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न्यायकतार्हरूको पसु्तक
1 यहोशकूो मतृ्यपुिछ, इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई यसो भनरे सोध,े

“हा ा िन म्त कनानीहरूका िवरु मा य ु लड् नलाई ितनीहरूलाई पिहला कसले
आ मण गन ुर्पछर् ?” 2 परम भलुे भन् नभुयो, “यहूदाले आ मण गनछ । हरे,
मलैे ितनीहरूलाई यस दशेमािथ अिधकार िदएको छु ।” 3 यहूदाका मािनसहरूले
आफ्ना दाजभुाइ िशिमयोनीहरूलाई यसो भन,े “हामीलाई िदइएको इलाकामा
हामीसगँ आओ, यसरी कनानीहरूका िवरु हामीले एकसाथ य ु लड् न सक् छौं
। त् यसरी नै हामी पिन ितमीहरूलाई िदइएको इलाकामा ितमीहरूसगँ जानछेौं
।” यसलैे िशिमयोनी कुल ितनीहरूसगँ गए । 4 यहूदाका मािनसहरूले आ मण
गरे, र परम भलुे ितनीहरूलाई कनानीहरू र प रज् जीहरूमािथ िवजय िदनभुयो ।
ितनीहरूले बजेकेमा ितनीहरूका दश हजार जनालाई मारे । 5 ितनीहरूले बजेकेमा
अदोनी-बजेकेलाई भे ाए, र उनको िवरु ितनीहरू लड,े अिन कनानीहरू र
प रज् जीहरूलाई परास्त गरे । 6 तर अदोनी-बजेके भाग,े र ितनीहरूले उनलाई
लखटेे र समाए, र ितनीहरूले उनका हात र खु ाका बढुी औंला का टिदए ।
7अदोनी-बजेकेले भन,े “हात र खु ाका बढुी औंला का टएका स री जना राजाले
मरेो टेिबलको मिुनबाट आफ् नो िन म्त भोजन बाटुल् थे । मलैे जस्तो गरेको िथएँ,
परमशे् वरले मलाई त्यस्तै गन ुर्भएको छ ।” ितनीहरूले उनलाई यरूशलमेमा ल्याए,
र उनी त्यहीं मरे । 8 यहूदाका मािनसहरू यरूशलमे सहरको िवरु मा य ु गरे र
त्यसलाई कब्जामा लए । ितनीहरूले त्यो सहरलाई तरवारको धारले आ मण गरे
र त्यसमा आगो लगाइिदए । 9 त्यसपिछ, यहूदाका मािनसहरू पहाडी दशे, नगेवे र
प श् चमी पहाडका फेदीहरूमा बसोबास गन कनानीहरूकहाँ य ु गनर् गए । 10 यहूदा
हे ोनमा बस् ने (हे ोनको नाउँ पिहला िकयर्त-अबार् िथयो) कनानीहरूतफर् अगािड
बढ,े र ितनीहरूले शशे,ै अहीमन, र तल्मलैाई परास्त गरे । 11 त्यहाँबाट यहूदाका
मािनसहरू दबीरका बािसन्दाहरूतफर् अिग बढे (पिहला दबीरको नाउँ िकयर्त-सपेरे
िथयो) । 12 कालबेले भन,े “जसले िकयर्त-सपेरेलाई आ मण गछर् र त्यसलाई
लन् छ, त्यसको पत् नी हुनलाई मरेी छोरी अक्सालाई म िदनछुे ।” 13 कालबेका

भाइ कनजका छोरा, ओ त् नएलले दबीरमािथ कब्जा गरे, यसलैे कालबेले आफ्नी
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छोरी अक्सा ितनकी पत् नी हुनलाई िदए । 14 चाँडै नै अक्सा ओ त् नएलकहाँ
आइन,् र आफ्ना बबुासगँ ितनको िन म्त एउटा जिमन मािगिदनलाई िबन्ती ग रन ्
। ितनी आफ्नो गधाबाट तल झद गदार्, कालबेले ितनलाई सोध,े “ित ो िन म्त म
के गनर् सक् छु?” 15 ितनले उनलाई भिनन,् “मलाई एउटा आिशष ् िदनहुोस ् ।
तपाईंले मलाई नगेवेको भिूम िदनभुएको छ, मलाई पानीका मलूहरू पिन िदनहुोस ्
।” यसलैे कालबेले ितनलाई मािथल्लो र तल्लो पानीका मलूहरू िदए । 16मोशाका
ससरुाका वशं, केनीहरू खजरूका रूखहरूको सहरबाट आरादको निजक यहूदाको
उजाड-स् थानमा त्यहाँका मािनसहरूसगँ बस् न गए, जनु नगेवेमा पछर् । 17 यहूदाका
मािनसहरू आफ्ना दाजभुाइ िशिमयोनका मािनसहरूसगँ गए र ितनीहरूले सपतमा
बसोबास गन कनानीहरूलाई आ मण गरे र त्यसलाई पणूर् रूपमा नाश गरे । त्यस
सहरको नाउँ होमार् िथयो । 18 यहूदाका मािनसहरूले गाजा र त्यसको आसपासको
क्षे , अश्कलोन र त्यसको आसपासको क्षे , अिन ए ोन र त्यसको आसपासको
क्षे पिन कब्जा गरे । 19 परम भु यहूदाका मािनसहरूसगँ हुनहुुन्थ्यो र ितनीहरूले
पहाडी दशेमािथ अिधकार गरे, तर ितनीहरूले मदैानका बािसन्दाहरूलाई बािहर
िनकाल्न सकेनन,् िकनभने ितनीहरूसगँ फलामका रथहरू िथए । 20 कालबेलाई
हे ोन िदइयो (मोशाले भनझेैं), र ितनले त्यहाँबाट अनाकका ितन जना छोरालाई
बािहर िनकाले । 21 तर बने्यामीनका मािनसहरूले यरूशलमेमा बसोबास गन
यबसूीहरूलाई बािहर िनकालनेन ्। यसलैे यरूशलमेमा आजको िदनसम्मै यबसूीहरू
बने्यामीनका मािनसहरूसगँ बसोबास गद आएका छन ् । 22 योसफेका घरानाले
बथेलेलाई आ मण गनर्को िन म्त तयारी गरे, र परम भु ितनीहरूसगँ हुनहुुन्थ्यो
। 23 ितनीहरूले बथेलेमा जाससुी गनर् मािनसहरू पठाए (त्यो सहरलाई पिहला
लजू भिनन्थ्यो) । 24 ती जाससुहरूले सहरबाट एक जना मािनस बािहर िनस्कँदै
गरेको दखे,े र ितनीहरूले त्यसलाई भन,े “सहरिभ कसरी वशे गन भनरे कृपया
हामीलाई दखेाउनहुोस,् र तपाईं ित हामी दयाल ु हुनछेौं ।” 25 उसले ितनीहरूलाई
त्यो सहरिभ जाने बाटो दखेायो, र यसलैे ितनीहरूले त्यो सहरलाई तरवारको
धारले आ मण गरे, तर ितनीहरूले त्यस मािनस र उसका जम्मै प रवारलाई जान
िदए । 26 तब त्यो मािनस िह ीहरूको दशेमा गयो र एउटा सहर िनमार्ण गर् यो
अिन त्यसलाई लजू नाउँ िदयो, र आजसम्मै त् यसको नाउँ हो । 27 मनश्शकेा
मािनसहरूले बथे-शान, तानाक, डोर, ियबलाम, र मगी ो र ती सबकैा गाउहँरूमा
बसोबास गनहरूलाई बािहर िनकालनेन,् िकनभने कनानीहरूले ती ठाउँहरूमा बस् ने
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पक् का गरेका िथए । 28 जब इ ाएल श शाली भ ए, ितनीहरूले कनानीहरूलाई
आफ्नो िन म्त कडा प र मले सवेा गनर् लगाए, तर ितनीहरूलाई किहल्यै पिन
पणूर् रूपमा बािहर िनकालनेन ्। 29 ए ाइमले गजेरेमा बसोबास गन कनानीहरूलाई
बािहर िनकालनेन,् यसलैे कनानीहरू गजेरेमा ितनीहरूका माझमा नै बसोबास
गरे । 30 जबलूनूले िक ोन वा नहलोलमा बसोबास गन मािनसहरूलाई बािहर
िनकालनेन,् र यसलैे कनानीहरू ितनीहरूका माझमा नै बसोबास गरे, तर जबलूनूले
कनानीहरूलाई कडा प र मसगँ ितनीहरूहरूको सवेा गनर् लगाए । 31 आशरेले
अक् को, सीदोन, अहलाब, अक्जीब, हलेवा, अपके, र रहोबमा बसोबास गन
मािनसहरूलाई बािहर िनकालनेन ।् 32यसकैारण आशरेको कुल कनानीहरूसगँ (जो
त्यस दशेमा बसोबास गथ) बसोबास गरे, िकनभने ितनीहरूले उनीहरूलाई बािहर
िनकालनेन ।् 33नप् तालीका कुलले बथे-शमेशे र बथे-अनातमा बसोबास गनहरूलाई
बािहर िनकालनेन ्। यसलैे नप् तालीको कुल कनानीहरूका (ती मािनसहरू जो त्यस
दशेमा बसोबास गथ) िबचमा बसोबास गरे । तथािप बथे-शमेशे र बथे-अनातका
बािसन्दाहरूलाई नप् तलीको िन म्त कडा प र म गनर् लगाइयो । 34 एमोरीहरूले
दानका कुललाई पहाडी दशेमा बसोबास गनर् बाध् ये पारे, र ितनीहरूलाई तल
मदैान आउन िदएनन ्। 35 यसलैे एमोरीहरू हरेेस पवर्त, अय्यालोन, र शाल्बीममा
बसोबास गरे, तर योसफेका घरानाको सनै्य श ले ितनीहरूलाई परास्त गर् यो,
र ितनीहरूलाई कडा प र मले उनीहरूको सवेा गनर् लगाइयो । 36 एमोरीहरूको
िसमाना अ ब्बीमको उकालोदे ख पहाडी दशे सलेादे ख मािथसम्म पथ्य ।

2
1 परम भकुा दतू िगलगालबाट मािथ बोकीममा गए, र भन,े “मलैे ितमीहरूलाई

िम दशेबाट ल्याएँ, र ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िदन्छु भनी मलैे ितज्ञा गरेको दशेमा
ल्याएँ । मलैे भनें, ‘ितमीहरूसगँको मरेो करारलाई म किहल्यै तोड्नछैेन ँ । 2 यस
दशेमा बस् नहेरूसगँ ितमीहरूले कुनै करार गन ुर्हुदँनै । ितमीहरूले ितनीहरूका वदेीहरू
भत्कानपुछर् ।’ तर ितमीहरूले मरेो आज्ञा पालन गरेका छैनौ । ितमीहरूले यो के
गरेका छौ? 3 यसलैे म अब भन्छु, ‘ितमीहरूको अिगबाट म कनानीहरूलाई बािहर
िनकाल्नछैेन,ँ तर ितनीहरू ितमीहरूका व रप रका काँढाहरू हुनछेन,् र ितनीहरूका
दवेताहरू ितमीहरूका िन म्त पासो बन् नछेन ्।’ ” 4जब परम भकुा दतूले यी वचन
इ ाएलका सबै मािनसलाई भन,े तब मािनसहरू िचच् चाए र रोए । 5 ितनीहरूले त्यस
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ठाउँलाई बोकीम नाउँ िदए । त्यहाँ ितनीहरूले परम भकुो िन म्त ब लदान चढाए
। 6 अब यहोशलूे मािनसहरूलाई आ-आफ्नो बाटोमा पठाएका िथए, इ ाएलका
मािनसहरू आ-आफ्नो जिमनमािथ अिधकार गनर् ती ठाउँहरूमा गए । 7 यहोश ू र
ितनीपिछ पिन बाँचकेा धमर्-गरुुहरू जसले परम भलुे इ ाएलको िन म्त गन ुर्भएका
सबै महान ्कामलाई दखेकेा िथए, ितनीहरूले आफ् नो जीवनकालभ र नै परम भकुो
सवेा गरे । 8 परम भकुा सवेक ननूका छोरा यहोशकूो ११० वषर्को उमरेमा मतृ् य ु भयो
। 9 ितनीहरूले उनलाई गाश पवर्तको उ रप , ए ाइमको पहाडी दशे, ितम्नथ-
हरेेसमा उनको अिधकारमा िदइएको जिमनको िसमानािभ गाडे । 10 त्यस पसु्ताका
सबै जना आफ् ना पखुार्हरूसगँै िमले । ितनीहरू पिछ परम भु र उहाँले इ ाएलको
िन म्त गन ुर्भएका कामको बारेमा जानकारी नभएका अक पसु्ता खडा भयो ।
11 इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे कुरा दषु् ट िथयो त्यही गरे र
ितनीहरूले बाल दवेताको सवेा गरे । 12 ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर िनकालरे
ल्याउनहुुने ितनीहरूका पखुार्हरूका परम भु परमशे् वरसगँ ितनीहरूले सम्बन्ध तोडे ।
ितनीहरूले अन्य दवेताहरू, ितनीहरूका व रप र भएका मािनसहरूका दवेताहरूलाई
प ाए, र ितनीहरूलाई उनीहरूलाई ढोगे । ितनीहरूले परम भलुाई ोिधत बनाए
िकनभन,े 13 ितनीहरू परम भबुाट टाढा भए, र बाल तथा अश्तोरेत दवेताको पजुा
गरे । 14 परम भकुो ोध इ ाएलको िवरु मा द न्कयो, र उहाँले ितनीहरूलाई
ितनीहरूका धन-सम्पि लटु्ने लटेुराहरूकहाँ समु्पनभुयो । उहाँले ितनीहरूलाई
दासहरूझैं बिेचिदनभुयो र ितनीहरू व रप रबाट श हुरूले घे रए, यसरी ितनीहरूले
आफ्ना श हुरूबाट आफैलाई बचाउन सकेनन ् । 15 जहाँ-जहाँ इ ाएल य ु को
िन म्त गए, परम भलुे ितनीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितनीहरूलाई परास्त गनर्को
िन म्त उहाँको हात ितनीहरूको िवरु िथयो, र ितनीहरू अत् यन् तै सकसमा परे
। 16 त् यसपिछ परम भलुे न्यायकतार्हरू खडा गन ुर्भयो, जसले ितनीहरूका धन-
सम्पि लटु्नहेरूका हातबाट ितनीहरूलाई बचाए । 17 तापिन ितनीहरूले आफ्ना
न्यायकतार्हरूका कुरा सनुनेन ्। ितनीहरू परम भु ित िवश् वासहीन भए र आफूलाई
वशे्याहरूझैं अन्य दवेताहरूकहाँ समु्पे र ितनीहरूको पजुा गरे । परम भकुा आज्ञाहरू
पालन गन ितनीहरूका पखुार्हरूले िजएका मागर्बाट ितनीहरू चाँडै नै तकर गए र
आफ्ना पखुार्हरूले झैं ितनीहरूले गरेनन ् । 18 जब परम भलुे ितनीहरूका िन म्त
न्यायकतार्हरू खडा गन ुर्भयो, ती न्यायकतार्हरू बाँचनु्जले परम भलुे ितनीहरूलाई
सहायता गन ुर्भयो र ितनीहरूका श हुरूका हातबाट ितनीहरूलाई बचाउनभुयो ।
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ितनीहरूलाई अत् याचार गन र कष् ट िदनहेरूका कारणले ितनीहरूले िचत्कार
गदार् परम भलुे ितनीहरूमािथ दया दखेाउनभुयो । 19 तर न्यायकतार् मरेपिछ,
ितनीहरू खराब बाटोतफर् लाग्थे र ितनीहरूका पखुार्हरूले गरेकाभन्दा पिन ष् ट
कामहरू गथ । ितनीहरू अन्य दवेताहरूको सवेा गनर् र ितनीहरूको पजुा गनर्
ितनीहरूको पिछ लाग्थे । ितनीहरूले आफ्ना कुनै पिन दषु् ट काम वा ितनीहरूका
हठी चालहरूलाई त्याग् न इन्कार गरे । 20 परम भकुो ोध इ ाएलको िवरु मा
द न्कयो । उहाँले भन् नभुयो, “यस जाितले मलैे ितनीहरूका पखुार्लाई िदएको
मरेा करारका शतर्हरूलाई तोडकेा हुनाले र ितनीहरूले मरेा आज्ञा पालन नगरेका
हुनाल,े 21 यहोश ूमतृ् य ु हुदँा, त्यसले बाँकी छोडकेा सबै जाितलाई म अबदे ख उसो
ितनीहरूका सामबुाट धपाउनछैेन ँ । 22 इ ाएलका मािनसहरू आफ् ना पखुार्हरूले
झै परम भकुो मागर्लाई प ाएर ती मागर्मा िहडं्नछेन ् या छैनन ् भनरे जाँच्नको
िन म्त म यसो गनछु ।” 23 यसकारण परम भलुे ती जाितहरूलाई छोिडिदनभुयो र
ितनीहरूलाई तरुुन्तै धपाउनभुएन र यहोशकूो हातमा समु्पनभुएन ।

3
1 यित बलेा इ ाएलको अथार्त ् कनानमा लिडएका कुनै पिन य ु को अनभुव

नभएका इ ाएलका हरेक व् य क् तको जाँच गनर्लाई परम भलुे यी जाितहरूलाई
छोिडिदनभुयो । 2 (य ु को िवषयमा पिहले जानकरी नभएका इ ाएलीहरूका
नयाँ पसु्तालाई त्यसबारे िसकाउन उहाँले यसो गन ुर्भयो ।) 3 ती जाितहरू यी नै
हुन:् प लश्तीहरूका पाँच राजाहरू, सबै कनानीहरू, सीदोनीहरू, र लबेनानका
पवर्तहरूमा बाल-हम नदे ख हमात-पाससम्म बस् ने िहव्वीहरू । 4 इ ाएलको जाँच
गनर्, अिन परम भलुे मोशा ारा ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदनभुएका आज्ञाहरू
ितनीहरूले पालन गछर्न ् िक गदनन ् भनरे िन श् चत रूपमा थाहा पाउनलाई यी
जाितहरूलाई छोिडएको िथयो । 5 यसलैे इ ाएलका मािनसहरू कनानीहरू,
िह ीहरू, एमोरीहरू, प रज् जीहरू, िहव्वीहरू, र यबसूीहरूसगँै बसोबास गरे
। 6 ितनीहरूका छोरीहरूलाई उनीहरूले आफ्ना पत् नीहरू बनाएर ल्याए, र
उनीहरूका आफ्ना छोरीहरू ितनीहरूका छोराहरूलाई िदए र ितनीहरूका उनीहरूका
दवेताहरूका सवेा गरे । 7 परम भकुो नजरमा जे कुरा दषु् ट िथयो, इ ाएलका
मािनसहरूले त्यही गरे र परम भु आफ् ना परमशे् वरलाई िबस । ितनीहरूले
बाल दवेताहरू र अशरेा दवेीहरूका पजुा गरे । 8 यसकारण इ ाएलको िवरु
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परम भकुो ोध आगोझैं द न्कयो, र उहाँले ितनीहरूलाई अराम नाहारैमका राजा
कूशन- रशातमैको हातमा बिेचिदनभुयो । इ ाएलका मािनसहरूले आठ वषर्सम् म
कूशन- रशातमैको सवेा गरे । 9 जब इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई पकुारे,
इ ाएलका मािनसहरूलाई सहायता गन र ितनीहरूलाई बचाउने कोही एक जनालाई
परम भलुे खडा गन ुर्भयोः उनी कनाजका छोरा ओ त् नएल (कालबेका भाइ) िथए
। 10 परम भकुो आत्माले उनलाई श िदनभुयो, र उनले इ ाएलको न्याय गरे
र उनी य ु मा गए । परम भलुे उनलाई अरामका राजा कूशन- रशातमैमािथ िवजय
िदनभुयो । ओ त् नएलका हातले नै कूशन- रशातमैलाई परास्त गरे । 11 दशेमा
चा लस वषर्सम्म शा न्त भयो । त्यसपिछ कनजका छोरा ओ त् नएलको मतृ्य ु भयो
। 12 त्यसपिछ, इ ाएलीहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे कुरा खराब िथयो, फे र
त्यही गरे, र परम भलुे मोआबका राजा एग्लोनलाई इ ाएलीहरूमािथ अिधकार
गनर् िदनभुयो । 13 एग्लोन अम्मोनीहरू र अमालकेीहरूसगँ िमले र ितनीहरू
गए र इ ाएललाई हराए, अिन खजरूका रूखहरूको सहरमािथ अिधकार गरे ।
14 इ ाएलका मािनसहरूले अठार वषर्सम् म मोआबका राजा एग्लोनको सवेा गरे
। 15 जब इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो पकुारा गरे, ितनीहरूलाई सहायता
गनर्लाई परम भलुे कोही एक जना बने्यािमनी गरेाका छोरा दे े हात चलाउने मािनस
एहूदलाई खडा गन ुर्भयो । इ ाएलका मािनसहरूले उनको साथमा मोआबका राजा
एग्लोनकहाँ कर पठाए । 16 एहूदले आफ्नो िन म्त एक हात लामो दईु धारे तरवार
बनाए । त् यो ितनले आफ्नो दािहने जाँघमा आफ् नो लगुािभ बाँध े । 17 ितनले
मोआबका राजा एग्लोनलाई त्यो कर ितरे । (एग्लोन धरैे मोटो मािनस िथए ।)
18 एहूदले कर ित रसकेपिछ, ती ल्याउनहेरूसगँै उनी फक । 19 िगलगालको
निजक कँुदरे बनाएका मिुतर्हरूको ठाउँमा जसै एहूद पगु,े उनी फक र िफतार् गए,
र भन,े “मरेा राजा, तपाईंको िन म्त मसगँ एउटा गपु् त सन्दशे छ ।” एग्लोनले
भन,े “शान्त होओ!” यसलैे उनको सवेा गन सबलैे त्यो कोठा छोडरे बािहर गए
। 20 एहूद ितनीकहाँ आए । राजाचािहं मािथल्लो शीतल कक्षमा एक्लै बिसरहकेा
िथए । एहूदले भन,े “मसगँ तपाईंको िन म्त परमशे् वरको एउटा सन्दशे छ ।” राजा
आफ्नो ठाउँबाट उठे । 21 एहूदले आफ्नो दे े हातले आफ् नो दािहने जाँघबाट तरवार
िझके, र त् यो ितनले राजाको शरीरमा रोिपिदए । 22 त्यो तरवार बींडिसतै िछर् यो
। उनको पिछ ल्तरबाट त्यो तरवारको टुप्पो िन स्कयो र बोसोले त्यसलाई ढाक्यो,
अिन एहूदले उनको पटेबाट त्यो तरवार िझकेनन ् । 23 त्यसपिछ एहूद कौसीमा
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िनस्के र मािथल्लो कक्षका आफू पछािडका ढोकाहरू थिुनिदए र ताल्चा लगाइिदए
। 24 एहूद गइसकेपिछ, राजाका सवेकहरू आए । ितनीहरूले मािथल्लो कक्षका
ढोकाहरूमा ताल्चा लागकेो दखेे । यसलैे ितनीहरूले िवचार गरे, “पक् कै पिन
उहाँ मािथल्लो शीतल कक्षमा िदसा ग ररहनभुएको होला ।” 25 राजाले मािथल्लो
कक्षका ढोकाहरू नखोलपेिछ, आफ्नो िजम्मवेारी परुा नगरेकोझैं ितनीहरूलाई
महससु भएको हुनाले ितनीहरूलाई िचन्ता भयो । यसलैे ितनीहरूले साँचो लए र
ढोकाहरू खोल,े र आफ्ना मा लकलाई भइँुमा मतृ अवस्थामा ढलकेो दखेे । 26अब
के गन भनरे सवेकहरू कु ररहकेा बलेा, एहूद भागरे कँुदरे बनाइएका मिुतर्हरू भएका
ठाउँभन्दा पर पगु,े र उनी सीरामा भागे । 27 जब उनी आइपगु,े उनले ए ाइमको
पहाडी दशेमा तरुही फुके । त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू उनीसगँै पहाडहरूबाट
तल ओल, र उनले ितनीहरूलाई नतेतृ्व गरे । 28उनले ितनीहरूलाई भन,े “मरेो पिछ
लाग, िकनिक परम भलुे ितमीहरूका श ु मोआबीहरूलाई परास्त गनर् लाग् नभुएको
छ ।” ितनीहरू उनको पिछ लागे र ितनीहरूले मोआबीहरूबाट यदर्नका जघँारहरू
लए, र ितनीहरूले कसलैाई पिन त्यो नदी तनर् िदएनन ्। 29 त्यस बलेा ितनीहरूले

