् ितनले
“ितनी मरेी बिहनी हुन ्” भने । िकनिक ितनले यस्तो सोच,े “ रबकेालाई ाप् त
गनर्को लािग यस ठाउँका मािनसहरूले मलाई मानछन,् िकनकी ितनी धरैे सनु्दरी
िछन ्।” 8 इसहाक त् यहाँ बसकेो धरैे िदनपिछ प लश् तीहरूका राजा अबीमलेकेले
झ् यालबाट हनेर् पगुे । इसहाक आफ् नी पत् नी रबकेासगँ मे- ीडा ग ररहकेा िथए
। 9 अबीमलेकेले इसहाकलाई आफूकहाँ बोलाएर भन,े “हरे, ितनी पक् कै पिन
ित ी पत् नी हुन ् । िकन ितमीले ‘ितनी मरेी बिहनी हुन ्’ भन् यौ?” इसहाकले
उनलाई भन,े “िकनभने ितनलाई ाप् त गनर्को िन म्त कसलैे मालार्न ् भन् ने मलै े
सोचें ।” 10 अबीमलेकेले भन,े “ितमीले हामीसगँ यो के गरेको? कुनै मािनसले
ित ी पत् नीिसत सिजलै नरा ो कमर् गन िथयो, र ितमीले हामीमािथ दोष ल् याउने
िथयौ ।” 11 यसकारण अबीमलेकेले सबै मािनसहरूलाई चतेाउनी िदएर भन,े
“यी मािनस अथवा ियनकी पत् नीलाई छुने जनुसकैु मािनसलाई पिन िनश् चय नै
मतृ् यदुण् ड हुनछे ।” 12 इसहाकले त्यस दशेमा बालीनाली लगाए, र त् यही साल
सय गणुा कटनी गरे । िकनभने परमशे् वरले ितनलाई आिशष ्िदनभुयो । 13 ितनी
धनी भए, र अत् यन् तै धना नहुञ् जलेसम्म झनझन बढरे गए । 14 ितनका धरैे
भडेाबा ा, गाईवस्त ु र ठुलो प रवार भयो । यसकैारण प लश् तीहरूले ितनको
डाह गरे । 15 ितनका िपता अ ाहामको पालोमा उनका नोकरहरूले खनकेा सबै
इनारहरू प लश् तीहरूले ढुङ्गा-माटोले परेुर रोिकिदए । 16 त् यसपिछ अबीमलेकेले
इसहाकलाई भन,े “हामीहरूबाट अब ितमी गइहाल, िकनभने ितमी हामीभन्दा
ज् यादै श शाली छौ ।” 17 त्यसलैे इसहाक त् यहाँबाट िनस् केर गए अिन गरारको
बेसँीमा आफ् नो पाल टाँगरे बसोबास गरे । 18 ितनले आफ् ना िपताका पालोमा
ितनीहरूले खनकेा इनारहरू फे र खने । अ ाहामको मतृ् यपुिछ प लश् तीहरूले
ती रोिकिदएका िथए । अिन ितनले ती इनारहरूलाई आफ् ना िपताले राखकैे नाउँ
रा खिदए । 19 इसहाकका नोकरहरूले बेसँीमा खन् दा बिगरहकेो पानीको मलू भे ाए
। 20 तर गरारका गोठालाहरूले इसहाकका गोठालाहरूसगँ झगडा गरेर भने “यो
पानी हा ो हो ।” यसकारण इसहाकले त् यस इनारको नाउँ एसके राख,े िकनभने
ितनीहरूले उनीसगँ झगडा गरे । 21 तब ितनीहरूले अक इनार खन,े र त् यसमा
पिन ितनीहरूले झगडा गरे । यसकारण ितनले त् यसको नाउँ िसत् ना राखे । 22 ितनी
त्यो ठाउँ छोडरे गए अिन ितनले अक इनार खन,े तर ितनीहरूले त् यसमा चािह ँ
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झगडा गरेनन ् । यसकारण ितनले त् यसको नाउँ रहोबोत राखरे यसो भन,े “अब
परम भलुे हामी िन म्त बस् ने ठाउँ िदनभुएको छ, र हामी यस ठाउँमा फल् दो-
फुल् दो हुनछेौँ ।” 23 त् यसपिछ इसहाक बशेबामा गए । 24 परम भु त् यही रात
ितनीकहाँ दखेा पन ुर्भयो अिन भन् नभुयो, “म तरेो िपता अ ाहामका परमशे् वर
हु ँ । नडरा, िकनभने म तसँगँ छु र म तलँाई आिशष ् िदनछुे । अिन मरेो दास
अ ाहामको खाितर म तरेा सन् तानको व ृ गराउनछुे ।” 25 इसहाकले त् यहाँ
एउटा वदेी बनाएर परम भकुा नाउकँो पकुारा गरे । ितनले आफ् नो पाल त् यहीँ
नै टाँग,े र ितनका नोकरहरूले त्यहाँ एउटा इनार खने । 26 एक िदन अबीमलेके
आफ् ना िम अहुज् जत र आफ् नो फौजका सनेापित पीकोललाई साथमा लएर
गरारबाट ितनीकहाँ आए । 27 इसहाकले ितनीहरूलाई भन,े “घणृा गरेर तपाईंहरूले
आफ्नो िबचबाट मलाई िनकाल् नभुयो, अिन तपाईंहरू अिहले िकन मकहाँ आउँदै
28 हुनहुुन्छ?” त्यसपिछ ितनीहरूले भन,े “हामीले स्टै दखे् यौँ िक परम भु
तपाईंसगँ हुनहुुन् छ । यसलैे हा ा िबचमा, अथार्त ् तपाईं र हा ा िबचमा एउटा
सम् झौता होस ्भन् ने हामीले िनणर्य गर् यौ,ँ 29 तािक जसरी हामीले तपाईंको कुनै
हानी गरेनौँ र तपाईंसगँ रा ो वहार गर् यौँ अिन तपाईंलाई शा न्तमा पठायौँ ।
त्यसरी नै तपाईंले पिन हा ो कुनै हािन गन ुर्हुनछैेन । तपाईं साँच् चै नै परम भबुाट
आिशिषत ्हुनहुुन्छ ।” 30 त्यसलैे इसहाकले ितनीहरूका िन म् त भोज तयार गरे, र
ितनीहरूले खाए र िपए । 31 ितनीहरू िबहान सबरैे उठे र आपसमा शपथ खाए ।
अिन इसहाकले ितनीहरूलाई िबदा िदए, र ितनीहरूले उनलाई शा न् तमा छाडरे गए
। 32 त् यही िदन इसहाकका नोकरहरू आएर ितनीहरूले खनकेा इनारको िवषयमा
ितनलाई बताए । ितनीहरूले भन,े “हामीले पानी भे ाएका छौँ ।” 33 ितनले त् यस
इनारको नाउँ िशबा राख,े यसकारण त् यस सहरको नाउँ आजसम् म पिन बशेबा नै छ ।
34चा लस वषर्को हुदँा एसावले िह ी बरेीकी छोरी यहूदीत र िह ी एलोनकी छोरी
बासमतलाई िववाह गरी ल् याए । 35 ितनीहरूले इसहाक र रबकेाको जीवनमा
दःुख ल्याए ।

27
1 जब इसहाक व ृ भए र ितनका आखँा कमजोर भएर दखे् न नसक् ने भए,

तब ितनले आफ् ना जठेा छोरा एसावलाई बोलाएर भन,े “ए मरेो छोरो ।” उनले
ितनलाई जवाफ िदए, “हजरु, म यहीँ छु ।” 2 ितनले भन,े “हरे,् म व ृ भएँ । मरेो
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मन िदनको बारेमा मलाई थाहा छैन । 3 अब तरेा हितयारहरू, अथार्त ्तरेो ठो ो
र धन ु लएर मदैानमा जा, र मरेो िन म् त िसकार गर ्। 4 मलाई मनपन स् वािदष् ठ
तरकारी बनाई मकहाँ ले तािक यो खाएर मरेो मतृ् यअुिग म तलँाई आिशष ्िदऊँ ।”
5 इसहाकले आफ्नो छोरो एसावसगँ कुरा गरेको रबकेाले सिुनन ्। एसाव िशकार
मारेर ल् याउन मदैानमा गए । 6 रबकेाले आफ् ना छोरा याकूबलाई भिनन,् “हरे,्
तरेा िपताले तरेो दाजु एसावसगँ यसो भनरे कुरा गरेको मलैे सनुे ँ । 7 ‘िसकार मारेर
मकहाँ ले र मलाई मनपन स् वािदष् ठ तरकारी बना तािक यो खाएर मरेो मतृ् यअुिग
परम भकुो सामनु् ने तलँाई आिशष ्िदन सकँू ।’ 8 यसकारण यसकारण ए मरेो छोरो,
मलैे तलँाई िदएका आज्ञा मान ्। 9 बथानमा गएर दईुवटा असल पाठा लएर आइज,
र म तरेा बबुालाई मनपन स् वािदष् ठ तरकारी बनाउनछुे । 10 अिन तैंले त् यो तरेा
बबुाकहाँ लजैा, तािक ितनले यो खाएर आफ् नो मतृ् यअुिग तलँाई आिशष ् दऊेन ्
।” 11 याकूबले आफ् नी आमा रबकेालाई भन,े “हने ुर्होस,् मरेा दाजु एसाव रौँ नै
रौँ भएका मािनस हुन ्, र मचािह ँ रौँ नभएको छु । 12 सायद मरेा िपताले मलाई
छाम् नहुुनछे, र उहाँको साम ु म छली दे खनछुे । मलैे ममािथ आिशष ्होइन, सराप
ल्याउनछुे ।” 13 ितनकी आमाले ितनलाई भिनन,् “हे मरेो छोरो, जनुसकैु सराप
भए पिन त्यो ममािथ नै परोस ्। केवल मरेो कुरा मान,् र गएर ती मकहाँ ले ।” 14 तब
ितनी गएर ती पाठा ल् याए र आमालाई िदए, र ितनकी आमाले याकूबका बबुालाई
मनपन स् वािदष् ठ तरकारी तयार ग रन ्। 15 रबकेाले घरमा भएका आफ् ना जठेो
छोरो एसावका असल लगुाहरू िझकेर आफ्नो कान् छा छोरो याकूबलाई लगाइिदइन ्
। 16 बा ाका पाठाका छालाहरू ितनले याकूबका हात र घाँटीका रौँ नभएका
भागमा लगाइिदइन,् 17 अिन आफूले तयार पारेका स् वािदष् ठ तरकारी र रोटी
आफ् ना छोरा याकूबका हातमा िदइन ्। 18 याकूबले आफ् ना िपताकहाँ गएर भन,े
“बबुा ।” इसहाकले भन,े “ह,ँ त ँ को होस ्?” 19 याकूबले आफ् ना िपतालाई भन,े
“म तपाईंको जठेो छोरो एसाव हु ँ । तपाईंले मलाई भनबेमोिजम मलैे गरेको छु ।
अब उठेर बस् नहुोस,् र मलैे ल् याएको िसकारको मास ु खानहुोस,् र मलाई आिशष ्
िदनहुोस ्।” 20 इसहाकले आफ् ना छोरालाई भन,े “मरेो छोरो, कसरी तैलँ े यित
चाँडै त् यो भे ाउन सिकस ्?” ितनले भन,े “परम भु तपाईंका परमशे् वरले यसलाई
मकहाँ ल्याउनभुयो ।” 21 इसहाकले याकूबलाई भन,े “मरेो छोरो, निजकै आइज,
त ँमरेो छोरो एसाव होस ्िक होइनस ्म छामरे थाहा पाउन सकँू ।” 22याकूब आफ् ना
िपताको निजकै गए, र इसहाकले ितनलाई छामरे भन,े “सोर त याकूबको हो, तर
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हातहरू त एसावकै हुन ्।” 23 ितनका हातहरू ितनका दाजु एसावकै हातजस् ता रौँ
नै रौँ भएका हुनाले इसहाकले ितनलाई िचननेन ्, त्यसलैे इसहाकले ितनलाई आिशष ्
िदए । 24 इसहाकले सोध,े “के त ँ साँच् चै मरेो छोरो एसाव नै होस ्?” याकूबले
जवाफ िदए, “म एसाव नै हु ँ ।” 25 तब इसहाकले भन,े “तैलँ े िशकार गरेको
मास ु यहाँ ल,े र म खानछुे, र तलँाई आिशष ्िदऊँ ।” याकूबले त् यो मास ु आफ् ना
िपताकहाँ ल् याए । उनले खाए र याकूबले दाखम पिन लिगिदए, र उनले िपए ।
26 तब ितनका िपता इसहाकले ितनलाई भन,े “ मरेो छोरो, मरेो निजकै आएर
मलाई मलाई चमु्बन गर ् ।” 27 याकूब निजक गएर आफ् ना िपतालाई चमु्बन
गरे । अिन इसहाकले ितनका लगुाहरूको गन् ध सुघँरे यसो भनी आिशष ् िदए,
“हरे, मरेो छोराको बास् ना, परम भलुे आिशष ्िदनभुएको खतेको बास् नाजस् तै छ
। 28 परमशे् वरले तलँाई आकाशको शीत र पथृ् वीको चरुता अिन धरैे दाखम र
अन् न दऊेन ्। 29 मािनसहरूले तरेो सवेा गरून ्र जाित-जाितहरूले तलँाई दण् डवत ्
गरून ्। तरेा दाजभुाइहरूको मा लक बन,् र तरेी आमाका छोराहरूले तलँाई दण् डवत ्
गरून ्। तलँाई सराप् नहेरू सबै ािपत होऊन,् र तलँाई आिशष ्िदनहेरू सबलैे आिशष ्
पाऊन ्।” 30 इसहाकले आिशष ्िदइसक् ने िबि कै याकूब आफ् ना िपता इसहाकको
उप स्थितबाट िनस् केर गएका मा िथए, उनका उनका दाजु एसाव िशकार खलेरे
आइपगुे । 31 उनले पिन स् वािदष् ठ तरकारी तयार गरेर आफ् ना िपताकहाँ ल् याए
। उनले आफ् नो िपतालाई भन,े “बबुा, उठेर आफ् नो छोराले ल् याएको िसकार
खानहुोस,् र मलाई आिशष ्िदनहुोस ्।” 32 उनका िपता इसहाकले उनलाई सोध,े
“त ँको होस ्?” उनले उ र िदए, “म तपाईंको जठेो छोरो एसाव हु ँ ।” 33 इसहाक
बसेरी कामे र भन,े “त्यसो भए िसकार मारेर यहाँ मकहाँ ल् याउने त्यो को िथयो?
त ँ आउन अिग नै मलै े त् यो सबै खाएर त् यसलाई आिशष ् िदइसकँे । वास्तवमा,
त् योचािह ँ आशीवार्दी हुनछे।” 34 जब एसावले आफ् ना िपता इसहाकका कुरा सनुे
तब उनी अत् यन् तै िव ल भई चक सोरले रोए र आफ् ना िपतालाई भन,े “हे मरेा
बबुा, मलाई पिन आिशष ् िदनहुोस ्।” 35 इसहाकले भन,े “तरेो भाइ छल गरेर
आयो, र तैंले पाउने आिशष ्लग्यो ।” 36 एसावले भन,े “त् यसको नाउँ याकूब
रा खएको के ठकै होइन? िकनभने त् यसले मलाई दईु पल् ट ठग्यो । त् यसले
मरेो ज् यषे् ठ-अिधकार हर् यो, र अिहले मलैे पाउने आिशष ्पिन लग् यो ।” उनले
फे र भन,े “के तपाईंले मरेो िन म् त एउटै आिशष ्पिन जगडेा राख् नभुएको छैन?”
37 इसहाकले एसावलाई जवाफ िदए, “हरे,् मलैे त् यसलाई तरेो मा लक तलु् याइसकँे
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। र त् यसका सबै दाजभुाइहरूलाई मलैे त् यसका दास तलु् याएँ । अन् न र दाखम ले
मलैे त् यसलाई तपृ् त पारेको छु । अब तरेो िन म् त म के गनर् सक् छु र, छोरो?”
38 एसावले आफ् ना िपतालाई भन,े “तपाईंिसत मरेो िन म्त एउटै मा आिशष ्
छैन र मरेा बबुा? मलाई पिन त आिशष ् िदनहुोस ् ।” एसाव डाँको छोडरे रोए
। 39 उनका िपता इसहाकले जवाफ िदएर भन,े “हरे,् त ँ बस् ने जिमन पथृ् वीको
शस् तताबाट बािहरै हुनछे, आकाशको शीतबाट बािहर । 40 तैंले आफ् नो तरवारको

बलले जीिवका चलाउनछेस ्र तैंले तरेो भाइको सवेा गनछस ्। तर जब तैंले िव ोह
गनछस,् तब त् यसको जवुा तरेो काँधबाट हल् लाएर फ् याँक् नछेस ् ।” 41 आफ् ना
िपताले याकूबलाई िदएको त् यस आिशष ्ले गदार् एसावले ितनलाई घणृा गनर् लागे ।
एसावले हृदयमा भन,े “मरेा िपताको शोकको बलेा निजकै छ । त् यसपिछ म मरेो
भाइ याकूबलाई मानछु ।” 42 ितनका जठेा छोरा एसावको यो कुरा रबकेालाई
सनुाइयो । यसकारण रबकेाले आफ् ना कान् छा छोरा याकूबलाई बोलाएर भिनन,्
“हरे,् तरेो दाजु एसावले तलँाई मान िवचार गरेर आफ् नो िच बझुाएको छ ।
43 यसकारण मरेो छोरो, मलैे भनकेो कुरा मान ्र हारानमा मरेा दाजु लाबानकहाँ
भागरे जा । 44 त ँ ित तरेो दाजकुो रस नमरुञ् जले केही िदन त् यहाँ उनीसगँ बस ्
र 45 तैंले त्यसमािथ गरेको काम िबसर्न्छ । त्यसपिछ म तलँाई त् यहाँबाट लन
पठाउनछुे । मलैे एकै िदनमा ितमीहरू दवुै जनालाई िकन गमुाउन?े” 46 रबकेाले
इसहाकलाई भिनन,् “यहाँका िह ी स् ीहरूको कारण मरेो जीवनै हरैान भइसक् यो
। यिद याकूबले यस दशेका स् ीहरूजस्तै िह ीका छोरीहरूमध् ये एउटीलाई िववाह
गर् यो भने मरेो लािग मरेो जीवनको के फाइदा हुन् छ र?”

28
1 इसहाकले याकूबलाई बोलाएर आशीवार्द िदए, र यसो भनरे आज्ञा गरे, “तैलँ े

कनानी स् ीहरूबाट आफ्नो िन म्त पत् नी न लन ू । 2 प न-आराममा तरेी आमाका
बबुा बतएूलको घरमा गएर त् यहीँबाट तरेा मामा लाबानका छोरीहरूमध् ये एउटीलाई
िववाह गर ् । 3 सवर्श मान ् परमशे् वरले तलँाई आिशष ् दऊेन;् तलँाई फल् दो-
फुल् दो गराएर तरेो व ृ गराऊन,् तािक त ँ मािनसहरूको एक समहू बन् न सक् नछेस ्
। 4उहाँले तलँाई र त ँपिछका तरेा सन् तानहरूलाई अ ाहामले पाएको आिशष ्दऊेन,्
तािक परमशे् वरले अ ाहामलाई िदनभुएको त ँ बसकेो दशेमा तरैे अिधकार होस ्।”
5 यसरी इसहाकले याकूबलाई पठाए । ितनी प न-आराममा एसाव र याकूबकी
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आमा रबकेाका दाजु अरामी बतएूलका छोरा लाबानकहाँ गए । 6 अब इसहाकले
याकूबलाई आशीवार्द िदएर पत् नी ल् याउन त् यहाँबाट प न-आराममा पठाएको दखेे
। याकूबले ितनलाई आशीवार्द िदएर यस्तो आज्ञा िदएको पिन उनले दखेे “तैलँ े
कनानी स् ीहरूबाट आफ्नो िन म्त पत् नी न लन ू।” 7याकूबले आफ्ना बाबआुमाको
आज्ञा मानरे प न-आरामतफर् गएको पिन एसावले दखेे । 8 कनानी स् ीहरू आफ्ना
बबुालाई मनपदन रहछे भन् ने एसावले थाहा पाए । 9 तब एसाव इश् माएलकहाँ
गए, र उनका आफ् ना पत् नीहरूबाहके अ ाहामका छोरा इश् माएलकी छोरी र
नबायोतकी बिहनी महलतलाई आफ् नी पत् नीको रूपमा ल्याए । 10 याकूब बशेबा
छोडरे हारानितर लागे । 11 कुनै एउटा ठाउँमा पगुपेिछ सयूर् अस् ताएको हुनाले ितनी
त् यस रात त् यहीँ बास बसे । त् यस ठाउँमा भएका ढुङ्गाहरूमध्यबेाट एउटा लएर
आफ् नो िसरान बनाई त् यही ठाउँमा सतु् नलाई पल् टे । 12 ितनले पथृ्वीमा खडा
ग रएको एउटा भर् याङको सपना दखेे । त् यसको टुप् पाचािह ँ आकाशसम् मै पगुकेो
रहछे र परमशे् वरका दतूहरू त् यसमा उक् लने र ओलर्ने गदार् रहछेन ्। 13 परम भलुे
त् यसमािथ उिभएर याकूबलाई भन् नभुयो, “म परम भ,ु तरेा िपता अ ाहामका
परमशे् वर र इसहाकका परमशे् वर हु ँ । जनु भिूममा त ँ ढ ल् करहकेो छस ् त् यो म
तलँाई र तरेा सन् तानहरूलाई िदनछुे । 14 तरेा सन् तान पथृ् वीको धलुोसरह हुनछेन ्।
त ँ प श् चम, पवूर्, उ र र दिक्षणितर फै लएर जानछेस ्। त ँ र तरेा सन् तानहरू ारा नै
पथृ् वीका सबै मािनसहरू आिशिषत◌्् हुनछेन ्। 15 हरे,् म तसँगँ छु र त ँजहाँसकैु गए
तापिन म तरेो रक्षा गनछु । म फे र तलँाई यस ठाउँमा फकार्एर ल् याउनछुे । िकनिक
मलैे तलँाई ितज्ञा गरेका कुरा परुा नगरुञ् जले म तलँाई छोड ्नछैेन ँ ।” 16 तब
याकूबले िन ाबाट ब् य ुझँरे भन,े “िनश् चय नै परम भु यस ठाउँमा हुनहुुदँोरहछे,
र मलाई यो थाहा िथएन ।” 17 ितनले डराएर भन,े “यो ठाउँ कस् तो भययोग् य
रहछे । यो त परमशे् वरको घरबाहके अरू केही होइन । यो त स् वगर्को ढोका हो
।” 18 याकूब िबहान सबरैे उठे, र आफूले िसरान बनाएको ढुङ्गा लए । त्यसलाई
खामोजस् तै गरी खडा गरेर त् यसको टुप् पामा तले खन् याए । 19 ितनले त् यस ठाउँको
नाउँ बथेले राखे । पिहले त् यस ठाउँको नाउँ लजू िथयो । 20 तब याकूबले यसो भनरे
भाकल गरे, “यिद परमशे् वर मरेो साथमा रहनभुयो, मरेो या ामा मलाई रक्षा गन ुर्भयो,
मलाई खानलाई रोटी र लाउनलाई वस् िदनभुयो 21 भने म कुशलपवूर्क फे र मरेा
बबुाको घरमा फकर् न्छु, अिन परम भु नै मरेा परमशे् वर हुनहुुनछे । 22 त्यसपिछ
मलैे खामो बनाएको यो ढुङ्गाचािह ँ पिव ढुङ्गा हुनछे । तपाईंले मलाई िदनभुए
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जित सबै थोकको दशांश म तपाईंलाई अवश् य चढाउनछुे ।”

29
1 तब याकूब आफ् नो बाटो लागे र पवूर्का मािनसहरूको दशेमा पगुे । 2 ितनले हदेार्

मदैानमा एउटा इनार दखे,े र त् यसको निजक भडेाका ितनवटा बगाल बिसरहकेा िथए
। िकनिक त् यही इनारबाट ितनीहरूले बगाललाई पानी खवुाउथँ,े र इनारको मखु
ढाक् ने ढुङ्गा ठुलो िथयो । 3 सबै बगालहरू त् यहाँ जम् मा भएपिछ गोठालाहरूले
इनारको मखुबाट ढुङ्गा गडुाएर भडेाहरूलाई पानी खान िदन् थे । त् यसपिछ
ितनीहरूले त्यो ढुङ्गालाई इनारको मखुमा फे र पिहलकैे ठाउँमा रा खिदन् थे ।
4 याकूबले ितनीहरूलाई भन,े “हे मरेा भाइ हो, ितमीहरू कहाँका हौ?” ितनीहरूले
भन,े “हामी हारानका हौँ ।” 5 उनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू नाहोरका छोरो
लाबानलाई िचन् छौ?” ितनीहरूले भन,े “हामी ितनलाई िचन् छौँ ।” 6 उनले
ितनीहरूलाई सोध,े “के उहाँ सन् चै हुनहुुन् छ?” ितनीहरूले भन,े “उहाँ सन् चै
हुनहुुन् छ, र हने ुर्होस,् उहाँकी छोरी राहले भडेाहरू लएर आउँदै िछन ्।” 7 याकूबले
भन,े“ हरे, मध्य िदन भएको छ । भडेा-बा ाहरूलाई जम् मा गन बलेा भएको छैन
। भडेाहरूलाई पानी खवुाएर जाओ र ितनीहरूलाई चनर् दओे । 8 ितनीहरूले भन,े
“सबै बगालहरू जम् मा नभई हामी ितनीहरूलाई पानी खवुाउन सक्दनैौँ । त्यसपिछ
यी मािनसहरूले इनारको मखुको ढुङ्गो हटाउनछेन,् अिन हामी भडेाहरूलाई
पानी खवुाउनछेौँ ।” 9 याकूब ितनीहरूसगँ कुरा ग ररहकैे बलेा , राहले आफ् ना
बबुाका भडेाहरू लएर त् यहाँ आइपिुगन,् िकनिक ितनले भडेाहरू चराउदँै िथइन ्
। 10 जब याकूबले आफ् ना मामा लाबानकी छोरी राहले र लाबानका भडेाहरू
दखे,े याकूबले निजक आएर इनारको मखुको ढुङ्गा गडुाए, अिन आफ् ना मामा
लाबानका भडेाहरूलाई पानी खवुाए । 11 तब याकूबले राहलेलाई चमु्बन गरे
र डाको छोडरे रोए । 12 याकूबले राहलेलाई आफू ितनका बाबकुो नातदेार र
रबकेाको छोरा भएको कुरा बताए । तब राहले दौडरे गइन ्र आफ् ना बाबलुाई यो

कुरा बताइन ्। 13 आफ् ना भािनज याकूब आएको समाचार पाउने िबि कै लाबान
ितनलाई भटे ्नलाई दौडरे गएर ितनलाई अगँालो हालरे चमु् बन गरे, अिन ितनलाई
आफ् नो घरमा ल् याए । याकूबले लाबानलाई सबै कुरा बताइिदए । 14 लाबानले
ितनलाई भन,े “वास् तवमा ितमी मरेो हाड र मास ु हौ ।” त्यसपिछ याकूब ितनीसगँ
क रब एक मिहना बसे । 15 त्यसपिछ लाबानले याकूबलाई भन,े “मरेा नातदेार



29:16 xlvii उत्पि 29:34

हुदँमैा ितमीले िस ैँमा मरेो सवेा गन ुर्पछर् र? ित ो ज् याला कित हो मलाई भन
।” 16 लाबानका दईु जना छोरी िथए । जठेीको नाउँ लआे र कान् छीको नाउँ
राहले िथयो । 17 लआेका आखँा धिमला िथए, तर राहलेचािह ँ शारी रक रूपमा
सडुौल र हनेर्मा सनु् दरी िथइन ्। 18 याकूबले राहलेलाई मे गरे, त्यसलैे ितनले
भन,े “तपाईंकी कान् छी छोरी राहलेको िन म् त म सात वषर्सम् म तपाईंको सवेा
गनछु ।” 19 लाबानले भन,े “त् यसलाई अक मािनसलाई िदनभुन्दा त ितमीलाई
िदन ु नै असल हो । मसगँै बस ।” 20 यसकारण याकूबले राहलेको िन म् त सात
वषर्सम् म सवेा गरे । राहले ित ितनको मेको कारण ितनलाई त् यो समय ितनलाई
थोरै िदनजस् तो लाग् यो । 21 त् यसपिछ याकूबले लाबानलाई भन,े “मलैे सवेा गन
िदनहरू परुा भएको हुनाले मलाई मरेी पत् नी िदनहुोस ् तािक म ितनीसगँ िववाह
गनर् सकँू ।” 22 तब लाबानले त् यस ठाउँका सबै मािनसहरू जम् मा गरेर भोज िदए
। 23 साँझमा उनले आफ् नी छोरी लआेलाई याकूबकहाँ ल् याइिदए, र याकूबले
ितनीसगँ सहवास गरे । 24 लाबानले आफ् नी कमारी िजल् पालाई आफ् नी छोरी
लआेकी कमारी हुनलाई िदए । 25 याकूबले िबहान हदेार् त लआे पो रिहछन ्।
ितनले लाबानलाई भन,े “तपाईंले म ित यो के गन ुर्भएको? मलैे राहलेको िन म् त
सवेा गरेको होइन र? त्यसो भए तपाईंले िकन मिसत छल गन ुर्भयो?” 26लाबानले
भन,े “जठेीको भन् दा कान् छीको िववाह अिग गन रीित हामीकहाँ छैन । 27 यो
छोरीसगँ एक साता परुा गर, र अक सात वषर् मरेो सवेाको स ामा म ितमीलाई
अक पिन िदनछुे ।” 28 याकूबले त् यसै गरे, र लआेसगँ एक साता परुा गरे
। तब लाबानले आफ् नी छोरी राहलेलाई पिन याकूबकी पत् नीको रूपमा िदए ।
29 लाबानले आफ् नी कमारी िबल् हालाई आफ् नी छोरी राहलेकी कमारी हुनलाई
िदए । 30 त्यसलैे याकूबले राहलेसगँ पिन सहवास गरे, तर ितनले लआेलाई भन् दा
राहलेलाई बढी मे गथ । यसकारण याकूबले थप सात साल लाबानको सवेा गरे
। 31 लआेलाई मे नग रएको परम भलुे दखे् नभुयो, त्यसलैे उहाँले ितनको कोख
खो लिदनभुयो । तर राहलेका सन्तान भएका िथएनन ्। 32 लआेले गभर्वती भएर
एक छोरो जन्माइन,् र ितनले यसो भनरे त् यसको नाम रूबने रा खन ् । “साँच् ची
नै परम भलुे मरेो द:ुख दखे् नभुएको छ, अब त मरेा पितले िनश् चय नै मलाई मे
गन ुर्हुनछे ।” 33 ितनी फे र गभर्वती भइन ्र अक छोरा जन् माइन ्। ितनले भिनन,्
“म मेिवहीन छु भनी परमशे् वरले सनु् नभुएको हुनाले उहाँले मलाई यो छोरा पिन
िदनभुयो,” र ितनले त् यसको नाउँ िशिमयोन रा खन ्। 34 ितनी फे र गभर्वती भइन ्
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र एक जना छोरो जन् माइन ् । ितनले भिनन,् “अब त मरेा पित म ित आकिषर्त
हुनहुुनछे, िकनभने मलै े उहाँको िन म् त ितन जना छोरा पाइसकँे ।” यसकारण
त् यसको नाउँ लवेी रा खयो । 35 ितनी फे र गभर्वती भएर छोरो पाइन ्र भिनन,्
“यस पाली त म परम भकुो शसंा गनछु ।” यसलैे त् यसको नाउँ यहूदा रा खयो
। त् यसपिछ ितनले जन् माउन छोिडन ्।

30
1 आफूले याकूबबाट कुनै सन्तान नजन्माएको दखेरे राहलेले आफ्नी िददीको

डाह ग रन ् । उनले याकूबलाई भिनन,् “मलाई सन्तान िदनहुोस,् न भने म मनछु
।” 2 राहलेमािथ याकूबको ोध द न्कयो । ितनले भन,े “के ितमीलाई सन्तान
िदनबाट रोक् न ु हुने म परमशे् वरको स्थानमा छु र? 3 उनले भिनन,् “हने ुर्होस,्
मरेी कमारी िबल्हा यहीँ छे । त्योिसत सहवास गन ुर्होस ् तािक त्यसले मरेो िन म्त
सन्तान जन्माउन सकोस,् र त्यस ारा मिसत सन्तान हुनछे ।” 4 त्यसलैे उनले
आफ्नी कमारी िबल्हा याकूबकी पत् नी हुनलाई िदइन,् र याकूब त्यसिसत सतुे ।
5 िबल्हा गभर्वती भई र त्यसले याकूबको िन म्त एउटा छोरो जन्माई । 6 त्यसपिछ
राहलेले भिनन,् “परमशे् वरले मरेो पक्षमा न्याय गन ुर्भएको छ । उहाँले मरेो ाथर्ना
सनु् नभुई मलाई एउटा छोरो िदनभुएको छ ।” त्यसलैे उनले त्यसको नाउँ दान
रा खन ्। 7 राहलेकी कमारी िबल्हा फे र गभर्वती भई र त्यसले याकूबको िन म्त
दो ो छोरो जन्माई । 8 राहलेले भिनन,् “िनकै सङ्घषर् गरेर मलैे मरेी िददीमािथ
िजत हािसल गरेको छु ।” उनले त्यसको नाउँ नप् ताली रा खन ्। 9 आफूले बच् ची
जन्माउन छोडकेी दखेरे उनले आफ्नी कमारी िजल्पा याकूबकी पत् नी हुनलाई िदइन ्
। 10 लआेकी कमारी िजल्पाले याकूबको िन म्त एउटा छोरो जन्माई । 11 लआेले
भिनन,् “भाग्यमानी!” त्यसलैे उनले त्यसको नाउँ गाद रा खन ् । 12 त्यसपिछ
लआेकी कमारी िजल्पाले दो ो छोरो जन्माई । 13 लआेले भिनन,् “म सखुी छु ।
िकनिक स् ीहरूले मलाई सखुी भन् ने छन ् ।” त्यसलैे उनले त्यसको नाउँ आशरे
रा खन ् । 14 गहु ँ कटनी गन समयमा रूबने खतेमा गए, र ितनले िवशाखमलूहरू
भे ाएर ती आफ्नी आमा लआेकहाँ लएर आए । त्यसपिछ राहलेले लआेलाई
भिनन,् “ित ो छोराका केही िवशाखमलूहरू मलाई दऊे ।” 15 लआेले उनलाई
भिनन,् “के ितमीले मरेा पित मबाट लजैान ु सामान्य िवषय हो र? अब ितमी
मरेो छोराका िवशाखमलूहरू पिन लन चाहन् ौ? राहलेले भिनन,् “त्यसो भए,
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ित ो छोराका िवशाखमलूहरूको स ामा आज राित ितनी ितमीिसतै सतु् नछेन ् ।”
16साँझमा याकूब खतेबाट आए । लआे ितनलाई भटे्न गइन ्र भिनन,् “आज राती
तपाईं मिसत सतु् नपुछर् िकनिक मलैे तपाईंलाई मरेो छोराका िवशाखमलूहरू िदएर
भाडामा लएको छु ।” त्यसलैे त्यस रात याकूब उनीिसत सतुे । 17 परमशे् वरले
लआेको पकुारा सनु् नभुयो, र उनी गभर्वती भएर याकूबको िन म्त पाँचौँ छोरो
जन्माइन ् । 18 लआेले भिनन,् “परमशे् वरले मरेो ज्याला िदनभुएको छ िकनभने
मलै े मरेी कमारी मरेा पितलाई िदएँ ।” उनले त्यसको नाउँ इस्साखार रा खन ् ।
19 लआे फे र गभर्वती भइन ् र उनले याकूबको िन म्त छैटौँ छोरो जन्माइन ् ।
20 लआेले भिनन,् “परमशे् वरले मलाई अनमोल उपहार िदनभुएको छ । अब मरेा
पितले मलाई इज् जत गन ुर्हुनछे िकनभने मलै े उहाँका िन म्त छवटा छोरा जन्माएँ
।” उनले त्यसको नाउँ जबलूनू रा खन ्। 21 त्यसपिछ उनले एउटी छोरी जन्माइन ्
र त्यसको नाउँ दीना रा खन ् । 22 परमशे् वरले राहलेलाई याद गन ुर्भयो र उनको
पकुारा सनु् नभुयो । उहाँले उनको गभर् खो लिदनभुयो । 23 उनी गभर्वती भइन ् र
एउटा छोरो जन्माइन ् । उनले भिनन,् “परमशे् वरले मरेो लाज हटाइिदनभुएको छ
।” 24 उनले यसो भन्दै त्यसको नाउँ योसफे रा खन,् “परम भलुे मलाई अक
छोरो िदनभुएको छ ।” 25 राहलेले योसफेलाई जन्माएपिछ याकूबले लाबानलाई
भन,े “मलाई िबदा िदनहुोस,् तािक म मरेो आफ्नै घर र मरेो दशेमा जान सकँू ।
26 मलाई मरेा पत् नीहरू र मरेा छोराछोरीहरू िदनहुोस ्जसको िन म्त मलैे तपाईंको
सवेा गरेको छु । मलाई जान िदनहुोस ्िकनिक मलैे तपाईंको सवेा गरेको त तपाईंलाई
थाहै छ ।” 27 लाबानले ितनलाई भन,े “मलैे ित ो द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु भने
पखर्, िकनभने पवूर्लक्षणको योग ारा मलैे थाहा पाएको छु, िक ित ो कारणले गदार्
परम भलुे मलाई आिशष ्िदनभुएको छ । 28 त्यसपिछ ितनले भन,े “ित ो ज्याला
कित भयो, मलाई भन । म ित रिदनछुे ।” 29 याकूबले लाबानलाई भन,े “मलैे
तपाईंको कस्तो सवेा गरेको छु र तपाईंका गाईबस्त ु कसरी स केा छन ्भनी तपाईं
जान् नहुुन्छ । 30 म आउनअुिग तपाईंिसत थोरै मा िथयो तर अिहले चरु मा ामा
व ृ भएका छन ् । मलैे जहाँसकैु काम गरे तापिन परम भलुे तपाईंलाई आिशष ्
िदनभुएको छ । अब मरेो आफ्नै घरानाको िन म्तचािह ँ मलै े किहले बन्दोवस्त
गन?” 31 त्यसलैे लाबानले भन,े “म ितमीलाई के िदऊँ?” याकूबले भन,े
“तपाईंले मलाई केही पिन िदनपुदन । तपाईंले मलाई केही िदनभुयो भने मलै े फे र
तपाईंको बगाललाई खवुाउनपुन हुन्छ र यसको हरेचाह गन ुर्पन हुन्छ । 32 आज
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मलाई तपाईंको बगालबाट थमुाहरूका िबचमा हरेक थोप्ल,े हरेक पटेारे र हरेक
कालो अिन बा ाहरूका िबचमा पिन हरेक थोप्ले र पटेारे छुट ् ाउन िदनहुोस ् ।
यी मरेा ज्याला हुनछेन ्। 33 तपाईं मरेा ज्यालाको िहसाब गनर् आउनहुुदँा पिछ मरेो
सत्यिनष् ठा ले नै मरेो गवाही िदनछे । बा ाहरूका िबचमा थोप्ले र पटेारे नभएको
अिन थमुाहरूका िबचमा कालो नभएको मध्ये कुनै फेला पा रयो भने ती मलैे
चोरेको ठह रनछे ।” 34 लाबानले भन,े “हुन्छ । ित ो वचनअनसुार नै होस ् ।”
35 त्यस िदन लाबानले थोप्ले र पटेारे बा ाहरू अिन सतेो दाग भएका सबै थोप्ले
र पटेारे बा ीहरू अिन थमुाहरूका िबचमा भएका सबै काला थमुाहरू छुट ् ाए र
ती आफ्ना छोराहरूलाई िदए । 36 लाबानले ितनी र याकूबको िबचमा ितन िदनको
या ाको अन्तर पिन राखे । त्यसलैे याकूबले लाबानका बाँकी बगालहरू चराइरहे ।
37 याकूबले ताजा लहरे-पीपल, हाडे बदाम र िचनारका रुखका भखर्रै का टएका
हाँगाहरू लए, र ितनमा सतेो धकार् बनाउनलाई बो ाहरू ताछे । 38 त्यसपिछ ितनले
बगालहरूको साम ु रहकेा ती तािछएका हाँगाहरू पानी िपउन आउने डूडँको साम ु राखे
। पानी िपउन आउँदा ितनीहरू गभर्वती भए । 39 ती बगालहरू हाँगाहरूका सामनु् ने
िमिसने भएकाले ितनीहरूले पाठापाठी पिन त्यस्तै िछकिमक, पटेारे र थोप्ले ब्याए
। 40 याकूबले यी थमुाहरूलाई छुट ् ाए, तर बाँकी बगाललाई चािह ँ िछकिमक
जनावरहरूितर फकार्एर राखे अिन सबै काला थमुालाई चािह ँ लाबानको बगालमा
रा खिदए । त्यसपिछ ितनले आफ्नो बगाललाई चािह ँ अलग गरे र लाबानको
बगालिसत िमसाएनन ्। 41 ब लया भडेाहरू िमिसदँा याकूबले बगालहरूका सामनु् ने
डूडँमा ती हाँगाहरू रा खिदन्थे तािक ितनीहरू हाँगाहरूकै िबचमा गभर्वती होऊन ्
। 42 तर बगालमा भएका कमजोर जनावरहरू आउँदा ितनले ितनीहरूको साम ु
हाँगाहरू राख्दनैथ्ये । यसरी कमजोर जनावरहरू लाबानका भए र ब लयाहरू
याकूबका भए । 43 याकूबले ज्यादै उन् नित गरे । ितनका ठुला-ठुला बगालहरू,
नोकर-चाकरहरू ऊँटहरू र गधाहरू िथए ।

31
1 याकूबले लाबानका छोराहरूले यसो भनकेा सनु,े “हा ा िपताका सबै थोक

याकूबले लएका छन,् र हा ा िपताका सम्पि बाट नै ितनले यी सबै सम्पि
पाएका हुन ्।” 2 याकूबले लाबानको वहार दखेे । याकूब ित लाबानको मनसाय
प रवतर्न भइसकेको याकूबले दखेे । 3 तब परम भलुे याकूबलाई भन् नभुयो, “तरेा
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पखुार्हरू र तरेा आफन्तहरूको दशेमा फकर जा, र म तिँसत हुनछुे ।” 4 याकूबले
राहले र लआेलाई आफ्नो बगालको खतेमा बोलाउन पठाए, 5 र ितनीहरूलाई भन,े
“म ितको ितमीहरूका िपताको मनसाय प रवतर्न भएको म दखे्छु, तर मरेा िपताका
परमशे् वर मिसत हुनभुएको छ । 6 मरेो सारा श लगाएर मलैे ितमीहरूका िपताको
सवेा गरेको कुरा त ितमीहरूलाई थाहै छ । 7 ितमीहरूका िपताले मलाई ठगकेा
छन,् र मरेो ज्याला दस पटक बद्लकेा छन,् तर परमशे् वरले ितनलाई मरेो हािन
गनर् िदनभुएको छैन । 8 'थोप्ले जनावरहरू ित ो ज्याला हुनछे' भनी ितनले भन्दा
सबै बगालले थोप्ले पाठा-पाठी नै जन्माए । 'पटेारेहरू ित ो ज्याला हुनछे' भनी
ितनले भन्दा सारा बगालले पटेारे पाठा-पाठीहरू नै जन्माए । 9 यसरी परमशे् वरले
ितमीहरूका िपताका गाईबस्त ु मलाई िदनभुएको छ । 10 एक पटक बगाल िमिसने
समयमा मलैे सपनामा बोकाहरू बगालमा सगँसगँै भएको दखेे ँ । बोकाहरू िछकिमक,
पटेारे र थोप्ले िथए । 11 सपनामा परमशे् वरका दतूले मलाई भन,े 'हे याकूब!' मलैे
जवाफ िदएँ, “हजरु, म यहाँ छु ।' 12 उहाँले भन् नभुयो, 'तरेा आखँा उठाएर सबै
बोका बगालमािथ चिढरहकेो हरे ।् ितनीहरू िछकिमक, पटेारे र थोप्ले छन ्िकनिक
लाबानले तलँाई गरेको हरेक कुरा मलैे दखेकेो छु । 13 म बथेलेको परमशे् वर हु ँ
जहाँ त ैलँ े खामोलाई अिभषके ग रस ्र मिसत भाकल ग रस ्। अब उठ् र यस दशे
छाडरे तरेो जन्मभिूममा फिकर् ' ।” 14 राहले र लआेले ितनलाई जवाफ िदएर भन,े
“के हा ा िपताको घरमा हा ा िन म्त हकको कुनै भाग छ र? के उहाँले हामीलाई
िवदशेीहरूलाई जस्तै वहार गन ुर्भएको छैन र? 15 िकनिक उहाँले हामीलाई
बचे्नभुएको छ, र हा ो रुिपया-ँपसैा पणू र् रूपमा सखाप पान ुर्भएको छ । 16 हा ा
िपताबाट परमशे् वरले लजैानभुएका सबै सम्पि अब हा ा र हा ा छोराछोरीहरूका
भएका छन ्। त्यसो भए, अब परमशे् वरले तपाईंलाई जे भन् नभुएको छ, सो गन ुर्होस ्
।” 17 त्यसपिछ याकूब उठे, र ितनले आफ्ना छोराहरू र पत् नीहरूलाई ऊँटहरूमािथ
राखे । 18 ितनले प न-आराममा आफूले ाप् त गरेका आफ्ना सबै गाईबस्त ु र
सबै सम्पि लाई आफ्नो अिगअिग पठाए । त्यसपिछ ितनी कनान दशेमा आफ्ना
िपता इसहाककहाँ जान िनस्के । 19 लाबान आफ्ना भडेाहरूको ऊन क न जाँदा
राहलेले आफ्ना िपताका घर-दवेताहरू चो रन ्। 20अरामी लाबानलाई थाहा निदई
घर छाडकेाले याकूबले ितनलाई पिन छल गरे । 21 आफूिसत भएका सबै थोक
लएर ितनी भाग,े र िछ ै महानदी पार गरेर िगलादको पहाडी दशेतफर् अगािड बढे