मोआबका दश हजार मािनसहरूलाई मरे, र ितनीहरू सबै ब लया र सक्षम मािनसहरू
िथए । एउटा पिन उम्केन । 30 यसलैे त्यस िदन मोआब इ ाएलको शासनको
अधीनमा आयो, र दशेमा असी वषर्सम्म शा न्त भयो । 31 एहूदपिछ अनातका
छोरा शमगर अकार् न्यायकतार् भए जसले पाल्त ु पश ु धपाउने लौरोले प लश्तीहरूका
छ सय मािनसहरूलाई मरे । उनले इ ाएललाई खतराबाट पिन छुट्कारा िदए ।

4
1 एहूद मरेपिछ, परम भकुो द ृ ष् टमा जे कुरा खराब िथयो, इ ाएलका

मािनसहरूले फे र त्यही गरे । 2 परम भलुे ितनीहरूलाई कनानका राजा याबीनको
हातमा बिेचिदनभुयो जसले हासोरमा राज् य गथ । ितनको सनेाका कमाण् डरको
नाउँ सीसरा िथयो, र उनी हरोशते हग्गोियममा बस्थे । 3 इ ाएलका मािनसहरूले
परम भलुाई सहायताको िन म्त पकुारे, िकनभने सीसरासगँ नौ सय फलामका
रथहरू िथए र ितनले इ ाएलका मािनसलाई िबस वषर्सम्म बलपवुर्क अत् याचार
गरे । 4 त्यस समय इ ाएलमा एक अगमवािदनी, दबोरा (लप्पीदोतकी पत् नी)
नतेतृ् व गन न्यायकतार्को िथइन ् । 5 ितनी ए ाइमको पहाडी दशेमा रामा र
बथेलेको िबचमा दबोराको खजरुको रूखमिुन बस् ने गिथर्न,् र इ ाएलका मािनसहरू
आफ्ना िववादहरू िमलाउन ितनीकहाँ आउँथे । 6 ितनले नाप् तालीको केदशेबाट
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अबीनोअमका छोरा बाराकलाई बोलाइन ्र ितनलाई भिनन,् “परम भ,ु इ ाएलका
परमशे् वरले ितमीलाई यस्तो आज्ञा गन ुर्हुन्छ, ‘तबोर डाँडामा जाऊ, र नाप् ताली र
जबलूनूबाट ितमीसगँ दश हजार मािनसहरू ल् याऊ । 7 याबीनका सनेाका कमाण् डर
सीसरालाई त्यसका रथहरू र त्यसका सनेाका साथमा कीशोन खोलामा ितमीिसत
भटे्नलाई म ल्याउनछुे, र ितमीलाई म त्यसमािथ िवजयी बनाउनछुे ।’ ” 8बाराकले
ितनलाई भन,े “तपाईं मसगँ जानभुयो भने म जान्छु, तर तपाईं मसगँ जानभुएन भने म
जान् न ँ।” 9 ितनले भिनन,् “िन श् चत रूपमा म ितमीसगँ जानछुे । तर जनु बाटो ितमी
जाँदछैौ त्यसले ितमीलाई सम्मान िदनछैेन, िकनिक परम भलुे सीसरालाई एउटी
स् ीको हातमा बिेचिदनहुुनछे ।” त्यसपिछ दबोरा खडा भइन ्र बाराकसगँ केदशेमा
गइन ।् 10बाराकले जबलूनू र नाप् तालीका मािनसहरूलाई उनीसगँै केदशेमा जानको
िन म्त बोलाए । दश हजार जना मािनसहरू ितनको पिछ आए र दबोरा पिन ितनीसगँै
गइन ्। 11 यित बलेा केनीहरू, अथार्त ् होबाबका (मोशाका ससरुाका) सन् तानबाट
हबेरेले (केनील)े आफूलाई अलग् यएका, र आफ्नो पाललाई केदशे निजकैको
सानान् नीममा फलाँटको रूखको छेउमा टाँगकेा िथए । 12 अबीनोअमका छोरा
बाराक तबोर डाँडामा गएका िथए भन् ने कुरा जब ितनीहरूले सीसरालाई भन,े 13 तब
सीसराले आफ्ना सबै रथहरू, नौ सय फलामका रथहरू, र हरोशते हग्गोियमदे ख
कीशोन खोलासम्म आफूसगँ भएका सबै सनेालाई बोलाए । 14 दबोराले बाराकलाई
भिनन,् “जाऊ! िकनिक परम भलुे ितमीलाई सीसरामािथ िवजय िदनभुएको िदन
आजै हो । के परम भलुे ितमीलाई अगवुाइ गन ुर्भएको छैन र?” यसलैे आफ्नो
पिछ लागकेा दश हजार मािनसलाई साथमा लएर बाराक तबोर डाँडाबाट तल गए
। 15सीसरा र उनका सबै रथहरू र उनका सबै सनेालाई तरवारको धारले परम भलुे
अलमल पा रिदनभुयो । अिन सीसरा आफ्नो रथबाट तल झरे र पदैल नै भागे
। 16 तर बाराकले रथहरू र सनेालाई हरोशते हग्गोियमसम्म लखटेे, र सीसराका
सम् पणुर् सनेा तरवारको धारले मा रए, र एक जना मािनस पिन बाँचने । 17 तर सीसरा
केनी हबेरेकी पत् नी याएलको पालमा भागरे गए, िकनिक हासोरका राजा याबीन
र केनी हबेरेको प रवारका िबचमा िमलाप िथयो । 18 याएल सीसरालाई भटे्न
बािहर गइन ्र भिनन,् “मरेा मा लक यता फकर् नहुोस ्र नडराउनहुोस ्।” यसलैे उनी
ितनीितर फक र ितनको पालिभ पस,े र ितनले उनलाई एउटा कम्बल ओढाइिदइन ्
। 19 उनले ितनलाई भन,े “मलाई अ लकता पानी िपउन दऊे, िकनिक मलाई
ितखार् लागकेो छ ।” ितनले दधू हा लएको मशक खो लन ्र ितनलाई िपउन िदइन,्
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र ितनले उनलाई फे र ओढाइिदइन ् । 20 उनले ितनलाई भन,े “पालको ढोकामा
खडा बस । कोही आएर यहाँ कोही छ भनी ितमीलाई सोध्यो भन,े ‘छैन’ भन् न ू
।” 21 त्यसपिछ याएल (हबेरेकी पत् नी) पालको एउटा कीला र मङु् ो आफ् नो
हातमा लइन ् र िवस्तारै उनको निजक गइन,् िकनिक उनी मस्त िन ामा िथए र
उनको कन्चटबाट त्यो पालको कीलालाई भइँुमा नछेिडंदासम्म ितनले ठोिकिदइन ्
र उनी मरे । 22 बाराकले सीसरालाई खोज्दै गदार्, याएल उनलाई भटे्न बािहर
गइन ्र ितनलाई भिनन,् “आउनहुोस,् तपाईंले खोिजरहनभुएको मािनस म तपाईंलाई
दखेाउनछुे ।” यसलैे उनी ितनीसगँ िभ गए, र सीसराको कन्चटमा पालको कीला
गािडएर ऊ त् यहाँ मरेर ढलकेो िथयो । 23 यसरी त्यस िदन परमशे् वरले कनानका
राजा याबीनलाई इ ाएलका मािनसहरूका साम ु परास्त गन ुर्भयो । 24 इ ाएलका
मािनसहरूले कनानका राजा याबीनलाई नष् ट नगरेसम्म उनको िवरु ितनीहरूको
सामथर् बढ्दै गयो ।

5
1 त्यो िदन दबोरा र अबीनोअमका छोरा बाराकले यो गीत गाए: 2 “जब

अगवुाहरूले इ ाएललाई नतेतृ्व गछर्न,् जब मािनसहरू य ु को िन म्त स् वइच् छाले
राजी हुन्छन,् तब हामी परम भकुो शसंा गछ !ं 3 ए राजाहरू, सनु! ए अगवुाहरू
ध्यान दओे! म परम भकुो िन म्त गाउनछुे । म इ ाएलका परम भु परमशे् वरको
शसंा गाउनछुे । 4 हे परम भ,ु जब तपाईं सइेरबाट बािहर िनस्कनभुयो, जब

तपाईं एदोमबाट िहडं्नभुयो, तब पथृ्वी काँप् यो, र आकाश पिन थरथर डरायो
। अिन बादलहरूले पानी झारे । 5 परम भकुो महुारको साम ु पहाडहरू थरथर
डराए । इ ाएलका परम भु परमशे् वरको महुारको साम ु िसनै पवर्त पिन थरथर
काँप् यो । 6शमगर (अनातका छोरा) को समयमा, याएलको समयमा, मलु बाटोहरू
त्यािगएका िथए, अिन पदया ीहरूले घमुाउरा बाटोहरू मा योग गरे । 7 म,
दबोरा, इ ाएलकी आमाको रूपमा खडा नभएसम्म, इ ाएलका गाउहँरूमा थोरै
मािनसहरू मा िथए! 8जब ितनीहरूले नयाँ दवेताहरू चनु,े तब त् यहाँ सहरका मलु
ढोकाहरूमा य ु हुन् थ् यो र पिन त्यहाँ इ ाएलमा भएका चा लस हजार जनासगँ कुनै
ढाल वा भालाहरू दे खएन । 9 मरेो हृदय इ ाएलका कमाण् डरहरू र स् वइच् छाले
सवेा गन मािनसहरू ित छ । ितनीहरूका िन म्त हामी परम भकुो शसंा गछ !ं
10 ए सतेा गधाहरूमा बसरे सवार हुनहेरू, िप ुँका राडीहरूमा बस् नहेरू र सडकमा
िहडं्नहेरू हो, यसको बारेमा िवचार गर । 11 पधँरेाहरूमा गीत गाउनहेरूका सोर
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सनु । त्यहाँ ितनीहरू फे र पिन परम भकुा धािमर्क कामहरू, र इ ाएलमा उहाँका
यो ाहरूका धािमर्क कामहरूका बारेमा बताउछँन ् । अिन परम भकुा मािनसहरू
सहरका वशे ारहरूितर लागे । 12 उठ, उठ दबोरा! उठ, उठ, एउटा गीत
गाऊ! ए बाराक, ए अबीनोअमका छोरा, उठ, र आफ्ना कैदीहरूलाई समाऊ
। 13 तब बाँचकेाहरू कु लनहरूकहाँ आए । परम भकुा मािनसहरू यो ाहरूसगँ
मकहाँ तल आए । 14 ितनीहरू ए ाइमबाट आए, जसको जग अमालकेमा छ
। बने्यामीनका मािनसहरू ितमीहरूका पिछ आए । माकीरबाट कमाण् डरहरू,
र जबलूनूबाट अिधकारीका लौरो लनहेरू तल आए । 15 इस्साखारका मरेा
राजकुमारहरू दबोरािसत िथए । र इस्साखार बाराकिसत िथए उनको पिछ-पिछ
उनको कमाण् डमा ितनीहरू बसेीमा गए । रूबनेका कुलहरूका माझमा हृदय खोज्ने
काम धरैे भयो । 16 गोठालाहरूले आफ्ना बगालको िन म्त बाँसरुी बजाएको सनु्द,ै
ितमीहरू िकन आगोका व रप र बस्यौ? रूबनेका कुलहरूका बारेमा हृदय खोज्ने
काम धरैे भयो । 17 िगलाद यदर्नको पा रप नै बस् यो । अिन दान, ऊ जहाजहरूमा
िकन घिुमरह् यो? आशरे समु िकनारमा नै रह् यो र आफ् ना बन्दरगाहहरूको निजक
बस् यो । 18 जबलूनू यस्तो कुल िथयो जसले मतृ्यकुो साम ु आफ्नो ाण जो खममा
पाथ्य , र नप् तालीले पिन य ु को मदैानमा त् यसै गर् यो । 19 राजाहरू आए, ितनीहरू
य ु लडे । कनानका राजाहरू मिग ोका खोलाहारू निजक तानाकमा य ु लडे ।
तर ितनीहरूले लटुको रूपमा कुनै चाँदी लगनेन ् । 20 आकाशबाट ताराहरू य ु
लड,े आकाशमा ितनीहरूका मागर्हरूबाट ितनीहरू सीसराको िवरु मा य ु लडे ।
21कीशोन खोलाले ितनीहरूलाई बगायो, त्यो परुानो खोला,कीशोन खोला । ए मरेो
ाण, िनरन् तर िहडं, शाहसी हो! 22 तब घोडाहरूका टापहरूका आवाज, त् यसका

श शालीहरू कुदकेो आवाज आयो । 23 परम भकुा दतूले भन् छन,् ‘मरेोजलाई
सराप!’ ‘त्यसमा बसोबास गनहरूलाई िनश् चय नै सराप! िकनभने श शाली
यो ाहरूसगँको य ु मा, ितनीहरू परम भलुाई सहायता गनर् आएनन ् ।’ 24 सबै
स् ीहरूमा याएल धरैे आिशिषत िछन,् याएल (केनी हबेरेकी पत् नी), पालहरूमा
बस् ने सबै स् ीहरूमा ितनी धरैे आिशिषत िछन ् । 25 त्यो मािनसले ितनीसगँ पानी
माग्यो, र ितनले उसलाई दधू िदईन ् । ितनले त्यसको िन म्त राजकुमारहरूलाई
सहुाउदँो मक्खन रा खएको भोजन ल्याइन ् । 26 ितनले आफ्नो हात पालको
कीलामा रा खन,् र आफ्नो दािहने हात मङु् ोमा रा खन ् । त्यही मङु् ोले ितनले
सीसरालाई िहकार्इन,् ितनले त्यसको िशर कुच् याइन ् । त्यसको कन्चटलाई छेडरे
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ितनले त्यसको खप्परलाई टु ा-टु ा पा रन ्। 27 ितनका पाउनरे त्यो मर् यो, त्यो
त्यहीं ढल्यो, र त्यहीं ढ लरह् यो । ितनका पाउका िबचमा त्यो ढल्यो । जहाँ
त्यो ढल्यो, त्यहीं ु रतािसत मा रयो । 28 सीसराकी आमाले झ्यालबाट हे रन ् र
पीडामा िचच्याएर ितनले भिनन,् ‘उसको रथ आउनलाई िकन यित िढलो भयो?
उसका रथहरू तान् ने घोडाहरूका खु ा बजकेो आवाज िकन आएन?’ 29 ितनका
राजकुमारीमध् ये सबभैन्दा ब ु मान्ले जवाफ िदइन,् र ितनले आफैं लाई उही जवाफ
िदइन ्। 30 ‘के ितनीहरूले लटुका सामान पाएर आपसमा बाँडकेा छैनन ्र? हरेक
मािनसको िन म्त एउटा कोख, वा दईुवटा कोख । सीसराको िन म्त रङ् गाइएका
कपडाहरू, र ब ु ा भएका रङ् गाइएका कपडाहरूका लटुहरू, लटेुराहरूका िन म्त
दईुवटा ब ु ा भएका रङ् गाइएका कपडाहरू?’ 31 यसलै,े हे परम भ,ु तपाईंका सबै
श हुरू नाश होऊन!् तर तपाईंका िम हरू आफ्नो श मा उदाएको सयुर्झैं होऊन ्
।” त् यसपिछ दशेमा चा लस वषर्सम् म शा न्त भयो ।

6
1 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो इ ाएलीहरूले त्यही गरे, र उहाँले