। 22 याकूब भागकेो कुरा लाबानलाई ते ो िदनमा बताइयो । 23 त्यसलैे ितनले
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आफूिसत आफ्ना आफन्तहरू लई सात िदनसम्म ितनको िपछा गरे । लाबानले
िगलादको पहाडी दशेमा ितनलाई भे ाए । 24 राती सपनामा परमशे् वर अरामी
लाबानकहाँ दखेा पन ुर्भई ितनलाई भन् नभुयो, “तैलँ े याकूबिसत असल वा खराब
कुनै कुरो नभन् न होिसयार हो ।” 25 लाबानले याकूबलाई भे ाउदँा याकूब त्यस
पहाडी दशेमा पाल टाँगरे बसकेा िथए । िगलादको पहाडी दशेमा लाबान पिन
आफ्ना आफन्तहरूसगँै पाल टाँगरे बसे । 26 लाबानले याकूबलाई भन,े “ितमीले
मरेा छोरीहरूलाई य ु का कैदीहरूलाई जस्तै गरी लगरे मलाई छल गरी यो के
गरेको? 27 िकन ितमीले मलाई नबताईकन सटुुक् क भागरे धोका िदयौ? गीत
गाउदँै वीणा र खैजँडी बजाउदँै उत्सवको साथमा मलैे ितमीलाई िबदा गन िथएँ ।
28 ितमीले मरेा नाितहरू र छोरीहरूलाई िबदाइको चमु्बन गन अनमुित पिन िदएनौ ।
ितमीले मखूर्तापवूर्क काम गर् यौ । 29 ितमीलाई हािन गन श मिसत छ, तर ित ा
परमशे् वर गत रात मिसत यसो भन्दै बोल्नभुयो, 'तैलँ े याकूबिसत असल वा खराब
कुनै कुरो नभन् न होिसयार हो ।' 30 अब ितमीले आफ्ना िपताको घरमा फकर् ने
चाहना गरेकाले ितमी आइसकेका छौ । तर ितमीले मरेा घर-दवेताहरू िकन चोरी
गर् यौ? 31याकूबले लाबानलाई जवाफ िदई भन,े “तपाईंले आफ्ना छोरीहरू मबाट
जबरजस्ती खोसरे लजैानहुुने िथयो भनी मलैे ठानकेाले म डराएको िथएँ । त्यसलैे म
सटुुक् क भागे ँ । 32 तपाईंका घर-दवेताहरू जोसकैुले चोरेको भए तापिन अबदे ख
त्यो बाँच्नछैेन । हा ा आफन्तहरूको उप स्थितमा तपाईंिसत भएको कुनै थोक मिसत
छ भने िचनरे लजैानहुोस ्।” राहलेले ती चोरेकी िथइन ्भनी याकूबलाई थाहा िथएन
। 33लाबान याकूब र लआेको पालसाथै दईु जना कमारीका पालिभ गए, तर ितनले
ती घर-दवेताहरू पाएनन ्। ितनी लआेको पालबाट बािहर आई राहलेको पालिभ
पसे । 34 राहलेले ती घर-दवेताहरू ल्याएकी िथइन ् र ितनलाई ऊँटको काठीमा
लकुाएकी िथइन ् । उनी तीमािथ बसकेी िथइन ् । लाबानले परैु पालमा खोजी गरे
तापिन ती पाएनन ।् 35उनलेआफ्ना िपतालाई भिनन,् “हजरु मिसत न रसाउनहुोला
। म मिहनावरी भएकीले म तपाईंको साम ु उठ्न स क्दन ँ ।” त्यसलैे ितनले खोजी
गरे तापिन ती घर-दवेताहरू भे ाएनन ् । 36 याकूब रसाए र ितनले लाबानलाई
हप्काए, “मरेो दोष के हो? मरेो पाप के हो जसको लािग तपाईंले मरेो यसरी
िपछा गन ुर्भयो? 37 तपाईंले मरेा सबै मालसामानको खोजी ग रसक् नभुयो । के
तपाईंले कुनै आफ्ना घरेल ु सामानहरू फेला पान ुर्भयो? पाउनभुएको छ भने ती हा ा
आफन्तहरूको साम ु रा खिदनहुोस ्तािक ितनीहरूले हामी दईुको िबचमा न्याय गरून ्
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। 38 िबस वषर्सम्म म तपाईंसगँै िथएँ । तपाईंका भडेीहरू र बा ीहरूका गभर् किहल्यै
तिुहएन, न त मलैे तपाईंका बगालबाट भडेाहरू खाएँ । 39 जङ्गली जनावरहरूले
फहराएकाहरूलाई मलैे तपाईंकहाँ ल्याउन् नथे ँ । बरु, मलैे त्यसको क्षितपिूतर् ितथं ।
िदनमा चोरी भएर होस ्वा रातमा चोरी भएर होस,् तपाईंले मलाई सधै ँहराएको हरेक
पशकुो मोल ितराउनभुयो । 40 मरेो हालत यस्तो िथयो, िक िदउसँो गम ले मलाई
पोल्थ्यो भने राती िचसोले ठर् याउँथ्यो । मलाई िन ा लाग्दनैथ्यो । 41 यी िबस वषर्
म तपाईंको घरमा रहे ँ । तपाईंका दईु छोरीका लािग मलैे चौध वषर् तपाईंको सवेा गरे,ँ
र बगालको लािग छ वषर् सवेा गरेँ । तपाईंले दस पटक मरेो ज्याला बद्लनभुएको छ
। 42 मरेा िपताका परमशे् वर जो अ ाहामका परमशे् वर र इसहाकका भय हुनहुुन्छ,
उहाँ मिसत नहुनभुएको भए िनश् चय नै तपाईंले मलाई र ै हात पठाउनहुुने िथयो
। परमशे् वरले ममािथको िथचोिमचो र मलैे गरेको कडा प र म दखे् नभुएको छ ।
त्यसलैे उहाँले गत रात तपाईंलाई हप्काउनभुयो ।” 43लाबानले याकूबलाई जवाफ
िदई भन,े “यी छोरीहरू मरैे छोरीहरू हुन;् यी नाितनाितनाहरू मरैे नाितनाितनाहरू
हुन ्र यी बगालहरू मरैे बगालहरू हुन ्। ितमीले दखेकेा यी सबै मरैे हुन ्। तर आज
यी मरेा छोरीहरू र ितनीहरूले जन्माएका छोराछोरीहरूलाई म के नै गनर् सक्छु र?
44 त्यसलैे अब ितमी र मरेो िबचमा एउटा करार बाँधौँ अिन यही करार ितमी र
मरेो िबचको गवाही होस ्।” 45 त्यसकारण याकूबले एउटा ढुङ्गो लएर त्यसलाई
खामोको रूपमा खडा गरे । 46 याकूबले आफ्ना आफन्तहरूलाई भन,े “ढुङ्गाहरू
जम्मा गर ।” ितनीहरूले ढुङ्गाहरूको थु ो लगाए । त्यसपिछ ितनीहरूले त्यही
थु ोनरे खानपान गरे । 47 लाबानले त्यसको नाउँ यगर-सहदतूा राख,े तर याकूबले
त्यसलाई गलदे भने । 48 लाबानले भन,े “आज यो थु ो ितमी र मरेो िबचमा
गवाहीको रूपमा खडा छ । त्यसकारण यसको नाउँ गलदे रा खयो । 49 यसलाई
िमस्पा पिन भिनन्छ िकनभने लाबानले यसो भनकेा िथए, “हामी एक-अकार्को
द ृ ष् टबाट अलग हुदँा परम भलुे ितमी र मरेो हरेचाह गरून ् । 50 ितमीले मरेा
छोरीहरूलाई द ु र्वहार गर् यौ वा ितमीले मरेा छोरीहरूबाहके अन्य पत् नीहरू ल्यायौ
भने हामीिसत कोही नभए तापिन परमशे् वर ित ो र मरेो िबचमा गवाही हुनहुुन्छ ।”
51 लाबानले याकूबलाई भन,े “ित ो र मरेो िबचमा मलैे खडा गरेको यो थु ो र यो
खामोलाई हरे । 52 ित ो हािन गनर्लाई म यो पार गरेर ितमीकहाँ आउनछैेन ँ र मरेो
हािन गनर्लाई ितमी यो पार गरेर मकहाँ आउनछैेनौ भन् नाका लािग यो थु ो र यो
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खामो गवाहीको रूपमा खडा छन ्। 53 अ ाहामका परमशे् वर, नाहोरका परमशे् वर
र ितनीहरूका िपताका परमशे् वरले हा ो िबचमा न्याय गरून ् । याकूबले आफ्ना
िपता इसहाकको भयलाई साक्षी मानी शपथ खाए । 54 याकूबले त्यस पहाडमा
ब लदान चढाए र आफ्ना आफन्तहरूलाई खानपानको लािग बोलाए । ितनीहरूले
खानपान गरे, अिन परैु रात त्यही पहाडमा िबताए । 55 लाबान िबहान सबरैे उठे ।
ितनले आफ्ना नाितहरू, आफ्ना छोरीहरूलाई चमु्बन गरी आिशष ्िदए । त्यसपिछ
लाबान िबदा भई घर फक ।

32
1 याकूब पिन आफ्नो बाटो लाग,े र परमशे् वरका दतूहरूले ितनीिसत भटे गरे

। 2 याकूबले ितनीहरूलाई दखेपेिछ ितनले भन,े “यो त परमशे् वरको िशिवर हो
।” त्यसलैे ितनले त्यस ठाउँको नाउँ महनोम राखे । 3 याकूबले एदोमको क्षे मा
पन सइेर दशेमा आफ्ना दाजु एसावकहाँ आफूभन्दा अिगअिग सन्दशेवाहकहरू
पठाए । 4 ितनले ितनीहरूलाई यसो भनी आज्ञा िदए, “ितमीहरूले मरेा मा लक
एसावलाई यसो भन् नछेौः तपाईंका दास याकूब यसो भन्छन,् 'म लाबानिसत बस्दै
आएकोलेअिहलसेम्म आउन िढलो भएको हो । 5मरेा गोरुहरू, गधाहरू, बगालहरू,
कमारा-कमारीहरू छन ् । तपाईंको द ृ ष् टमा मलैे िनगाह पाउन सकँू भनी मलैे मरेा
मा लकलाई यो खबर पठाएको छु' ।” 6 याकूबकहाँ फक सन्दशेवाहकहरूले
यसो भन,े “हामी तपाईंका दाजु एसावकहाँ गयौँ । उहाँ चार सय जना मािनससिहत
तपाईंलाई भटे्न आउँदै हुनहुुन्छ ।” 7 तब याकूब ज्यादै भयभीत भए र आि ए
। त्यसलैे ितनले आफूिसत भएका मािनसहरू, बगालहरू, बथानहरू र ऊँटहरूलाई
दल-दल गरी दईु भागमा िवभाजन गरे । 8 ितनले भन,े “एसावले आएर एउटा
दललाई अ◌ा मण गरे भने बाँकी रहकेो दल भाग् नछे । 9याकूबले भन,े “मरेा िपता
अ ाहामका परमशे् वर, मरेा िपता इसहाकका परमशे् वर यहोवलेे मलाई भन् नभुयो,
'तरेो दशे र तरेो कुटुम्बकहाँ फकर जा, म तरेो उन् नित गराउनछुे ।' 10 तपाईंका
दासको िन म्त तपाईंले गन ुर्भएका करारको िवश् वासयोग्यता र भरोसाका सबै कायर्को
िन म्त म योग्यको छैन ँ । िकनिक यही लौरो लएर मा मलैे यदर्न तरे,ँ र अिहले
मरेा दईुवटा दल छन ् । 11 कृपया, मलाई मरेा दाजु एसावको हातबाट छुटकारा
िदनहुोस ्िकनिक ितनी आएर मलगायत मरेी पत् नीहरू र छोराछोरीहरूलाई आ मण
गछर्न ् िक भनरे म ितनीदे ख डराएको छु । 12 तर तपाईंले भन् नभुयो, 'िनश् चय
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न,ै म तरेो उन् नित गराउनछुे । म तरेा सन्तानहरूलाई गन् नै नसिकने गरी समु को
बालवुासरह तलु्याउनछुे' ।” 13 त्यस रात याकूब त्यहीँ बसे । आफ्ना दाजु
एसावलाई उपहारस्वरूप िदनलाई ितनले आफूिसत भएका केही थोकहरू अलग
गरे जनु ियनै िथएः 14 दईु सयवटा बा ी, िबसवटा बोका, 15 ितसवटा दधु िदने
ऊँट र ितनीहरूका बच् चा, चा लसवटा गाई र दसवटा साँढ,े िबसवटा गधनैी र
दसवटा गधा । 16 ितनले बथान-बथान गरी यी सबै आफ्ना कमाराहरूको िजम्मा
लगाइिदए । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “मरेो अिगअिग जाओ र हरेक बथानको
िबचमा खाली ठाउँ राख ।” 17 ितनले पिहलो कमारोलाई यसो भन्दै िनदशन िदए,
“मरेा दाजु एसावले तलँाई भटेेर 'त ँकसको होस?् त ँकहाँ जाँद ै छस?् तरेो अिगअिग
आएका यी पशहुरू कसका हुन?् भनरे सोधे भने 18 तैलँ े यसो भन,् 'यी तपाईंका
दास याकूबका हुन ् । यी मरेा मा लक याकूबलाई उपहारस्वरूप पठाइएका हुन ् ।
हने ुर्होस,् उहाँ पिन हा ो पिछपिछ आउँदै हुनहुुन्छ' ।” 19 दो ो दल, ते ो दल अिन
बगालहरूको पिछपिछ लाग् ने सबै मािनसलाई पिन याकूबले िनदशन िदए । ितनले
भन,े “ितमीहरूले एसावलाई भटे्दा उही कुरो भन् न ू । 20 ितमीहरूले यसो पिन
भन् न,ू 'तपाईंका दास याकूब हा ो पिछपिछ आउँदै हुनहुुन्छ' ।” िकनिक ितनले
यस्तो सोच,े “मलैे मरेो अिगअिग पठाएका उपहारहरूले म ितनलाई खसुी पानछु ।
त्यसपिछ मलैे ितनलाई भटे्दा सायद ितनले मलाई स्वीकार गनछन ्।” 21 त्यसलैे
उपहारहरू ितनको अिगअिग पठाइए । ितनी आफैचािह ँ त्यस रात िशिवरमा नै बसे
। 22 रातमा याकूब िन ाबाट ब्य ुझँे । आफ्ना दईु पत् नी, ितनीहरूका कमारीहरू
र एघार जना छोरा लएर ितनी स्थान गरे । ितनले ितनीहरूलाई यब्बोक खोला
पा र पठाए । 23 यसरी ितनले आफ्ना सबै सम्पि खोला पा र पठाए । 24 याकूब
एक्लै रह,े र एक जना मािनसले ितनीिसत सयू दय नभएसम्म कुस्ती खलेे । 25 ती
मािनसले याकूबलाई िजत् न नसक् ने दखेपेिछ ितनले याकूबको कम्मरको खो ो
भागमा हार गरे । याकूब ितनीिसत कुस्ती खले्दा ितनको कम्मरको गडेी फुस्क्यो
। 26 ती मािनसले भन,े “मलाई जान दऊे िकनिक उज्यालो हुदँै छ ।” याकूबले
भन,े “तपाईंले मलाई आिशष ्निदउञ् जलेसम्म म तपाईंलाई जान िदन् न ँ ।” 27 ती
मािनसले ितनलाई भन,े “ित ो नाउँ के हो?” याकूबले जवाफ िदए, “याकूब
।” 28 ती मािनसले भन,े “अबदे ख उसो ित ो नाउँ याकूब नभई इ ाएल हुनछे ।
िकनिक ितमीले परमशे् वर र मािनसहरूिसत कुस्ती खलेी िजत हािसल गरेका छौ ।”
29 याकूबले ितनलाई सोध,े “कृपया, मलाई तपाईंको नाउँ बताइिदनहुोस ्।” ितनले
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भन,े “िकन ितमी मरेो नाउँ सोध्छौ?” त्यसपिछ त्यहाँ ितनले याकूबलाई आिशष ्
िदए । 30 याकूबले त्यस ठाउँको नाउँ पनीएल राखे िकनिक ितनले भन,े “मलैे
परमशे् वरलाई आमन-ेसामने दखेरे पिन मरेो ज्यान जोिगएको छ ।” 31 याकूबले
पनीएल पार गदार् सयू दय भइसकेको िथयो । ितनको कम्मरको कारणले गदार् ितनी
खोच्याएर िहडँ्दै िथए । 32 यसकैारण आजको िदनसम्म इ ाएलका मािनसहरूले
कम्मरको नसा खाँदनैन ्िकनिक ती मािनसले याकूबको कम्मरको गडेी फुस्काउँदा
ती नसाहरूमा चोट परु् याएका िथए ।

33
1 याकूबले मािथ हदेार् एसाव आउँदै िथए, र ितनीिसत चार सय मािनस

िथए । ितनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई लआे, राहले र दईु जना कमारीको
िबचमा िवभाजन गरे । 2 तब ितनले कमारीहरू र ितनीहरूका छोराछोरीहरूलाई
अ प ङ् मा राख;े त्यसपिछ लआे र उनका छोराछोरीहरू अिन अन्त्यमा राहले र
योसफेलाई राखे । 3 ितनी आफैचािह ँ ितनीहरूभन्दा अिगअिग गए । ितनी आफ्ना
दाजकुो निजक नआउञ् जलेसम्म ितनले सात पटक भइँुमा िशर िनहुर् याउदँै गए ।
4 एसाव याकूबलाई भटे्न दौिडए; अङ्गालो हाल;े अङ्कमाल गरे र चमु्बन गरे ।
त्यसपिछ ितनीहरू रोए । 5 एसावले हदेार् ितनले स् ीहरू र केटाकेटीहरूलाई दखेे ।
ितनले भन,े “ितमीसगँै आएका यी मािनसहरू को हुन?्” याकूबले भन,े “तपाईंका
दासलाई परमशे् वरले अन ु हसाथ िदनभुएका छोराछोरीहरू हुन ्।” 6 त्यसपिछ आ-
आफ्ना छोराछोरीहरू लएर कमारीहरू आएर एसावलाई ढोग गरे । 7 अिन लआे
र उनका छोराछोरीहरू आएर ढोग गरे । अन्त्यमा योसफे र राहले आएर ढोग गरे
। 8 एसावले भन,े “मलैे भटेेका यी सबै दलको अथर् के हो?” याकूबले जवाफ
िदए, “मरेा मा लकको द ृ ष् टमा िनगाह ाप् त गनर्लाई हो ।” 9 एसावले भन,े “मरेा
भाइ, मिसत शस्त छ । ित ो जे हो, ती आफैिसत राख ।” 10 याकूबले भन,े
“त्यसो होइन । मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु भने मरेो हातबाट उपहार
हण गन ुर्होस ् । िकनभने मलै े तपाईंको महुार दखेकेो छु, र यो परमशे् वरको महुार

दखेजेस्तै भएको छ र तपाईंले मलाई हण गन ुर्भएको छ । 11 कृपया, तपाईंको लािग
ल्याइएको यो उपहारलाई हण गन ुर्होस ् िकनभने परमशे् वरले मिसत अनु हसाथ

वहार गन ुर्भएको छ, र मिसत शस्तै छ ।” यसरी याकूबले िबन्ती गरेपिछ
एसावले त्यसलाई स्वीकार गरे । 12 तब एसावले भन,े “हामी आफ्नो बाटो लागौँ ।



33:13 lvii उत्पि 34:8

म ित ो अिगअिग जानछुे ।” 13याकूबले ितनलाई भन,े “मरेा मा लकलाई थाहै छ,
िक यी केटाकेटीहरू सानै छन ्र यी गाईबस्तहुरूले दधु चसुाउदँै छन ्। ितनीहरूलाई
एकै िदन मा बसेरी धपाइयो भने ती सबै मनछन ्। 14 यसलैे मरेा मा लक आफ्ना
दासभन्दा अिगअिग जानहुोस ् भनी म िबन्ती गदर्छु । सइेरमा मरेा मा लककहाँ
नआइपगुञु् जलेसम्म म गाईबस्तकुो चाल र केटाकेटीहरूको चालमा िनकै िबस्तारै
िहडँ्नछुे । 15 एसावले भन,े “म ितमीिसत भएका केही मािनसहरूिसत मरेा केही
मािनसहरू छािडिदन्छु ।” तर याकूबले भन,े “िकन त्यसो गन?” मरेा मा लकको
द ृ ष् टमा मलैे िनगाह पाए त भइहाल्यो िन ।” 16 त्यसलैे त्यही िदन एसाव सइेरतफर्
फकर् न आफ्नो बाटो लागे । 17 याकूब सकु् कोततफर् लागे । त्यहाँ ितनले डरेा हाले र
आफ्ना गाईबस्तहुरूका िन म्त छा ा हाले । त्यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ सकु् कोत
रा खयो । 18 याकूब प न-आरामबाट आउँदा ितनी शकेमको सहरमा सरुिक्षतसाथ
आइपगुे जनु ठाउँ कनान दशेमा पछर् । ितनले सहरनिजकै पाल टाँगे । 19 त्यसपिछ
ितनले एक सय चाँदीका िसक् कामा शकेमका िपता हमोरका छोराहरूबाट एउटा
जग्गा िकने र त्यहीँ नै आफ्नो पाल टाँगे । 20 त्यहाँ ितनले एउटा वदेी बनाए र
त्यसको नाउँ एल-एलोह-ए ाएल राखे ।

34
1 अब लआेले याकूबको िन म्त जन्माएकी छोरी दीना त्यस दशेका

यवुतीहरूिसत भटे गनर् गइन ्। 2 त्यस दशेका रजौटा िहव्वी हमोरको छोरा शकेमले
उनलाई दखेी उनलाई केर लगे र उनीिसत सहवास गरे । 3 ितनी याकूबकी
छोरी दीनािसत मोिहत भएका िथए । ितनले यी यवुतीलाई मे गरी स् नहेपवूर्क
बोले । 4 शकेमले आफ्ना िपता हमोरलाई यसो भन,े “मरेी पत् नी हुनलाई ती
यवुती मलाई ल्याइिदनहुोस ् ।” 5 अब याकूबले आफ्नी छोरी दीनालाई शकेमले
अशु पारेको कुरा सनुे । ितनका छोराहरू खतेमा गाईबस्त ु चराउन गएका िथए
। त्यसलैे ितनीहरू नफकुर् ञ् जले याकूब चपु लागरे बसे । 6 शकेमका िपता हमोर
याकूबिसत कुराकानी गनर् गए । 7 याकूबका छोराहरू खतेबाट फकर् ंदा ितनीहरूले
यस िवषयबारे सनुे । ितनीहरूलाई चोट पगुकेो िथयो । याकूबकी छोरीमािथ
जबरजस्ती सहवास गरेर ितनले इ ाएलको बइेज् जत गरेकाले ितनीहरू ज्यादै रसाए
। िकनिक यस्तो कुरो ग रनहुुदँनैथ्यो । 8 हमोरले ितनीहरूलाई भन,े “मरेो छोरो
शकेमले तपाईंकी छोरी दीनालाई माया गछर्न ् । कृपया, उनलाई ितनकी पत् नी
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हुन िदनहुोस ् । 9 हामीिसत अन्तरजातीय िववाह गन ुर्होस ् । तपाईंका छोरीहरू
हामीलाई िदनहुोस ्र हा ी छोरीहरू तपाईंहरूले लजैानहुोस ्। 10 तपाईंहरू हामीिसतै
बस् नहुोस ् । तपाईंहरूलाई बसोबास गरी ापार गनर् र सम्पि आजर्न गनर् यो दशे
खलुा हुनछे ।” 11 शकेमले उनका िपता र उनका दाजहुरूलाई भन,े “मलाई
तपाईंहरूले िनगाह गन ुर्होस,् र तपाईंहरूले मलाई जे भन् नहुुन्छ, म त्यही िदनछुे
। 12 तपाईंहरूलाई इच्छा लागमेतुािबक जितसकैु दाइजो र उपहार माग् न ुहुोस ्म ती
िदनछुे, तर मलाई यी यवुती पत् नी तलु्याउनलाई िदनहुोस ्।” 13 शकेमले दीनालाई
अशु तलु्याएकाले याकूबका छोराहरूले शकेम र ितनका िपता हमोरलाई छलपवूर्क
जवाफ िदए । 14 ितनीहरूले उनीहरूलाई भन,े “हामी यस्तो कुरा गनर् सक्दनैौँ ।
खतना नगरेको कुनै पिन लाई हामी हा ी बिहनी िदन सक्दनैौँ । िकनिक
त्यसो गदार् हा ो बइेज् जत हुन्छ । 15 यो सतर्मा मा ै हामी तपाईंहरूिसत सहमत
हुनछेौः हामीजस्तै तपाईंहरूको हरेक परुुषको खतना हुनपुछर् । 16 तब हामी हा ा
छोरीहरू तपाईंहरूलाई िदनछेौँ र तपाईंहरूका छोरीहरू हामी लनछेौँ अिन हामी
तपाईंहरूिसत बसी एउटै जाित हुनछेौँ । 17 तर तपाईंहरूले हा ो कुरा सनुरे खतना
गन ुर्भएन भने हामी हा ी बिहनी लएर जानछेौँ ।” 18 ितनीहरूको कुराले हमोर
र ितनका छोरा शकेमलाई खसुी तलु्यायो । 19 ियनीहरूले भनकेा कुरा गनर् ती
यवुकले िढला गरेनन ् िकनिक ितनी याकूबकी छोरीिसत मोिहत भएका िथए, र
ितनी आफ्ना िपताको घरानामा सबभैन्दा इज् जतदार िथए । 20 हमोर र
ितनका छोरा शकेम ितनीहरूको सहरको ारमा गएर सहरका मािनसहरूलाई भन,े
21 “यी मािनसहरू शा न्ति य छन ् । त्यसलैे ियनीहरू हामीिसतै बसोबास गरी

ापार गरून ्िकनिक वास्तवमा हा ो दशे ितनीहरूका लािग पिन ज्यादै ठुलो छ ।
ितनीहरूका छोरीहरूलाई पत् नी बनाउनलाई लऔ ँ र ितनीहरूलाई हा ा छोरीहरू
िदऔ ँ। 22 यो सतर्मा मा ै ती मािनसहरू हामीिसत बसी एउटै जाित हुन सहमत छन:्
ितनीहरूजस्तै हा ो हरेक परुुषको खतना हुनपुछर् । 23 के ितनीहरूका सबै गाईबस्त ु
र सम्पि अथार्त ्जनावरहरू हा ा हुनछैेनन ्र? त्यसलैे ितनीहरूिसत सहमत होऔ ँ
र ितनीहरू हामीिसत बसनू ् ।” 24 सहरका सबै मािनसले हमोर र ितनका छोरा
शकेमको कुरा मान,े अिन हरेक परुुषको खतना ग रयो । 25 ते ो िदनमा ितनीहरू
अझै ददर्मा हुदँा याकूबका दईु जना छोरा िशिमयोन र लवेी (दीनाका दाजहुरू) ले
आ-आफ्नो तरवार लई आफ्नो सरुक्षामा ढुक् क रहकेो सहरमािथ आ मण गरी
सबै परुुषलाई मारे । 26 ितनीहरूले तरवारले हमोर र ितनका छोरा शकेमलाई मारे
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। ितनीहरूले दीनालाई शकेमको घरबाट लएर गए । 27 याकूबका अन्य छोराहरू
मरेकाहरूकहाँ आई सहरलाई लटेु िकनिक ती मािनसहरूले ितनीहरूकी बिहनीलाई
अशु बनाएका िथए । 28 ितनीहरूले उनीहरूका बगालहरू, बथानहरू, गधाहरू,
सबै सम्पि र सहरमा भएको हरेक थोक लएर गए । 29 ितनीहरूका सबै केटाकेटी
र पत् नीहरूलाई ितनीहरूले कैद गरे । घरहरूिभ भएको हरेक थोक पिन ितनीहरूले
कब्जा गरे । 30 याकूबले िशिमयोन र लवेीलाई भन,े “यस दशेका बािसन्दाहरू
अथार्त ्कनानीहरू र प रज् जीहरूका साम ु मलाई अि य तलु्याएर ितमीहरूले ममािथ
सङ्कष् ट ल्याएका छौ । मरेा मािनसहरू थोरै छन ् ितनीहरू एकै ठाउँमा जम्मा भई
ममािथ आ मण गरे भने म र मरेो घराना नष् ट हुनछेौँ । 31 तर िशिमयोन र लवेीले
भन,े “के शकेमले हा ी बिहनीलाई वशे्यालाई जस्तै वहार गनर्हुन्छ?”