ितनीहरूलाई सात वषर्सम् म िम ानीका हातमा स ु म्पिदनभुयो । 2 िम ानीको श ले
इ ाएललाई अत् याचार गर् यो । िम ानीका कारणले इ ाएलका मािनसहरूले
पहाडका ओडारहरू, गफुाहरू, र िकल् लाहरू बस् न लागे । 3 यस् तो भयो, जित बलेा
इ ाएलीहरूले आफ् ना बालीहरू लगाउथँ,े त् यित बलेा िम ानीहरू र अमालकेीहरू
र पवूर्का मािनसहरूले इ ाएलीहरूलाई आ मण गथ । 4 ितनीहरूले दशेमा आफ्ना
सनेा तयार गथ, र गाजासम्मै सबै बालीहरू नष् ट गथ । ितनीहरूले इ ाएलमा
भोजन, भडेाहरू, गाइवस्त ु वा गधाहरू केही पिन छोड्दनैथे । 5 ितनीहरूले आफ् ना
पाल्त ु वस्तहुरू र पालहरू लएर आउँदा, ितनीहरू सलहहरूका हुलझैं हुन् थ,े र
ितनीहरूका मािनसहरू र ऊँटहरू गन् न असम्भव हुन्थ्यो । त्यस दशेलाई नष् ट गनर्को
िन म्त ितनीहरूले आ मण गथ । 6 िम ानीहरूले इ ाएलीहरूलाई यित धरैे कमजोर
बनाए, जसको कारणले इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई पकुारे । 7 जब
िम ानीहरूका कारणले इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई पकुारा गरे, 8 तब
परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त एक जना अगमव ा पठाउनभुयो । ती
अगमव ाले ितनीहरूलाई भन,े “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः
‘मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट िनकालरे ल्याएँ । मलैे ितमीहरूलाई दासत्वको
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घरबाट बािहर िनकालरे ल्याएँ । 9 मलैे ितमीहरूलाई िम ीहरूका हातबाट र
ितमीहरूलाई अत् याचार ग ररहकेा सबै जनाका हातबाट बचाएँ । ितनीहरूलाई
मलैे ितमीहरूका सामबुाट लखटेें, र ितमीहरूलाई मलैे ितनीहरूका दशे िदएँ ।
10मलैे ितमीहरूलाई भनें, “म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । मलैे ितमीहरूलाई
एमोरीहरूका दवेहरूलाई नपजु भनरे आज्ञा िदएँ, जसको दशेमा ितमीहरू बसोबास
ग ररहकेा छौ ।” तर ितमीहरूले मरेो आज्ञा पालना गरेका छैनौ ।’ ” 11 यित
बलेा परम भकुा दतू आए र अबीएजरेी योआशको, ओ ा भन् ने ठाउँको फलाँटको
रूखमिुन बस,े जित बलेा िम ानीहरूबाट लकुाउनलाई योआशका छोरा िगदोनचािहं
दाखको कोल भइँमा गहू ँ चटेुर छु ाउँदै िथए । 12 परम भकुा दतू ितनीकहाँ
दखेा परे र ितनलाई भन,े “त ँ बलवान ् यो ा होस,् परम भु तसँगँ हुनहुुन्छ!”
13 िगदोनले ितनलाई भन,े “ओहो, मरेा मा लक, परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ भन,े
िकन हामीलाई यी सबै कुरा हुन आएका हुन?् उहाँका सबै आश् चयर्पणू र् कामहरू
कहाँ छन ज्सका बारेमा हा ा पखुार्हरूले हामीलाई यसो भनकेा िथए, ‘के परम भलुे
हामीलाई िम दशेबाट बािहर िनकाल्नभुएन र?’ तर अिहले परम भलुे हामीलाई
त्याग् नभुएको र हामीलाई िम ानीका हातमा िदनभुएको छ ।” 14 परम भलुे
ितनलाई हने ुर्भयो र यसो भन् नभुयो, “तसँगँ भएको बलमा त ँ जा । इ ाएललाई
िम ानीको हातबाट छुटा । के मलैे तलँाई पठाएको होइन र?” 15 िगदोनले उहाँलाई
भन,े “कृपया, परम भ,ु म कसरी इ ाएललाई छुटाउन सक्छु र? हने ुर्होस,् मरेो
प रवार मनश् शमेा सबभैन्दा कमजोर छ, र मरेो िपताको घरानामा म सबभैन्दा कम
मह वको छु ।” 16 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “म तसँगँ हुनछुे, र तैंले सम् पणूर्
िम ानी सनेालाई एक जना मािनसलाई झैं गरी परास्त गनछस ् ।” 17 िगदोनले
उहाँलाई भन,े “तपाईं मसगँ खशुी हुनहुुन्छ भन,े मसगँ बोल्ने तपाईं नै हुनहुुन्छ भनरे
तपाईंले मलाई एउटा िचन्ह िदनहुोस ् । 18 म तपाईंकहाँ आउन र तपाईंलाई मरेो
उपहार ल् याएर तपाईंको साम ु नराखसेम्म, कृपया यहाँबाट नजानहुोस ्।” परम भलुे
भन् नभुयो, “त ँ नफकसम्म म पखर्नछुे ।” 19 िगदोन गए र एउटा पाठो तयार गरे र
पाँच पाथी िपठोबाट अखिमरी रोटी बनाए । उनले मासलुाई एउटा टोकरीमा राख,े
र झोलचािहं एउटा भाँडोमा राख,े अिन ती फलाँटको रूखमिुन उहाँकहाँ ल् याए र
ती ट याए । 20 तब परम भकुा दतूले ितनलाई भन,े “मास ु र अखिमरी रोटी उठा
र ती यस च ानमािथ राख,् र तीमािथ त्यो झोल खन् याइदे ।” िगदोनले त्यसै गरे ।
21 तब परम भकुा दतूले आफ्नो हातको लौरोको टुप्पोले त्यो छोए । त् यसले उहाँले
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मास ु र अखिमरी रोटीलाई छुनभुयो । त् यो च ानबाट एउटा आगो िन स्कयो, र मास ु
र अखिमरी रोटीलाई भस्म गर् यो । तब परम भकुा दतू गइहाले र िगदोनले उनलाई
फे र दखेनेन ्। 22 ितनी परम भकुा दतू रहछेन ्भनरे िगदोनले बझुे । िगदोनले भन,े
“हे परम भु परमशे् वर! िकनिक मलैे परम भकुा दतूलाई आमन-ेसामने दखेें!”
23 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “तलँाई शा न्त होस!् नडरा, त ँ मनछैनस ् ।”
24 यसलैे िगदोनले त्यहाँ परम भकुो िन म्त एउटा वदेी बनाए । ितनले त्यसको नाउँ
“परम भुशा न्त हुनहुुन्छ” भने । आजको िदनसम्म त्यो अबीएजरेी वशंको ओ ामा
छ । 25 त्यस रात परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “तरेो बबुाको एउटा साँढ,े र अक
सात वषर्को एउटा साँढे ल,े र तरेो बबुाको बाल दवेताको वदेी भत्काइद,े र त्यसको
छेऊमा भएको अशरेा दवेीको मिुतर् ढा लदे । 26 यो शरणस्थानको मािथल् लो भागमा
परम भु तरेा परमशे् वरको िन म्त एउटा वदेी बना र त् यसलाई ठक िकिसमले बना
। तैलँ े काटेर ढालकेो अशरेा दवेीको काठ योग गरेर दो ो साँढलेाई होमब लको
रूपमा चढा ।” 27 यसलैे िगदोनले आफ्ना दश जना सवेकलाई लए र परम भलुे
ितनलाई भन् नभुएझैं गरे । तर िदनको समयमा त्यो काम गनर् ितनी आफ्ना िपताका
घराना र नगरका मािनसहरूसगँ स ै डराएका हुनाल,े ितनले त्यो काम रातमा गरे
। 28 िबहान जब नगरका मािनसहरू उठे, तब बाल दवेताको वदेी भ त्कएको,
र त्यसको छेऊमा भएको अशरेा दवेीको मिुतर् काटेर ढ लएको िथयो, र त्यहाँ
बनाइएको वदेीमािथ त्यो दो ो साँढलेाई चढाइएको िथयो । 29सहरका मािनसहरूले
एक-अकार्मा यसो भन,े “यो कसले गरेको हो?” जब ितनीहरूले अरूसगँ कुरा गरे
र जवाफको खोज,े तब ितनीहरूले भन,े “योआशका छोरा िगदोनले यो कुरा गरेको
हो ।” 30 अिन सहरका मािनसहरूले योआशलाई भन,े “ित ो छोरालाई बािहर
ल्याऊ, तािक त्यो मा रयोस,् िकनभने त्यसले बाल दवेताको वदेी भत्काइिदएको र
त् यस छेऊको अशरेा दवेीको मिुतर् ढा लिदएको छ ।” 31 आफ्नो िवरु मा भएका
सबै जनालाई योआशले भन,े “के ितमीहरू बालको पक्षमा बोल्दछौ? के ितमीहरू
त्यसलाई बचाउछँौ? जसले त्यसको पक्षमा बोल्छ, त्यो िबहानकै समयमा मा रयोस ्
। बाल दवेता हो भन,े कसलैे त्यसको वदेी भत्काइिददंा त्यसले आफ्नो सरुक्षा आफैं
गरोस ् ।” 32 त् यसकारण, त्यो िदनमा ितनीहरूले िगदोनलाई “यरूब-बाल” भन,े
िकनभने ितनले यसो भनकेा िथए, “बालले त्यसको िवरु आफ्नो सरुक्षा आफैं
गरोस,्” िकनभने िगदोनले बालको वदेी भत्काए । 33 यत बलेा सबै िम ानीहरू,
अमालकेीहरू, र पवूर्का मािनसहरू एकसाथ भलेा भए । ितनीहरूले यदर्न तरे र
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ियजरेलको बसेीमा छाउनी हाले । 34 तर परम भकुो आत्मा िगदोनमािथ आउनभुयो
। िगदोनले तरुही फुके, र अबीएजरेी वशंलाई बोलाए तािक उनीहरू ितनको पिछ
लाग् न सकून ् । 35 उनले मनश्शभे र नै दतूहरू पठाए, र उनीहरूलाई पिन ितनको
पिछ लाग् न बोलाइयो । ितनले आशरे, जबलूनू, र नप् तालीकहाँ पिन दतूहरू पठाए,
र उनीहरू ितनलाई भटे्न िनस्के । 36 िगदोनले परमशे् वरलाई भन,े “तपाईंले
भन् नभुएझैं, तपाईंले इ ाएललाई बचाउनलाई मलाई योग गन इच्छा गन ुर्हुन् छ भने
— 37 हने ुर्होस,् म खलामा भडेाको ऊन राख्दछुै । यस ऊनमा मा शीत पर् यो, र
जिमनचािहं परैु सकु्खा र ो भन,े तब तपाईंले भन् नभुएझैं इ ाएललाई बचाउनलाई
तपाईंले मलाई योग गन ुर्हुनछे भनी म जान् नछुे ।” 38 यस्तो भयो – भो लपल् ट
िबहानै िगदोन उठे, उनले ऊन िनचोरे, र ऊनबाट शीत िनचरेर एक बटुको पानी भरे
। 39 त्यसपिछ िगदोनले परम भलुाई भन,े “कृपया मसगँ न रसाउनहुोस,् म फे र
एकपल् ट बोल् नछुे । मलाई फे र एकपल् ट ऊनको योग गरेर जाँच गनर् िदनहुोस ्।
योपल् ट त्यो ऊनलाई सकु्खा छोिडिदनहुोस,् र त्यसको व रप रको जिमनमा सबिैतर
शीत रहोस ् ।” 40 ितनले त्यस रात जे होस ्भनी मागकेा िथए, परमशे् वरले त्यस्तै
गन ुर्भयो । त्यो ऊन सकु्खा िथयो, र त्यसको व रप रको जिमनमा चारैितर शीत
िथयो ।

7
1 त्यसपिछ यरूब-बाल, (अथार्त ् िगदोन) र उनीसगँ भएका सबै जना

मािनसहरू िबहानै उठे, र हरोदको पानीको मलूको छेउमा ितनीहरूले छाउनी
हाले । िम ानीहरूको छाउनीचािहं ितनीहरूको उ रप को मोरेको पहाडनिजकको
मदैानमा िथयो । 2 परम भलुे िगदोनलाई भन् नभुयो, “िम ानीहरूमािथ तलँाई िवजय
िदन मलाई चािहएको भन् दा धरैे सनेा छन,् तािक इ ाएलले मसगँ यसो भनरे
घमण्ड नगरोस,् ‘हा ो आफ्नै श ले हामीलाई बचाएको हो ।’ 3 यसकारण
अब मािनसहरूले सनु् ने गरी घोषणा गर र यसो भन,् ‘जो डराएको छ, जो थरथर
भएको छ, ऊ फक स ् र िगलाद डाँडाबाट िवदा होस ् ।’ ” यसलैे बाइस हजार
मािनसहरू फकर गए, र दश हजार बाँकी रहे । 4 परम भलुे िगदोनलाई भन् नभुयो,
“मिनसहरू अझै पिन ज् यादै धरैे छन ्। ितनीहरूलाई तल पानीमा लजैा, र त्यहाँ तरेो
िन म् त ितनीहरूका सङ्ख्या म कम ग रिदनछुे । म तलँाई भन् छु, ‘यो व् य क् तचािहं
तसँगँ जानछे’ भन,े ऊ तसँगँ जानछे । तर म तलँाई बन् छु, ‘यो व् य क् तचािहं तसँगँ
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जानछैेन’ भन,े ऊ तसँगँ जानछैेन ।” 5 यसलैे िगदोनले मािनसहरूलाई तल पानीमा
लग,े र परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “घुडँा टेकेर पानी िपउनहेरूबाट कुकुरले झैं
चाटेर पानी िपउनहेरूलाई अलग गर ्।” 6 ितन सय जना मािनसहरूले चाटेर िपए
। अरू बाँकी मािनसले घ ुडँा टेकेर पानी िपए । 7 परम भलुे िगदोनलाई भन् नभुयो,
“यी चाटेर पानी िपएका ितन सय जना मािनसहरू लएर ितमीहरूलाई म बचाउनछुे
र िम ानीहरूमािथ िवजय िदनछुे । अरू हरेक मािनसलाई आफ्नै ठाउँमा फकर जान
दे ।” 8 यसलैे चिुनएकाहरूले आ-आफ्ना सर-समान र तरुहीहरू लए । िगदोनले
इ ाएलका सबै मािनस, हरेक मािनसलाई उसको आफ्नै पालमा फकार्इिदए, तर
ितनले ती ितन सय जना मािनसलाई राखे । अब िम ानीका छाउनी तल बसेीमा
िथयो । 9 त्यो रात परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “उठ!् छाउनीलाई आ मण गर,्
िकनिक म तलँाई त्यसमािथ िवजय िदन जाँदछुै । 10तर तलँाई तल जान डर लागकेो
छ भन,े तरेो सवेक परूाहसगँ तल छाउनीमा जा, 11 र ितनीहरूले के भन्दछैन,्
त्यो सनु,् र छाउनीमा आ मण गनर् तरेो साहस बढ्नछे ।” यसलैे िगदोन आफ्ना
सवेक परूाहसगँ तल छाउनीको सरुक्षाबल भएको ठाउँमा गए । 12 िम ानीहरू,
अमालकेीहरू, र पवूर्का सबै मािनसहरू बसेीमा, सलहका हुलझैं भलेा भएर बसकेा
िथए । ितनीहरूका ऊँटहरू अनिगन्ती िथए, र ितनीहरूको सङ्ख्या समु िकनारका
बालवुाका कणहरूभन्दा पिन धरैे िथए । 13जब िगदोन त्यहाँ पगु,े एक जना मािनसले
आफ् नो साथीलाई सपनाको बारेमा भन् दै िथयो । त्यस मािनसले भन्यो, “हरे, मलैे
एउटा सपना दखेें, र जौको एउटा रोटी िम ानीको छाउनीिभ गडु्दै आयो । त्यो
पालमा आयो, र त्यसलाई जोडले िहकार्यो र त्यसलाई उल्टो गरी पल्टाइिदयो,
यसलैे त्यो ढल्यो ।” 14 अक मािनसले भन्यो, “यो त इ ाएली िगदोनको
(योआशका छोराको) तरवारबाहके अरू केही होइन । परमशे् वरले ितनलाई िम ानी
र ितनीहरूका सबै सनेामािथ िवजय िदनभुएको छ ।” 15 जब िगदोनले त्यस सपना
भनकेो र त्यसको अथर् लगाइएको सनु,े तब ितनले घोप् टो परेर दण्डवत ्गरे । ितनी
इ ाएलको छाउनीमा फकर गए र भन,े “उठ! परम भलुे ितमीहरूलाई िम ानी
सनेामािथ िवजय िदनभुएको छ ।” 16 ित ितन सय जना मािनसलाई ितनले ितनवटा
समहुमा िवभाजन गरे, र ितनले उनीहरूलाई सबै तरुहीहरू र हरेक गा ोिभ राँको
हालरे खाली गा ोहरू िदए । 17 ितनले उनीहरूलाई भन,े “मलाई हरे, र म जे
गछुर् त्यही गर । हरे! जब म छाउनीको छेऊमा पगु्छु, तब म जे गछुर् ितमीहरूले
त्यही गन ूर् । 18 जब म तरुही फुक्छु, मसगँ भएका सबै जनाल,े तब छाउनीको
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हरेक कुनाबाट ितमीहरूका तरुहीहरू पिन फुक् न ू र यसो भनरे कराउन ू ‘परम भकुो
िन म् त र िगदोनको िन म्त!’ ” 19 यसलैे िगदोन र ितनीसगँ भएका एक सय जना
मािनस राती दश बजिेतर छाउनीको छेऊमा गए । िम ानीहरूले रक्षकको हरेफेर
गद िथए, ितनीहरूले तरुहीहरू फुके र आफ् ना हातहरूमा भएका गा ोहरू फुटाए ।
20 ितनै दलले तरुहीहरू फुके र गा ोहरू फुटाए । ितनीहरूले राँकोलाई आ-आफ्ना
दे े हातमा लए र तरुही फुक् नलाई दािहने हातमा बोके । ितनीहरू कराएर भन,े
“परम भकुो िन म् त र िगदोनको िन म् त तरवार ।” 21 हरेक मािनस आफ्नो ठाउँमा
छाउनीको व रप र खडा भए र सबै िम ानी सनेा भागे । ितनीहरू ठुलो सोरमा
कराए र भागे । 22 जब ितनीहरूले ितन सय तरुही फुके, तब परम भलुे हरेक
िम ानीको तरवारलाई आ-आफ्ना साथी-लडाकु र ितनीहरूका सबै सनेाको िवरु मा
उठाउनभुयो । सबै सनेाहरू सरेरातफर् बथे-िश ामसम्म, र तब्बातको निजक हािबल-
महोलाको िसमानासम्म भागे । 23 नप् ताली, आशरे, र सबै मनश्शबेाट इ ाएलका
मािनसहरू बोलाइए, र ितनीहरू िम ानीहरूका पिछ लागे । 24 िगदोनले यसो भन्दै
ए ाइमको सबै पहाडी दशेमा दतूहरू पठाए, “िम ानीहरूको िवरु तल जाओ
र ितनीहरूलाई रोक् नको िन म्त बथे-बरासम्म यादर्न नदीमािथ िनयन् ण गर ।”
यसलैे ए ाइमका सबै मािनसहरू एकसाथ भलेा भए र बथे-बरासम्म यदर्न नदीमािथ
िनयन् ण गरे । 25 ितनीहरूले दईु िम ानी राजकुमार, ओरेब र जएबलाई कब् जा गरे
। ितनीहरूले ओरेबलाई ओरेबको च ानमा, र जएबलाई जएबको दाखको कोलमा
मारे । ितनीहरूले िम ानीहरूका पिछ के ै गए र ितनीहरूले यदर्नको वा र भएका
िगदोनकहाँ ओरेब र जएबका टाउकाहरू लएर आए ।

8
1 ए ाइमका मािनसहरूले िगदोनलाई भन,े “तपाईंले हामीलाई यो के गन ुर्भयो?