35
1 परमशे् वरले याकूबलाई भन् नभुयो, “उठेर बथेलेमा जा, र त्यहीँ बस ् । त ँ

तरेा दाजु एसावबाट भाग्दा तकँहाँ दखेा पन ुर्हुने परमशे् वरको िन म्त एउटा वदेी
बना ।” 2 त्यसपिछ याकूबले ितनको घराना र ितनीिसत भएका सबलैाई भन,े
“ितमीहरूका िबचमा भएका िवदशेी दवेताहरू हटाइदओे, र आफू-आफूलाई श ु
पारेर लगुाहरू फेर । 3 अिन हामी यहाँबाट स्थान गरी मािथ बथेलेमा जाऔ ँ
। त्यहाँ म परमशे् वरको लािग एउटा वदेी बनाउनछुे जसले मरेो दःुखमा मलाई
जवाफ िदनभुयो र म जहाँ गए पिन उहाँ मिसत हुनभुएको छ ।” 4 त्यसलैे
ितनीहरूले आ-आफ्ना हातमा भएका सबै िवदशेी दवेता र ितनीहरूका कानमा
लगाएका कुण्डलहरू याकूबलाई िदए । याकूबले 5 ितनलाई शकेमको निजकै
रहकेो फलाँटको रुखमिुन गाडे । ितनीहरू या ा गद अगािड बढ्दा परमशे् वरले
ितनीहरूका व रप रका सहरहरूमा ास फैलाइिदनभुयो । त्यसलैे ती मािनसहरूले
याकूबका छोराहरूलाई लखटेेनन ् । 6 याकूब ितनीिसत भएका सबै मािनसिसत
लजू अथार्त ् बथेलेमा आइपगुे जनु कनान दशेमा पछर् । 7 त्यहाँ ितनले एउटा वदेी
बनाए, र त्यसको नाउँ एल-बथेले राखे िकनिक ितनी आफ्ना दाजबुाट भाग्दा त्यहाँ
परमशे् वरले आफैलाई ितनीकहाँ कट गराउनभुएको िथयो । 8 त्यहाँ रबकेाकी
धाई दबोरा मरी । त्यसलाई बथेलेनरेको फलाँटको रुखमिुन गािडयो । त्यसलैे
यसको नाउँ अल्लोन-बकुत रा खयो । 9 याकूब प न-आरामबाट आउँदा परमशे् वर
फे र ितनीकहाँ कट हुनभुई ितनलाई आिशष ् िदनभुयो । 10 परमशे् वरले ितनलाई
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भन् नभुयो, “तरेो नाउँ याकूब हो, तर अबदे ख तरेो नाउँ याकूब भिननछैेन । तरेो
नाउँ इ ाएल हुनछे ।” त्यसलैे परमशे् वरले ितनको नाउँ इ ाएल रा खिदनभुयो ।
11 परमशे् वरले ितनलाई भन् नभुयो, “म सवर्श मान ् परमशे् वर हु ँ । फल्द-ैफुल्दै
व ृ हुदँ ै जा । तबँाट एउटा जाित र जाित-जाितहरूको समहू उदय हुनछे, अिन तरेा
सन्तानहरूका िबचमा राजाहरू हुनछेन ्। 12 मलैे अ ाहाम र इसहाकलाई िदएको
दशे म तलँाई िदनछुे । तपँिछ उदय हुने तरेा सन्तानहरूलाई पिन म यो दशे िदनछुे
।” 13 ितनीिसत कुराकानी गन ुर्भएको ठाउँबाट परमशे् वर जानभुयो । 14 परमशे् वर
ितनीिसत कुराकानी गन ुर्भएको ठाउँमा याकूबले ढुङ्गाको एउटा वदेी खडा गरे
। ितनले त्यसमािथ अघर्-ब ल चढाएर तले खन्याए । 15 परमशे् वर ितनीिसत
बोल्नभुएको त्यस ठाउँलाई याकूबले बथेले नाउँ िदए । 16 ितनीहरू बथेलेबाट
स्थान गरे । ितनीहरू ए ात आइपगु् न अ लकित दरुी बाँकी छदँा नै राहलेलाई

सतु्केरी था लाग्यो । उनलाई ज्यादै पीडा भएको िथयो । 17 उनी अत्यिधक
पीडामा हुदँा स ुडँनेीले उनलाई भनी, “भयभीत नहुनहुोस ् िकनिक अब तपाईंले
अक छोरो जन्माउनहुुनछे ।” 18 उनको ाण जाने बलेामा उनी िचच् च्याउँदै
गदार् उनले त्यसको नाउँ बने-ओनी रा खन,् तर त्यसका िपताले त्यसलाई बने्यामीन
नाउँ िदए । 19 राहले म रन ् र ए ाता (अथार्त ् बथेलहेमे) जाने बाटोमा उनलाई
गािडयो । 20 याकूबले उनको िचहानमा एउटा खामो खडा गरे । आजको
िदनसम्म यो राहलेको िचहानको िचन्हको रूपमा खडा छ । 21 इ ाएल अिग
बढे र ितनले बगालको धरहराभन्दा पर आफ्नो पाल टाँगे । 22 इ ाएल त्यस
दशेमा बिसरहदँा रूबने आफ्ना िपताकी िभि नी िबल्हािसत सतु,े र इ ाएलले यस
िवषयमा सनुे । याकूबका बार् ह जना छोरा िथए । 23 याकूबले लआेबाट जन्माएका
छोराहरू ियनै िथएः जठेो रूबने, त्यसपिछ िशिमयोन, लवेी, यहूदा, इस्साखार र
जबलूनू । 24 राहलेतफर् का छोराहरू ियनै िथएः योसफे र बने्यामीन । 25 राहलेकी
कमारी िबल्हातफर् का छोराहरू ियनै िथएः दान र नप् ताली । 26 लआेकी कमारी
िजल्पातफर् का छोराहरू ियनै िथएः गाद र आशरे । यी सबै याकूबले प न-आराममा
जन्माएका छोराहरू िथए । 27याकूब िकयर्त-अबार् (जनु हे ोन हो) मा आफ्ना िपता
इसहाककहाँ आए जहाँ अ ाहाम र इसहाक बसोबास गरेका िथए । 28 इसहाक एक
सय असी वषर्सम्म बाँचे । 29 इसहाकले आफ्नो अ न्तम सास फेरे र ितनको मतृ्य ु
भयो अिन ितनी आफ्ना पखुार्हरूिसत िमल्न गए । ितनी परुा बढुसेकालसम्म बाँचकेा
िथए । ितनका छोराहरू एसाव र याकूबले ितनलाई गाडे ।
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36
1 एसाव (जसलाई एदोम पिन भिनन्थ्यो)का वशंहरू यस कार िथए । 2 एसावले

कनानीहरूबाट आफ्ना पत् नीहरू ल्याए । उनका पत् नीहरू यस कार िथएः िह ी
एलोनकी छोरी आदा; िहव् वी िसबोनकी नाितनी र अनाकी छोरी ओहोलीबामा; 3 र
इश् माएलकी छोरी नबायोतकी बिहनी बासमत । 4 आदाले एसावबाट एलीपजलाई
जन्माइन,् र बासमतले रूएललाई जन्माइन ् । 5 ओहोलीबामाले यऊेश, यालाम
र कोरहलाई जन्माइन ् । कनान दशेमा जन्मकेा एसावका छोराहरू यी नै िथए ।
6 एसावले आफ्ना पत् नीहरू, छोराछोरीहरू, र आफ्ना घरानाका सबै सदस्यहरू,
आफ्ना पाल्त ु पशहुरू, अिन कनान दशेमा उनले ाप् त गरेका सबै सम्पि हरू
लएर आफ्नो भाइ याकूबबाट अलग् गै अक दशेमा गए । 7 ितनीहरू सगँै बस् नको

िन म्त ितनीहरूका सम्पि ज्यादै धरैे भएकाले उनले यसो गरे । ितनीहरूका
पाल्त ु पशहुरूका कारण ितनीहरू बिसरहकेा ठाउँले ितनीहरूलाई धान् न सकेन ।
8 यसकैारण एसाव (जसलाई एदोम पिन भिनन्छ) सइेरको पहाडी दशेमा बसोबास
गरे । 9 सइेरको पहाडी दशेमा एदोमीहरूका पवूर्ज अथार्त ् एसावका वशंहरू
यस कार िथए । 10 एसावका छोराहरूका नाम ियनै िथएः एसावकी पत् नी आदाका
छोरा एलीपज; एसावकी पत् नी बासमतका छोरा रूएल । 11 एलीपजका छोराहरू
तमेान, ओमार, सपो, गाताम, र कनज िथए । 12 एसावका छोरा एलीपजकी
उपपत् नी तीम् नले अमालकेलाई जन्माइन ् । एसावकी पत् नी आदाका नाितहरू यी
नै िथए । 13 रूएलका छोराहरू यस कार िथए: नहत, जरेह, शम्मा र िमज् जा ।
एसावकी पत् नी बासमतका नाितहरू यी नै िथए । 14 एसावकी पत् नी, अनाकी छोरी
र िसबोनकी नाितनी ओहोलीबामाका छोराहरू यी नै िथए । ितनले एसावबाट यऊेश,
यालाम र कोरह जन्माइन ्। 15 एसावका वशंहरूमा निजकका घरानाहरू ियनै िथए:
एसावका जठेा छोरा एलीपजका छोराहरूः तमेान, ओमार, सपो, कनज, 16 कोरह,
गाताम र अमालके । एदोम दशेमा एलीपजबाट जन्मकेा निजकका घरानाहरू यी
नै िथए । 17 एसावका छोरा रूएलका निजकका घरानाहरू ियनै िथएः नहत, जरेह,
शम्मा र िमज् जा । एदोम दशेमा रूएलबाट जन्मकेा निजकका घरानाहरू यी नै िथए ।
ती एसावकी पत् नी बासमतका नाितहरू िथए । 18 एसावकी पत् नी ओहोलीबामाबाट
जन्मकेा निजकका घरानाहरू यी नै िथएः यऊेश, यालाम र कोरह । अनाकी
छोरी एसावकी पत् नी ओहोलीबामाबाट जन्मकेा निजकका घरानाहरू यी नै हुन ्
। 19 एसावका छोराहरू यी नै िथए, र ितनीहरूका निजकका घरानाहरू यी नै हुन ्।
20 होरी सइेरका छोराहरू यी नै िथएः लोतान, शोबाल, िसबोन, अना, 21 दीशोन,
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एसरे र दीशान जो त्यस दशेका बािसन्दाहरू िथए । एदोमको दशेमा सइेरबाट जन्मकेा
बािसन्दा होरीहरूका निजकका घरानाहरू यी नै िथए । 22 लोतानका छोराहरू होरी
र हमेान िथए, र तीम् न लोतानकी बिहनी िथइन ्। 23शोबालका छोराहरू ियनै िथएः
अल्बान, मानहत, एबाल, शपो र ओनाम । 24 िसबोनका छोराहरू ियनै िथएः अय् या
र अना । आफ्ना बबुा िसबोनका गधाहरू चराउदँै गदार् मरुभिूममा तातो पानीको मलू
भे ाउने अना ियनी नै हुन ्। 25 अनाका छोराछोरीहरू यी िथएः दीशोन र अनाकी
छोरी ओहोलीबामा । 26 दीशोनका छोराहरू यी िथएः हमेदान, एश् बान, िय ान र
करान । 27 एसरेका छोराहरू यी िथएः िबल्हान, जावान र अकान । 28 दीशानका
छोराहरू यी िथएः ऊज र आरान । 29 होरीहरूका निजकका घरानाहरू यी िथए:
लोतान, शोबाल, िसबोन,अना, 30 दीशोन, एसरे र दीशान । सइेर दशेमा ितनीहरूका
निजकका घरानाहरूको सचूीअनसुारका होरीहरूका निजकका घरानाहरू यी नै िथए
। 31 इ ाएलीहरूमािथ कुनै राजाले शासन गन ुर्अिग एदोम दशेमा राज्य गन राजाहरू
यी नै िथए । 32 बओरका छोरा बलेाले एदोममा राज्य गरे, र उनको सहरको
नाम िदन्हावा िथयो । 33 बलेाको मतृ्यपुिछ बो ामा बसोबास गन जरेहका छोरा
योबाबले उनको स्थानमा राज्य गरे । 34 योबाबको मतृ्यपुिछ तमेानीहरूको दशेमा
बसोबास गन हुशामले उनको स्थानमा राज्य गरे । 35 हुशामको मतृ्यपुिछ बददका
छोरा हददले उनको स्थानमा राज्य गरे जसले मोआब दशेमा िम ानीहरूलाई परास्त
गरेका िथए । उनको सहरको नाम अवीत िथयो । 36 हददको मतृ्यपुिछ म केामा
बसोबास गन सम्लाले उनको स्थानमा राज्य गरे । 37 सम्लाको मतृ्यपुिछ य ू े टस
नदीको िकनारमा रहकेो रहोबोतमा बसोबास गन शौलले उनको स्थानमा राज्य गरे
। 38 शौलको मतृ्यपुिछ, अक्बोरका छोरा बाल-हानानले उनको स्थानमा राज्य
गरे । 39 अक्बोरका छोरा बाल-हानानको मतृ्यपुिछ हदरले उनको स्थानमा राज्य
गरे । उनको सहरको नाम पाऊ िथयो । उनकी पत् नीको नाम महतेबले िथयो
। ितनी म देकी छोरी र म-ेजाहाबकी नाितनी िथइन ् । 40 एसावका वशंहरूबाट
ितनीहरूका निजकका घराना र क्षे हरू, र ितनीहरूका नामहरूअनसुार निजकका
घरानाहरूका मु खयाहरूका नाम यी िथएः तीम् न, अल्वा, यतते, 41 ओहोलीबामा,
एलाह, पीनोन, 42 कनज, तमेान, िमब्सार, 43 मग्दीएल र ईराम । ितनीहरूका
दशेमा ितनीहरूका बसोबासअनसुारका एदोमका निजकका घरानाका म ु खयाहरू
यी नै िथए । एदोमीहरूका िपता एसाव ियनी नै िथए ।
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37
1 याकूब आफ्ना बबुा बसोबास गद आएका कनान दशेमा बस्दथे । 2 याकूबका

िवषयमा भएका घटनाहरूका व ृ ान्त ियनै िथए । स वषर्का जवान योसफे आफ्ना
दाजहुरूसगँ भडेाबा ाहरूका बगाल हदे िथए । उनी आफ्ना बबुाका उपपत् नीहरू
िबल्हा र िजल्पाका छोराहरूसगँ िथए । योसफेले आफ्ना बबुाकहाँ ितनीहरूका
िवषयमा खराब खबर ल्याए । 3 इ ाएलले आफ्ना सबै छोराहरूमध्ये योसफेलाई
धरैे माया गदर्थे िकनभने उनी ितनका बढुसेकालका छोरा िथए । ितनले उनको िन म्त
एउटा सनु्दर वस् बनाइिदए । 4 उनका दाजहुरूले ितनीहरूका बबुाले उनलाई
सबै दाजभुाइहरूभन्दा धरैे माया गरेका दखेे । ितनीहरूले योसफेलाई घणृा गथ र
उनीसगँ रा री बोल्दनैथे । 5 योसफेले एउटा सपना दखेे जसको िवषयमा उनले
आफ्ना दाजहुरूलाई बताए । त्यसपिछ ितनीहरूले उनलाई झनै धरैे घणृा गरे ।
6 उनले ितनीहरूलाई भन,े “कृपया मलैे दखेकेो सपनालाई सनु् नहुोस ् । 7 हामी
खतेमा अन् नका िबटाहरू बाँिधरहकेा िथयौँ अिन मरेो िबटाचािह ँ ठाडो भई उ ो, र
तपाईंहरूका िबटाहरू मरेो िबटाको व रप र आई त्यसलाई दण्डवत ्गरे । ” 8उनका
दाजहुरूले उनलाई भन,े “के तैलँ े साँच् चै हामीमािथ शासन गनछस?् के साँच् चै
हामीमािथ तैलँ े अिधकार गनछस?्” उनका सपना र उनले भनकेा कुराहरूका
कारण ितनीहरूले उनलाई झनै धरैे घणृा गरे । 9 उनले अक एउटा सपना दखेे
जसको िवषयमा उनले आफ्ना दाजहुरूलाई बताए । उनले भन,े “हने ुर्होस,् मलैे
अक सपना दखेेःँ सयूर्, चन् र एघारवटा ताराले मलाई दण्डवत ्गरे ।” 10आफ्ना
दाजहुरूलाई झै ँउनले यो कुरा आफ्ना बबुालाई पिन बताए, तर उनका बबुाले उनलाई
हप् काए । ितनले उनलाई भन,े “ितमीले दखेकेो यो सपना के हो? के ित ी आमा र
म अिन ित ा सबै दाजहुरूले साँच् चै ित ोअिग भइँुसम्मै झकेुर दण्डवत ्गनछन?्”
11 उनका दाजहुरूले उनको ईष् यार् गनर् लाग,े तर उनका बबुाले यो िवषयलाई
आफ्नो मनमा नै राखे । 12 उनका दाजहुरू आफ्ना बबुाका भडेाबा ाहरूका
बगाललाई चराउन शकेममा गएका िथए । 13 इ ाएलले योसफेलाई भन,े “के
ित ा दाजहुरू शकेममा भडेाबा ाहरूका बगाल चराइरहकेा छैनन ् र? आऊ, र
म ितमीलाई ितनीहरूकहाँ पठाउनछुे ।” योसफेले ितनलाई भन,े “म तयार छु ।”
14 ितनले उनलाई भन,े “अिहले नै जाऊ र ित ा दाजहुरू र बगाल ठकै छन ्
िक छैनन ् हरे, र मकहाँ खबर ल्याऊ ।” यसकैारण याकूबले उनलाई हे ोनको
बेसँीबाट बािहर शकेममा पठाए, अिन उनी त्यहाँ गए । 15 एक जना मािनसले
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योसफेलाई भे ाए । योसफे खतेमा डु लरहकेा िथए । त्यस मािनसले उनलाई
सोध,े “ितमी के खोिजरहकेा छौ?” 16 योसफेले भन,े “म मरेा दाजहुरूलाई
खोिजरहकेो छु । उहाँहरूले बगाल कहाँ चराउदँै हुनहुुन्छ कृपया मलाई बताउनहुोस ्
।” 17 त्यस मािनसले भन,े “ितनीहरू यस ठाउँबाट गइसके, तर मलैे ितनीहरूले
यसो भनकेा सनुकेो िथएँ, ‘हामी दोतानितर जाऔ ँ।’ ” योसफे आफ्ना दाजहुरूका
पिछपिछ गए र ितनीहरूलाई दोतानमा भे ाए । 18 ितनीहरूले उनलाई टाढबैाट
आइरहकेो दखे,े र उनी ितनीहरूका निजक आइपगु् नअिग नै ितनीहरूले उनलाई
मान मतो गरे । 19 उनका दाजहुरूले एक-अकार्सगँ भन,े “हरे, त्यो स्वप् न-दश
आउँदै छ । 20 अब, हामी त्यसलाई मारौँ र त्यसलाई यी खाडलहरूमध्ये एउटामा
फा लिदऔ ँ। हामी यस्तो भिनिदउलँा, ‘कुनै जङ्गली जनावरले त्यसलाई खाएछ
।’ अिन त्यसका सपनाहरू के हुनछेन ् भनरे हामी हनेछौँ ।” 21 रूबनेले यो सनुे
र उनलाई ितनीहरूका हातबाट बचाए । उनले भन,े “हामी त्यसको ाण न लऔ ँ
।” 22 ितनीहरूका हातबाट बचाई आफ्ना बबुाकहाँ ल्याउने योजना राखी रूबनेले
ितनीहरूलाई भन,े “रगत नबगाऔ ँ । मरुभिूमको खाडलमा त्यसलाई फ्याँिकदओे,
तर त्यसमािथ हात नउठाओ ।” 23 जब योसफे दाजहुरूकहाँ आइपगु,े ितनीहरूले
उनको त्यो सनु्दर वस् च्याितिदए । 24 ितनीहरूले उनलाई प े र खाडलमा
फ्याँिकिदए । त्यो खाडलमा पानी िथएन र त्यो सकु् खा िथयो । 25 ितनीहरू भोजन
गनर् बसे । ितनीहरूले आफ्ना आखँा उठाएर हरेे, र िगलादबाट ऊँटहरूमा मसलाहरू,
लपे र मरुर् लएर आइरहकेो इश्माएलीहरूको एउटा या ी दललाई दखेे । ितनीहरू
ती सरसामान लएर िम तफर् या ा गद िथए । 26 यहूदाले आफ्ना दाजभुाइहरूलाई
भन,े “हामीले आफ्नो भाइलाई मारेर त्यसको रगत लकुाएर हामीलाई के फाइदा?
27 आओ, त्यसलाई यी इश्माएलीहरूलाई बिेचिदऔ ँर त्यसमािथ हात नउठाऔ ँ।
िकनिक त्यो हा ै रगत, हा ै भाइ हो ।” उनका दाजभुाइहरूले उनको कुरा सनुे ।
28 िम ानी ापारीहरू त्यहाँबाट भएर गए । योसफेका दाजहुरूले उनलाई मािथ
उठाए र त्यस खाडलबाट बािहर िनकाले । ितनीहरूले योसफेलाई इश्माएलीहरूका
हातमा चाँदीका िबस िसक् कामा बिेचिदए । ती इश्माएलीहरूले योसफेलाई िम मा
लगे । 29 पिछ रूबने त्यस खाडलमा फकर गए, तर योसफे भने खाडलमा
िथएनन ् । उनले आफ्ना लगुाहरू च्याते । 30 उनी आफ्ना दाजभुाइहरूकहाँ फक
र भन,े “त्यो केटो त त्यहाँ छैन! अब म कहाँ जाऊँ?” 31 ितनीहरूले एउटा
बोका मारे अिन त्यसपिछ योसफेको वस् लएर त्यसलाई रगतमा चोप।े 32 त्यस
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वस् लाई ितनीहरूले आफ्ना बबुाकहाँ ल्याएर भन,े “हामीले यो भे ायौँ । कृपया
यो तपाईंको छोराको लगुा हो िक होइन हने ुर्होस ् ।” 33 याकूबले आफ्ना छोराको
लगुा िचने र भन,े “यो त मरेो छोराको लगुा हो । उसलाई जङ्गली जनावरले
खाएछ । योसफेलाई पक् कै पिन त्यसले टु ा-टु ा पार् यो होला ।” 34 याकूबले
आफ्ना वस् च्याते र आफ्नो कम्मरमा भाङ् ा लगाए । ितनले आफ्ना छोराको
िन म्त धरैे िदनसम्म शोक गरे । 35 ितनका सबै छोराछोरीहरू ितनलाई सान्त्वना
िदन ितनको निजक आए, तर ितनले त्यो इन्कार गरे । ितनले भन,े “म मरेो
छोराको िन म्त शोक गद िचहानमा पगु् नछुे ।” उनका बबुा उनको िन म्त रोए ।
36 िम ानीहरूले उनलाई िम मा फारोका एक अिधकृत अथार्त ्अङ्गरक्षकहरूका
कप् तान पोतीफरका हातमा बिेचिदए ।

38
1 त्यस समयमा यहूदा आफ्ना दाजभुाइहरूलाई छोडरे हीरा नाउँ भएको कुनै

एउटा अदलु्लामवासीकहाँ बस्दथे । 2 त्यहाँ उनले एउटा कनानी मािनसकी
छोरीलाई भटेे जसको नाम शआू िथयो । उनले ितनीसगँ िववाह गरे र सहवास
गरे । 3 ितनी गभर्वती भइन ् र एउटा छोरो जन्माइन ्। त्यसको नाउँ एर ्रा खयो ।
4 ितनी फे र गभर्वती भइन ् र अक छोरो जन्माइन ्। ितनले त्यसको नाउँ ओनान
रा खन ् । 5 ितनले फे र अक छोरो जन्माइन ् र त्यसको नाउँ शलेह रा खन ् ।
6 यहूदाले आफ्नो जठेो छोरा एर ्को िन म्त एउटी पत् नी ल्याइिदए । ितनको नाउँ
तामार िथयो । 7 तर यहूदाको जठेो छोरो एर ् परम भकुो द ृ ष् टमा दषु् ट िथयो ।
यसकैारण परम भलुे त्यसको ाण लनभुयो । 8 यहूदाले ओनानलाई भन,े “त ँ
आफ्नो दाजकुी पत् नीसगँ सहवास गर।् आफ्नी भाउज ू ित दवेरको कतर् परूा गर,्
र आफ्नो दाजकुो िन म्त एउटा बालक हुकार् ।” 9 त्यो बालक आफ्नो हुनछैेन
भनरे ओनानलाई थाहा िथयो । आफ्नो दाजकुी पत् नीसगँ सहवास गदार् दाजकुो कुनै
सन्तान नहोस ् भनरे उसले आफ्नो वीयर् भइँुमा पतन गथ्य । 10 उसले जे गर् यो
त्यो परम भकुो द ृ ष् टमा खराब िथयो । परम भलुे त्यसको पिन ाण लनभुयो
। 11 त्यसपिछ यहूदाले आफ्नी बहुारी तामारलाई भन,े “मरेो छोरो शलेह ठुलो
नभएसम्म ित ा बबुाकै घरमा िवधवा नै भएर बस ।” िकनभने अरू दाजहुरूझै ँशलेह
पिन मछर् िक भनरे उनी डराए । त्यसकैारण तामार ितनका बबुाकै घरमा बिसन ् ।
12 त्यसको धरैे समयपिछ शआूकी छोरी यहूदाकी पत् नीको मतृ्य ु भयो । यहूदाले



38:13 lxvi उत्पि 38:26

शोक ग रसकेपिछ उनी र उनका िम अदलु्लामवासी हीराका साथ आफ्ना भडेा
क नहेरूकहाँ ितम् नामा गए । 13 तामारलाई यसो भिनयो, “हरे, ित ा ससरुा आफ्ना
भडेा क न ितम् ना जाँदै हुनहुुन्छ ।” 14 ितनले िवधवाको वस् फुका लन,् घमु्टोले
आफ्नो टाउको र अनहुार ढािकन ् र अरूहरूले ितनलाई निचननू ् भनरे आफँैलाई
कपडाले ढािकन ्। ितनी ितम् नाको बाटोमा रहकेो एनमैको ारमा बिसन ्। िकनिक
शलेह ठुलो भइसकेका तर ितनलाई उनकी पत् नी हुनलाई निदइएको ितनले दे खन ्
। 15 जब यहूदाले ितनलाई दखेे ितनले आफ्नो अनहुार ढाकेकी हुनाले ितनलाई
एउटा वशे्या ठाने । 16 ितनी आफ्नी बहुारी हुन ्भन् ने थाहा नभएर उनी ितनीकहाँ
सडकको िकनारमा गए र भन,े “आऊ, मलाई ितमीसगँ सतु् न दऊे” अिन ितनले
भिनन,् “तपाईं मसगँ सतु् नका लािग मलाई के िदनहुुन्छ?” 17 उनले भन,े “म
ित ो िन म्त बगालबाट एउटा पाठो िदनछुे ।” ितनले भिनन,् “के तपाईंले त्यो
मकहाँ नपठाउन्जले केही बन्धक राख् नहुुनछे?” 18 उनले भन,े “म ितमीलाई
बन्धकको रूपमा के िदऊँ?” ितनले जवाफ िदइन,् “तपाईंको छाप, त्यसको डोरी,
र तपाईंको हातमा भएको त्यो लौरो ।” उनले ती सबै ितनलाई िदए र ितनीसगँ
सतु,े अिन ितनी उनी ारा गभर्वती भइन ् । 19 त्यसपिछ ितनी उठेर गइहा लन ् ।
ितनले आफ्नो घमु्टो हटाएर िवधवाको वस् लगाइन ् । 20 यहूदाले ती स् ीका
हातबाट बन्धकमा रहकेा सामान ाप् त गनर् आफ्ना िम अदलु्लामवासीसगँ एउटा
पाठो पठाए, तर उनले ितनलाई भे ाएनन ् । 21 त्यसपिछ त्यस अदलु्लामवासीले
त्यहाँका मािनसहरूलाई सोध,े “म न्दरमा सवेा गन त्यो वशे्या कहाँ गई जो सडक
निजक एनमैमा िथई?” ितनीहरूले भन,े “म न्दरमा सवेा गन कोही वशे्या यहाँ
छैन ।” 22 उनी यहूदाकहाँ फक र भन,े “मलैे त्यसलाई भे ाइन ँ । र त्यस ठाउँका
मािनसहरूले पिन भन,े ‘म न्दरमा सवेा गन कोही वशे्या यहाँ छैन’ ।” 23 यहूदाले
भन,े “त्यसले नै ती सामानहरू राखोस,् र हामी शमर्मा पनछैनौँ । मलैे त यो पाठो
पठाएकै हो, तर ितमीले त्यसलाई भे ाएनौ ।” 24 त्यसको क रब ितन मिहनापिछ
यहूदालाई भिनयो, “तपाईंकी बहुारी तामारले वशे्याकमर् गरेकी छे, र त्यो गभर्वती
भएकी छे । ” यहूदाले भन,े “त्यसलाई मकहाँ ल्याओ र त्यसलाई जलाइयोस ्।”
25जब ितनलाई ल्याइँदै िथयो, ितनले आफ्नो ससरुालाई एउटा सन्दशे पठाए, “यी
सामानहरू जसका हुन ् म त्यही मािनस ारा गभर्वती भएकी हु ँ ।” ितनले भिनन,्
“यो छाप, त्यसको डोरी र यो लौरो कसका हुन ् कृपया प ा लगाइिदनहुोस ् ।”
26 यहूदाले ती सामानहरू िचने र भन,े “मलैे ियनलाई मरेो छोरो शलेहकी पत् नी
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हुन निदएको हुनाले ियनी मभन्दा पिन धरैे धम िछन,् ।” त्यसपिछ उनी किहल्यै
ितनीसगँ सतुनेन ।् 27 ितनको बच् चा जन्माउने समय भयो । ितनको गभर्मा जमु्ल्याहा
िथयो । 28 ितनले बच् चा जन्माइरहदँा एउटाले आफ्नो हात बािहर िनकाल्यो, र
स ुडँनेीले एउटा गाढा रातो धागो लएर त्यसको हातमा बाँिधिदएर भनी, “योचािह ँ
पिहले बािहर आयो ।” 29 तर त्यसपिछ त्यसले आफ्नो हात िभ लग्यो, र त्यसको
भाइ पिहला बािहर िन स्कयो । स ुडँनेीले अचम्म मानरे भनी, “यो कसरी पिहला
बािहर आयो!” यसकैारण त्यसको नाउँ फारेस रा खयो । 30 त्यसपिछ हातमा गाढा
रातो धागो भएको त्यसको दाजु बािहर आयो, र त्यसको नाउँ जरेह रा खयो ।

39
1 योसफेलाई िम मा लिगयो । अङ्गरक्षकहरूका एक िम ी कप् तान फारोका

अिधकारी पोतीफरले उनलाई इश्माएलीहरूबाट िकने । 2 परम भु योसफेसगँ
हुनहुुन्थ्यो र उनी एक सम ृ मािनस भए । उनी आफ्ना िम ी मा लकका घरमा
बस्थे । 3 परम भु उनीसगँ हुनहुुन्छ र उनले गन सबै काममा उनलाई सम ृ िमल्छ
भन् ने कुरा उनको मा लकले दखेे । 4 योसफेले ितनको कृपाद ृ ष् ट पाए । उनले
पोतीफरको सवेा गरे । पोतीफरले योसफेलाई आफ्नो घर र ितनको स्वािमत्वमा
रहकेा सबै कुरामािथ अिधकार िदए, र ती उनको िजम्मामा लगाए । 5 ितनको घर र
ितनको स्वािमत्वमा रहकेा सबै कुरामािथ योसफेलाई अिधकार िदएपिछ योसफेको
कारण परम भलुे त्यस िम ीको घरलाई आिशिषत ् गन ुर्भयो । पोतीफरको घर र
खतेमा भएका सबै कुरामािथ परम भकुो आिशष ् र ो । 6 पोतीफरले आफ्ना सबै
कुरा योसफेको िजम्मामा िदए । ितनले आफूले खाने भोजनबाहके अरू कुनै कुराको
िवषयमा पिन िचन्ता लन ु पदनथ्यो । योसफे सनु्दर र आकषर्क िथए । 7 योसफेका
मा लककी पत् नीले उनी ित चाहना रा खन ्। ितनले भिनन,् “मसगँ सतु ।” 8उनले
इन्कार गरेर आफ्ना मा लककी पत् नीलाई यसो भन,े “हने ुर्होस,् मरेा मा लकले यस
घरमा म के गछुर् भन् ने कुरा ित कुनै िचन्ता गन ुर्हुन् न, र उहाँका सबै कुरा उहाँले मरैे
िजम्मामा िदनभुएको छ । 9 मभन्दा ठुलो यस घरमा कोही छैन । उहाँले तपाईंबाहके
सबै कुरा मलाई िदनभुएको छ, िकनभने तपाईं उहाँकी पत् नी हुनहुुन्छ । यसकैारण
मलैे कसरी यस्तो दषु् ट काम गरी परमशे् वरको िवरु पाप गनर् सक्छु?” 10 ितनले
योसफेसगँ िदनहु ँ कुरा ग रन,् तर उनी ितनीसगँ सतु् न वा ितनको निजक जान इन्कार
गरे । 11 एक िदन उनी आफ्ना काम गनर् घरिभ वशे गरे । घरिभ कोही पिन
मािनस िथएन । 12 ितनले उनको लगुा समाितन ् र भिनन,् “मसगँ सतु ।” उनले
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आफ्ना लगुा ितनकै हातमा छोडरे बािहर भागे । 13जब योसफे आफ्ना लगुा छोडरे
बािहर भागकेा ितनले दे खन,् 14 ितनले आफ्ना घरका मािनसहरूलाई बोलाएर
भिनन,् “हरे, पोतीफरले हा ो बइेज् जत गनर् एउटा िह लूाई ल्याउनभुएको छ ।
त्यो मकहाँ सतु् न भनरे आयो, अिन म िचच्याएँ । 15 जब त्यसले म िचच् याएकी
सनु्यो, त्यसले आफ्ना लगुा मकहाँ छोडरे बािहर भाग्यो ।” 16 ितनको मा लक
घर नआउन्जलेसम्म ितनले त्यो लगुा आफ्नै साथमा रा खन ् । 17 ितनले उनलाई
यसरी वणर्न ग रन,् “तपाईंले हा ो िन म्त ल्याउनभुएको त्यो िह ू नोकर मरेो
बइेज् जत गनर् मकहाँ आयो । 18 जब म िचच् याएँ, त्यसले आफ्ना लगुा मकहाँ
छोडरे बािहर भाग्यो ।” 19 आफ्नो नोकरले आफ्नी पत् नीलाई गरेको वहार
आफ्नी पत् नीबाट सनुपेिछ ितनी रसले चरु भए । 20 योसफेका मा लकले उनलाई
झ्यालखानामा राखे जहाँ राजाका कैदीहरू रा खन्थे । उनी त्यही झ्यालखानामा
िथए । 21 तर परम भु योसफेसगँ हुनहुुन्थ्यो र आफ्ना करार ित उहाँ भरोसायोग्य
रहनभुयो । झ्यालखानाका हािकमको नजरमा उहाँले उनलाई कृपाद ृ ष् ट िदनभुयो ।
22 झ्यालखानाका हािकमले झ्यालखानाका सबै कैदीहरू योसफेको िजम्मामा िदए
। ितनीहरूले गन काममािथ योसफेकै िनगरानी हुन्थ्यो । 23 उनको िजम्मामा भएका
कुनै कुरामा त्यस झ्यालखानाका हािकम िच न्तत हुदँनै िथए, िकनभने परम भु
उनीसगँ हुनहुुन्थ्यो । उनले जे गथ, परम भलुे सम ृ दान गन ुर्हुन्थ्यो ।

40
1 िम का राजाका िपयाउने र पकाउनलेे आफ्ना मा लकको िवरु काम गरे

। 2 आफ्ना यी दईु अिधकार ाप् त मखु् य िपयाउने र पकाउनसेगँ फारो ोिधत
भए । 3 उनले ितनीहरूलाई अङ्गरक्षकहरूका कप् तानको घरमा कैदमा राख,े
जहाँ योसफेलाई पिन रा खएको िथयो । 4अङ्गरक्षकहरूका कप् तानले योसफेलाई
ितनीहरूको सवेा गन िजम्मा िदए । ितनीहरू त्यस झ्यालखानामा केही समयसम्म
रहे । 5 ती झ्यालखानामा भएका िम का राजाका पकाउने र िपयाउने दवुलै े एकै रात
आ-आफ्नै सपना दखे,े र ती दवुै सपनाका आ-आफ्नै अथर् िथए । 6 योसफे िबहान
ितनीहरूकहाँ आए र ितनीहरूलाई उदास दखेे । 7 उनले आफ्ना मा लकका घरमा
भएको झ्यालखानामा उनीसगँै भएका फारोका अिधकारीहरूलाई भन,े “तपाईंहरू
आज िकन यित धरैे उदास दे खनहुुन्छ?” 8 ितनीहरूले उनलाई भन,े “हामी दवुलै े
एउटा सपना दखेकेा छौँ र कसलैे पिन त्यसको अथर् खोल्न सकेको छैन ।” योसफेले
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ितनीहरूलाई भन,े “के सबै अथर्हरू परमशे् वरका नै होइनन ् र? कृपया, मलाई
ती बताउनहुोस ् ।” 9 मखु्य िपयाउनलेे योसफेलाई आफ्नो सपना भने । ितनले
उनलाई भन,े “मरेो सपनामा मरेोअिग एउटा दाखको बोट िथयो । 10 त्यस दाखको
बोटमा ितनवटा हाँगा िथए । जब त्यसमा टुसा पलायो , त्यसमा फूलहरू िन स्कए
र दाखका झपु् पाहरू पाके । 11 फारोको कचौरा मरेो हातमा िथयो । मलैे ती दाख
लएँ र फारोको कचौरामा िनचरे,ँ र त्यस कचौरालाई फारोका हातमा ट याएँ ।”
12 योसफेले ितनलाई भन,े “यसको अथर् यस्तो छ । ितनवटा हाँगा भनकेो ितन िदन
हो । 13 ितन िदनिभ फारोले तपाईंको िशर उच् च पान ुर्हुनछे र तपाईंलाई तपाईंको
काममा पनुस्थार्िपत गन ुर्हुनछे । तपाईं फारोका िपयाउने हुनहुुदँाजस्तै तपाईंले फारोको
कचौरालाई उहाँका हातमा ट याउनहुुनछे । 14 तर तपाईंको भलो हुदँा मलाई
सम्झनहुोस,् र कृपया ममािथ दया दखेाउनहुोस ् । मरेो िवषयमा फारोलाई बताएर
मलाई यस झ्यालखानाबाट बािहर िनका लिदनहुोस ्। 15 िकनिक मलाई वास्तवमा
िह हूरूका दशेबाट अपहरण गरी ल्याइएको िथयो । यहाँ पिन यस झ्यालखानामा
रा खनपुन कुनै काम मलैे गरेको छैन ।” 16 जब मखु्य पकाउनलेे सपनाको अथर्
असल भएको दखे,े उनले योसफेलाई भन,े “मलैे पिन एउटा सपना दखेकेो िथएँ ।
रोटीका ितनवटा टोकरी मरेो टाउकोमािथ िथए । 17 सबभैन्दा मािथको टोकरीमा
फारोका िन म्त सबै िकिसमका पकाइएका खाने कुरा िथए, तर चराहरूले मरेो
टाउकोमािथको टोकरीबाट ती खाइिदए ।” 18 योसफेले जवाफ िदए, “यसको
अथर् यस्तो छ । ितनवटा टोकरी भनकेो ितन िदन हो । 19 ितन िदनिभ फारोले
तपाईंको िशर उठाएर तपाईंलाई रुखमा झणु् ाइिदनहुुनछे । चराहरूले तपाईंको मास ु
खानछेन ्।” 20 त्यसपिछको ते ो िदन फारोको जन्म िदन िथयो । ितनले आफ्ना
सबै नोकरहरूका िन म्त भोजको आयोजना गरे । आफ्ना नोकरहरूका माझमा ितनले
मखु्य िपयाउने र मखु्य पकाउनलेाई उभ्याए । 21 ितनले मखु्य िपयाउनलेाई उनको
िजम्मवेारीमा पनुस्थार्िपत ग रिदए, र उनले फे र फारोका हातमा कचौरा ट याए ।
22 तर योसफेले ितनीहरूलाई अथर् बताएझै ँ फारोले मखु्य पकाउनलेाई झणु् ाइिदए
। 23 मखु्य िपयाउनलेे भने योसफेलाई सम्झनेन,् तर उनलाई िबिसर्हाले ।

41
1 दईु वषर्को अन्त्यमा फारोले एउटा सपना दखेे । ितनी नील नदीको िकनारमा

उिभए । 2 नील नदीबाट सातवटा स केा र मोटा-मोटा गाई िनस्केर आए, अिन
ितनीहरू नकर् टको झाडीमा चरे । 3 नील नदीबाट अरू सातवटा नस केा र
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दबु्ला-दबु्ला गाई िनस्केर आए । ितनीहरू नदीको िकनारमा उिभरहकेा पिहलकेा
गाईहरूसगँै उिभए । 4 त्यसपिछ नस केा र दबु्ला-दबु्ला गाईहरूले सातवटा स केा
र मोटा-मोटा गाईलाई खाइिदए । अिन फारो ब्य ुझँे । 5 ितनी फे र सतु े र अक सपना
दखेे । सातवटा भ रला र असल अनाजका बाला एउटै डाँठमा उ े । 6 त्यसपिछ
से ा र पवू य बतास ारा ओइलाइएका अरू सातवटा अन् नका बाला ितनीहरू पिछ
पलाए । 7 से ा बालाहरूले ती सातवटा भ रला र असल बालालाई खाइिदए ।
फारो ब्य ुझँ,े र यो त सपना पो रहछे भनी ितनलाई थाहा भयो । 8 िबहान ितनको
आत्मा बचेनै भयो । ितनले िम का सबै जादगुर र ब ु मान ्मािनसहरूलाई बोलाउन
पठाए । फारोले ितनीहरूलाई आफ्ना सपनाहरू बताए, तर फारोलाई सपनाहरूको
अथर् खोल्न सक् ने त्यहाँ कोही भएन । 9 त्यसपिछ मखु्य िपयाउनलेे फारोलाई
भन,े “आज म मरेो दोषको बारेमा सोच्दै छु । 10 फारो आफ्ना नोकरहरूिसत
रसाउन ु भई मलाई र मखु्य पकाउनलेाई अङ्गरक्षकका कप् तानको कैदखानामा

राख् नभुयो । 11 ितनी र मलैे एउटै रात सपना दखे्यौँ । हामीले आ-आफ्नो अथर्
भएका सपना दखे्यौँ । 12 त्यहाँ हामीिसत एक जना जवान िह ू मािनस िथयो
जो अङ्गरक्षकका कप् तानको नोकर िथयो । हामीले त्यसलाई हा ा सपनाहरू
बताएपिछ त्यसले अथर् खो लिदयो । त्यसले हामीलाई आ-आफ्ना सपनाअनसुार
अथर् खो लिदयो । 13 त्यसले हामीलाई अथर् खो लिदएअनसुार नै हुन आयो ।
फारोले मलाई मरेो पदमा पनुस्थार्पना ग रिदनभुयो, तर अक मािनसलाई झणु् ाइयो
।” 14 त्यसपिछ फारोले योसफेलाई डाक् न पठाए । ितनीहरूले ितनलाई चाँडै नै
झ्यालखानाबाट िनकालरे ल्याए । ितनले दारी खौरेपिछ लगुाहरू बद्लरे फारोकहाँ
आए । 15 फारोले योसफेलाई भन,े “मलैे एउटा सपना दखेे,ँ तर यसको अथर्
खोल्ने कोही भएन । तर ितमीले सपना सनु्यौ भने यसको अथर् खोल्न सक्छौ
भनी मलैे ित ो बारेमा सनुकेो छु ।” 16 योसफेले फारोलाई जवाफ िदए, “ममा
यस्तो खबुी त छैन, तर परमशे् वरले फारोलाई िनगाहसाथ जवाफ िदनहुुनछे ।”
17 फारोले योसफेलाई बताए, “मरेो सपनामा म नील नदीको िकनारमा उिभएँ ।
18 नील नदीबाट सातवटा स केा र मोटा-मोटा गाई िनस्केर आए, अिन ितनीहरू
नकर् टको झाडीमा चरे । 19 नील नदीबाट अरू सातवटा कमजोर, नस केा र दबु्ला-
दबु्ला गाई िनस्केर आए । मलैे परैु िम भ र तीजस्ता नस केा गाईहरू किहल्यै
दखेकेो छैन ँ । 20 त्यसपिछ नस केा र दबु्ला-दबु्ला गाईहरूले सातवटा मोटा-
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मोटा गाईलाई खाइिदए । 21 ितनीहरूले ती गाईहरूलाई खाइसकेपिछ ितनीहरू
खाएका जस्ता दे खदँनैथे िकनिक ितनीहरू पिहलजेस्तै अझै पिन नस केा दे खन्थे
। त्यसपिछ मरेो िन ा खलु्यो । 22 मरेो अक सपनामा मलैे सातवटा भ रला र
असल अनाजका बाला एउटै डाँठमा उि रहकेा दखेे ँ । 23 त्यसपिछ सकेुका, से ा र
पवू य बतास ारा ओइलाइएका अरू सातवटा अन् नका बाला ितनीहरू पिछ पलाउन
थाले । 24से ा बालाहरूले ती सातवटा भ रला र असल बालालाई खाइिदए । मलैे
जादगुरहरूलाई यी सपनाहरू बताएँ, तर मलाई ितनको अथर् खो लिदने कोही भएन
।” 25 योसफेले फारोलाई भन,े “फारोका सपनाहरू एउटै हुन ् । परमशे् वरले गनर्
लाग् नभुएको कुरा उहाँले फारोलाई कट गराउनभुएको छ । 26 सातवटा असल
गाई र सातवटा असल बाला सात वषर् हुन ् । सपनाहरू एउटै हुन ् । 27 तीपिछ
आएका सातवटा दबु्ला-दबु्ला र नस केा गाई सात वषर् हुन,् र पवू य बतास ारा
ओइल्याइएका सातवटा बाला अिनकालका सात वषर् हुन ् । 28 मलैे फारोलाई
बताएको कुरा यही नै हो । परमशे् वरले गनर् लाग् नभुएको कुरा उहाँले फारोलाई कट
गराउनभुएको छ । 29 हने ुर्होस,् िम दशेभ र ठुलो सहकालको सात वषर् हुनछे ।
30 त्यसपिछ सात वषर्को अिनकाल पनछ, र िम भ र त्यस सात वषर्को सहकालको
सम्झना हुनछैेन, अिन अिनकाले दशेलाई सखाप पानछ । 31 दशेमा पिछ आउने
अिनकालको कारणले गदार् सहकाललाई सम्झनछैेन िकनिक यो अित नै भयानक
हुनछे । 32 फारोलाई सपना दोहोर् याइनकुो कारणचािह ँ यही हो, िक परमशे् वरले यो
िवषयलाई पक् का गन ुर्भएको छ, र उहाँले चाँडै यसो गन ुर्हुनछे । 33 अब फारोले
कुशल र ब ु मान ्मािनसको खोजी गरी ितनलाई िम दशेको िजम्मवेारी िदनहुोस ्।
34फारोले दशेमािथ अिधकारीहरू िनय ु गन ुर्भएको होस ्र ितनीहरूले सहकालका
सात वषर्मा िम का अनाजहरूको पाँचौँ िहस्सा उठाऊन ्। 35 सहरहरूमा खानाका
लािग ितनीहरूले आउँदै गरेका यी असल वषर्हरूका सबै अनाज जम्मा गरून ् ।
ितनीहरूले यसको सञ्चय गन ुर्पछर् । 36 िम मा आउने सात वषर्को अिनकालको
अविधमा यी अनाज िवतरण ग रनपुछर् । यसरी अिनकाल ारा दशे सखाप हुनछैेन
।” 37 फारो र ितनका सबै कामदारको द ृ ष् टमा यो सल्लाह रा ो िथयो ।
38 फारोले आफ्ना कामदारहरूलाई भन,े “ियनीजस्तै परमशे् वरको आत्मा भएको
अक कुनचािह ँ मािनस हामी पाउन सक्छौँ र?” 39 त्यसलैे फारोले योसफेलाई
भन,े “परमशे् वरले ितमीलाई यी सबै दखेाउनभुएकोले ितमीजस्तै कुशल र ब ु मान ्
अरू कोही छैन । 40 ितमी नै मरेो घरको अिधकारी हुनछेौ र ित ो वचनअनसुार नै
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मरेा सबै मािनस चल्नछेन ।् िसहंासनमा मा ै म ितमीभन्दा ठुलो हुनछुे ।” 41फारोले
योसफेलाई भन,े “हरे, मलैे ितमीलाई िम दशेभ रको अिधकारी तलु्याएको छु ।”
42 फारोले आफ्नो औलँाबाट छाप-औठँी फुकाली योसफेको औलँामा लगाइिदए
। ितनले योसफेलाई सनु्दर मलमलको लगुा पिहराइिदए र ितनको गलामा सनुको
िस ी लगाइिदए । 43फारोले ितनलाई आफूिसत भएको दो ो दजार्को रथमा सवार
गराए । मािनसहरू यसो भन्दै ितनको साम ु िचच् च्याए, “घुडँा टेकेर झकु ।” फारोले
ितनलाई सारा िम को अिधकारी तलु्याए । 44फारोले योसफेलाई भन,े “म फारो हु,ँ
र ितमीबाहके अरू कसलैे िम दशेमा आफ्नो इच्छाअनसुार कुनै काम गनर् पाउनछैेन
।” 45 फारोले योसफेको नाउँ “सापनत-पानहे” रा खिदए । ितनले योसफेलाई
पजुारी पोतीपरेाकी छोरी आसनतिसत िववाह गराइिदए । योसफे िम दशेभ र
जान्थे । 46 िम का राष् मखु फारोको साम ु उिभदँा योसफे ितस वषर्का िथए
। योसफे फारोको उप स्थितबाट गई सारा िम दशेभ र चाहाथ । 47 सहकालका
सात वषर्मा जिमनले चरु मा ामा उब्जनी गर् यो । 48 ितनले सात वषर्मा िम
दशेका सबै अनाज सङ्कलन गरी त्यसलाई सहरहरूमा राखे । ितनले हरेक सहरमा
व रप रका खतेहरूबाट अनाज थन्क्याएर राखे । 49 योसफेले अन् नको भण्डारण
समु को बालवुासरह गरे । अन् न यित धरैे िथयो िक ितनले िहसाब राख् नै छािडिदए
। 50अिनकालका वषर्हरू सरुु हुनभुन्दा अिग योसफेले ओनका पजुारी पोतीपरेाकी
छोरी आसनतबाट दईु जना छोरा जन्माइसकेका िथए । 51 योसफेले आफ्नो जठेो
छोरोलाई मनश्शे नाउँ िदएका िथए िकनिक ितनले भन,े “परमशे् वरले मरेा र मरेा
िपताका घरानाका सबै कष् ट िबसर्न लगाउनभुएको छ ।” 52 ितनले दो ो छोरोको
नाउँ ए ाइम राखे िकनिक ितनले भन,े “परमशे् वरले मरेो कष् टलको दशेमा मरेो
फ लफाप गराउनभुएको छ ।” 53 िम दशेको सात वषर्को सहकालको अन्त्य
भयो । 54 योसफेले भनजेस्तै गरी सात वषर्को अिनकालको थालनी भयो । सबै
दशेहरूमा अिनकाल परेको िथयो तर िम दशेमा भने अनाज िथयो । 55 सारा िम
अिनकालले तडिपदँा जनताहरूले अनाजको लािग फारोलाई पकुारे । फारोले सबै
िम ीहरूलाई भन,े “योसफेकहाँ जाओ र ितनले भनझेै ँ गर ।” 56 अिनकालले परैु
दशेलाई ढाकेको िथयो । योसफेले सबै भण्डारणहरू खलुा गरी िम ीहरूलाई अनाज
बचेे । िम दशेमा अिनकाल अित भयानक िथयो । 57 सारा ससंारमा भयानक
अिनकाल परेकोले सबै दशेका मािनसहरू योसफेबाट अनाज िकन् न िम मा आउँदै
िथए ।