तपाईं िम ानीहरूका िवरु मा य ु गनर् जानहुुदँा तपाईंले हामीलाई बोलाउनभुएन ।”
तब उनीहरूले ितनीसगँ ठुलो बहस भयो । 2 ितनले उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले
गरेका तलुनामा मलैे के नै गरेको छु र? के अबीएजरेको सबै दाखको फसलभन्दा
ए ाइमको बोटमा टप् न छुटेका दाख नै असल छैनन ् र? 3 परमशे् वरले
ितमीहरूलाई िम ानी शासकहरू, ओरेब र जएबमािथ िवजय िदनभुएको छ!
ितमीहरूका तलुनामा मलैे के ाप् त गरेको छु र?” जब ितनले यसो भने तब
ितनी ितको उनीहरूको रस मर् यो । 4 िगदोन यदर्नमा आए, र ितनी र ितनीसगँ
भएका ितन सय जना मािनसले त्यो तरे । ितनीहरू थाकेका िथए, तापिन ितनीहरूले



8:5 xvii न्यायकतार्हरू 8:19

खदे् ने काम ग ररहे । 5 ितनले सकु् कोतका मािनसहरूलाई भन,े “कृपया मरेो पिछ
आएका मािनसहरूलाई केही रोटी िदनहुोस,् िकनिक ितनीहरू थाकेका छन,् र
मचािहं िम ानी राजा जबेह र सल्मनु् नालाई खे ैछु ।” 6 तब अिधकारीहरूले भन,े
“के जबेह र सल्मनु् ना अब ित ा हातमा छन ् र? हामीले ित ो सनेालाई रोटी
िकन िदनपुर् यो?” 7 िगदोनले भन,े “परम भलुे हामीलाई जबेह र सल्मनु् नामािथ
िवजय िदनभुएपिछ, मरुभिूमका काँढाहरू र घोच्ने झाडीले म ितमीहरूका छाला
काढ्नछुे ।” 8 त्यहाँबाट ितनी पनीएलमा गए र त्यहाँका मािनसहरूसगँ पिन त्यही
कुरा भन,े तर पनीएलका मािनसहरूले ितनलाई सकु् कोतका मािनसहरूले झैं बोलरे
जवाफ िदए । 9 ितनले पनीएलका मािनसहरूसगँ पिन बोले र यसो भन,े “जब म
फे र सकुशल आउनछुे, तब म यो िकल्ला भत्काइिदनछुे ।” 10 यित बलेा जबेह र
सल्मनु् ना आफ्ना पन् हजार मािनससिहत कक रमा िथए । पवूर्का मािनसहरूका
सबै सनेाहरूमा यित नै बाँकी िथए, कनभने त्यहाँ तरवार चलाउने एक लाख
िबस हजार मािनसहरू मा रएका िथए । 11 नोबह र योगबहाभन्दा उता पालमा
बस् नहेरूका िहडं् ने बाटोमा िगदोन अिग बढे । ितनले श कुो सनेालाई परास्त गरे,
िकनिक आ मण हुन्छ भनरे ितनीहरूले सोचकेा िथएनन ् । 12 जबेह र सल्मनु् ना
भाग,े र जब िगदोनले ितनीहरूलाई खदे,े तब ितनले िम ानका ती दईु जना राजा जबेह
र सल्मनु् नालाई समात,े र ितनीहरूका जम्मै सनेाहरूमा ास ल् याए । 13 योआशका
छोरा िगदोन य ु बाट फकर हरेेस भन् ज् याङ्को बाटो गए । 14 ितनले सकु् कोतका
एक जना जवान मािनसलाई समाए र उसलाई सोधे । त्यस जवान मािनसले
सकु् कोतका सतह र जना अिधकारी र एल्डरका नाउँ ले खिदयो । 15 िगदोन
सकु् कोतका मािनसहरूकहाँ आए र भने “जबेह र सल्मनु् नालाई हरे, जसको बारेमा
ितमीहरूले मरेो खल्ली गर् यौ र यसो भन् यौ, ‘के ितमीले जबेह र सल्मनु् नालाई
परास् त ग रसकेका छौ र? हामीले ित ा सनेालाई रोटी िदनपुछर् भन् ने कुरा हामीलाई
थाहा छैन ।’ ” 16 िगदोनले सहरका एल्डरहरूलाई िनयन् णमा लए, र ितनले
सकु् कोतका मािनसहरूलाई मरुभिूमका काँढाहरू र घोच्ने झाडीले दण्ड िदए ।
17 तब ितनले पनीएलको िकल्ला भत्काइिदए र त्यस सहरका मािनसहरूलाई
मारे । 18 तब िगदोनले जबेह र सल्मनु् नालाई भन,े “ितमीहरूले तबोरमा कस्ता
मािनसहरूलाई मार् यौ?” ितनीहरूले जवाफ िदए, “ितनीहरू तपाईंजस्तै िथए ।
ितनीहरूमध् ये हरेक व् य क् त राजाका छोराजस् ता दे खन्थे ।” 19 िगदोनले भन,े
“ितनीहरू मरेा दाज-ुभाइ, मरेी आमाका छोराहरू िथए । परम भु जीिवत हुनभुएको
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हुनाल,े ितमीहरूले ितनीहरूलाई जीिवतै राखकेा भए, म ितमीहरूलाई मान िथइन ँ
।” 20 ितनले आफ्नो जठेो छोरो यतेरेलाई भन,े “उठ् र उनीहरूलाई मार ।्” तर त्यो
जवान मािनसले आफ्नो तरवार िझकेन िकनिक ऊ डरायो, िकनभने ऊ अझसैम् म
एउटा सानो केटो नै िथयो ।” 21 त्यसपिछ जबेह र सल्मनु् नाले भन,े “तपाईं नै उठेर
हामीलाई मान ुर्होस!् िकनभने तपाईंसगँ परुुषको बल छ ।” िगदोन उठे र जबेह र
सल्मनु् नालाई मारे । ितनले उनीहरूका ऊँटका घाँटीमा भएका चन् हारका गहनाहरू
पिन लगे । 22 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरूले िगदोनलाई भन,े “तपाईं, तपाईंका
छोरा, तपाईंका नाितले हामीमािथ राज्य गरून,् िकनभने तपाईंले हामीलाई िम ानीका
हातबाट बचाउनभुएको छ ।” 23 िगदोनले ितनीहरूलाई भन,े “म ितमीहरूमािथ
राज्य गनछैन,ँ न त मरेो छोराले राज्य गनछ । परम भलुे नै ितमीहरूमािथ राज्य
गन ुर्हुनछे ।” 24 िगदोनले ितनीहरूलाई भन,े “म ितमीहरूसगँ एउटा अनरुोध गनर्
चाहन्छु: ितमीहरू हरेकले आफ्नो लटुको सामानबाट मलाई कुण्डलहरू दओे ।”
(िम ानीहरूले सनुका कुण्डल लगाउथँ,े िकनभने ितनीहरू इश्माएलीहरू िथए ।)
25 ितनीहरूलेजवाफ िदए, “ती तपाईंलाई िदन हामी खशुी छौं ।” ितनीहरूले एउटा
लगुा ओ ाए र हरेक मािनसले आफ्नो लटुको सामनाबाट कुण्डलचािह ँ त्यसमा
राखे । 26 उनले अनरुोध गरेका सनुका कुण्डलको तौल १,७०० शकेेल सनु भयो
। यी सनु ती चन् हारका गहनाहरू, अरू गहनाहरू, िम ानी राजाहरूले लगाएका
बजैनी वस् , र ितनीहरूका ऊँटका घाँटीमा भएका िस ीहरूभन्दा बाहकेका िथए
। 27 िगदोनले ती कुण्डलहरूबाट एउटा एपोद बनाए र आफ्नो सहर ओ ामा राख,े
र सबै इ ाएलले त्यसको पजुा गरेर वशे्याजस् तै भए । िगदोन र उनका घरमा
भएकाहरूका िन म्त यो एउटा पासो हुन गयो । 28 यसरी िम ानीहरू इ ाएलका
मािनसहरूका अधीनमा रहे र ितनीहरूले आफ्नो िशर फे र किहल्यै उठाएनन ् ।
यसरी िगदोनको समयमा दशेमा चा लस वषर्सम् म शा न्त भयो । 29योआशका छोरा,
यरूब-बाल गए र आफ्नै घरमा बसे । 30 िगदोनको वशंमा स री छोराहरू िथए,
िकनिक ितनका धरैे जना पत् नीहरू िथए । 31 शकेमामा बस् ने ितनकी उपपत् नीले
पिन ितनको िन म्त एउटा छोरो जन्माइन,् र िगदोनले उसको नाउँ अबीमलेके राखे ।
32योआशका छोरा िगदोन धरैे व ृ अवस्थामा मरे र ितनलाई आफ्नै बबुा योआशको
िचहानमा अबीएजरेीहरूको ओ ामा गािडयो । 33 िगदोनको मतृ्य ु हुनिेबि कै यस् तो
भयो, इ ाएलका मािनसहरू फे र फक र बाल दवेताहरूको पजुा गरेर वशे्याजस् ता
भए । ितनीहरूले बाल-बरीतलाई आफ्नो दवेता बनाए । 34 इ ाएलका मािनसहरूले
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परम भु आफ्ना परमशे् वरलाई सम्मान गनर् सम् झनेन,् जसले ितनीहरूलाई आफ् ना
व रप र भएका सबै श बुाट बचाउनभुएको िथयो । 35 यरूब-बालले (अथार्त ्
िगदोनल)े इ ाएलमा ितनीहरूका िन म्त गरेका सबै असल कुराहरूका खाितर
ितनीहरूले िगदोनको घरानालाई गरेका आफ्ना ितज्ञाहरूलाई परुा गरेनन ्।

9
1 यरूब-बालका छोरा अबीमलेके आफ्नी आमाका नातदेारहरूकहाँ शकेममा

गए र ितनले उनीहरूलाई र आफ्नी आमाको प रवारका सबै वशंलाई यसो भन,े
2 “यो कुरा सोध् नहुोस ्तािक शकेमका सबै अगवुाहरूले सनु् न सकून,् ‘तपाईंहरूका
िन म्त के असल हुन् छ, यरूब-बालका सबै स री जना छोराले तपाईंहरूमािथ
शासन गरेको, िक एक जनाले मा शासन गरेको?’ म तपाईंहरूकै हाड र मास ु
हु ँ भन् ने कुरा सम्झनहुोस ् ।” 3 ितनकी आमाका नातदेारहरूले ितनको बारेमा
शकेमका अगवुाहरूसगँ कुरा गरे, र ितनीहरू अबीमलेकेको पिछ लाग् न सहमत
भए, िकनिक ितनीहरूले भन,े “उनी हा ै भाइ हुन ् ।” 4 उनीहरूले ितनलाई
बाल-बरीतको म न् दरबाट चाँदीका स रीवटा िसक् का िदए र अबीमलेकेले ती
िसक् काले हुद ुर्ङ्गे र साहसी मािनसहरू भाडामा लए, जो ितनको पिछ लागे ।
5 अबीमलेके ओ ामा आफ्ना बबुाको घरमा गए, र ितनले एउटा ढुङ्गामा आफ्ना
स री जना दाजभुाइ, यरूब-बालका छोराहरूलाई मारे । यरूब-बालका कान्छा
छोरा, योताममा बाँकी रह,े िकनभने उनी लकेुका िथए । 6शकेम र बथे-िमल्लोका
सबै अगवुाहरू एकसाथ भलेा भए, र शकेममा रहकेो ठुलो रूखको छेउको खम्बामा
अबीमलेकेलाई राजा बनाए । 7 जब योतमलाई यो कुराको बारेमा सनुाइयो, ितनी
गए र िगरीज् जीम डाँडाको चचुरुामा खडा भए । ितनले ठुलो सोरमा कराएर भन,े
“ए शकेमका अगवुाहरू हो, मरेो कुरा सनु, तािक परमशे् वरले ितमीहरूलाई सनुनू ्।
8 एकपल् ट रूखहरूले आफ्नो िन म्त एउटा राजा अिभषके गनर्को िन म्त िनस्के ।
अिन ितनीहरूले जतैनूको रूखलाई भन,े ‘हामीमािथ राज् य गन ुर्होस ्।’ 9 तर जतैनूको
रूखले ितनीहरूलाई भन,े ‘के दवेताहरू र मानवजाितलाई सम् मान िदने मरेो तलेलाई
त्यागरे, अरू रूखहरूमािथ राज् य गनर् म फकर जाऊँ?’ 10 ती रूखहरूले नभेाराको
रूखलाई भन,े ‘आउनहुोस ्र हामीमािथ राज् य गन ुर्होस ्।’ 11 तर नभेाराको रूखले
ितनीहरूलाई भन,े ‘के मलैे मरेो ग ु लयोपन र मरेो असल फललाई त्यागरे अरू
रूखहरूमािथ राज् य गनर् म फकर जाऊँ?’ 12 ती रूखहरूले दाखको बोटलाई
भन,े ‘आउनहुोस ् र हामीमािथ राज् य गन ुर्होस ् ।’ 13 दाखको बोटले ितनीहरूलाई
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भन,े ‘के दवेताहरू र मानवजाितलाई खशुी तलु्याउने मरेो नयाँ दाखम लाई त्यागरे
अरू रूखहरूमािथ राज् य गनर् म फकर जाऊँ?’ 14 अिन ती सबै रूखहरूले
काँढाको झाडीलाई भन,े ‘आउनहुोस ् र हामीमािथ राज् य गन ुर्होस ् ।’ 15 त्यस
काँढाको झाडीले रूखहरूलाई भन्यो, ‘ितमीहरू साँच् चै नै मलाई ितमीहरूमािथ
राजा अिभषके गनर् चाहन्छौ भन,े आओ र मरेो छहारीमिुन सरुिक्षत भएर बस ।
होइन भन,े काँढाको झाडीबाट आगो बािहर िनस्कोस ्र लबेनानका दवेदारुहरूलाई
त्यसले भस्म पारोस ् ।’ 16 अब यसकारण, के ितमीहरूले अबीमलेकेलाई राजा
बनाएर सत्यता र इमान्दा रतामा काम गरेका छौ, र ितिमहरूले यरूब-बाल र उनका
घरानालाई ठक वहार गरेका छौ, र उनले पाउन योग्य दण्ड ितमीहरूले उनलाई
िदएका छौ भन,े 17 र मरेा बबुाले ितमीहरूका िन म्त य ु लडकेा, आफ्नो ाणलाई
जो खममा पारेका, र िम ानीहरूका हातबाट ितमीहरूलाई बचाएका कुरालाई िवचार
गरेका छौ भन,े 18 तर ितमीहरू त मरेा बबुाका घरानाका िवरु मा उठेका छौ र
उनका स री जना छोराहरूलाई एउटै ढुङ्गामा मारेका छौ । अिन ितमीहरूले
उनकी कमारीको छोरो, अबीमलेकेलाई शकेमका अगवुाहरूमािथ राजा तलु्याएका
छौ, िकनभने त्यो ितमीहरूको नातदेार हो । 19 ितमीहरूले यरूब-बाल र उनको
घरानासगँ इमान्दा रता र सत्यतामा वहार गरेका भए, ितमीहरू अबीमलेकेमा
खशुी रहो, र ऊ पिन ितमीहरूसगँ खशुी रहोस ्। 20 तर होइन भन,े अबीमलेकेबाट
आगो बािहर िनस्कोस,् र शकेम र बथे-िमल्लोका मािनसहरूलाई भस्म पारोस ् ।
अिन शकेम र बथे-िमल्लोका मािनसहरूबाट अबीमलेकेलाई भस्म पानर् आगो बािहर
आओस ् ।” 21 योताम भागरे बअेरमा गए । उनी त्यहाँ बसे िकनभने त्यो ठाउँ
उनको दाजु अबीमलेकेबाट धरैे टाढा िथयो । 22 अबीमलेकेले इ ाएलमािथ ितन
वषर्सम् म राज्य गरे । 23 परमशे् वरले अबीमलेके र शकेमका अगवुाहरूिबच एउटा
दषु् ट आत्मा पठाउनभुयो । शकेमका अगवुाहरूले अबीमलेके ितको िवश् वासमा
धोका िदए । 24 यरूब-बालका स री जना छोराको हत्याको बदलास्वरूप, र
ितनीहरूका हत्याको िन म्त ितनीहरूका भाइ अबीमलेके दोषी होस,् र ितनीहरूलाई
मानर्को िन म्त शकेमका मािनसहरूले उनलाई सहायता गरेका हुनाले ितनीहरू दोषी
होऊन ्भनरे परमशे् वरले यस्तो गन ुर्भयो । 25 यसलैे शकेमका अगवुाहरूले पहाडका
चचुरुाहरूमा उनलाई आ मण गनर् मािनसहरू कुरुवा राख,े र त्यो बाटो भएर िहडं्ने
सबलैाई ितनीहरूले लटेु । यस बारेमा अबीमलेकेलाई भिनयो । 26 एबदेका छोरा
गाल आफ्ना नातदेारहरूसगँ आए र ितनीहरू शकेममा गए । शकेमका अगवुाहरूले
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ितनीमािथ भरोसा गथ । 27 ितनीहरू बािहर खतेमा गए र दाखका बोटहरूबाट
दाखहरू बटुल,े र ितनीहरूलाई कुल्चे । आफ् ना दवेताहरूका म न् दरमा ितनीहरूले
एउटा चाड मनाए, र त्यहाँ ितनीहरूले खाए र िपए, र ितनीहरूले अबीमलेकेलाई
सरापे । 28 एबदेका छोरा गालले भन,े “अबीमलेके को हो, र शकेम को हो,
िक हामीले त्यसको सवेा गन ुर्पन? के त्यो यरूब-बालको छोरा होइन? के जबलू
त्यसको अिधकारी होइन? हामीले िकन शकेमका िपता हमोरका मािनसहरूको सवेा
गन ुर्पन? हामीले िकन अबीमलेकेको सवेा गन? 29 यी मािनसहरू मरेो कमाण् डमा
भएदे ख म अबीमलेकेलाई हटाइिदनिेथएँ । मलैे अबीमलेकेलाई भन् निेथएँ, ‘तरेो
सबै सनेालाई बािहर बोला ।’ ” 30 जब सहरका अिधकारी जबलूले एबदेका
छोरा गालले भनकेा कुरा सनु,े तब ितनी रसले चरू भए । 31 ितनले धोका
िदने उ ेश्यले अबीमलेकेकहाँ दतूकहरू पठाए, र यसो भन् न लगाए, “हने ुर्होस,्
एबदेका छोरा गाल र ितनका नातदेारहरू शकेममा आउँदछैन,् र ितनीहरूले सहरलाई
तपाईंका िवरु उचाल्दछैन ् । 32 अब, तपाईं र तपाईंका सनेाहरू रातको समयमा
उठ्नहुोस,् र मदैानमा आ मण गनर्लाई तयार बस् नहुोस ् । 33 अिन िबहान, घाम
उदाउने िबि कै, उठ्नहुोस ् र सहरमा आ मण गन ुर्होस ् । जब ितनी र ितनीसगँ
भएका मािनसहरू तपाईंको िवरु मा बािहर आउँछन,् तब ितनीहरूलाई के गन ुर्पछर्
त्यो गन ुर्होस ् ।” 34 यसकैारण अबीमलेके, र उनीसगँ भएका सबै मािनस रातको
समयमा उठे, र शकेमलाई आ मण गनर्को िन म्त चार समहुमा िवभािजत भई
ढुकेर बसे । 35 एबदेका छोरा गाल बािहर िनस्के र सहरको ढोकामा खडा भए
। अबीमलेके र उनीसगँ भएका मािनसहरू ितनीहरू लिुकरहकेा ठाउँबाट बािहर
िनस्के । 36जब गाललेमािनसहरूलाई दखे,े उनलेजबलूलाई भन,े “हरे, मािनसहरू
डाँडाका चचुरुाबाट तल आउँदछैन!्” जबलूले ितनलाई भन,े “ितमीले जे दखे्दछैौ
त्यो मािनसहरूजस्ता डाँडाका छाया हुन ्।” 37गालले फे र बोले र यसो भन,े “हरे,
मािनसहरू तल मदैानको िबचमा आइरहकेा छन ्र एउटा समहुचािहं जोखना हनेको
रूखको बाटो हुदँ ै आउँदछै ।” 38 अिन जबलूले ितनलाई भन,े “ित ा घमण्डपणूर्
कुराहरू अब कहाँ छन?् ितमीले भन्थ्यौ, ‘अबीमलेके को हो र हामीले िकन
त्यसको सवेा गन ुर्पन?’ ितमीले तचु्छ ठानकेा मािनसहरू यी नै होइनन?् अब
बािहर जाऊ र ितनीहरूका िवरु य ु लड ।” 39गाल बािहर िनस्के र ितनी शकेमका
मािनसहरूका अिग-अिग गए, र ितनले अबीमलेकेसगँ य ु लडे । 40अबीमलेकेले
ितनलाई खदेे र गाल ितनको सामबुाट भागे । सहरको ढोकामा धरैे जना घाइते भएर
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मरे । 41 अबीमलेके अरूमाहमा बसे । जबलूले गाल र ितनका नातदेारहरूललाई
शकेमबाट बािहर िनकाले । 42 अक िदन शकेमका मािनसहरू मदैानमा िनस्के, र
यस कुराको जानकारी अबीमलेकेलाई िदइयो । 43 ितनले आफ्ना मािनसहरू लए,
उनीहरूलाई ितन समहुमा बाँड,े र ितनीहरू मदैानमा आ मण गनर्लाई ढुकेर बसे
। उनले हरेे र सहरबाट मािनसहरू बािहर आइरहकेा दखे,े र उनले आ मण गरे
र ितनीहरूलाई मारे । 44 अबीमलेके र उनीसगँ भएका समहुहरूले आ मण गरेर
सहरको ढोकालाई थिुनिदए । अरू दईु समहुले भने मदैानमा भएकाहरू सबलैाई
आ मण गरे र ितनीहरूलाई मारे । 45 अबीमलेके सहरको िवरु िदनभर य ु
लडे । ितनले त्यो सहरमािथ कब्जा गरे, र त्यहाँ भएका मािनसहरूलाई मारे ।
ितनले सहरका पखार्लहरूलाई भत्काइिदए र त्यसमािथ ननू छ रिदए । 46शकेमका
िकल्लाका सबै अगवुाहरूले जब यो सनु,े तब ितनीहरू एल-बरीतको म न् दरको
िकल् लामा वशे गरे । 47 सबै अगवुाहरू शकेमको िकल्लामा भलेा भएका छन ्
भनरे अबीमलेकेलाई बताइयो । 48 अबीमलेके र ितनीसगँ भएका सबै मािनसहरू
मािथ सल्मोन डाँडातफर् गए । अबीमलेकेले एउटा बन्चरो लएर हाँगाहरू काटे
। ितनले ती आफ्ना काँधमा बोके र आफूसगँ भएका मािनसहरूलाई आज्ञा गरे,
“मलैे जे गरेको दे खरहकेा छौ, िछटो-िछटो त्यसै गर ।” 49 यसलैे हरेक व् य क् तले
हाँगाहरू काटे र अबीमलेकेको पिछ लागे । ितनीहरूले ती िकल्लाका पखार्लहरूमा
अडाएर थपुारे,अिन त्यसमा आगो लगाइिदए, जसको कारणले शकेमको िकल्लामा
भएका सबै मािनसहरू,करीब एक हजार परुुष र स् ी मरे । 50 त्यसपिछ अबीमलेके
तबेसेमा गए, र उनले तबेसेको िवरू छाउनी हाले र त्यसलाई कब्जा गरे ।
51 तर त्यस सहरमा एउटा ब लयो िकल्ला िथयो, अिन त्यस सहरका सबै परुुष
र स् ी र सबै अगवुाहरू त्यहाँ भागरे िभ बाट ढोका थनुे । तब ितनीहरू त्यस
िकल्लाको टुप्पोमा गए । 52 अबीमलेके त् यो िकल्लामा आए र त्यसको िवरु
लड,े र त्यस िकल्लालाई जलाउन भनरे ितनी त्यसको ढोकानिजक आइपगुे ।
53 तर एउटी स् ीले अबीमलेकेको िशरमा जाँतोको मािथल्लो फक् लटेो झारी
र त्यसले ितनको खप्पर फुट् यो । 54 त्यसपिछ उनले आफ्नो हितयार बोक् ने
जवान मािनसलाई झ ै बोलाए र उसलाई भन,े “आफ् नो तरवार िझकेर मलाई
मार,् तािक कसलैे मरेो बारेमा यस्तो नभनोस,् ‘एउटी स् ीले त्यसलाई मारी ।’ ”
त्यसलैे ितनका जवान मािनसले ितनलाई तरवारले छेिडिदए, र ितनी मरे । 55 जब
इ ाएलका मािनसहरूले अबीमलेके मरेको दखे,े ितनीहरू घर फक । 56 यसरी
परम भलुे अबीमलेकेले आफ्ना स री दाजभुाइहरूलाई मारेर आफ्ना बबुाको
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िवरु गरेका दषु् टताको बदला लनभुयो । 57 परमशे् वरले शकेमका मािनसहरूका
दषु् टतालाई ितनीहरूकै टाउकोमा खन्याइिदनभुयो र ितनीहरूमािथ यरूब-बालका
छोरा योतामको सराप पर् यो ।

10
1 अबीमलेकेपिछ, ए ाइमको पहाडी दशेको शामीरमा बसोबास गन

इस्साखारका एक जना मािनस, दोदोका नाित पवुाका छोरा तोला इ ाएललाई
छुटकारा िदनको िन म्त खडा भए । 2 ितनले तईेस वषर्सम्म इ ाएलको न्याय
गरे । ितनी मरे र ितनलाई शामीरमा दफन ग रयो । 3 ितनी पिछ िगलादी
याईर आए । ितनले बाईस वषर्सम्म इ ाएलको न्याय गरे । 4 ितनका ितस
जना छोराहरू िथए जो ितसवटा गधाहरूमा सवार हुन्थे र ितनीहरूका ितसवटा
सहरहरू िथए, जसलाई आजको िदनसम्म हब्बात याईर भिनन्छ, जनु िगलाद
दशेमा पछर् । 5 याईर मरे र उनलाई कामोनमा दफन ग रयो । 6 इ ाएलका
मािनसहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो त्यही गरेका कुरामािथ ितनीहरूले
झमै थप गरे र बाल दवेताहरू र अश्तोरेत दवेीहरू, अरामका दवेताहरू,
सीदोनका दवेताहरू, मोआबका दवेताहरू, अम्मोनका मािनसहरूका दवेताहरू
र प लश्तीहरूका दवेीहरूको पजुा गरे । ितनीहरूले परम भलुाई त्यागे र फे र
उहाँको आराधना गरेनन ् । 7 इ ाएल ित परम भु रसले ोिधत हुनभुयो, र
उहाँले ितनीहरूलाई प लश्तीहरूका हातमा र अम्मोनीहरूका हातमा बिेचिदनभुयो
। 8 ितनीहरूले त्यस वषर् इ ाएलका मािनसहरूलाई िथचोिमचो गरे अत् याचार
गरे, र अठार वषर्सम्म ितनीहरूले यदर्नपारी एमोरीहरूको दशे अथार्त ् िगलादमा
भएका सबै इ ाएलीमािथ अत् याचार गरे । 9 त्यसपिछ अम्मोनीहरू यहूदाको
िवरु मा, बने्यामीनका िवरु मा, र ए ाइमका घरानाको िवरु य ु लड्नको िन म्त
यदर्नपा र गए, तािक इ ाएल धरैे नै ाकुल भए । 10 तब इ ाएलका मािनसहरूले
परम भलुाई यसो भनरे पकुारा गरे, “हामीले तपाईंको िवरु मा पाप गरेका छौं,
िकनभने हामीले आफ् ना परमशे् वरलाई त्यागकेा छौ र बाल दवेताहरूको पजुा
गरेका छौं ।” 11 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई भन् नभुयो, “के मलैे
ितमीहरूलाई िम ीहरू, एमोरीहरू, अम्मोनीहरू, प लश्तीहरू, 12 र सीदोनीहरूबाट
समत छुटकारा िदइन ँ र? अमालकेीहरू र िम ानीहरूले ितमीहरूलाई अत् याचार गरे
। ितमीहरूले मलाई पकुार् यौ, र मलैे ितमीहरूलाई ितनीहरूका श बाट छुटाएँ ।
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13 तापिन ितमीहरूले मलाई त्याग्यौ र अरू दवेताहरूलाई पजु्यौ । यसकारण, मलैे
ितमीहरूलाई छुटकारा िदने मौकाहरू म अब िनरन् तर थिपरहनछैेन । 14 जाओ र
ितमीहरूले पजुा गरेका दवेताहरूलाई नै पकुारा गर । ितमीहरूमािथ समस्या आइपदार्
ितनीहरूले नै ितमीहरूलाई बचाऊन ् ।” 15 इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई
भन,े “हामीले पाप गरेका छौं । तपाईंलाई जे असल लाग्छ त्यही हामीलाई गन ुर्होस ्
। कृपागरी आजको िदन मा हामीलाई बचाइिदनहुोस ् ।” 16 ितनीहरूले आफ्ना
िबचमा भएका िवदशेी दवेताहरू त्यागे र परम भकुो आराधना गरे । तब परम भलुे
इ ाएलको दःुखलाई अरू बढी सहन सक् नभुएन । 17 अिन अम्मोनीहरू एकसाथ
भलेा भए र िगलादमा छाउनी हाले । इ ाएलीहरू एकसाथ भलेा भए र िमस्पामा
आफ्नो छाउनी हाले । 18 िगलादका मािनसहरूका अगवुाहरूले एक-अकार्मा यसो
भन,े “अम्मोनीहरूसगँ य ु लड्न सरुु गन मािनस को हो? ऊ नै िगलादमा बस् ने
सबकैा अगवुा हुनछे ।”

11
1 िगलादी ियप् ता एक जना श शाली यो ा िथए, तर ितनी एक जना वशे्याका

छोरा िथए । िगलाद ितनका िपता िथए । 2 िगलादकी पत् नीले पिन ितनका
िन म् त अरू छोराहरू जन्माइन ् । जब ितनकी पत् नीकी छोराहरू हुक, ितनीहरूले
ियप् तालाई घर छोड्न बाध् य पारे र ितनलाई भन,े “हा ो प रवारबाट तैंले केही
पिन पतैकृ अशं पाउनछैेनस ् । त ँ अक स् ीको छोरा होस ् ।” 3 यसलैे ियप् ता
आफ्ना दाजभुाइबाट भागे र तोब दशेमा बसोबास गरे । हुद ुर्ङ्गे मािनसहरू ियप् तासगँ
िमले र उनीहरू आए र ितनीसगँै गए । 4 केही िदनपिछ, अम्मोनका मािनसहरूले
इ ाएलको िवरु य ु सरुु गरे । 5जब अम्मोनका मािनसहरूले इ ाएलको िवरु य ु
गरे, तब िगलादका एल्डरहरू तोब दशेबाट ियप् तालाई फकार्एर ल्याउनको िन म्त
त्यहाँ गए । 6 ितनीहरूले ियप् तालाई भन,े “आउनहुोस ् र हा ो अगवुा हुनहुोस ्
तािक हामी अम्मोनका मािनहरूसगँ य ु लड्न सकौं ।” 7 ियप् ताले िगलादका
अगवुाहरूलाई भन,े “तपाईंहरूले मलाई हलेा गन ुर्भयो र मरेो िपताको घर छोडरे
जान मलाई बाध् ये पान ुर्भयो । अब तपाईंहरू समस्यामा पन ुर्हुदँा चािहं तपाईंहरू मकहाँ
िकन आउनहुुन् छ?” 8 िगलादका अगवुाहरूले ियप् तालाई भन,े “त्यसकारण अब
हामी तपाईंकहाँ फकका छौं । हामीसगँ आउनहुोस ् र अम्मोनका मािनसहरूसगँ
य ु गन ुर्होस,् र तपाईं नै िगलादमा बस् ने सबकैा अगवुा हुनहुुनछे ।” 9 ियप् ताले
िगलादका अगवुाहरूलाई भन,े “अम्मोनका मािनसहरूसगँ य ु गनर्लाई तपाईंहरूले
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मलाई फे र घर लानभुयो भन,े र परम भलुे हामीलाई ितनीहरूमािथ िवजय िदनभुयो
भन,े म तपाईंहरूका अगवुा हुनछुे ।” 10 िगलादका अगवुाहरूले ियप् तालाई भन,े
“हामीले जस् तो भन् छौं त्यस् तै गरेनौं भने हा ा िबचमा परम भु नै साक्षी हुनहुुन् छ!”
11 यसलैे ियप् ता िगलादका अगवुाहरूसगँ गए, र मािनसहरूले ितनलाई आफूमािथ
अगवुा र कमाण् डर बनाए । जब ियप् ता िमस्पामा परम भकुो साम ु िथए, तब
ितनले आफूले गरेका सबै ितज्ञाहरू दोहोर् याए । 12 अिन ियप् ताले अम्मोनका
मािनसहरूका राजाकहाँ यसो भनरे दतूहरू पठाए, “हा ा िबचमा के कुराले न्द
भएको हो? हा ो दशे कब् जा गनर् सनेािसत तपाईं िकन आउनभुएको छ?”
13 अम्मोनका मािनसहरूका राजाले ियप् ताका दतूहरूलाई जवाफ िदए, “िकनभने
जब इ ाएल िम दशेबाट आए, तब ितनीहरूले मरेो दशेलाई अन नदे ख यब्बोक
हुदँै यदर्नसम्म कब् जा गरे । अब शा न्तिसत ती जिमन िफतार् िदनहुोस ्।” 14 फे र
ियप् ताले अम्मोनका मािनसहरूका राजाकहाँ दतूहरू पठाए, 15 र ितनले भन,े
“ियप् ता यसो भन्छन:् इ ाएलले मोआब दशे र अम्मोनका मािनसहरूका दशेलाई
लएको िथएन, 16तर ितनीहरू िम दशेबाट आए, र इ ाएल उजाड-स् थान हुदँै लाल

समु मा र कादशेमा गए । 17 जब इ ाएलले यसो भनरे एदोमका राजालाई दतूहरू
पठाए, ‘कृपया हामीलाई तपाईंको दशेबाट भएर जान िदनहुोस,्’ एदोमका राजाले
सनुनेन ।् ितनीहरूले मोआबका राजाकहाँ पिन दतूहरू पठाए, तर ितनले इन्कार गरे ।
यसरी इ ाएलचािहं कादशेमा नै बसे । 18 त्यसपिछ ितनीहरू उजाड-स् थानबाट गए र
एदोम र मोआबको दशेबाट टाढा गए, र ितनीहरू मोआब दशेको पवू ठाउँ हुदँ ै िहडंे र
ितनीहरूले अन नको अक प छाउनी हाले । तर ितनीहरू मोआबको िसमानािभ
गएनन,् िकनिक अन नचािहं मोआबको िसमानामा िथयो । 19 इ ाएलले हशे्बोनमा
राज् य गन एमोरीहरूका राजा सीहोनकहाँ दतूहरू पठाए । इ ाएलले उनलाई भन,े
‘कृपया हामीलाई आफ् नो दशेमा जानलाई तपाईंको दशेको बाटो भएर जान िदनहुोस ्
।’ 20 तर आफ्नो िसमानािभ बाट जानको िन म्त सीहोनले इ ाएलमािथ िवश् वास
गरेनन ् । यसलैे सीहोनले आफ्ना सबै सनेा जाम् मा गरे र उनले ितनीहरूलाई
यहसामा लग,े र त्यहाँ उनले इ ाएलको िवरु य ु गरे । 21 तब इ ाएलका
परम भु परमशे् वरले सीहोन र ितनका सारा मािनसलाई इ ाएलको हातमा िदनभुयो
र ितनीहरूले उनीहरूलाई परास्त गरे । यसलैे इ ाएलले एमोरीहरूको दशेको
सबै जिमन अिधकार गरे । 22 ितनीहरूले एमोरीहरूका िसमानािभ अन नदे ख
यब्बोकसम्म, र उजाड-स् थानदे ख यदर्नसम्म हरेक कुरामा अधीन गरे । 23 यसरी
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इ ाएलका परम भु परमशे् वरले आफ् ना मािनस इ ाएलको सामबुाट एमोरीहरूलाई
खदे् नभुएको हो, र के तपाईं अब उनीहरूको दशेमािथ अिधकार गन ुर्हुन् छ?
24 के तपाईंहरूका दवेता कमोशले तपाईंहरूलाई जनु दशे िदन्छन,् त्यही तपाईंहरू
लनहुुन् छ होइन र? यसलैे हा ा परम भु परमशे् वरले जनु दशे हामीलाई िदनभुएको

छ, त् यो हामी अिधकार गछ ं । 25 के अब तपाईं मोआबका राजा, िसप्पोरका छोरा
बालकभन्दा असल हुनहुुन् छ र? के ितनले इ ाएलसगँ बहस गन आटँ गरे? 26जब
इ ाएल हशे्बोन र त्यसका गाउहँरू, र अरोएर र त्यसका गाउहँरू, र अन नका
िकनारका सबै सहरहरूमा ितन सय वषर्सम् म बसोबास गदार्, तपाईंहरूले िकन त्यस
बलेा ती िफतार् लनभुएन? 27 मलैे तपाईंहरूलाई केही गलत गरेको छैन,ँ तर
तपाईंहरूले मलाई आ मण गरेर मरेो खराबी गद हुनहुुन् छ । न्यायकतार् परम भलुे
नै आज इ ाएलका मािनस र अम्मोनका मािनसहरूका िबचमा िनणर्य गन ुर्हुनछे ।”
28 तर अम्मोनका मािनसहरूका राजाले ियप् ताले पठाएका चतेावनीलाई इन्कार गरे
। 29 तब परम भकुो आत्मा ियप् तामािथ आउनभुयो, र ितनी िगलाद र मनश्शबेाट
भएर गए, र िगलादको िमस्पाबाट भएर ितनी अम्मोनका मािनसहरूकहाँ पगुे ।
30 ियप् ताले परम भसुगँ एउटा बाकल गरे र भन,े “तपाईंले मलाई अम्मोनका
मािनसहरूमािथ िवजय िदनभुयो भन,े 31 अम्मोनका मािनसहरूबाट म शान् तमा
फकर आउँदा मरेा घरको ढोकाहरूबाट मलाई भटे्न जसेकैु कुरा बािहर आए
पिन त् यो परम भकुो हुनछे, र त् यसलाई म होमब लको रूपमा चढाउनछुे ।”
32 यसलैे अम्मोनीहरूसगँ य ु गनर् ियप् ता ितनीहरूकहाँ गए, र परम भलुे उनलाई
िवजय िदनभुयो । 33 ितनले ितनीहरूलाई आ मण गरे र अरोएरदे ख िमन् नीतसम्म
िबसवटा सहर र हािबल-करमीमसम्म ठुलो सङ्ख्यामा मारे । यसरी अम्मोनका
मािनसहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूको अधीनमा पारे । 34 ियप् ता आफ्नो घर
िमस्पामा आए र त्यहाँ ितनकी छोरी ितनलाई भटे्न खैंजडी बजाउदँै र नाच्दै बािहर
आइन ्। ियनी ितनकी एक मा छोरी िथइन,् र ियनीबाहके ितनको अरू छोरा वा
छोरी िथएन । 35 ितनले उनलाई दखे् निेबि कै, ितनले आफ्ना लगुाहरू च्याते र
भन,े “ओहो, मरेी छोरी! ितमीले मलाई दःुखले चरु पारेकी छ् यौ, र मलाई कष् ट
िदने एउटा कारण ितमी भएकी छ् यौ! िकनिक मलैे परम भसुगँ एउटा भाकल
गरेको छु, र मरेो भाकलबाट म पिछ हट्न स क्दन ँ ।” 36 उनले ितनलाई भिनन,्
“मरेा बबुा, तपाईंले परम भसुगँ भाकल गन ुर्भएको छ, तपाईंले ितज्ञा गन ुर्भएको
हरेक कुरा मलाई गन ुर्होस,् िकनभने परम भलुे तपाईंका श ु अम्मोनीहरूसगँ बदला
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लनभुएको छ ।” 37 उनले आफ्नो बबुालाई भिनन,् “मरेो िन म्त यो ितज्ञा परुा
होस ् । मलाई दईु मिहनाको लािग मा छोिडिदनहुोस,् तािक म र मरेा सहलेीहरू
तल पहाडहरूमा जान र आफ्नो कुमारी अवस्थाको मतृ्यकुो िन म्त शोक पाऊँ ।”
38 ितनले भन,े “जाऊ ।” ितनले उनलाई दईु मिहनाको िन म्त पठाइिदए । उनी
र उनका सहलेीहरू ितनीसगँ िबदा भए, र ितनीहरूले उनको कुमारी अवस्थाको
मतृ्यकुो िन म्त पहाडहरूमा शोक गरे । 39 दईु मिहनाको अन्त्यमा उनी आफ्ना
बबुाकहाँ फिकर् न,् र आफूले गरेको भाकलअनसुार ितनले उनलाई गरे । यित
बलेासम् म उनले कुनै मािनसिसत सहवास गरेकी िथइनन,् र इ ाएलमा एउटा यस्तो
चलन बन्यो, 40 िक हरेक वषर् इ ाएलका छोरीहरूले चार िदनसम्म िगलादी

ियप् ताकी छोरीको कथालाई दोहोर् याउने गथ ।

12
1 ए ाइमका मािनसहरूका िन म्त एउटा बोलावट आयो । ितनीहरू सापोनको

बाटो गए र ियप् तालाई भन,े “अम्मोनका मािनसहरूसगँ य ु गनर् ितमी िकन गयौ
र ितमीसगँै जान हामीलाई ितमीले िकन बोलाएनौ? हामी ित ो घरलाई ितमीसगँै
जलाइिदनछेौं ।” 2 ियप् ताले ितनीहरूलाई भन,े “म र मरेा मािनसहरू अम्मोनका
मािनहरूसगँ ठुलो झगडामा िथयौं । जब मलैे ितमीहरूलाई बोलाएँ, ितमीहरूले
मलाई ितनीहरूबाट बचाएनौ । 3 ितमीहरूले मलाई बचाउन नआएको जब मलैे
दखेें, तब मलैे आफ् नो ाणलाई आफ्नै हातमा राखें र आम्मोनका मािनसहरूका
िवरु मा गएँ, र परम भलुे मलाई िवजय िदनभुयो । ितमीहरू आज मरेो िवरु मा य ु
लड्न िकन आएका छौ?” 4 ियप् ताले िगलादका सबै मािनसहरूलाई भलेा गराए
र ए ाइमको िवरु य ु लडे । िगलादका मािनसहरूले ए ाइमका मािनसहरूलाई
आ मण गरे िकनभने ितनीहरूले यसो भन,े “ितमीहरू, िगलादीहरू ए ाइम—
ए ाइम र मनश्शमेाबाट भागरे गएकाहरू हौ ।” 5 िगलादीहरूले ए ाइमतफर् जाने
यदर्नका जघँारहरू कब्जा गरे । जब ए ाइमका बाँचकेाहरूले यसो भन,े “मलाई
नदीपा र जान िदनहुोस,्” िगलादका मािनसहरूले त्यसलाई यस्तो भन्थ,े “के त ँ
ए ाइमी होस?्” त्यसले “होइन”ँ भन्यो भन,े 6 अिन ितनीहरूले त्यसलाई भन्थ,े
“िशब्बोलते भन,्” र उसले “िसब्बोलते” भन्यो भने (िकनिक उसले त्यो शब्द
सही उच् चारण गनर् सक्दनैिथयो), तब िगलादीहरूले त्यसलाई समाउथँे र उसलाई
यदर्नको जघँारहरूमा माथ । त्यस बलेा ए ाइमका बया लस हजार जना मा रए
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। 7 ियप् ताले इ ाएलका न्यायकतार् भएर छ वषर्सम् म सवेा गरे । तब िगलादी
ियप् ता मरे र िगलादका सहरहरूमध् ये एउटा सहरमा दफन ग रयो । 8 ितनीपिछ,
बथेलहेमेका इब्सानले इ ाएलमा न्यायकतार्का रूपमा सवेा गरे । 9 ितनका ितस
जना छोरा िथए । ितनले आफ्ना ितस जना छोरीहरूका िववाह ग रिदए, र आफ्ना
छोराहरूका िन म्त बािहरबाट अरू मािनसहरूका ितस जान छोरीहरू ल्याए । उनले
सात वषर्सम् म इ ाएलको न्याय गरे । 10 इब्सान मरे र ितनलाई बथेलहेमेमा दफन
ग रयो । 11 ितनीपिछ जबलूनूी एलोनले इ ाएलमा न्यायकतार्का रूपमा सवेा गरे
। उनले दश वषर्सम् म इ ाएलको न्याय गरे । 12 जबलूनूी एलोन मरे र उनलाई
जबलूनू दशेको अय्यालोनमा दफन ग रयो । 13 ितनीपिछ, िपरातोनी िहल्ललेका
छोरा अब्दोनले इ ाएलमा न्यायकतार्का रूपमा सवेा गरे । 14उनका चा लस छोरा र
ितस नाितहरू िथए । ितनीहरू स रीवटा गधाहरूमा सवार हुन्थ,े र ितनले इ ाएलमा
आठ वषर्सम् म न्याय गरे । 15 िपरातोनी िहल्ललेका छोरा अब्दोन मरे र ितनलाई
अमालकेीहरूको पहाडी दशेमा ए ाइमको िपरातोन इलाकामा दफन ग रयो ।