42:1 lxxiii उत्पि 42:19

42
1 अब िम मा अनाज पाइँदोरहछे भनी याकूबलाई थाहा भयो । ितनले आफ्ना

छोराहरूलाई भन,े “ितमीहरू िकन एक-अकार्लाई हछे ?” 2 ितनले भन,े “िम मा
अनाज छ भनी मलैे सनुकेो छु । हामी जीिवत रहनको लािग तल गएर हा ो
लािग अनाज िकन ।” 3 योसफेका दस जना दाजु िम मा अनाज िकन् नका
लािग गए । 4 तर याकूबले योसफेका भाइ बने्यामीनलाई ितनका दाजहुरूसगँै
पठाएनन ् िकनिक ितनीमािथ कुनै हािन आइपलार् िक भनी ितनी डराए । 5 िकन् न
आउनहेरूमध्ये इ ाएलका छोराहरू पिन िथए िकनिक कनान दशेमा पिन अिनकाल
परेको िथयो । 6 योसफे िम का अिधपित िथए । ितनले दशेका सबै मािनसलाई
अनाज बचे्थे । योसफेका दाजहुरू आए, र ितनीहरूले भइँुसम्मै िनहुरेर ितनलाई
ढोग गरे । 7 योसफेले आफ्ना दाजहुरूलाई दखेरे िचन,े तर ितनले निचनकेा जस्तै
गरी ितनीहरूिसत कडासगँ बोले । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू कहाँबाट
आएका हौ?” ितनीहरूले भन,े “अनाज िकन् नका लािग कनान दशेबाट आएका
हौँ ।” 8 योसफेले आफ्ना दाजहुरूलाई िचन,े तर ितनीहरूले भने ितनलाई िचननेन ्
। 9 त्यसपिछ योसफेले ितनीहरूको बारेमा आफूले दखेकेा सपनाहरू सम्झे र
ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू जाससु हौ । ितमीहरू यो दशेका असरुिक्षत भागहरू हनेर्
आएका हौ ।” 10 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “त्यसो होइन, हजरु । तपाईंका दासहरू
अनाज िकन् न आएका हुन ् । हामी सबै एउटै मािनसका छोराहरू हौँ । 11 हामी
इमानदार मािनसहरू हौँ । हामी तपाईंका दासहरू जाससु होइनौँ ।” 12 ितनले
ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू यो दशेका असरुिक्षत भागहरू हनेर् आएका हौ ।”
13 ितनीहरूले भन,े “हामी तपाईंका दासहरू बार् ह जना दाजभुाइ छौँ र हामी कनान
दशेका एउटै मािनसका छोराहरू हौँ । हने ुर्होस,् कान्छोचािह ँ अिहले हा ा िपतािसत
छन ् र एक जना भाइचािह ँ अब िजउँदो छैनन ् ।” 14 योसफेले ितनीहरूलाई भन,े
“त्यसलैे मलै े ितमीहरूलाई भने ँ िक ितमीहरू जाससु हौ । 15 यसै ारा ितमीहरूको
जाँच हुनछे । फारोको शपथ खाएर म भन्दछु िक ितमीहरूका कान्छा भाइ यहाँ
नआउञ् जलेसम्म ितमीहरू यहाँबाट जान पाउनछैेनौ । 16 ितमीहरूमध्ये कोही एक
जना गएर ितनलाई लएर आऊ । ितमीहरूको वचन सत्य छ िक छैन भनरे जाँच
गनर्को लािग ितमीहरू झ्यालखानामा हा लन्छौ ।” 17 ितनले ितनीहरू सबलैाई
ितन िदनसम्म कैदखानामा राखे । 18 ते ो िदनमा याकूबले ितनीहरूलाई भन,े
“यसो गर, र ितमीहरू बाँच्नछेौ िकनिक म परमशे् वरदे ख डराउछुँ । 19 ितमीहरू
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इमानदार मािनस हौ भने एक जनालाई यही झ्यालखानामा छोड, र ितमीहरूचािह ँ
जाओ । ितमीहरूका प रवारहरूका लािग आफूिसत अनाज पिन लएर जाओ ।
20 ितमीहरूका कान्छा भाइ मकहाँ लएर आओ र ितमीहरूको कुरा साँचो ठह रनछे
अिन ितमीहरू मनछैनौ ।” त्यसलैे ितनीहरूले त्यसै गरे । 21 ितनीहरूले एक-
अकार्लाई भन,े “हा ा भाइको सम्बन्धमा हामी साँच् चै दोषी छौँ िकनिक ितनले
हामीिसत िबन्ती गदार् ितनको ाकुलता हामीले दखे्यौँ तापिन हामीले ितनको कुरा
सनुनेौँ । त्यसलैे यो ाकुलता हामीमािथ आइपरेको हो ।” 22रूबनेले ितनीहरूलाई
जवाफ िदए, “'त्यस केटोको िवरु मा पाप नगर' भनरे के मलैे ितमीहरूलाई भनकेो
िथइन ँ र? तर ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौँ । अब हामीले त्यसको रगतको बदला
भोग् नपुछर् । 23 योसफेले ितनीहरूका कुरा बझुे भनी ितनीहरूले थाहा पाएनन ्
िकनिक ितनीहरूका िबचमा अथर् खोल्ने िथयो । 24 ितनी ितनीहरूबाट
एकाितर गई रोए । ितनीहरूकहाँ फकर आई ितनले ितनीहरूिसत कुराकानी गरे ।
ितनले ितनीहरूका िबचबाट िशिमयोनलाई लएर ितनीहरूकै आखँाका साम ु ितनलाई
बाँध े । 25 त्यसपिछ योसफेले आफ्ना दाजहुरूका झोलाहरू अनाजले भरी हरेकको
रुिपया-ँपसैा उसकै बोरािभ हाल्न र या ाको लािग सरसामानको बन्दोवस्त ग रिदन
आफ्ना नोकरहरूलाई आज्ञा गरे । 26 आफ्ना गधाहरूमा अनाज लादरे ितनका
दाजहुरू त्यहाँबाट स्थान गरे । 27 िव ाम स्थलमा आफ्नो गधालाई दाना िदनलाई
बोरा खोल्दा एक जनाले आफ्नो रुिपया-ँपसैा दखेे । यो ितनको बोराको मखुमैा िथयो
। 28 ितनले आफ्ना दाजभुाइहरुलाई भन,े “मरेो रुिपया-ँपसैा त िफतार् ग रएको रहछे
। हरे त, यो त मरैे बोरािभ छ ।” ितनीहरूको हसंले ठाउँ छा ो । ितनीहरू डरले
काम्दै यसो भन,े “परमशे् वरले यो हामीलाई के गन ुर्भएको?” 29 ितनीहरू कनानमा
आफ्ना िपता याकूबकहाँ फकर ितनीहरूमािथ आइपरेका सबै कुरा बताइिदए ।
ितनीहरूले भन,े 30 “त्यस दशेका मा लकले हामीिसत कठोरतापवूर्क बोले र हामी
त्यहाँ जाससु भएर गएका िथयौँ भनी ठाने । 31 हामीले ितनलाई भन्यौँ, 'हामी
इमानदार मािनसहरू हौँ । हामी जाससु होइनौँ । 32 हामी बार् ह जना दाजभुाइ छौ,ँ
र एउटै िपताका छोराहरू हौँ । एक जना अब जीिवत छैन र कान्छोचािह ँ अिहले
कनानमा हा ा िपतािसतै छन ्।' 33 त्यस दशेका मा लकले हामीलाई भन,े 'यसै ारा
ितमीहरू इमानदार मािनस हौ िक होइनौ भनरे म थाहा पाउनछुे । ितमीहरूमध्ये
एक जना यहीँ बस, अिनकालको कारणले गदार् ितमीहरूका प रवारहरूका लािग
अनाज लएर आफ्नो बाटो लाग । 34 ितमीहरूका कान्छो भाइ मकहाँ लएर आओ
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। तब ितमीहरू जाससु नभई इमानदार मािनस रहछेौ भनी मलैे थाहा पाउनछुे ।
त्यसपिछ म ितमीहरूका दाजलुाई छािडिदनछुे र ितमीहरू यस दशेमा ापार गरेर
बस' ।” 35 ितनीहरूले आफ्ना बोराहरू खोल्दा हरेकको बोरािभ चाँदीको पोको
रहछे । ितनीहरू र ितनीहरूका िपताले चाँदीको पोको दखेपेिछ ितनीहरू डराए ।
ितनीहरूका िपता 36याकूबले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले मबाट मरेा सन्तानहरू
खोसरे मलाई शोिकत तलु्याएका छौ । योसफे अब जीिवत छैन, िशिमयोन पिन छैन
र ितमीहरूले बने्यामीन पिन मबाट लजैानछेौ । यी सबै कुरा मरेो िवरु मा छन ्
।” 37 रूबनले आफ्ना िपतालाई यसो भन,े “मलैे बने्यामीन तपाईंकहाँ फकार्एर
ल्याइन ँ भने तपाईंले मरेा दईु छोरालाई मानर् सक् नहुुन्छ । ितनलाई मरेो िजम्मामा
स ु म्पिदनसु,् र म ितनलाई फे र तपाईंकहाँ ल्याउनछुे ।” 38 याकूबले भन,े “मरेो
छोरो ितमीहरूिसतै तल जानछैेन । िकनिक ितनका दाजु म रसके र ितनी एक्लै
छन ्। ितमीहरू जाने बाटोमा ितनीमािथ कुनै खतरा आइपर् यो भने ितमीहरूले मरेो
फुलकेो कपाललाई शोकसगँै पातालमा परु् याउनछेौ ।”

43
1 दशेमा अित भयानक अिनकाल परेको िथयो । 2 ितनीहरूले िम बाट ल्याएका

अनाज खाइसकेपिछ ितनीहरूका िपताले ितनीहरूलाई भन,े “फे र हा ो लािग
अन् न िकन् नलाई जाओ ।” 3 यहूदाले भन,े “ती मािनसले हामीलाई गम्भीरतापवूर्क
चतेाउनी िदएका छन,् 'ितमीहरूले आफ्ना भाइलाई सगँै ल्याएनौ भने ितमीहरूले
मरेो महुार हनेछैनौ ।' 4 तपाईंले हा ा भाइलाई हािमिसतै पठाउनभुयो भने हामी
तल झरेर तपाईंका लािग अन् न िकन् नछेौँ । 5 तर तपाईंले ितनलाई पठाउनभुएन
भने हामी तल जाँदनैौँ । िकनभने ती मािनसले हामीलाई भनकेा छन ् 'ितमीहरूले
आफ्ना भाइलाई सगँै ल्याएनौ भने ितमीहरूले मरेो महुार हनेछैनौ' ।” 6 इ ाएलले
भन,े “ितमीहरूको अक भाइ िथयो भनी ती मािनसलाई बताएर ितमीहरूले िकन
ममािथ सङ्कष् ट ल्यायौ?” 7 ितनीहरूले भन,े “ती मािनसले हामी र हा ो
प रवारको बारेमा सबै कुरा सोधपछु गरे । ितनले भन,े 'के तपाईंका िपता अझै
जीिवतै हुनहुुन्छ? के ितमीहरूको अक भाइ छ?' हामीले ितनका श् नहरूको
जवाफ मा िदएका हौँ । ितनले 'ितमीहरूका भाइलाई पिन सगँै लएर आओ' भन्छन ्
भनी हामीले कसरी जान् न सक्थ्यौँ र? 8 यहूदाले आफ्ना िपता इ ाएललाई भन,े
“केटोलाई मिसतै पठाउनहुोस ् । तपाईं, हामी र हा ा छोराछोरीहरू बाँच्न सकून ्
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भनी हामी उठेर गइहाल्नछेौँ । 9 म ितनको जमानी हुनछुे । तपाईंले मिसत लखेा
लनहुुनछे । मलैे ितनलाई तपाईंकहाँ फकार्एर तपाईंको साम ु ल्याइन ँ भने म सदाको

लािग त्यसको दोषी हुनछुे । 10 िकनिक हामीले िढला नगरेका भए िनश् चय नै
अिहलसेम्म त हामी दो ो पटक यहाँ फिकर् सकेका हुने िथयौँ ।” 11 ितनीहरूका
िपता इ ाएलले ितनीहरूलाई भन,े “त्यसो हो भन,े अब यसो गर । ितमीहरूका
झोलाहरूमा यस दशेमा सबभैन्दा उ म उब्जनीहरू हाल । ती मािनसलाई यी
उपहारहरू लएर जाओः सगु न्धत लपे, मह, मसला र मरूर्, पसे्ता र हाड-ेबदाम
। 12 ितमीहरूले दईु गणुा रुिपया-ँपसैा पिन लएर जाओ । ितमीहरूका बोरा खोल्दा
मखुमा फेला परेका रुिपया-ँपसैा पिन सगँै लएर जाओ । सायद त्यो भलु िथयो
। 13 ितमीहरूका भाइलाई पिन सगँै लजैाओ । उठेर फे र ती मािनसकहाँ जाओ
। 14 सवर्श मान ् परमशे् वरले ती मािनसको साम ु ितमीहरूलाई कृपा दखेाऊन ्
तािक ितनले ितमीहरूका अकार् दाजु र बने्यामीनलाई छुटकारा िदऊन ् । मरेा
सन्तानहरूको कारणले म शोिकत हुनपैछर् भने म हुलँा ।” 15 ती मािनसहरूले
उपहार, दईु गणुा रुिपया-ँपसैा र बने्यामीनलाई लए, र ितनीहरू उठेर िम तफर् झरे,
अिन योसफेको साम ु हािजर भए । 16योसफेले ितनीहरूसगँै बने्यामीनलाई दखेपेिछ
ितनले आफ्नो घरको भण्डारेलाई भन,े “ती मािनसहरूलाई घरिभ ल्याओ, र एउटा
पश ु काटेर भोज तयार पार िकनिक िदउसँो यी मािनसहरूले मसगँै खानछेन ् ।”
17 त्यस भण्डारले योसफेले भनजेस्तो गर् यो । त्यसले ती मािनसहरूलाई योसफेको
घरिभ ल्यायो । 18 ती मािनसहरू योसफेको घरमा लिगएकाले ितनीहरू डराए ।
ितनीहरूले भन,े “पिहलो पटक हा ा बोराहरूमा फकार्इएको रुिपया-ँपसैाको कारण
हामीलाई यहाँ ल्याइएको हो । ितनले हा ो िवरु मा मौका खोजकेा हुन सक्छन ्।
ितनले हामीलाई िगरफ्तार गरी दास बनाउन सक्छन,् हा ा गधाहरू लजैान सक्छन ्
।” 19 ितनीहरू योसफेको घरको भण्डारेकहाँ गए, र घरको ढोकामा ितनीहरूले
उसलाई भन,े 20 “हजरु, हामी पिहलो पटक अन् न िकन् न आयौँ । 21 हामी िव ाम
स्थलमा पगु्यौ,ँ अिन बोराहरू खोल्दा हरेकको रुिपया-ँपसैा हरेकको बोराको मखुमैा
िथयो । त्यहाँ हा ा सबै रुिपया-ँपसैा िथए । हामीले ती हामीसगँै ल्याएका छौँ ।
अन् न िकन् नलाई हामीले थप रुिपया-ँपसैा पिन ल्याएका छौँ । 22 हा ा रुिपया-ँ
पसैा हा ा बोराहरूमा कसले रा खिदयो भनी हामीलाई थाहा छैन ।” 23 भण्डारेले
भन्यो, “तपाईंहरूलाई शा न्त होस ्। नडराउनहुोस ्। तपाईंका परमशे् वर र तपाईंका
िपताका परमशे् वरले नै तपाईंका बोराहरूमा तपाईंहरूको रुिपया-ँपसैा हा लिदएको
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हुनपुछर् । मलैे तपाईंहरूको रुिपया-ँपसैा त पाएकै िथएँ ।” त्यसपिछ भण्डारेले
िशिमयोनलाई ितनीहरूकहाँ ल्यायो । 24 भण्डारेले ती मािनसहरूलाई योसफेको
घरिभ लग्यो । त्यसले पानी िदयो, र ितनीहरूले आ-आफ्ना गोडा धोए । त्यसले
ितनीहरूका गधाहरूलाई पिन दानापानी िदयो । 25 ितनीहरूले िदउसँो योसफेको
आगमनको लािग उपहारहरू तयार पा रराख,े िकनिक ितनीहरूले त्यहाँ सगँसगँै
खाने िथए भनी ितनीहरूले सनुकेा िथए । 26 योसफे घरमा आउँदा ितनीहरूले
आफ्ना हातमा भएका उपहारहरू घरिभ ल्याए, र भइँुसम्मै िनहुरेर ितनलाई ढोग
गरे । 27 ितनले ितनीहरूको भलाकुसारीको बारेमा सोधपछु गरे, “तपाईंहरूले
बताउनभुएका तपाईंहरूका व ृ िपता सञ्चै हुनहुुन्छ? के ितनी अझै जीिवतै छन?्”
28 ितनीहरूले भन,े “तपाईंका दास हा ा िपता सञ्चै हुनहुुन्छ । उहाँ अझै जीिवतै
हुनहुुन्छ ।” ितनीहरू भइँुमा लमतन् न परेर ितनलाई ढोग गरे । 29 ितनले आफ्ना
आखँा उठाउँदा ितनले आफ्नी आमाका छोरा आफ्ना भाइ बने्यामीनलाई दखेपेिछ
ितनले भन,े “ितमीहरूले मलाई बताएको ितमीहरूका कान्छा भाइ ियनै हुन?्”
त्यसपिछ ितनले भन,े “मरेा छोरा, ितमीमािथ परमशे् वर अन ु ही हुनभुएको होस!्”
30 योसफे कोठाबाट बािहर जान हता रए िकनिक ितनी आफ्ना भाइको बारेमा
स् नहेले भ रएका िथए । ितनले रुने ठाउँ खोजे । ितनी आफ्नो कोठािभ पसी रोए ।
31आफ्नो मखु धोई ितनी बािहर आए । आफूलाई िनयन् ण गद ितनले भन,े “खाना
ल्याओ ।” 32 नोकरहरूले योसफेको लािग छु ै र ितनका दाजहुरूका लािग छु ै
खाना पस्के । िम ीहरूले छु ै खाना खाए िकनिक ितनीहरूले िह हूरूिसत खान
सक्दनैथ।े त्यसो गन ुर् िम ीहरूका लािग अत्यन्तै घिृणत कुरो िथयो । 33 दाजहुरू
योसफेका साम ु बसे । ितनीहरू जठेादे ख कान्छासम्म िमलरे बसकेा िथए । ितनीहरू
सबै सगँसगँै छक् क परेका िथए । 34 आफ्नो साम ु प स्कएको खानाको केही भाग
योसफेले ितनीहरूकहाँ पठाए । तर बने्यामीनको भागचािह ँ अरू कुनै दाजहुरूको
भन्दा पाँच गणुा बसेी िथयो । ितनीहरूले िपए र ितनीहरू ितनीसगँै खसुी भए ।