13
1 इ ाएलका मािनसहरूले फे र परम भकुो द ृ ष् टमा जे कुरा खराब िथयो त्यही

गरे, र उहाँले ितनीहरूलाई प लश्तीहरूका हातमा चा लस वषर्सम्म समु्पनभुयो ।
2 त्यहाँ सोराबाट आएका दानको वशंका एक जना मािनस िथए, ितनको नाउँ मानोह
िथयो । ितनकी पत् नी गभर्वती हुन सकेकी िथइनन ् र यसलैे ितनले जन्म िदएकी
िथइनन ् । 3 परम भकुा एउटा दतू ती स् ीकहाँ दखेा परे र ितनलाई भन,े “ितमी
गभर्वती हुन सकेकी छैनौ, र ितमीले जन्म िदएकी छैनौ, तर ितमी गभर्वती हुनछेौ
र ितमीले एउटा छोरो जमाउनछेौ । 4 अब दाखम वा कडा पये निपउन होिसयार
होऊ, र कुनै अशु कुरा नखाऊ । 5 हरे, ितमी गभर्वती हुनछेौ र एउटा छोरो
जन्माउनछेौ । उसको कपालमा छुरा लाग् नछैेन, िकनिक त्यो बालक गभर्दे ख नै
परमशे् वरको िन म्त नािजरी हुनछे, र उसले इ ाएललाई प लश्तीहरूका हातबाट
छुटकारा िदन सरुु गनछ ।” 6 तब ती स् ी आइन ् र आफ्नो पितलाई भिनन,्
“परम भकुा एक जना मािनस मकहाँ आउनभुयो, र उहाँको महुार परमशे् वरका
दतूका झैं धरैे डरलाग् दो िथयो । उहाँ कहाँबाट आउनभुएको हो भनरे मलैे सोिधन,ँ
र उहाँले मलाई आफ्नो नाउँ भन् नभुएन । 7 उहाँले मलाई भन् नभुयो, ‘हरे, ितमी
गभर्वती हुनछेौ, र ितमीले एउटा छोरो जन्माउनछेौ । यसलैे दाखम वा कडा
पये निपउन,ू र वस्थाले अशु भनरे घोषणा गरेको कुनै कुरा नखान,ू िकनभने
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त् यो बालक ित ो गभर्दे ख उसको मतृ्यकुो िदनसम्म नै परम भकुो िन म्त नािजरी
हुनछे ।’ ” 8 त्यसपिछ मानोहले परम भसुगँ ाथर्ना गरे र यसो भन,े “ह,े परम भ,ु
तपाईंले पठाउनभुएका परमशे् वरका मािनसलाई फे र हामीकहाँ पठाइिदनहुोस ्तािक
अब िछटै जन्मने बालकलाई हामीले के गन ुर्पछर् भनरे उहाँले हामीलाई िसकाउन
सकून ् ।” 9 परमशे् वरले मानोहको पकुार सनु् नभुयो, र परमशे् वरका दतू फे र ती
स् ीकहाँ ितनी मदैानमा बिसरहदँा दखेा परे । तर मानोह ितनका पित ितनीसगँ
िथएनन ्। 10 यसलैे ती स् ी दौडरे गईन ्र आफ्ना पितलाई बताइन,् “ हने ुर्होस,् ती
मािनस, जो मकहाँ िहजो आउनभुएको िथयो उहाँ फे र मकहाँ दखेापन ुर्भएको छ!”
11 मानोह उठे र आफ्नी पत् नीको पिछपिछ गए । जब ितनी ती मािनसकहाँ आए,
ितनले भन,े “के मरेी पत् नीसगँ बोल्ने मािनस तपाईं नै हुनहुुन्छ?” ती मािनसले
भन,े “हो, मै हु ँ ।” 12 यसलैे मानोहले भन,े “तपाईंका वचन परुा होऊन ् । त्यो
बालकको िन म्त िनयमहरू के हुनछेन,् र उसको काम के हुनछे?” 13 परम भकुा
दतूले मानोहलाई भन,े “मलैे ितनलाई भनकेा हरेक कुरा ितनले ध्यानपवुर्क गन ुर्पछर्
। 14 दाखको बोटबाट आउने केही पिन ितनले खानहुुदँनै, र ितनले दाखम वा
कडा पये िपउन वा कुनै अशु कुरा खान निदन ू । मलैे ितनलाई गन ूर् भनी आज्ञा
गरेका सबै कुरा ितनले पालना गन ुर्पछर् ।” 15 मानोहले परम भकुा दतूलाई भन,े
“कृपया केही समय बस् नहुोस,् र तपाईंको िन म्त एउटा पाठो तयार गनर् हामीलाई
समय िमल्नछे ।” 16 परम भकुा दतूले मानोहलाई भन,े “म बसें भने पिन म ित ो
भोजन खानछैेन ँ । तर ितमी होमब ल तयार गछ भन,े त्यो परम भलुाई चढाउन ू।”
(उनी परम भकुा दतू िथए भनरे मानोहलाई थाहा िथएन ।) 17 मानोहले परम भकुा
दतूलाई भन,े “तपाईंको नाउँ के हो, तािक तपाईंको वचन परुा हुदँा हामी तपाईंलाई
सम्मान गनर् सकौं?” 18 परम भकुा दतूले उनलाई भन,े “ितमी िकन मरेो नाउँ
सोध्छौ? त्यो आश् चयर्पणू र् छ!” 19 यसलैे मानोहले अन् नब लिसत एउटा पाठो
लए र ती परम भलुाई एउटा च ानमा चढाए । मानोह र ितनकी पत् नीले हे ररहदँा

उहाँले केही आश् चयर् काम गन ुर्भयो । 20 जब वदेीबाट आगो मािथ आकाशतफर्
गयो, तब परम भकुा दतू वदेीको आगोमा मािथ गए । मानोह र ितनकी पत् नीले
यो दखेे र आफ्नो महुार भइँुमा घोप् टो पारे । 21 परम भकुा दतू मानोह वा उनकी
पत् नीकहाँ फे र दखेा परेनन ् । तब मानोहलाई ितनी परम भकुा दतू रहछेन ् भनरे
थाहा भयो । 22 मानोहले आफ्नी पत् नीलाई भन,े “हामी िनश् चय नै मनछौं,
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िकनभने हामीले परमशे् वरलाई दखेकेा छौं!” 23 तर ितनकी पत् नीले ितनलाई
भिनन,् “परम भलुे हामीलाई मान इच् छा गन ुर्भएको भए, उहाँले हामीले अपर्ण
गरेका होमब ल र अन् नब ल हण गन ुर्हुन् नथ् यो । उहाँले हामीलाई यी सबै कुराहरू
दखेाउननु् नथ् यो, न त उहाँले यो समय हामीलाई यी कुराहरू भन् नहुुन् थ् यो ।” 24 पिछ
ती स् ीले एउटा छोरो जन्माइन,् र ितनको नाउँ िशमशोन रा खन ्। त्यो बालक बढ्दै
गयो र परम भलुे उसलाई आिशष ्िदनभुयो । 25परम भकुो आत्माले ितनलाई सोरा
र एश् तोलको िबच महनहे-दानमा उ िेजत पानर् सरुु गन ुर्भयो ।

14
1 िशमशोन तल ितम्नामा गए, र त्यहाँ प लश्तीहरूका छोरीहरूमध् ये एक जना

स् ीलाई ितनले दखेे । 2 जब ितनी फक, तब ितनले आफ्ना बबुा र आमालाई भन,े
“मलैे ितम्नामा प लश्तीहरूका छोरीहरूमध् ये एक जना स् ीलाई दखेें । ितनलाई
मरेो पत् नी हुनलाई ल्याइिदनहुोस ् ।” 3 ितनका बबुा र आमाले ितनलाई भन,े “के
ित ा नातदेारहरूका छोरीहरू वा हा ा मािनसहरूका माझमा कोही स् ी छैन र?
के ितमी खतना नभएका प लश्तीहरूबाट आफ्नो िन म्त पत् नी लन जाँदछैौ?”
िशमशोनले आफ्ना बबुालाई भन,े “ितनलाई मरेो िन म्त ल्याइिदनहुोस,् िकनिक म
जब ितनलाई हछुेर्, मलाई खशुी लाग् छ ।” 4 तर ितनका बबुा र आमालाई यो कुरा
परम भबुाट आएको हो भन् ने कुरा थाहा िथएन, िकनिक उहाँले प लश्तीहरूसगँ
झगडा ल्याउने योजना गन ुर्भएको िथयो (िकनिक त्यो समयमा प लश्तीहरूले
इ ाएलमािथ शासन ग ररहकेो िथयो) । 5 तब िशमशोन आफ्ना बबुा र आमासगँ
तल ितम्नामा गए, र ितनीहरू ितम्नाको दाखबारीमा गए । अिन हरे, त् यहाँ जवान
िसहंहरूमध् ये एउटा मािथ आयो र ितनीमािथ गजर्न थाल्यो । 6 परम भकुा आत्मा
अचानक ितनीमािथ आउनभुयो, र ितनले एउटा सानो पाठोलाई झैं तरुुन् तै त्यो
िसहंलाई च्याितिदए, र ितनको हातमा ितनीिसत कुनै कुरा पिन िथएन । तर आफूले
जे गरेका िथए, त् यो ितनले आफ्ना बबुा वा आमालाई भननेन ्। 7 ितनी गए र त्यो
स् ीसगँ कुरा गरे, र जब िशमशोनले उनलाई हरेे, तब उनले ितनलाई खसुी पा रन ्
। 8 केही िदनपिछ जब ितनी उनलाई िववाह गनर् भनरे फक, तब त् यो िसहंको िसन ु
हनेर्लाई ितनी त् यताितर गए । अिन हरे, ितनले छाडकेा त्यो िसहंको िसनमुा मौरीको
झणु्ड र मह िथयो । 9 ितनले आफ्ना हातमा मह लए र ितनी जाँदा खाँदै गए । जब
ितनी आफ्ना बबुा र आमाकहाँ आए, ितनले अ लकित मह ितनीहरूलाई पिन िदए,
र ितनीहरूले खाए । तर ितनले त्यो मह िसहंको िसनबुाट लएका िथए भन् ने कुरा
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ितनले भननेन ्। 10 िशमशोनका बबुा तल त्यो स् ी भएको ठाउँमा गए, र िशमशोनले
त्यहाँ एउटा भोज िदए, िकनिक त् यो दलुहाले गनपन चलन िथयो । 11 स् ीका
नातदेारहरूले ितनलाई दखे् निेबि कै, ितनीहरूले आफ्ना ितस जना साथी ितनीसगँ
बस् नलाई ल्याए । 12 िशमशोनले ितनीहरूलाई भन,े “म ितमीहरूलाई एउटा अड्को
थाप्छु । ितमीहरूमध्ये कसलैे भोजको सात िदनिभ मा अड्को फुकाएर त्यसको
उ र मलाई भन् न सक्यौ भन,े म ितमीहरूलाई ितसवटा सतुीका लबदेा र ितस थान
लगुाहरू िदनछुे । 13 तर ितमीहरूले मलाई उ र भन् न सकेनौ भन,े ितमीहरूले मलाई
ितसवटा सतुीका लबदेा र ितस थान लगुाहरू िदनपुनछ ।” ितनीहरूले उनलाई भन,े
“हामीलाई ित ो अड्को भन, तािक हामी त् यो सनौं ।” 14 ितनले उनीहरूलाई
भन,े “खानबेाट केही खाने कुरो िनस्क्यो, ब लयोबाट केही ग ु लयो कुरो िनस्क्यो
।” तर ितनका पाहुनाहरूले ितन िदनमा त्यसको उ र पाउन सकेनन ् । 15 चौथो
िदनमा ितनीहरूले िशमशोनकी पत् नीलाई भन,े “ित ो पितलाई छल गर तािक
ितनले हामीलाई त्यो अड्कोको उ र बताऊन,् न ता हामी ितमी र ित ो बबुाको
घरलाई आगो लगाइिदनछेौं । के हामीलाई ग रब बनाउनलाई ितमीले हामीलाई
यहाँ बोलाएकी हौ?” 16 िशमशोनकी पत् नी ितनको साम ु रुन था लन ् । उनले
भिनन,् “तपाईंले मलाई घणृा मा गन ुर्हुन्छ! तपाईंले मलाई मे गन ुर्हुन् न । तपाईंले
मरेा केही मािनसलाई अड्को थाप्नभुएको छ, तर तपाईंले मलाई उ र भन् नभुएको
छैन ।” िशमशोनले त्यसलाई भन,े “यता हरे, मलैे मरेो बबुा वा आमालाई त भनकेो
छैन,ँ त के म ितमीलाई भन ू?ँ” 17 भोजको सातौं िदनसम्म त्यो रोई । सातौं
िदनमा ितनले उनलाई उ र भिनिदए िकनभने उनले ितनलाई धरैे दबाब िदइन ् ।
उनले आफ्ना नातदेारहरूलाई उ र भिनिदई । 18 सातौं िदनमा सयूर् अस्ताउनअिग
सहरका मािनसले ितनलाई भन,े “महभन्दा ग ु लयो के हुन्छ र? िसहंभन्दा ब लयो
के हुन्छ र?” िशमशोनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले मरेो कोरेलीलाई नजोतकेा
भए, ितमीहरूले मरेो अड्कोको उ र पाउनिेथएनौ ।” 19 तब परम भकुो आत्मा
अचानक श को साथमा िशमशोनमािथ आउनभुयो । िशमशोन तल अश्कलोनमा
गए र ितनीहरूका ितस जना मािनसहरूलाई मारे । ितनले ितनीहरूका लटुका सामान
लए, र त्यो अड्को फुकाउने मािनसहरूलाई ितनीहरूका लगुाहरू िदए । रसले

चरू भएर ितनी आफ्ना बबुाका घरमा गए । 20 िशमशोनको साथमा बसकेो िम लाई
ितनको पत् नी िदएर पठाइयो ।
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15
1 केही िदनपिछ, गहु ँ कटनीको समयमा, िशमशोनले एउटा पाठो लए र आफ्नी

पत् नीलाई भटे्न गए । ितनले मनमनै भन,े “म मरेी पत् नीको कोठामा जानछुे ।”
तर उनका बबुाले ितनलाई िभ जान िदएनन ् । 2 उनका बबुाले भन,े “तपाईंले
उनलाई घणृा गन ुर्हुन्छ भनी मलैे सोचकेो िथएँ, यसलैे मलै े त्यसलाई तपाईंको साथमा
बसकेो िम लाई िदएँ । उनकी कान्छी बिहनी उनीन्दा सनु्दरी िछन ् । ितनलैाई
लजैानहुोस ् ।” 3 िशमशोनले ितनीहरूलाई भन,े “यसपल्ट मलैे प लश्तीहरूलाई
चोट िददंा म िनद ष हुनछुे ।” 4 िशमशोन गए र ितन सयवटा स्यालहरू समाते र
हरेकलाई दईु-दईुचटा गरेर पचु्छर-पचु्छर बाँिधिदए । तब ितनले राँको लएर हरेक
जोडीको पचु्छरको िबचमा राखे । 5 जब ितनले राँकाहरूमा आगो सल्काए, तब
ितनले स्यालहरूलाई प लश्तीहरूका पािकरहकेा अन् नमा छोिडिदए, र ितनीहरूले
जम् मा गरेर रा खएका अन् न र खतेमा पाकेका अन् न दवुमैा, दाखवारीहरू र
जतैनूका बगैंचाहरूलाई डढाए । 6 प लश्तीहरूले सोध,े “यो कसले गर् यो?”
ितनीहरूलाई भिनयो, “ितम्नामा बसोबास गनका ज्वाइँ िशमशोनले यो गरेका हुन ्
िकनभने ितम्नाका मािनसहरूले िशमशोनकी पत् नीलाई लए र ितनको साथमा
बसकेो िम लाई िदए ।” त्यसपिछ प लश्तीहरू गएर त्यस स् ी र त्यसका बबुालाई
जलाइिदए । 7 िशमशोनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूको वहार यस्तै हो भन,े
म ितमीहरूका िवरु बदला लनछुे, र त् यसो गरेपिछ मा म रोिकनछुे ।” 8 तब
ितनले उनीहरूलाई कम्मर र जाँघबाट टु ा-टु ा गरी काटे र धरैेको हत्या गरे ।
त्यसपिछ उनी तल गए र एतामको च ानको गफुामा बसे । 9 त्यसपिछ प लश्तीहरू
मािथ आए र ितनीहरूले यहूदामा य ु को िन म्त तयारी गरे र लहीमा आफ्ना सनेालाई
तयार राखे । 10 तब यहूदाका मािनसहरूले भन,े “ितमीहरू िकन हामीलाई आ मण
गनर् आएका छौ?” ितनीहरूले भन,े “िशमशोनलाई समातौं र त्यसले हामीलाई जे
गरेको छ त् यसलाई त् यस्तै गरौ भनरे हामी आ मण गदछौं ।” 11 तब यहूदाका
ितन हजार मािनसहरू एतामको च ानको गफुामा गए, र ितनीहरूले िशमशोनलाई
भन,े “के ितमीलाई थाहा छ, िक प लश्तीहरू हा ा शासकहरू हुन?् यो ितमीले
हामीलाई के गरेका छौ?” िशमशोनले ितनीहरूलाई भन,े “ितनीहरूले मलाई जस्तो
गरे, अिन मलैे पिन ितनीहरूलाई त्यस्तै गरें ।” 12 ितनीहरूले िशमशोनलाई भन,े
“ितमीलाई बाँधरे प लश्तीहरूका हातमा िदनको िन म्त हामी यहाँ तल आएका छौं
।” िशमशोनले ितनीहरूलाई भन,े “मसगँ यो शपथ खाओ िक ितमीहरू आफैं ले
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मलाई मानछैनौ ।” 13 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “हामी ितमीलाई केवल डोरीले
बाँध् नछेौं र ितमीलाई ितनीहरूकहाँ स ु म्पनछेौं । हामी यो ितज्ञा गछ ं, िक हामी
ितमीलाई मानछैनौं ।” यसलैे ितनीहरूले ितनलाई दईुवटा नयाँ डोरीले बाँध े र
त्यस च ानबाट मािथ ल्याए । 14 जब ितनी लहीमा आए, प लश्तीहरूले ितनलाई
भटे्निेवि कै ठुलो सोरमा कराउँदै आए । अिन परम भकुा आत्मा श को साथमा
उनीमािथ आउनभुयो । ितनका पाखरुाका डोरीहरू डढकेा सनपाटझैं भए, र ितनीहरू
ितनका हातबाट झरे । 15 िशमशोनले एउटा गधाको आलो बङ्गारो भे ाए, र
ितनले त्यो उठाए र त्यसलैे एक हजार जना मािनसलाई मारे । 16 िशमशोनले
भन,े “एउटा गधाको बङ्गारोले रासमािथ रास पारें ।” एउटा गधाको बङ्गारोले
मलै े एक हजार जना मािनसलाई मारें ।” 17 जब िशमशोनले बो लसके, तब
ितनले त् यो बङ्गारोलाई फा लिदए, र ितनले त्यस ठाउँलाई रामत-लही नाउँ राखे
। 18 िशमशोन धरैे ितखार्ए र परम भलुाई पकुारा गरे र भन,े “तपाईंले आफ्नो
दासलाई यो महान ्िवजय िदनभुएको छ । तर के अब म ितखार्ले मन, अिन खतना
नभएका मािनसहरूका हातमा पनछु?” 19 परमशे् वरले लहीमा भएको खाल्डोलाई
िच रिदनभुयो र त्यहाँबाट पानी िन स्कयो । जब ितनले पानी िपए, तब ितनको
श फिकर् यो र ितनी ताजा भए । यसलैे ितनले त्यस ठाउँको नाउँ एन-हक् कोरे
राख,े र आजको िदनसम्मै त्यो लहीमा छ । 20 िशमशोनले प लश्तीहरूको समयमा
इ ाएलमा िबस वषर् न्याय गरे ।

16
1 िशमशोन गाजामा गए र त्यहाँ एउटी वशे्यालाई दखे,े र ितनी त्यससगँ

ओछ् यानमा गए । 2 गाजाका मािनसहरूलाई यस्तो भिनयो, “िशमशोन यहाँ आएको
छ ।” गाजाका मािनसहरूले त्यस ठाउँलाई घरेे र गपु् तमा ितनीहरूले सारा रात
सहरको ढोकामा कुरे । ितनीहरू रातभर शान्त बसे । ितनीहरूले यसो भनकेा
िथए, “िदनको उज्यालो नभएसम्म हामी कुरौं, र त् यसपिछ उसलाई हामी मारौं
।” 3 िशमशोन मध्यरातसम्म ओ ानमा पल्टे । मध्यरातमा ितनी उठे र ितनले
सहरको ढोका र त्यसका दईुवटा खम्बालाई समाते । ितनले बारसिहत ती जिमनबाट
उखले,े र ती आफ्ना काँधमा राख,े र हे ोनको सामनु् ने डाँडाको चचुरुासम्म बोकेर
लगे । 4 यसपिछ, िशमशोन सोरेकको बसेीमा बस् ने गन एक जना स् ीसगँ मेमा
परे । त्यसको नाउँ दलीला िथयो । 5 प लश्तीहरूका शासकहरू त्यस स् ीकहाँ
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आए, र भन,े “िशमशोनलाई छल गरेर त्यसको त्यो ठुलो बल केमा रहकेो छ, र
कसरी हामी त्यसको श लाई हामी हराउन सक् छौं भन् ने कुरा थाहा गर, तािक
हामीले त्यसलाई बाँधरे त्यसलाई लज् जीत पानर् सकौं । यो काम गर, र हामी
हरेकले ितमीलाई चाँदीका १,१०० िसक् का िदनछेौं ।” 6 तब दलीलाले िशमशोनलाई
भिनन,् “कृपया मलाई बताउनहुोस,् िक तपाईं कसरी यस्तो ब लयो हुनहुुन्छ, र
तपाईंलाई िनयन् ण गनर्को िन म्त तपाईंलाई कसरी बाँध् न सिकन्छ?” 7 िशमशोनले
त्यसलाई भन,े “ितनीहरूले मलाई नयाँ सातवटा नसकेुका धनकुा ताँदाले बाँध े
भन,े म कमजोर हुनछुे र अरू साधारण मािनसझैं हुनछुे ।” 8 तब प लश्तीहरूका
शासकहरूले नयाँ सातवटा नसकेुका धनकुा ताँदा ल्याएर दलीलालाई िदए, र त्यसले
शोमशोनलाई ती ताँदाले बाँधी । 9 त्यस स् ीको िभ ी कोठामा त्यसले गपु् तमा
मािनसहरू लकुाएकी िथई । त्यसले ितनलाई भनी, “िशमशोन! प लश्तीहरू
तपाईंमािथ आइलाग्दै छन!्” तर ितनले ती धनकुा ताँदालाई आगोमा परेका
सनपाटका धागाहरूझैं िछनाइिदए । यसलैे ितनको श को रहस्य खो लएन ।
10 त्यसपिछ दलीलाले िशमशोनलाई भनी, “तपाईंले मलाई धोका िदनभुएको
छ र मलाई झटुो बोल्नभुएको छ । कृपया, मलाई बताउनहुोस ् तपाईंलाई कसरी
िनयन् ण गनर् सिकन्छ ।” 11 ितनले त्यसलाई भन,े “किहल्यै कामको िन म्त
योग नभएका नयाँ डोरीले ितनीहरूले मलाई बाँध े भने म कमजोर हुनछुे र साधारण

मािनसझैं हुनछुे ।” 12 यसलैे दलीलाले नयाँ डोरीहरू लएर ितनलाई त्यसले
बाँधी, र भनी, “िशमशोन! प लश्तीहरू तपाईंमािथ आइलाग्दै छन!्” मािनसहरू
िभ ी कोठामा कु ररहकेा िथए । तर िशमशोनले आफ्ना पाखरुाका डोरीहरूलाई
धागो िछनाएझैं िछनाइिदए । 13 दलीलाले िशमशोनलाई भनी, “अिहलसेम्म त
तपाईंले मलाई धोका िदनभुएको छ र मसगँ झटुो बोल्नभुएको छ । तपाईंलाई
कसरी िनयन् मा लन सिकन्छ मलाई बताउनहुोस ् ।” िशमशोनले त्यसलाई भन,े
“ितमीले मरेो कपालका सातवटा ल ालाई तानमा बनुरे कीलामा कसरे राख्यौ
भने म अरू मािनसझैं हुनछुे ।” 14 जब ितनी िनदाए, दलीलाले उनका कपालका
सातवटा ल ा बनाई तानमा बनुरे कीलामा कसरे राखी, अिन त्यसले उनलाई भनी,
“िशमशोन! प लश्तीहरू तपाईंमािथ आइलाग्दै छन!्” ितनी आफ्नो िन ाबाट उठे
र तानसमते कीला उखे लिदए । 15 त्यसले उनलाई भनी, “तपाईंले मलाई कसरी
‘म ितमीलाई मे गछुर्’ भन् न सक् नहुुन्छ, जब िक तपाईंले आफ्ना गोप्य कुराहरू
मलाई बताउनहुुन् न? ितन पटक तपाईंले मरेो उपहास गन ुर्भएको छ र तपाईंसगँ यस्तो
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महाबल कसरी आउँछ भनरे भन् नभुएको छैन ।” 16 हरेक िदन त्यसले ितनलाई
यही कुरा गरेर दबाब िदई, र त्यसले यित दबाब िदई, िक ितनले मन इच्छा गरे
। 17 यसलैे िशमशोनले त्यसलाई हरेक कुरा भने र ितनलाई यसो भिनिदए, “मरेो
िशरको कपालमा किहल्यै पिन मलैे खौरेको छैन, िकनभने मरेी आमाको गभर्दे ख नै
म परमशे् वरको िन म्त एक नािजरी भएको छु । मरेो कपाल खौ रयो भन,े मरेो श
मबाट जानछे, र म कमजोर र सामान्य मािनसझैं हुनछुे ।” 18 दलीलाले ितनले सबै
सत्य कुरा बताएको दखेपेिछ, त् यसले यसो भनरे प लश्तीहरूका शासकहरूलाई
बोलाई, “आउनहुोस,् िकनभने ितनले मलाई सबै कुरा बताएका छन ्।” त्यसपिछ
प लश्तीहरूका शासकहरूले आफ्ना हातमा चाँदी लएर त्यसकहाँ गए । 19 त्यसले
ितउनलाई आफ्नो काखमा सतुाई । ितनको िशरको सातवटा ल ा खौ रिदन त्यसले
एक जना मािनसलाई बोलाई, र त्यसले ितनलाई काबमूा पानर् लागी, िकनभने
ितनको श ह टसकेको िथयो । 20 त्यसले भनी, “िशमशोन! प लश्तीहरू
तपाईंमािथ आइलाग्दै छन!्” ितनी आफ्नो िन ाबाट उठे र भन,े “म अरू बलेाझैं
उम्कनछुे र आफूलाई छुटाउनछुे ।” तर परम भलुे ितनलाई छोिडसाक् नभुएको छ
भन् ने ितनलाई थाहा िथएन । 21 प लश्तीहरूले ितनलाई समाते र ितनका आखँा
िनका लिदए । उनीहरूले ितनलाई गाजामा ल्याएर काँसाका साङ्लाले बाँध े । ितनी
झ्यालखानामा जाँतो िपधं् न थाले । 22 तर ितनको िशरमा कपाल खौरपिछ फे र
पलाउन थाल्यो । 23 प लश्तीहरूका शासकहरू आफ्ना दवेता दागोनलाई महान ्
ब ल चढाउन र आनन्द मनाउन एकसाथ भलेा भए । ितनीहरूले भन,े “हा ा
दवेताले हामीहरूका श ु िशमशोनलाई िजते र हा ो हातमा स ु म्पिदए ।” 24 जब
मािनसहरूले ितनलाई दखे,े तब ितनीहरूले आफ्ना दवेताको शसंा गरे, िकनिक
ितनीहरूले भन,े “हा ो दशेलाई नाश गन, र हामीमध्ये धरैेलाई मान हामीहरूका
श लुाई हा ो दवेताले िजत हािसल गरे हा ो हातमा स ु म् पिदए ।” 25जब ितनीहरू
उत्सव मनाउदँै िथए, तब ितनीहरूले भन,े “िशमशोनलाई बोलाओ, तािक त्यसले
हामीलाई हसँाओस ् ।” ितनीहरूले िशमशोनलाई झ्यालखानाबाट बािहर िझके र
ितनले ितनीहरूलाई हसँाए । उनीहरूले ितनलाई खम् बाहरूका िबचमा खडा गरेका
िथए । 26 िशमशोनका आफ् नो हात समाइरहकेो केटोलाई भन,े “यो म न् दर अडाउने
खम्बाहरू मलाई छुन दऊे, तािक म ितनमा अडसे लगाउन सकँू ।” 27 त्यो म न् दर
परुुष र स् ीहरूले भ रएको िथयो । प लश्तीहरूका सबै शासकहरू त्यहीं नै िथए ।
छतमा क रब ितन हजार परुुष र स् ीहरू िथए । िशमशोनले ितनीहरूलाई मनोरन् जन
िददंा हे ररहकेा िथए । 28 िशमशोनले परम भलुाई पकुारा गरे र भन,े “परम भु



16:29 xxxvi न्यायकतार्हरू 17:9

परमशे् वर, मरेो सम्झना गन ुर्होस!् परमशे् वर, कृपया मलाई एकपटक मा श
िदनहुोस,् तािक मरेा दईु आखँाको साटो मलैे यी प लश्तीहरूसगँ एकै पटकमा बदला
लन सकँू ।” 29 त्यस म न् दरलाई अडाउने िबचका दईु खम्बालाई िशमशोनले

समाए र एउटा खम्बालाई आफ्नो दािहने हात र अक लाई आफ्नो दे े हातले
समाएर ती ठेले । 30 िशमशोनले भन,े “मलाई प लश्तीहरूसगँै मनर् िदनहुोस!्”
ितनले आफ्नो बल लगाएर हातहरू पसारे र त्यो म न् दर सबै शासकहरू र त्यहाँ
भएका सबै मािनसहरूमािथ खस्यो । यसरी ितनी आफू मदार् आफ्नो जीवनभरमा
मरेका भन्दा धरैेलाई मारे । 31 तब ितनका दाजभुाइ र ितनका बबुाका घरानाका
सबै त्यहाँ आए । ितनीहरूले ितनलाई लगे अिन ितनका बबुा मानोहको िचहानमा
सोरा र ए ोतको िबचमा ितनलाई दफन गरे । िशमशोनले इ ाएलमा िबस वषर् न्याय
गरेका िथए ।

17
1 ए ाइमको पहाडी दशेमा एक जना मािनस िथए, र ितनको नाउँ मीका िथयो

। 2 ितनले आफ्नी आमालाई भन,े “तपाईंबाट लिगएका १,१०० चाँदीका िसक् का,
जसको िवषयमा तपाईंले सराप िदनभुएको िथयो, र जनु मलैे सनुकेो िथएँ, हने ुर्होस ्
। त् यो चाँदी मसगँ छन ्। त् यो मलैे ती चोरें ।” ितनकी आमाले भिनन,् “मरेो छोरा,
परम भलुे ितमीलाई आिशष ् िदऊन!्” 3 ितनले ती चाँदीका १,१०० िसक् काहरू
आफ्नी आमालाई िदए र ितनकी आमाले भिनन,् “खोिपएको र ढलौटे मिूतर्हरू
बनाउनलाई मरेो छोराको िन म्त यो चाँदी म परम भमुा अलग गछुर् । यसलैे अब यो
म ितमीलाई िदन् छु ।” 4 जब ितनले त् यो पसैा आफ्नी आमालाई िदए, तब ितनकी
आमाले चाँदीका दईु सय िसक् का लईन ्र त् यो िशल्पकारलाई िदईन ्जसले तीबाट
खोिपएको र ढलौटे मिूतर्हरू बनाए, र ती मीकाको घरमा रा खयो । 5 त् यो मािनस
मीकािसत मिूतर्हरूको एउटा घर िथयो र ितनले एउटा एपोद र घर-दवेताहरू बनाए,
र ितनले आफ्ना छोरामध्ये एक जनालाई पजुारी हुनको िन म्त िनय ु गरे । 6 ती
िदनहरूमा इ ाएलमा कोही राजा िथएन, र हरेकले आफ्नो द ृ ष् टमा जे ठक लाग्थ्यो
त्यही गथ्य । 7 यहूदाको बथेलहेमेका यहूदाका वशंका एक जना जवान मािनस
िथए जो एक जना लवेी िथए । आफ्नो िजम्मवेारी परुा गनर् ितनी त्यहाँ बसे । 8 ती
मािनसले यहूदाको बथेलहेमेलाई छोडरे गए र बस् ने एउटा ठाउँ खोजे । ितनले या ा
गद जाँदा, ितनी ए ाइमको पहाडी दशेमा भएको मीकाको घरमा आए । 9 मीकाले
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ितनलाई भन,े “ितमी कहाँबाट आएका हौ?” ती मािनसले ितनलाई भन,े “म
यहूदाको बथेलहेमेको एउटा लवेी हु,ँ र बसोबास गनर्को िन म्त ठाउँ खोज्न भनरे म
या ा ग ररहकेो छु ।” 10 मीकाले ितनलाई भन,े “मसगँ बस, र मरेो िन म्त बबुा र
पजुारी होऊ । म ितमीलाई वषर्को दश िसक् का चाँदी, एक जोर लगुा र ित ो खाना
िदनछुे ।” यसलैे ती लवेी ितनको घरिभ गए । 11 ती लवेी मीकासगँ बस् न सन्तषु् ट
भए, र ती जवान मािनस मीकाका छोरामध्ये एक जनाझैं भए । 12 मीकाले ती
लवेीलाई पिव िजम् मवेारीका लािग अलग गरे, र ती जवान मािनस ितनको पजुारी
भए, र मीकाको घरमा बसे । 13 तब मीकाले भन,े “अब मलाई थाहा छ, िक
परम भलुे मरेो िन म्त असल गन ुर्हुनछे, िकनभने त्यो लवेी मरेो पजुारी बनकेो छ
।”

18
1 ती िदनहरूमा इ ाएलमा कुनै राजा िथएन । दानको कुलका मािनसहरूले

बसोबास गनर्को िन म्त ठाउँ खोिजरहकेा िथए, िकनिक त्यो िदनसम्म ितनीहरूले
इ ाएलका कुलहरूबाट कुनै उ रािधकार ाप् त गरेका िथएनन ् । 2 दानका
मािनसहरूले आफ् ना सम् पणुर् कुलबाट पाँच जना मािनसहरू, सोरा र ए ोत अनभुवी
य ु ाहरूलाई िहडंरे दशेको जानकारी लन र त्यसमािथ द ृ ष् ट लगाउन पठाए ।
ितनीहरूले उनीहरूलाई भन,े “जाओ, र दशेमािथ द ृ ष् ट लगाओ ।” ितनीहरू
ए ाइमको पहाडी दशेमा मीकाको घरमा आए, र ितनीहरूले त्यो रात त्यहीं िबताए ।
3जब उनीहरू मीकाको घरको निजकै िथए, तब उनीहरूले ती जवान लवेीको बोली
िचने । यसलैे उनीहरू ितनलाई रोके र सोध,े “ितमीलाई यहाँ कसले ल्यायो? ितमी
यस ठाउँमा के गदछौ? ितमी यहाँ िकन छौ?” 4 ितनले उनीहरूलाई भन,े “मीकाले
मरेो िन म् त यसो गरेका छन:् ितनको पजुारी हुनलाई ितनले मलाई िनय ु गरेका
छन ्।” 5 उनीहरूले ितनलाई भन,े “हा ो िन म्त परमशे् वरबाट सल्लाह माग, तािक
हामीले ग ररहकेो या ा सफल हुन्छ िक हुन् न भनी हामीलाई थाहा होस ् ।” 6 ती
पजुारीले उनीहरूलाई भन,े “शा न्तमा जाओ । ितमीहरू जानपुन बाटोमा परम भलुे
ितमीहरूलाई डोर् याउनहुुनछे ।” 7 त्यसपिछ ती पाँच जना मािनस त्यहाँबाट गए
र लशेमा आए, अिन मािनसहरू सरुक्षासाथ बसोबास ग ररहकेा उनीहरूले दखे,े
जसरी सीदोनीहरू कुनै बाधा नभई र सरुिक्षत बस् थे । ितनीहरूलाई पराजय गन वा
त्यस दशेमा कुनै कारले दमन गन कोही पिन िथएन । ितनीहरू सीदोनीहरूबाट
टाढा बस्थे र ितनीहरूको कससैगँ लने-दने िथएन । 8 उनीहरू सोरा र एश्तोलमा
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भएको आफ्नो कुलकहाँ फक । उनीहरूका नातदेारहरूले सोध,े “ितमीहरूसगँ के
िववरण छ?” 9 उनीहरूले भन,े “आओ, ितनीहरूलाई आ मण गरौ!ँ हामीले
त्यो दशे दखेकेा छौं र त्यो धरैे असल छ । के ितमीहरू केही गदनौ? आ मण
गनर् र त्यो दशेमािथ अिधकार गनर् िढला नगर । 10 जब ितमीहरू जान्छौ, तब
ितमीहरूले ती मािनसहरूलाई भटे्नछेौ जसले आफैं लाई सरुिक्षत ठान्छन,् र त्यो
सहर फरािकलो छ! परमशे् वरले ितमीहरूलाई त्यो सहर िदनभुएको छ— एउटा ठाउँ
जसमा कुनै कुराको अभाव छैन ।” 11 दानका कुलका छ सय मािनसहरू य ु को
िन म्त हातहितयारले ससु ज् जत भएर सोरा र एश्तोलबाट िनस्के । 12 ितनीहरू
मािथ गए र यहूदाको िकयर्त-यारीममा छाउनी हाले । यसकारण मािनसहरूले
त्यस ठाउँलाई आजको िदनसम्म महनहे-दान भन्छन ्। त्योचािहं िकयर्त-यारीमको
प श् चममा पछर् । 13 ितनीहरू त्यहाँबाट ए ाइमको पहाडी दशेमा गए र मीकाको
घरमा आए । 14 लशेको दशेमा जानकारी ाप् त गनर् गएका पाँच जना मािनसले
आफ्ना नातदेारहरूलाई भन,े “यी घरहरूमा एपोद, घर-दवेताहरू, खोिपएको मिूतर्,
र ढलौटे मिूतर् छन ्भनी के ितमीहरूलाई थाहा छ? ितमीहरूले के गनछौ अिहले
नै िनणर्य गर ।” 15 यसलैे ितनीहरू मीकाको घर, ती जवान लवेीकहाँ आए र
ितनीहरूले ितनलाई अिभवादन गरे । 16अिन दानका छ सय जना मािनसहरू य ु को
िन म्त हात-हितयारले ससु ज् जत भएर ढोकामा उिभए । 17 ती पाँच जना मािनस
जसले दशेको बारेमा जानकारी लन गएका िथए, ितनीहरू त्यहाँ गए र खोिपएको
मिूतर्, एपोद, घर-दवेताहरू, र ढलौटे मिूतर् लए, जित बलेा पजुारीचािहं य ु को िन म्त
हात-हितयारले ससु ज् जत छ सय जना मािनसका साथ ढोकामा उिभए । 18 जब
ितनीहरू मीकाको घरमा पसे र खोिपएको मिूतर्, एपोद, घर-दवेताहरू, र ढलौटे मिूतर्
लए, पजुारीले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू यो के ग ररहकेा छौ?” 19 ितनीहरूले