44
1 योसफेले ितनको घरको भण्डारेलाई आज्ञा िदए, “ती मािनसहरूले लजैान

सक् नजेित अनाज ितनीहरूका बोराहरूमा भ रदऊे, र हरेकको बोराको मखुमा
हरेकको रुिपया-ँपसैा पिन हा लदऊे । 2 कान्छोको बोराको मखुमा मरेो चाँदीको
कचौरा र ितनले अनाजको लािग ल्याएको रुिपया-ँपसैा पिन हा लदऊे ।” भण्डारेले
योसफेले भनझेै ँ गर् यो । 3 िबहान भएपिछ ती मािनसहरू आ-आफ्ना गधाहरूसगँै
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पठाइए । 4 ितनीहरू सहरबाट केही पर पगु्दा योसफेले आफ्नो भण्डारेलाई भन,े
“उठ, र ती मािनसहरूको िपछा गर । ितनीहरूलाई भे ाएपिछ यसो भन् न,ू 'िकन
ितमीहरूले भलाइको स ा खराबी गर् यौ? 5 के यो त्यही कचौरा होइन जसबाट मरेा
मा लकले िपउनहुुन्छ र शकून-अपशकूनको लािग योग गन ुर्हुन्छ? तपाईंहरूले जे
गन ुर्भएको छ त्यो खराब छ' ।” 6 भण्डारेले ितनीहरूलाई भे ायो, र ितनहरूलाई
ती वचनहरू भन्यो । 7 ितनीहरूले त्यसलाई भन,े “िकन मरेा मा लकले यस्ता
कुराहरू गन ुर्हुन्छ? तपाईंका दासहरूले किहल्यै यस्तो कुरा गनर् सक्दनैन ।् 8 हामीले
हा ा बोराहरूका मखुमा फेला पारेका रुिपया-ँपसैा त हामीले कनान दशेबाट फे र
तपाईंकहाँ फकार्एर ल्यायौँ । तब कसरी हामीले हा ा मा लकको घरबाट चाँदी
वा सनु चोनर् सक्छौ?ँ 9 तपाईंको कुनै पिन दासिसत त्यो कचौरा फेला पा रयो
भने त्यो मा रयोस,् र हामी आफै पिन तपाईंका दास हुनछेौँ ।” 10 भण्डारेले
भन्यो, “अब तपाईंहरूकै वचनअनसुार नै होस ् । जसिसत त्यो कचौरा पाइन्छ,
त्यो मरेो दास बनोस,् र अरूहरू िनद ष हुनछेन ् ।” 11 त्यसपिछ हरेक मािनसले
हतार-हतारमा आ-आफ्नो बोरा भइँुमा झारी ितनीहरूले आ-आफ्ना बोरा खोल्यो ।
12 भण्डारेले खोजी गर् यो । त्यसले जठेोबाट सरुु गरेर कान्छोमा टुङ्ग्यायो, अिन
त्यो कचौरा बने्यामीनको बोरामा फेला पा रयो । 13 त्यसपिछ ितनीहरूले आफ्ना
लगुा च्याते । हरेकले आ-आफ्नो गधा लादरे ितनीहरू सहर फक । 14 यहूदा
र ितनका दाजभुाइहरू योसफेको घरमा फक । ितनी अझै पिन त्यहीँ नै िथए र
ितनीहरूले भइँुसम्मै िनहुरेर ितनलाई ढोग गरे । 15 योसफेले ितनीहरूलाई भन,े
“ितमीहरूले यो के गरेको? मजस्तो मािनसले शकून-अपशकून गछर् भनी के
ितमीहरूलाई थाहा छैन?” 16 यहूदाले भन,े “मरेा मा लकलाई हामी के भनौ?ँ
हामी के बोलौ?ँ वा हामीले आफूलाई कसरी सफाइ िदऔ?ँ परमशे् वरले तपाईंका
दासहरूको अपराध प ा लगाउनभुएको छ । हने ुर्होस,् हामी मरेा मा लकहरूका दास
हुन्छौँ– हामी र त्यो जसको हातमा त्यो कचौरा फेला पर् यो । 17 योसफेले
भन,े “मबाट यस्तो किहल्यै हुनछैेन । त्यो मािनस जसको हातमा कचौरा फेरा
पा रयो, त्यो मा ै मरेो दास हुनछे । तर ितमीहरूचािह ँ शा न्तिसत आफ्ना िपताकहाँ
जाओ ।” 18 त्यसपिछ यहूदा योसफेको निजक आएर भन,े “मरेा मा लक, िबन्ती
छ, िक हजरुको दासलाई एउटा वचन बोल्न िदनहुोस ् िकनिक तपाईं फारोसमान
हुनहुुन्छ । 19 मरेा मा लकले आफ्ना दासहरूलाई यसो भनी सोध् नभुयो, 'के
ितमीहरूका िपता वा भाइ छ?' 20 हामीले हजरुलाई भन्यौँ, 'हा ा व ृ िपता
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हुनहुुन्छ, र उहाँले बढुसेकालमा जन्माउनभुएको उहाँको एउटा छोरो पिन छ ।
तर ितनका दाजु म रसके, र ितनकी आमाप बाट ितनी मा ै बाँकी छन,् र
ितनका िपताले ितनलाई माया गन ुर्हुन्छ ।' 21 त्यसपिछ तपाईंले आफ्ना दासहरूलाई
भन् नभुयो, 'ितनलाई लएर आओ तािक मलैे ितनलाई दखे् न सकँू ।' 22 त्यसपिछ
हामीले हजरुलाई भन्यौँ, ' ठटोले आफ्ना िपतालाई छाड्न सक्दनैन ् । िकनिक
ितनले आफ्ना िपतालाई छाड्नपुर् यो भने ितनका िपता मनछन ् ।' 23 तब तपाईंले
आफ्ना दासहरूलाई भन् नभुयो, ितमीहरूको कान्छो छोरो ितमीहरूसगँै नआएसम्म
ितमीहरूले मरेो अनहुार हनेछैनौ ।' 24 त्यसपिछ हामी तपाईंका दास मरेा िपताकहाँ
जाँदा हामीले उहाँलाई तपाईंका वचनहरू सनुायौँ । 25 हा ा िपताले भन् नभुयो,
'फे र गएर हा ा लािग अनाज िकन ।' 26 त्यसपिछ हामीले भन्यौँ, 'हामी तल
जान सक्दनैौँ । हा ो कान्छो भाइ हामीिसत गयो भने मा हामी तल जान सक्छौँ
िकनिक कान्छो भाइ हामीिसत नगएसम्म हामीले ती मािनसको अनहुार हनेर् सक्दनैौँ
।' 27 तपाईंका दास मरेा िपताले हामीलाई भन् नभुयो, 'मरेी पत् नीले मरेा लािग दईु
जना छोरा जन्माएकी कुरा त ितमीहरूलाई थाहै छ । 28 एउटाले मलाई छाडरे
गइसकेपिछ मलैे भने,ँ 'िनश् चय न,ै त्यसलाई धजुाधजुा पा रएको छ, र त्यस
बलेादे ख मलैे त्यसलाई दखेकेो छैन ँ । 29 अब ितमीहरूले यसलाई पिन मबाट
लएर गयौ र यसमािथ कुनै हािन आइपर् यो भने ितमीहरूले मरेो फुलकेो कपाललाई

शोकमै पातालमा परु् याउन ेछौ ।' 30 त्यसकारण म हजरुका दास मरेा िपताकहाँ
पगु्दा ती ठटा मिसत छैनन ्भने उहाँको जीवन ती ठटाको जीवनमा जोिडएकाले
31 उहाँले मरेो साथमा ती ठटालाई नदखे् नहुुदँा उहाँ मन ुर्हुनछे । तपाईंका दासहरूले
हा ा िपताको फुलकेो कपाललाई शोकमै पातलामा परु् याउनछेन ् । 32 िकनिक
तपाईंका दास मरेा िपताको अिग म ती ठटाको जमानी बसकेो छु, र भनकेो छु, 'मलैे
ितनलाई तपाईंकहाँ ल्याइन ँ भने म मरेा िपताको साम ु सदाको लािग दोषी ठह रनछुे
।' 33 त्यसकारण ती ठटाको साटोमा तपाईंका दासलाई नै हजरुको दासको रूपमा
बस् न िदनहुोस,् र ती ठटालाई ितनका दाजहुरूसगँै जान िदनहुोस ् । 34 िकनिक
ठटालाई न लईकन म कसरी मरेा िपताकहाँ जान सक्छु र? मरेा िपतामािथ आइपन

खराबी हनेर्द े ख म डराएको छु ।”

45
1 त्यसपिछ आफूनरे उिभएका सबै दासहरूका सामनु् ने योसफेले आफूलाई
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िनयन् ण गनर् सकेनन ् । ितनले उच् च सोरमा भन,े “हरेक यहाँबाट जाऊ
।” त्यसलैे योसफेले आफैलाई आफ्ना दाजहुरूकहाँ िचनाउदँा योसफेको निजकै
कोही उिभएको िथएन । 2 ितनी यित ठुलो सोर िनकालरे रोए िक िम ीहरूले मा
नभई फारोको प रवारले पिन सनुे । 3योसफेलेआफ्ना दाजहुरूलाई भन,े “म योसफे
हु ँ । के मरेा िपता अझै जीिवतै हुनहुुन्छ?” ितनका दाजहुरूले ितनलाई जवाफ िदन
सकेनन ् िकनिक ितनीहरू ितनको उप स्थितमा स्तब्ध भएका िथए । 4 त्यसपिछ
योसफेले आफ्ना दाजहुरूलाई भन,े “िबन्ती छ, मरेो निजक आओ ।” ितनीहरू
निजक आए । ितनले भन,े “म ितमीहरूका भाइ योसफे हु ँ जसलाई ितमीहरूले
िम मा बचेकेा िथयौ । 5 ितमीहरूले मलाई बचेकेोमा अपसोस नमान वा आफैमािथ
रस नगर िकनिक जीवन बचाउन परमशे् वरले मलाई ितमीहरूभन्दा पिहले यहाँ

पठाउनभुयो । 6 यी दईु वषर् यो दशेमा अिनकाल प रसकेको छ, र अझै पाँच वषर्
न हलो जोितनछे न कटनी ग रनछे । 7 पथृ्वीमा एउटा बाँकी भागको रूपमा राखी
ठुलो छुटकारा ारा ितमीहरूको जीवन बचाउन परमशे् वरले मलाई ितमीहरूभन्दा
पिहले यहाँ पठाउनभुयो । 8 त्यसलैे ितमीहरूले नभई परमशे् वरले नै मलाई यहाँ
पठाउनभुएको हो, र उहाँले मलाई फारोका िपता, ितनका सबै घरानाका मा लक
र सारा िम दशेका शासक तलु्याउनभुएको छ । 9 हतार-हतार मरेा िपताकहाँ
गएर उहाँलाई यसो भन, “तपाईंका छोरा योसफे यसो भन्छन,् 'परमशे् वरले मलाई
सारा िम को मा लक बनाउनभुएको छ । मकहाँ आउन िवलम्ब नगन ुर्होस ् ।
10 तपाईं गोशने दशेमा बस् नहुुनछे, र तपाईं, तपाईंका छोराछोरीहरू, तपाईंका
नाितनाितनाहरू, तपाईंका बगालहरू, तपाईंका बथानहरू र तपाईंिसत भएका सबै
मरेो निजकै हुनहुुनछे । 11 म त्यहाँ तपाईंको बन्दोवस्त गनछु िकनिक अिनकालका
पाँच वषर् अझै बाँकी छन,् न ता तपाईं, तपाईंको घराना र तपाईंिसत भएका सबै
द र तामा जानछेन'् ।” 12 ितमीहरूिसत बोल्ने म योसफे नै हु ँ भनी ितमीहरूका
आखँाले दखेकेा छौ र मरेा भाइ बने्यामीनले पिन दखेकेा छन ् । 13 मलैे िम मा
हािसल गरेको इज् जत र मलैे ाप् त गरेका सबै थोकको िवषयमा ितमीहरूले मरेा
िपतालाई बताउन ू । हतारसगँ गएर मरेा िपतालाई ल्याओ ।” 14 ितनी आफ्ना
भाइ बने्यामीनिसत अगँालो हालरे रोए, अिन बने्यामीन पिन अगँालो हालरे रोए
। 15 ितनले आफ्ना सबै दाजहुरूलाई चमु्बन गरे र ितनीहरूसगँै रोए । त्यसपिछ
ितनका दाजहुरूले ितनीिसत कुराकानी गरे । 16“योसफेका दाजहुरू आएका छन”्
भन् ने खबर फारोको घरमा पगु्यो । यसले फारो र ितनका कामदारहरूलाई िनकै
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खसुी पार् यो । 17फारोले योसफेलाई भन,े “ित ा दाजहुरूलाई यसो गनर् भन, 'आ-
आफ्ना पशहुरू लदाएर कनान दशेमा जाओ । 18 ितमीहरूका िपता र घरानाहरूलाई
लएर मकहाँ आओ । म ितमीहरूलाई िम को असल ठाउँ िदनछुे, र ितमीहरूले

यस दशेका स्वािदष् ट मास ु खानछेौ । 19 अब ितमीहरूलाई आज्ञा िदइएको छ
। ितमीहरूलाई यसो भन् ने आज्ञा पिन िदइएको छ, 'ितमीहरूका छोराछोरी र
ितमीहरूका पत् नीहरूका लािग िम दशेका गाडाहरू लएर जाओ । ितमीहरूका
िपतालाई लएर आओ । 20 ितमीहरूका धन-सम्पि को बारेमा िचन्ता नमान
िकनिक िम दशेका सबै असल-असल थोकहरू ितमीहरूकै हुन'् ।” 21 इ ाएलका
छोराहरूले त्यसै गरे । फारोको आज्ञामतुािबक योसफेले ितनीहरूलाई गाडाहरूसाथै
या ाका लािग मालसामानहरू िदए । 22 ितनले ितनीहरू सबलैाई नयाँ लगुाहरू पिन
िदए, तर बने्यामीनलाई भने ितनले ितन सय चाँदीका टु ा र पाँच जोर लगुा िदए ।
23आफ्ना िपताका लािग ितनले यी थोकहरू पठाएः िम का असल-अलस थोकहरू
लािदएका दसवटा गधा; अनाज, रोटी र आफ्ना िपताको या ाका लािग आवश्यक
खा पदाथर्हरूले लािदएका दसवटा गधनैी । 24 ितनले आफ्ना दाजहुरूलाई पठाए
र ितनीहरू त्यहाँबाट स्थान गरे । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू बाटोमा
झगडा नगर ।” 25 ितनीहरू िम बाट या ा गरी कनान दशेमा आफ्ना िपताकहाँ
आए । 26 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “योसफे अझै जीिवतै छन,् र ितनी सारा
िम दशेभ रको शासक भएका छन ् ।” योसफेको बारेमा ितनीहरूले भनकेा कुरा
िवश् वास गनर् नसकेर ितनी बहेोस भए । 27 योसफेले ितनीहरूलाई भनकेा सबै
कुरा ितनले याकूबलाई बताइिदए । याकूबले आफूलाई लजैान योसफेले पठाएका
गाडाहरू दखेपेिछ ितनीहरूका िपता याकूबको होस फक्य । 28 इ ाएलले भन,े
“अब पगु्यो । मरेो छोरो योसफे अझै जीिवत छ । म मन ुर्अिग गएर त्यसलाई हनेछु
।”

46
1 इ ाएल आफूसगँ भएका सबै थोक लएर िहडँे र बशेबा गए । त्यहाँ ितनले

आफ् ना बबुा इसहाकका परमशे् वरको िन म् त ब लदान चढाए । 2 राती दशर्नमा
परमशे् वर इ ाएलसगँ यसो भन्दै बोल् नभुयो “याकूब, याकूब ।” ितनले भन,े “म
यहीँ छु ।” 3 उहाँले भन् नभुयो, “म परमशे् वर हु,ँ तरेा बबुाका परमशे् वर । िम मा
जान नडरा, िकनिक त् यहाँ म तबँाट एउटा ठुलो जाित बनाउनछुे । 4 म तसँगँ िम मा
जानछुे, र म तलँाई िनश् चय नै फे र फकार्इ ल् याउनछुे, अिन योसफेकै हातले तरेा
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आखँा छोिपिदनछे ।” 5 त् यसपिछ याकूब बशेबाबाट िहडँे । इ ाएलका छोराहरूले
आफ् ना बबुा याकूब, आफ् ना बालबच् चा र आफ् ना प रवारहरूलाई फारोले ितनलाई
ल् याउन पठाएका गाडाहरूमा चढाएर लगे । 6 ितनीहरूले आफ् ना गाईबस् त ु र
कनान दशेमा जम् मा गरेका मालसामानहरूसगँै लगे । याकूब र ितनका जम् मै सन्तान
िम मा गए । 7याकूबले आफ् ना छोराहरू, नाितहरू, छोरीहरू र नाितनीहरू, ितनका
सबै सन् तानलाई आफूसगँै िम मा लगे । 8 िम मा जाने इ ाएलका छोराहरू,
अथार्त ् याकूब र ितनका सन् तानहरूका नाउँ यी नै िथएः याकूबका जठेा छोरा
रूबने । 9 रूबनेका छोराहरू: हानोक, पल् ल,ु हे ोन र कम ; 10 िशिमयोनका
छोराहरू: यमएूल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहोर र कनानी पत् नीतफर् का छोरा
शौल; 11 लवेीका छोराहरू: गशे न, कहात र मरारी । 12 यहूदाका छोराहरू:
एर,् ओनान, शलेह, फारेस र जरेह (तर एर ्र ओनानचािह ँ कनान दशेमै मरे) ।
फारेसका छोराहरू हे ोन र हामलू िथए । 13 इस् साखारका छोराहरू तोला, पवुा,
याशबू र िश ोन िथए । 14 जबलूनूका छोराहरू सरेेद, एलोन र यहलले िथए ।
15 ियनीहरूचािह ँ याकूबबाट लआेले प न-आराममा जन् माएका छोराहरू, ितनकी
छोरी दीनासमते हुन ्। लआेबाट याकूबका छोराछोरी जम् मा तिे स जना िथए ।
16 गादका छोराहरू सफेोन, हाग् यी, शनूी, यसबोन, एरी, अरोदी र अरेली िथए
। 17 आशरेका छोराहरू ियम् ना, ियश् वा, ियश् वी र बरीआ िथए । ितनीहरूकी
बिहनी सरेह िथइन ्। बरीआका छोराहरू हबेरे र मल् कीएल िथए । 18 लाबानले
आफ् नी छोरी लआेलाई िदएकी कमारी िजल् पाप का याकूबका छोराछोरी यी नै
िथए । ितनले याकूबको िन म्त जम् मा सो जना छोरा जन्माइन ् । 19 याकूबकी
पत् नी राहलेका छोराहरू योसफे र बने् यामीन िथए । 20 ओनका पजुारी पोतीपरेाकी
छोरी आसनततफर् बाट िम मा जन् मकेा योसफेका छोराहरू मनश् शे र ए ाइम िथए ।
21 बने् यामीनका छोराहरू बलेा, बकेेर, अश् बले, गरेा, नामान, एही, रोश, मपु् पीम,
हुप् पीम र आदर् िथए । 22 राहलेबाट जन् मकेा याकूबका छोराहरू यी नै िथए ।
ियनीहरू जम् मा चौध जना िथए । 23 दानका छोरा हुशीम िथए । 24 नप् तालीका
छोराहरू यहसले, गनुी, यसेरे, र िशल् लमे िथए । 25 लाबानले आफ् नी छोरी
राहलेलाई िदएको कमारी िबल् हाले याकूबबाट जन् माएका सात जना छोरा यी नै
िथए । 26 याकूबका साथमा िम मा गएका ितनका बहुारीहरूबाहके आफ् ना सन् तान
जम् मा छयस ी जना िथए । 27 िम मा जन् मकेा योसफेका दईु जना छोरासमते गरेर
िम मा जाने याकूबका प रवारका सदस्यहरू जम् मा स री जना िथए । 28 गोशनेमा
ितनलाई भटे ्न आइदऊेन ्भनी याकूबले यहूदालाई योसफेकहाँ खबर िदन आफ् नो
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अिग पठाए । 29 योसफेले आफ् नो रथ तयार गनर् लगाए र गोशनेसम् म आफ् ना
बबुा इ ाएललाई भटे गनर् आए । योसफेले आफ्ना बबुालाई दखे,े र बबुालाई
अगँालो हालरे धरैे बरेसम् म रोए । 30 इ ाएलले योसफेलाई भन,े “अब मलाई
मनर् दओे, िकनिक मलैे तरेो मखु दखेे ँ र त ँ जीिवतै रहछेस ्।” 31 योसफेले आफ् ना
दाजभुाइहरू र आफ् ना बबुाका प रवारहरूलाई भन,े “अब म गएर फारोलाई यसो
भनरे खबर िदनछुे, ‘कनान दशेका मरेा दाजभुाइहरू र मरेा बबुाका घरानाहरू मकहाँ
आएका छन ्। 32 उनीहरू सबै गाईबस् त ु पाल् ने भएकाले गोठाला हुन ्। उनीहरूले
आफ् ना सबै बगाल, बथान, र उनीहरूसगँ भएका सबै थोक लएर आएका छन ्
।’ 33 जब फारोले तपाईंहरूलाई बोलाएर ‘ितमीहरूका कामधन् दा के हो?’ भनी
सोध् छन,् 34 तब तपाईंहरूले यसो भन् नपुछर्, ‘हजरुका दासहरू हामी बाब-ुछोराहरू
हा ा यवुावस्थादे ख अिहलसेम् म गाईबस् त ु पाल् दै आएका छौँ ।’ तपाईंहरूले
यसो गन ुर्भयो भने तपाईंहरूले गोशनेमा बसोबास गनर् पाउनहुुनछे, िकनभने हरेक
गोठालोचािह ँ िम ीहरूको लािग घणृाको पा हो ।”

47
1 तब िभ गएर योसफेले फारोलाई भन,े “मरेा बबुा र दाजभुाइहरू, उनका

बगाल र बथानहरू र उनीहरूका सबै थोक लएर कनानबाट आएका छन ्। हने ुर्होस,्
अिहले उनीहरू गोशने दशेमा छन ्।” 2 ितनले आफ् ना दाजहुरूमध् यबेाट पाँच
जनालाई लएर फारोलाई िचनाइिदए । 3 फारोले ितनका दाजभुाइहरूलाई सोध,े
“ितमीहरूको कामधन् धा के हो?” उनीहरूले फारोलाई भन,े “हामी हजरुका
दासहरू हा ा िपता-पखुार्द े ख नै गोठाला हौँ ।” 4 त्यसपिछ उनीहरूले फारोलाई
भन,े “हामी यस दशेमा अस्थायी बसोबास गनर् आएका छौँ । कनान दशेमा घोर
अिनकाल परेको हुनाले हजरुका दासहरूका बगालहरूको िन म्त चरन छैन । त्यसलैे
अब िबन् ती छ, हामी हजरूका दासहरूलाई गोशने दशेमा बसोबास गन अनमुित
िदनहुोस ्।” 5 त्यसपिछ फारोले योसफेलाई भन,े “ित ा बबुा र ित ा दाजभुाइहरू
ितमीकहाँ आएका छन ् । 6 िम दशे ित ै अिग छ । दशेको सबभैन् दा असल
ठाउँ गोशने दशेमा नै ित ा बबुा र ित ा दाजभुाइहरूलाई बस् ने बन्दोबस्त गर ।
उनीहरूमध् ये सक्षम मािनसहरूलाई गाईबस् तहुरूको िजम्मा दऊे ।” 7 तब योसफेले
आफ् ना बबुा याकूबलाई पिन फारोकहाँ हािजर गराए । याकूबले फारोलाई आशीवार्द
िदए । 8 फारोले याकूबलाई सोध,े “तपाईंको उमरे कित भयो?” 9 याकूबले
फारोलाई भन,े “मरेो वासी जीवनको उमरे एक सय ितस वषर् भयो । मरेो यस
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जीवनका वषर्हरू थोरै र द:ुखमय भएका छन ् । मरेो उमरे मरेा िपता-पखुार्हरूको
जित पगुकैे छैन ।” 10 त्यसपिछ याकूबले फारोलाई आशीवार्द िदए, र ितनको
उप स् थितबाट िनस् केर गए । 11 तब योसफेले आफ् ना बबुा र दाजभुाइहरूलाई
बसोबास गराए । फारोको हुकुमअनसुार ितनले िम मा भएको सबभैन् दा असल
ठाउँ, अथार्त ्रामससे भन् ने इलाकाको एउटा क्षे उनीहरूलाई िदए । 12 योसफेले
आफ् ना बबुा, दाजभुाइहरू र आफ् ना बबुाका प रवारका सबलैाई उनीहरूका आि त
प रवारको सङ्ख्याअनसुार खानकुेरा उपलब्ध गराए । 13घोर अिनकालको कारण
परैु दशेमा कुनै खानकुेरा िथएन । अिनकाल ारा िम र कनान दवुै दशे कमजोर
भए । 14 िम र कनान दशेका बािसन्दाहरूलाई बचेकेा अन् नबाट ाप् त सबै
रुिपयाँ योसफेले जम् मा गरे । त्यसपिछ योसफेले त्यो रुिपयाँ फारोको महलमा
ल्याए । 15 जब िम र कनानमा भएका सबै आफ् ना रुिपया-ँपसैा खचर् भयो, सबै
िम ीहरू यसो भन्दै योसफेकहाँ आए, “हामीलाई अन् न िदनहुोस ्। हा ो रुिपया-ँ
पसैा सिकएको कारण तपाईंका आखँाको सामनु् ने हामी िकन मरौ?ँ” 16 योसफेले
ितनीहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरूका रुिपया-ँपसैा िस ए भने गाईबस् त ु ल् याओ र
ितमीहरूका गाईबस् तकुा स ामा म ितमीहरूलाई अन् न िदनछुे ।” 17 यसकारण
ितनीहरूले आफ् ना गाईबस् तहुरू योसफेकहाँ ल् याए । योसफेले ितनीहरूका घोडा,
भडेाबा ा, गाईबस् त,ु गधाका स ामा ितनीहरूलाई खानकुेरा िदए । त् यस साल
गाईबस् तकुा स ामा ितनीहरूलाई ितनले अन् न खवुाए । 18 त् यो साल िबतपेिछ
अक साल आएर ितनीहरूले योसफेलाई भन,े “हामी हा ा मा लकदे ख केही
कुरा पिन लकुाउँदनैौँ िक हा ा रुिपया-ँपसैा सबै सिकए र गाईबस् तकुा बथान पिन
सबै मा लककै भएका छन ् । अब हजरुको आखँाको सामनु् ने हामीसगँ हा ै िजउ
र जग् गाजिमनबाहके अरू केही छैन । 19 हामी र हा ा जिमन हजरूका आखँाको
सामनु् ने िकन नष् ट हुन?े अन् नको साटोमा हामी र हा ो जिमनलाई िकन् नहुोस,्
र हामी आफ् ना जग् गाजिमनसमते फारोका कमारा-कमारी हुनछेौँ । हामीलाई
िबउ िदनहुोस,् तािक हामी जीिवत हुन सकौँ र हा ा जग् गाजिमन पिन उजाड
नहोऊन ् ।” 20 यसरी योसफेले िम का सबै जग् गाजिमन फारोको िन म् त िकने
। अिनकाल धरैे भएको हुनाले हरेक िम ीले आफ् ना जग् गाजिमन बचे्यो । यसरी
जग् गाजिमन फारोको भयो । 21 िम को एक छेउदे ख अक छेउसम् मका सबै
मािनसहरूलाई ितनले कमारा बनाए । 22 पजुारीहरूका जग् गाजिमन मा ितनले
िकननेन,् िकनभने पजुारीहरूलाई फारोबाट भ ा िदइएको िथयो । फारोले िदएकै
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िहस् साबाट ितनीहरूले खान् थे । त् यसकारण ितनीहरूले चािह ँ आफ् ना जग् गाजिमन
बचेनेन ् । 23 योसफेले जनताहरूलाई भन,े “हरे, आज मलैे फारोको िन म् त
ितमीहरूका जग् गाजिमन र ितमीहरूलाई पिन िकनकेो छु । अब ितमीहरूका िन म् त
िबउ यहाँ छ, र ितमीहरूले जिमनमा िबउ छर । 24 तर फसलको बलेामा उब् जनीको
पाँचौँ िहस् सा ितमीहरूले फारोलाई िदनपुछर् । चार िहस् साचािह ँ खतेीलाई िबउको
िन म् त र ितमीहरू, ितमीहरूका प रवार र ितमीहरूका बालबच् चाको खानाको
िन म् त ितमीहरूको आफ् नै हुनछे ।” 25 ितनीहरूले भन,े “हजरूले हा ो ाण
बचाइिदनभुएको छ । हजरुको िनगाह हामीमािथ रहोस ्। हामी फारोका कमारा
हुनछेौँ ।” 26 यसलैे िम दशेमा योसफेले उब् जनीको पाँचौँ िहस् सा फारोको हुन् छ
भन् ने कुरा समे टएको जग् गाजिमनको िवषयमा एउटा ऐन बनाए, जनु आजसम् म
च लत छ । पजुारीहरूका जग् गाजिमन मा फारोको भएन । 27 त्यसलैे इ ाएल

िम को गोशनेमा बसोबास गरे । ितनका मािनसहरूले त् यहाँका जग् गाजिमन आफ् नो
अिधकारमा लए । ितनीहरूको फ लफाप भएर सङ्ख्या अत्यन्तै व ृ भयो ।
28 याकूब िम मा स वषर् बसे । यसरी याकूबको जम् मा उमरे एक सय सतचा लस
वषर् भयो । 29 जब इ ाएलको मन बलेा आयो, ितनले आफ् ना छोरा योसफेलाई
बोलाएर भन,े “यिद मलैे तरेो िनगाह पाएको छु भने तरेो हात मरेो ित ामिुन राखरे
म ित तरेो िवश् वासयोग्यता र भरोसा दखेा । कृपा गरेर मलाई िम दशेमा नगाड ्।
30 म मरेा िपता-पखुार्हरूसगँ सतु्दा मलाई िम बाट बोकेर लगी उनीहरूकै िचहानमा
गािडदे ।” योसफेले भन,े “तपाईंले भन् नभुएबमोिजम म गनछु ।” 31 इ ाएलले
भन,े “मसगँ शपथ खा ।” अिन योसफेले शपथ खाए । तब इ ाएल आफ् नो
पलङ्गको िसरानमा घोप् टो परे ।

48
1यी कुराहरू भएको केही समयपिछ “हने ुर्होस,् हजरुका िपता िबरामी हुनहुुन् छ”

भनरे कसलैे योसफेलाई खबर िदयो । यसकारण ितनले आफ् ना दईु छोरा मनश् शे
र ए ाइमलाई आफ् नो साथमा ल्याए । 2 जब “हने ुर्होस,् तपाईंका छोरा योसफे
तपाईंलाई भटे गनर् आएका छन ्” भन् ने खबर कसलैे याकूबलाई सनुायो, इ ाएल
आफै बल गरेर पलङ्गमा बसे । 3 याकूबले योसफेलाई भन,े “सवर्श मान ्
परमशे् वर कनान दशेको लजूमा मकहाँ दखेा पन ुर्भयो । उहाँले मलाई आशीवार्द
िदनभुयो 4 र भन् नभुयो, 'हरे, म तलँाई फल् दो-फुल् दो बनाउनछुे, र तरेो व ृ
गराउनछुे । तबँाट म जाितहरूको समहू उत् पन् न गनछु । म यो दशे अनन् त
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अिधकारको रूपमा तरेा सन् तानलाई िदनछुे ।’ 5 अब म िम मा आउनअिग
िम मा जन् मकेा तरेा यी दईु जना छोराहरू मरैे हुन ्। रूबने र िशिमयोनझै ँ ए ाइम
र मनश् शे मरैे हुनछेन ् । 6 ितनीहरूभन् दा पिछ जन् मकेा सन् तानहरूचािह ँ तरेा
हुनछेन ् । ियनीहरूका नाम पिन ियनका दाजभुाइहरूले पाउने हकमा सचूीब
ग रनछे । 7 म प न-आरामबाट आउँदा ए ातमा पगु् न अझ केही टाढा छदँै
कनान दशेमा राहले म रन ् । मलैे ितनलाई ए ात अथार्त ्बथेलहेमे जाने बाटोमा
गाडे ँ ।” 8 योसफेका छोराहरूलाई दखेरे इ ाएलले भन,े “ियनीहरू को हुन ्?”
9 योसफेले आफ् ना बबुालाई भन,े “ियनीहरू परमशे् वरले मलाई यहाँ िदनभुएका मरेा
छोराहरू हुन ्।” इ ाएलले भन,े “ितनीहरूलाई मकहाँ ल,े तािक म ितनीहरूलाई
आशीवार्द िदऊँ ।” 10 त् यस बलेा ितनको उमरेले गदार् इ ाएलका आखँा धिमला
भइसकेका िथए, त्यसलैे ितनले दखे् न सकेनन ् । यसकारण योसफेले ितनीहरूलाई
ितनको निजक लिगिदए, अिन ितनले ितनीहरूलाई म् वाइँ खाएर अगँालो हाले
। 11 इ ाएलले योसफेलाई भन,े “मलैे त तरेो मखु फे र दखे् न पाउलँा भनी
ठानकैे िथइन,ँ तर मलाई परमशे् वरले तरेा सन् तान पिन दखे् न िदनभुयो ।” 12 तब
योसफेले ितनीहरूलाई इ ाएलका घ ुडँाको िबचबाट हटाए, र ितनले भइँुमा घोप् टेर
दण्डवत ् गरे । 13 योसफेले ती दवुलैाई लएर ए ाइमलाई आफ् नो दािहनपे
र इ ाएलको दे पे , र मनश् शलेाई आफ् नो दे पे र इ ाएलको दािहनपे
पन गरी इ ाएलको निजक ल् याए । 14 इ ाएलले आफ् नो दािहने हात पसारेर
कान् छा ए ाइमको टाउकोमा र आफ् नो दे े हात मनश् शकेो टाउकोमा राखे । मनश्शे
जठेा भएकाले ितनले आफ्नो एउटा हात अक हातमािथ खप् ाए । 15 इ ाएलले
योसफेलाई आशीवार्द िदएर भन,े “जनु परमशे् वरको सामनु् ने मरेा िपता अ ाहाम
र इसहाक िहडँ,े जनु परमशे् वरले मरेो जीवनभ र आजसम् म मरेो वास्ता गन ुर्भएको
छ, 16 ती स् वगर्दतू, जसले मलाई सबै खराबीबाट जोगाउनभुएको छ, उहाँले नै
यी बालकहरूलाई आशीवार्द दऊेन ् । मरेो र मरेा िपता अ ाहाम र इसहाकका
नाउँ ियनीहरूमा बोलाइयोस ् । पथृ् वीमा ियनीहरू अिधक सङ्ख्यामा बढनू ् ।”
17 जब योसफेले ितनका बबुाले आफ् ना दािहने हात ए ाइमको टाउकोमा राखकेो
दखे,े यो उनलाई मन परेन । ितनले ए ाइमको टाउकोबाट मनश् शकेो टाउकोमा
राख् न भनी ितनका बबुाको हात उठाए । 18 योसफेले आफ्ना बबुालाई भन,े “हे
मरेा बबुा, यसो होइन, िकनिक जठेोचािह ँ यो हो । तपाईंको दािहने हात यसको
िशरमािथ रा खिदनहुोस ्।” 19 तर ितनका बबुाले अस् वीकार गरी भन,े “मलाई
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थाहा छ, मरेो छोरो, मलाई थाहा छ । यसको पिन एउटा वशं हुनछे, र यो
पिन महान ् हुनछे । तापिन यसको भाइचािह ँ योभन् दा महान ् हुनछे, र त् यसका
सन् तान जाित-जाितहरूको एक समहू हुनछे ।” 20 इ ाएलले ितनीहरूलाई त् यस
िदन यसो भनरे आशीवार्द िदए, “इ ाएलका मािनसहरूले ितमीहरूका नाउँ लएर
यस् तो आशीवार्द िदनछेन,् ‘परमशे् वरले तलँाई ए ाइम र मनश् शजेस् तै बनाऊन ्’।”
यसरी ितनले मनश् शभेन् दा ए ाइमलाई नै अगािड राखे । 21 इ ाएलले योसफेलाई
भन,े “हरे,् म मनर् लागकेो छु, तर परमशे् वर ितमीहरूका साथमा हुनहुुनछे, र
ितमीहरूलाई फे र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूको दशेमा फकार्एर लजैानहुुनछे ।
22 त् यसबाहके तरेा दाजभुाइहरूभन् दा तमँािथ भएकोले मलैे आफ् नो तरवार र धनकुो
बलले एमोरीहरूबाट लएको पहाडको पाखा म तलँाई िदन्छु ।”

49
1 तब याकूबले आफ् ना छोराहरूलाई बोलाएर भनःे “ितमीहरू यहाँ जम् मा

होओ, तािक भिवष्यमा ितमीहरूमािथ के आइपनछ सो म ितमीहरूलाई भन ूँ । 2 हे
याकूबका छोरा हो, जम् मा भएर सनु, ितमीहरूका बबुा इ ाएलका कुरा सनु ।
3 रूबने, त ँ मरेो जठेो छोरो होस,् मरेो श र मरेो बलको सरुु, गौरव र श मा
उत्कृष् ट । 4 बग् ने पानीजस् तो चञ् चल, तरेो ितष् ठा रहनछैेन, िकनभने त ँ तरेा
बबुाको ओ ानमा चिढस ् । अिन त्यसलाई अशु पा रस ्; त ँ मरेो पलङ्गमा
चिढ़स ्। 5 िशिमयोन र लवेी दाजभुाइ हुन ्। िहसंाका हितयार नै ितनीहरूका तरवार
हुन ् । 6 ए मरेो ाण, ितनीहरूको सभामा नआइज, ितनीहरूको बठैकमा नबस ्
िकनिक मरेो हृदयमा त्यसको िन म्त अत्यन्तै ा छ । िकनिक ितनीहरूलआेफ् नो
रसमा मािनसहरूलाई मारे । ितनीहरूले आफ्नो आनन्दको िन म्त गोरुहरूका

ढोडनसा काटेका छन ्। 7 ितनीहरूको रस ािपत ् होस,् िकनभने त् यो भयानक
छ, र ितनीहरूको ोध पिन ािपत ् होस ् िकनिक त् यो िनष् ठुर छ । ितनीहरूलाई
म याकूबमा िवभाजन गनछु, इ ाएलमा िततरिबतर पानछु । 8 ए यहूदा, तरेा
दाजभुाइहरूले तरेो शसंा गनछन ्। तरेा हात तरेा श हुरूका गदर्नमा हुनछेन ्। तरेा
बबुाका छोराहरू तरेो सामनु् ने िनहु रनछेन ्। 9 यहूदा िसहंको डमरु हो । ए मरेो छोरो,
त ँ तरेो िशकारभन्दा उच् च भएको छस ्। त्यो िनहु रयो, िसहं र िसहंनीझै ँ झकु्यो ।
कसले त् यसलाई उठाउने आटँ गछर्? 10 यहूदाको हातबाट राजदण् ड हट ्नछैेन, न
त राज् य चलाउनकेो लाठी त् यसका खु ाका िबचबाट हट ्नछे, जबसम् म त् यसका
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मा लक आउँदनैन ्। जाितहरूले उहाँको आज्ञा मान् नछेन ् । 11 त् यसको गधालाई
दाखको बोटमा, र गधाको बछेड़ोलाई चािह ँ उ म जातको हाँगामा बाँधरे त् यसले
आफ् ना लगुाहरू दाखम मा, आफ् ना पोशाक अङ् गरुको रसमा धनुछे । 12 त् यसका
आखँा दाखम जस्तै गाढा, र त् यसका दाँत दधुजस्ता सतेा हुनछेन ्। 13 जबलूनू
समु को िकनारमा बस् नछे । जहाजहरूका िन म् त त् यो बन् दरगाह हुनछे, र त् यसको
िसमाना सीदोनसम् म हुनछे । 14 इस् साखार दईु भारीहरूका िबचमा ले टरहने ब लयो
गधा हो । 15 जसले असल िव ामको ठाउँ असल र रमाइलो दशे दखे्छ ।
त् यसले भारी बोक् नलाई आफ् नो काँध झकुाउनछे, र काम गन नोकर बन् नछे ।
16 इ ाएलका कुलमध् ये एउटा कुल भएर दानले आफ् ना मािनसहरूको न् याय
गनछ । 17 दान बाटोको छेउमा भएको एउटा सपर्, अथार्त ् घोडाको कुकुर् च् चा
डस् ने िवषाल ु सपर् हुनछे र त् यसको घोडचढी पिछ ल् तर लोट ्छ । 18 हे परम भ,ु
म तपाईंको उ ारको तीक्षा गछुर् । 19 गादमािथ आ मण गनले त्यसलाई आ मण
गनछ, तर त् यसले ितनीहरूको कुकुर् च् चामा आ मण गनछ । 20 आशरेको अनाज
शस्त हुनछे, र त् यसले राजकीय खाना उपलब्ध गराउनछे । 21 नप् ताली सनु्दर

पाठापाठी पाउने फुकाइएकी मडुुली-मगृ हो । 22 योसफे एउटा फलवन्त लहरा हो,
पानीको मलूनरे भएको फल िदने लहरा, जसका हाँगाहरू पखार्लमािथ फै लन् छन ्
। 23 धनधुार्रीहरूले त् यसलाई आ मण गनछन ् र त् यसमािथ काँड चलाउनछेन,्
र त्यसलाई सताउनछेन ् । 24 तापिन त् यसको धन ु स्थर रहनछे, र याकूबका
श शाली परमशे् वरका हातको कारण र ती गोठाला अथार्त ्इ ाएलको च ान ारा
त् यसका हातहरू िसपाल ु हुनछेन,् ती गोठाला, इ ाएलको च ान ारा । 25 तरेा
बबुाका परमशे् वरले तलँाई सहायता गन ुर्हुन् छ, र सवर्श मान ् परमशे् वरले मािथ
स् वगर्का आिशष ्हरू, तल अगाधका आिशष ्हरू, अिन स् तन र गभर्का आिशष ्हरूले
आिशिषत◌्् तलु्याउनहुुनछे । 26 तरेा बबुाका आशीवार्दहरू ाचीन पहाडहरूका
आशीवार्दभन् दा महान ् छन ् वा ाचीन डाँडाहरूका वाञ्छनीय कुरा हुन्छन ् । ती
सबै योसफेको िशरमा होऊन,् त् यसका दाजभुाइहरूमध् यकेा धानको िशरमा पिन ।
27बने् यामीन एउटा भोको ब् वाँसो हो । िबहान त्यसले िशकार खान् छ, र बलेकुीचािह ँ
त् यसले लटु बाँड्छ । 28यी इ ाएलका बा कुल हुन ्। आफ् ना बबुाले ितनीहरूलाई
आशीवार्द िददँा भनकेा कुरा यही हो । त् यकेलाई ितनले सहुाउदँो आशीवार्द िदए ।
29 तब ितनले ितनीहरूलाई यो आज्ञा िदएर यसो भने “म त मरेा मािनसहरूकहाँ
िमल् न जान लागकेो छु । िह ी ए ोनको खतेमा भएको ओडारमा मरेा िपता-
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पखुार्हरूका साथमा मलाई गाड, 30 अथार्त ्कनान दशेमा म नेरेको मक् पलेाको
खतेमा भएको ओडार, जनु अ ाहामले िह ी ए ोनको हातबाट खतेसमते िचहान
बनाउनलाई िकनकेा िथए । 31 उनीहरूले अ ाहाम र ितनकी पत् नी सारालाई त्यहीँ
गाडे । त् यहीँ नै उनीहरूले इसहाक र ितनकी पत् नी रबकेालाई पिन गाडे । त् यहीँ
नै मलै े लआेलाई गाडे ँ । 32 त् यो खते र त् यहाँ भएको ओडार िह ीहरूको हातबाट
िकिनएको िथयो ।” 33छोराहरूलाई यो आज्ञा िदइसकेपिछ याकूबले आफ् ना खु ा
ओ ानमा पसारेर आफ् नो ाण त् याग,े र आफ् ना िपता-पखुार्हरूसगँ िमल् न गए ।

50
1 तब योसफे यित ाकुल भए िक ितनी आफ् ना बबुाको अनहुारमािथ घोप् टो

परेर रोए, र ितनलाई चमु्बन गरे । 2 तब योसफेले आफ् नो सवेामा हुने वै हरूलाई
आफ् ना िपताको लाशमा सगु न् धत लपे दल्न लगाए । यसकारण ती वै हरूले
इ ाएलको लाशमा सगु न् धत लपे दले । 3 यसको िन म् त चा लस िदन लागकेो
िथयो, िकनिक सगु न् धत लपे लगाउदँा लाग् ने परुा समय यित नै िथयो । ितनको
िन म् त िम ीहरूले स री िदन शोक मनाए । 4शोक मनाउने िदन िबतपेिछ योसफेले
फारोका भारदारहरूसगँ यसरी कुरा गरे, “यिद ममािथ तपाईंहरूको िनगाह छ भने
कृपा गरी यो मरेो कुरा फारोकहाँ लिगिदनहुोस ् । 5 मरेा बबुाले मलाई यसो भनरे
शपथ खान लाउनभुयो: ‘म मनर् लागकेो छु । कनान दशेमा म आफैलेखनरे बनाएको
मरेो िचहानमा मलाई गाड ्न ू । तैलँ े मलाई त्यहीँ गाड्नछेस ्।’ यसकारण गएर मरेा
बबुालाई त् यहीँ गाड्न िदनहुोस,् र त्यसपिछ म फकर आउनछुे।” 6 फारोले जवाफ
िदए, “ितमीलाई उनले शपथ खान लाएबमोिजम गएर ित ा बबुालाई गाड ।”
7योसफे आफ् ना बबुालाई गाड ्न गए । ितनका साथमा फारोका सारा अिधकारीहरू,
उनका भारदारहरू र िम का सबै मखु् य मािनसहरू, साथै 8 योसफेका प रवारका
सबै र ितनका दाजभुाइहरू र ितनका बबुाका प रवारका सबै गए । तर ितनीहरूका
बालबच् चा, ितनीहरूका बगाल र बथानहरू गोशने दशेमा नै छोिडए । 9 ितनका
साथमा रथहरू र घोडचढीहरू पिन गए । त् यो एउटा ठुलो मािनसहरूको समहू िथयो
। 10 जब ितनीहरू यदर्ननरेको आतादको खलामा आइपगु,े तब ितनीहरूले सा ै
अफसोस गरेर रुवाबासी गरे । अिन त् यहाँ योसफेले सात िदनसम् म आफ् ना बबुाको
िन म् त शोक गरे । 11 त् यस दशेका बािसन् दा कनानीहरूले आतादको खलामा गरेको
शोक दखेरे भन,े “यो त िम ीहरूको िन म्त ठुलो शोकको बलेा रहछे ।” यसकारण
यदर्ननरेको त् यस ठाउँको नाउँ हािबल-िम इम रा खयो । त् यो यदर्न पा रप छ
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। 12 यसरी याकूबले ितनीहरूलाई आज्ञा गरेबमोिजम छोराहरूले गरे । 13 ितनका
छोराहरूले ितनलाई कनानसम् मै परु् याए, र िह ी ए ोनसगँ खतेसिहत अ ाहामले
िचहान बनाउनलाई िकनकेो ओडार, अथार्त ्म नेरेको मक् पलेाको खतेमा भएको
ओडारमा ितनलाई गाडे । 14 आफ् ना बबुालाई गािडसकेपिछ आफ् ना दाजभुाइहरू
र आफ् ना बबुालाई गाड ्न ितनीसगँ गएका सबकैा साथमा योसफे िम मा फक ।
15 बबुाको मतृ् य ु भएको दखेरे योसफेका दाजभुाइहरूले आपसमा भन,े “शायद अब
योसफेले हामीसगँ दशु् मनी गरेर हामीले ितनलाई गरेका सबै खराबीको बदला लए
भन?े” 16 यसकैारण उनीहरूले यसो भनरे योसफेकहाँ खबर पठाए, “मन ुर्भन् दा
अिग तपाईंका बबुाले यस् तो आज्ञा िदनभुएको िथयो 17 ‘ितमीहरूले योसफेलाई
यसो भन, कृपा गरी ित ा दाजहुरूले ितमीसगँ खराबी गरेकामा ित ा दाजहुरूका
अपराध क्षमा गर’ ।” “अब िबन् ती छ, कृपा गरी तपाईंका बबुाका परमशे् वरका
दासहरूलाई क्षमा गन ुर्होस ्।” उनीहरूले यित भनपेिछ योसफे रोए । 18 ितनका
दाजहुरू पिन आएर ितनका सामनु् ने घोप् टो परे । ितनीहरूले भन,े “हने ुर्होस,् हामी
तपाईंका दास हौँ ।” 19 तर योसफेले उनीहरूलाई भन,े “नडराउनहुोस ् । के
म परमशे् वरको स् थानमा छु र? 20 तपाईंहरूले मरेो िवरु मा हािन गन िवचार
गन ुर्भयो, तर परमशे् वरले त्यसै ारा भलाइ गन िवचार गन ुर्भयो, धरैे मािनसहरूलाई
बचाउनको िन म्त, जनु तपाईंहरूले आज दखे् नहुुन्छ । 21 यसकारण नडराउनहुोस,्
तपाईंहरू र तपाईंहरूका बालबच् चालाई चािहने कुराको बन्दोबस्त म गनछु ।”
यसरी ितनले उनीहरूलाई ढाडस िदए र ितनीहरूसगँ िवन तासगँ बोले । 22 योसफे
ितनका बबुाका प रवारहरूसगँै िम मा बसे । ितनी एक सय दस वषर् बाँचे ।
23 योसफेले ए ाइमको पनाितसम् म पिन दखेे । ितनले मनश् शकेा छोरा माकीरका
भखर्र जन् मकेा बालबच् चा पिन दखे,े र ितनीहरू योसफेकै घ ुडँामा रा खए ।
24 तब योसफेले आफ् ना दाजभुाइहरूलाई भन,े “मरेो मन बलेा भयो, तर परमशे् वर
अवश्यनै ितमीहरूकहाँ आउनहुुनछे, र उहाँलेअ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत शपथ
खाएर ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा यस दशेबाट ितमीहरूलाई िनकालरे लजैानहुुनछे
।” 25 अिन योसफेले इ ाएलका मािनसहरूलाई शपथ खान लगाए । उनले
भन,े “परमशे् वर अवश्यनै ितमीहरूकहाँ आउनहुुनछे। त् यो बलेा ितमीहरूले मरेा
अ स् थहरू यहाँबाट लजैान ू ।” 26 यसरी योसफे एक सय दस वषर्को भएर मरे, र
उनीहरूले ितनको लाश सगु न् धत लपे दलरे बाकसमा हालरे िम मा नै राखे ।
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