ितनलाई भन,े “चपू लाग! आफ् नो हात आफ् नो मखुमा राख र हामीसगँ आऊ, र
हा ो िन म्त िपता र पजुारी होऊ । के ित ो िन म्त एउटा मािनसको घरको पजुारी हुन,ु
िक इ ाएलमा एउटा कुल र वशंको पजुारी हुन ु कुन असल छ?” 20 ती पजुारीको
हृदय हिषर्त भयो । ितनले त्यो एपोद, घर-दवेताहरू, र खोिपएको मिूतर् लए, र ती
मािनसहरूसगँै गए । 21 यसलैे ितनीहरू फकर त्यहाँबाट गए । ितनीहरूले साना
बालबा लका र गाई-वस्त ु र आफ्ना धनमालहरूलाई आफ्नो अिग-अिग िहडंाए ।
22 जब ितनीहरू मीकाको घरबाट अ ल पर पगु,े मीकाको घरनिजकका घरहरूमा
बस् ने मािनसहरूलाई एकसाथ भलेा ग रयो, र ितनीहरूले दानका मािनसहरूलाई
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भे ाए । 23 ितनीहरूले दानका मािनसहरूमािथ कराए, र ितनीहरू फक र मीकालाई
भन,े “ितमीहरू िकन एकसाथ भलेा भएका छौ?” 24 ितनले भन,े “मलैे बनाएका
दवेताहरू ितमीहरूले चोर् यौ, मरेो पजुारीलाई लग्यौ, र ितमीहरू जाँदछैौ । अब मसगँ
के बाँकी छ? ितमीहरू कसरी मलाई ‘ितमीलाई के कुराले द:ुख िदइरहकेो छ’ भनरे
सोध्दछैौ?” 25 दानका मािनसहरूले ितनलाई भन,े “हामीलाई ित ो केही कुरा
नसनुाऊ, न ता हामीमध्यकेा कोही धरैे ोिधत मािनसले ितमीलाई आ मण गनछ,
र ितमी र ित ा प रवार सबै मा रनछेन ्।” 26 त्यसपिछ दानका मािनसहरू आफ् नो
बाटो लागे । जब ितनीहरू आफ्नो िन म्त धरैे नै ब लया रहछेन ्भनरे मीकाले दखेे
तब ितनी आफ्नै घर फिकर् ए । 27 दानका मािनसहरूले मीकाले बनाएका कुराहरू
र ितनका पजुारीलाई लए, र ितनीहरू लशेमा कुनै बाधामा नपरेका र सरुिक्षत
मािनसहरूकहाँ आए, अिन ितनीहरूले उनीहरूलाई तरवारको धारले हार गरे र
सहरलाई जलाइिदए । 28 ितनीहरूलाई बचाउने त् यहाँ कोही पिन िथएन िकनभने
त्यो सीदोनबाट धरैे टाढा िथयो, र ितनीहरूको कससैगँ पिन कुनै लने-दने िथएन । त्यो
बथे-रहोबनिजकको बसेीमा िथयो । दानका मािनसहरूले त्यो सहरलाई पनुिनर्मार्ण
गरे र त्यहीं बसोबास गरे । 29 ितनीहरूले इ ाएलका छोरामध् ये एक जना आफ्ना
पखुार् दानका नाउमँा त्यस सहरलाई दान नाउँ िदए । तर त्यस सहरको नाउँ पिहले
लशे िथयो । 30 दानका मािनसहरूले आफ्नै िन म्त ती खोिपएका मिूतर्हरू राखे ।
अिन त्यो दशे कैदमा नपरेसम्म मोशाका नाित, गशे मका छोरा जोनाथन र ितनका
छोराहरू दानका कुलका िन म्त पजुारीहरू भए । 31 यसलैे शीलोमा परमशे् वरको
भवन भएसम्म ितनीहरूले मीकाले बनाएका खोिपएका मिूतर्हरूको पजुा गरे ।

19
1 ती िदनहरूमा, जब इ ाएलमा कुनै राजा िथएन, त्यहाँ एक जना लवेी िथए,

जो केही समय ए ाइमको पहाडी दशेको सबभैन्दा दगुर्म क्षे मा बसोबास गथ ।
ितनले यहूदाको बथेलहेमेबाट आफ्नो िन म्त एउटी उपपत् नी लए । 2 तर ितनकी
उपपत् नी ितनी ित अिवश् वासी िथई । त्यसले उनलाई छोडी र यहूदाको बथेलहेमे
भएको आफ्नो िपताको घरमा फक । त्यो त्यहाँ चार मिहनासम्म बसी । 3 त्यसपिछ
त्यसका पित उठे र त्यसलाई फकाएर िफतार् ल्याउनलाई त्यसकहाँ गए । ितनीसगँ
उनका सवेक, र एक जोडी गधा िथए । त्यसले ितनलाई आफ्नो बबुाको घरिभ
लगी । त्यस स् ीका बबुाले ितनलाई दखेरे उनी खशुी भए । 4 ितनका ससरुा,
त्यस स् ीका बबुाले ितन िदन त्यहीं बस् न ितनलाई मनाए । ितनीहरूले खाए र
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िपए, र ितनीहरूले रात त्यहीं कटाए । 5 चौथो िदनमा ितनीहरू िबहानै उठे र ितनी
जानलाई तयार भए, तर त्यस स् ीका बबुाले आफ्नो ज्वाँइलाई भन,े “अ लकित
रोटी खाएर आफूलाई ब लयो बनाउनहुोस,् अिन जानहुोस ् ।” 6 त्यसलैे ितनीहरू
दईु जना सगँै बसरे खान र िपउन थाले । तब त्यस स् ीका बबुाले भन,े “कृपया
अझै एक रात बस् नहुोस ् र रमाइलो गन ुर्होस ् ।” 7 जब ती लवेी जानलाई उठे,
तब त्यस जवान स् ीका बबुाले ितनलाई बस् नको िन म्त आ ह गरे । यसलैे ितनले
आफ्नो योजना बद्ले र त्यहाँ फे र अक रात िबताए । 8 पाँचौ िदनमा ितनी जानको
िन म्त िबहानै उठे, तर त्यस स् ीका बबुाले भन,े “आफूलाई ब लयो बनाउनहुोस ्
र िदउसँो नभएसम्म पखर्नहुोस ् ।” यसलैे ती दईु जनाले भोजन गरे । 9 जब ती
लवेी, ितनकी उपपत् नी र ितनका सवेक जानलाई उठे, तब ितनका ससरुा, त्यस
स् ीका बबुाले ितनलाई भन,े “हने ुर्होस,् िदन ढल् केर साँझ पनर् लागकेो छ ।
कृपया अक एक रात यहीँ बस् नहुोस ् र रमाइलो गन ुर्होस ् । तपाईं भो ल िबहान
सबरैे उठ्न र घर फकर् न सक् नहुुन्छ ।” 10 तर ती लवेीलाई त्यो रात िबताउन
इच्छुक भएनन ् । ितनी उठे र गए । ितनी यबसू (अथार्त ् यरूशलमे) तफर् लागे ।
ितनीसगँ भारीले लादकेा एक जोडी गधा िथए, र ितनकी उपपत् नी ितनीसगँै िथई
। 11 ितनीहरू यबसूको निजकै पगु्दा, साँझ पनर् लागकेो िथयो, र त्यस सवेकले
आफ् नो मा लकलाई भन् यो, “आउनहुोस,् हामी यबसूीहरूको सहरतफर् फक ं र यो
रात त्यहाँ िबताऔं ।” 12 त्यसका मा लकले त्यसलाई भन,े “हामी परदशेीहरूको
सहरतफर् जानछैेनौं जो इ ाएलका मािनसहरू होइनन ्। हामी िगबामा जानछेौं ।”
13 ती लवेीले आफ्नो त्यो जवान मािनसलाई भन,े “जाऔं, िगबा वा रामामध्ये कुनै
एक ठाउँमा यो रात िबताऔं ।” 14यसलैे ितनीहरू िहिँडरह,े र ितनीहरू बने्यामीनको
इलाका िगबानिजकै आउँदा घाम अस्तायो । 15 ितनीहरू त्यो रात िबताउन िगबामा नै
रोिकए । ितनीहरू गए र सहरको चोकमा बस,े तर त्यो रात कसलैे पिन ितनीहरूलाई
आफ्नो घरिभ लगनेन ्। 16 तर त्यो साँझ एक जना व ृ मािनस खतेमा काम गरेर
फिकर् रहकेा िथए । ितनी ए ाइमको पहाडी दशेका िथए, र ितनी केही समयको लािग
िगबामा बसोबास ग ररहकेा िथए । तर त्यस ठाउँमा बस् ने मािनसहरू बने्यािमनीहरू
िथए । 17 ितनले आफ्नो नजर उठाए र सहरको चोकमा या लुाई दखेे । ती व ृ
मािनसले भन,े “तपाईंहरू कहाँ जाँद ै हुनहुुन्छ? तपाईंहरू कहाँबाट आउनभुएको
हो?” 18 ती लवेीले ितनलाई भन,े “हामी यहूदाको बथेलहेमेबाट ए ाइमको
पहाडी दशेको सबभैन्दा दगुर्म ठाउँमा जाँदछैौं, जहाँको म बािसन्दा हु ँ । म यहूदाको
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बथेलहेमेमा गएको िथएँ, र म परम भकुो घरमा जाँदछुै, तर मलाई आफ्नो घरिभ
लाने कोही पिन छैन । 19 हामीसगँ यी गधाहरूका िन म्त पराल र अरू खवुाउने कुरा
छन,् र म र तपाईंका यी सिेवका र यो सवेकको िन म्त पिन पगु् ने रोटी र दाखम
मसगँ छ । हामीलाई केही पिन चािहदंनै ।” 20 ती व ृ मािनसले ितनीहरूलाई
अिभवादन गरे, “तपाईंहरूलाई शा न्त! म तपाईंका सबै खाँचोको ख्याल गनछु
। केवल यस चोकमा रात निबताउनहुोस ्।” 21 त्यसलैे ती मािनसले ती लवेीलाई
आफ्नो घरिभ ल्याए र गधाहरूलाई केही खान िदए । ितनीहरूले आफ्ना खु ा
धोए र खाए र िपए । 22 जब ितनीहरू खशुी मनाइरहकेा िथए, सहरका केही
काम नलाग् ने मािनसहरूले घरलाई घरेे र ढोकामा िहकार्उन थाले । घरका मा लक,
ती व ृ मािनसलाई ितनीहरूले यसो भन,े “ित ो घरमा आएको मािनसलाई यहाँ
बािहर िनकाल, तािक हामी त्यससगँ सहवास गनछौं ।” 23 घरका मा लक ती
मािनस ितनीहरूकहाँ बािहर गए र ितनीहरूलाई भन,े “होइन, मरेा भाइहरू हो,
यस्तो दषु् ट काम नगन ुर्होस!् यी मािनस मरेो घरमा पाहुना भएका हुनाल,े यस्तो
दषु् ट काम नगन ुर्होस!् 24 हने ुर्होस,् मरेी कन्ये छोरी र ितनकी उपपत् नी यहीं छन ्
। म ितनीहरूलाई अिहल्यै बािहर ल्याउनछुे । ितनीहरूलाई तपाईंहरूले जे इच्छा
गन ुर्हुन्छ, त्यही गन ुर्होस ्। तर यी मािनसलाई त्यस्तो दषु् ट काम नगन ुर्होस ्।” 25 तर
ती मािनसहरूले ितनको कुरा सनुनेन,् यसलैे त्यस मािनसले आफ् नी उपपत् नीलाई
समाते र उसलाई बािहर लगे । ितनीहरूले त्यसलाई बलात्कार गरे र रातभरी
त्यसलाई द ु र्वहार गरे, र िझसिमसमेा त्यसलाई छोिडिदए । 26 िझसिमसमेा त्यो
स् ी आई र त्यस मािनसको घरको ढोकामा आएर लडी जहाँ त्यसका मा लक
िथए, र िबहान नभएसम्म त्यो त्यहीँ नै लिडरही । 27 त्यसका मा लक िबहान उठे र
घरका ढोकाहरू खोले र आफ्नो बाटो जानलाई िहडंे । ितनले आफ्नी उपपत् नीलाई
आफ्नो हात पसारेर ढोकामा लिडरहकेी दखेे । 28 ती लवेीले त्यसलाई भन,े “उठ,
जाऔं ।” तर केही जवाफ आएन । ितनले त्यसलाई आफ्नो गधामा राख,े र ती
मािनस घर जान िहडंे । 29जब ती लवेी घर पगु,े ितनले एउटा छुरी लए, र आफ्नी
उपपत् नीलाई समाए र अङ्ग-अङ्ग गरी बा टु ा गरी काटे र ती टु ाहरूलाई
इ ाएलभरी पठाए । 30 यो दखे् ने सबलैे भन,े “इ ाएलका मािनसहरू िम दशेबाट
बािहर आएदे ख आजको िदनसम्म यस्तो किहल्यै ग रएको वा दे खएको िथएन
। यसको बारेमा िवचार गर! हामीलाई सल्लाह दओे! हामीले के गन हामीलाई
बताओ!”
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20
1 त्यसपिछ दानदे ख बशेबासम्मका इ ाएलका मािनसहरू र िगलादको भिूमबाट

समते सबै एक भएर िनस्के र परम भकुो अिग िमस्पामा एकसाथ भलेा भए
। 2 इ ाएलका सबै कुलका मािनसहरूका अगवुाहरू परमशे् वरका मािनसहरूको
भलेामा आफ् नो सहभागीता जनाए— त्यहाँ चार लाख जना पदैल िहडं् ने मािनसहरू
तरवार लएर य ु गनर् तयार िथए । 3 बने्यािमनका मािनसहरूले इ ाएलका
मािनसहरू िमस्पामा गएका कुरा सनुे । इ ाएलका मािनसहरूले भन,े “यस्तो
दषु् ट काम कसरी भयो त् यो हामीलाई भन ।” 4 त्यो मा रएकी स् ीका पित ती
लवेीले जवाफ िदए, “म र मरेी उपपत् नी बने्यामीनको इलाकामा पन िगबामा
रात कटाउन गएका िथयौं । 5 रातको बलेा िगबाका अगवुाहरूले घरलाई घरेेर
मलाई मान उ ेश्यले आ मण गरे । ितनीहरूले मरेी उपपत् नीलाई बलात्कार
गरे र त्यो मरी । 6 मलैे मरेी पत् नीलाई ल् याएँ र त्यसको लाशलाई टु ा-टु ा
गरी काटें, र ती इ ाएलको उ रािधकारको हरेक इलाकामा पठाएँ, िकनभने
ितनीहरूले इ ाएलमा यितसम्मको दषु् टता र अत्याचार गरेका छन ् । 7 यसलै,े
ए सारा इ ाएलीहरू हो, तपाईंहरूको सल्लाह र सझुाव यहाँ िदनहुोस ् ।” 8 सबै
मािनसहरू एक भएर खडा भए र ितनीहरूले भने “हामी कोही पिन आफ्नो पालमा
जानछैेनौं र हामी कोही पिन घर फकर् नछैेनौं । 9 तर अब हामी िगबालाई यस्तो
गनछौं: गोला हालरे पाएको िनदशनअनसुार हामी त्यसलाई आ मण गनछौं
। 10 हामी इ ाएलका सबै कुलहरूबाट एक सयबाट दश, एक हजारबाट एक
सय, र दश हजारबाट एक हजारलाई मािनसहरूलाई अरूका िन म् त खानकुेराको
बन् ध गनर् राख् नछेौं, तािक ितनीहरू बने्यामीनको िगबामा आउँदा, उनीहरूले

इ ाएलमा गरेका दषु् टताको लािग ितनीहरूले दण्ड िदन सकून ् ।” 11 यसलैे
इ ाएलका सबै िसपाहीहरू त्यस सहरको िवरु एकताव भएर भलेा भए ।
12 इ ाएलका कुलहरूले बने्यामीनको कुलका सबलैाई यसो भन्दै मािनसहरू
पठाए, “ितमीहरूका िबचमा ग रएको दषु् टता के हो? 13 यसकारण, िगबाका
ती दषु् ट मािनसहरूलाई हामीलाई स ु म् पदओे, तािक हामी ितनीहरूलाई मानछौं र
यसरी इ ाएलबाट हामी यो दषु् टता पणूर् रूपमा हटाउनछेौं ।” तर बने्यामीनीहरूले
आफ्ना दाजभुाइ, अथार्त ् इ ाएलका मािनसहरूको कुरा सनुनेन ् । 14 त्यसपिछ
बने्यामीनका मािनसहरू एक साथ िगबाका सहरहरूबाट बािहर िनस्के र इ ाएलका
मािनसहरूका िवरु य ु गनर् तयार भए । 15 बने्यामीनका मािनसहरूले त्यस िदन
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आफ्ना सहरहरूबाट तरवार बोकेर य ु लड्नको िन म्त ता लम ाप् त छब्बीस हजार
िसपाहीलाई एकसाथ ल्याए । यसका साथ,ै त् यहाँ िगबाका बािसन्दाहरूबाट सात
सय चिुनएकाहरू मािनसहरू िथए । 16 यी सबै सनेाहरूमा सात सय चिुनएका
मािनसहरूले दे े हात चलाउथँे । ितनीहरू हरेकले घयुें ोले कपालमा हान् न
सक् थे र िनशाना चकुाउँदनैथे । 17 बने्यामीनीहरूको सङ्ख्यालाई गणना नगरी
इ ाएलका मािनसहरू चार लाख जना िथए, जो तरवारले य ु लड्नलाई ता लम
ाप् त िथए । यी सबै य ु गन मािनसहरू िथए । 18 इ ाएलका मािनसहरू उठे,

बथेलेमा गए, र परमशे् वरबाट सल्लाह मागे । ितनीहरूले सोध,े “बने्यािमनीहरूलाई
हा ा िन म् त कसले पिहले आ मण गनछ?” परम भलुे भन् नभुयो, “यहूदाले
पिहले आ मण गनछ ।” 19 इ ाएलका मािनसहरू िबहान उठे र ितनीहरूले
आफ्नो छाउनी िगबाको निजक सारे । 20 इ ाएलका मािनसहरू बने्यामीनको
िवरु य ु लड्न बािहर िनस्के । ितनीहरू िगबामा उनीहरूका िवरु य ु को िन म्त
तयार भएर बसे । 21 बने्यामीनीहरू िगबाबाट बािहर िनस्के, र ितनीहरूले त्यस
िदन इ ाएलको सनेाका बाइस हजार मािनसहरूलाई मारे । 22 तर इ ाएलका
मािनसहरूले आफूलाई ब लयो पारे र ितनीहरू पिहलो िदनमा जनु स्थानमा तयार
भएर बसकेा िथए त्यसै ठाउँमा य ु को िन म्त तयार भए । 23 तब इ ाएलका
मािनसहरू मािथ उक्ले र साँझसम्म परम भकुो अिग रोए, र उहाँबाट िनदशनको
खोजी गरे । ितनीहरूले भन,े “के हा ा दाजभुाइ, अथार्त ् बने्यामीनीहरूसगँ य ु
गनर् हामी फे र जाऔं?” परम भलुे भन् नभुयो, “ितनीहरूलाई आ मण गर!”
24 यसकैारण दो ो िदनमा इ ाएलका मािनसहरू बने्यामीनका सनेाहरूका िवरु
य ु गनर् गए । 25 दो ो िदनमा, िगबाबाट बने्यामीनीहरू ितनीहरूका िवरु बािहर
िनस्के र ितनीहरूले इ ाएलका अठार हजार मािनसहरूलाई मारे । ितनीहरू सबै
तरवारले लडाइँ गनर्लाई ता लम ाप् त मािनसहरू िथए । 26 त्यसपिछ इ ाएलका
सबै सनेा र सबै मािनसहरू बथेलेमा उक्ले र रोए, र ितनीहरू परम भकुो अिग
बसे र ितनीहरू त्यस िदन साँझसम्म उपवास बसे र परम भलुाई होमब ल र
मलेब ल चढाए । 27 इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई यसरी सोध—े िकनिक
परमशे् वरका करारको सन्दकु ती िदनहरूमा त्यहीं िथयो, 28 र हारूनका नाित,
एलाजारका छोरा पीनहासले सन्दकुको साम ु सवेा गथ— “के हा ा दाजभुाइ,
अथार्त ् बने्यामीनीहरूका िवरु हामी फे र य ु मा जाऔं, वा रोकौं?” परम भलुे
भन् नभुयो, “आ मण गर, िकनिक भोलीको िदन ितनीहरूलाई पराजय गनर् म
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ितमीहरूलाई सहायता गनछु ।” 29 यसलैे इ ाएलले िगबा व रप र गपु् त ठाउँहरूमा
मािनसहरूलाई राखे । 30 ते ो िदनमा इ ाएलका मािनसहरू बने्यामीनीहरूसगँ
लड,े र ितनीहरूले पिहलो िदनमा गरेझैं िगबाको िवरु मा त्यही स्थानबाट य ु गरे
। 31 बने्यामीनका मािनसहरू गए र ती मािनसहरूसगँ य ु लड,े र ितनीहरूलाई
सहरबाट टाढा परु् याइयो । ितनीहरूले केही मािनसलाई मानर् थाले । खतेहरू र
सडकहरूमा मनहरूमा इ ाएलका क रब ितस जना मािनस िथए । एउटा बाटो
बथेले तफर् जान्थ्यो, र अक िगबातफर् जान्थ्यो । 32 तब बने्यामीनका मािनसहरूले
भन,े “ितनीहरू हारेका छन ् र पिहलो पल् टझैं ितनीहरू हामीबाट भाग्दछैन ् ।” तर
इ ाएलका िसपाहीहरूले भन,े “हामी पिछ हटौं र ितनीहरूलाई सहरबाट टाढा
सडकहरूमा लजैाऔं ।” 33 इ ाएलका सबै मािनसहरू आ-आफ्ना ठाउँबाट उठे
र बाल-तामारमा य ु को िन म्त तयार भए । त्यसपिछ गपु् त स्थानहरूमा लिुकरहकेा
इ ाएलका सनेाहरू आ-आफ्ना ठाउँ िगबाबाट िन स्कआए । 34 सारा इ ाएलबाट
िगबाको िवरु त्यहाँ दश हजार चिुनएका मािनसहरू आए, र ितनीहरूको िबचमा
घमासान य ु भयो, तर बने्यामीनीहरूलाई ितनीहरूको िवनाश निजकै छ भन् ने कुरा
थाहा िथएन । 35 परम भलुे इ ाएलको साम ु बने्यामीनलाई परास्त गन ुर्भयो । त्यस
िदन, इ ाएलका सनेाहरूले बने्यामीनका २५,१०० मािनसहरूलाई मारे । त्यहाँ मनहरू
सबै तरवारले य ु गनर्लाई ता लम ाप् त िथए । 36 यसलैे बने्यामीनका सनेाहरूले
आफ़ूहरू हारेका दखेे । इ ाएलका मािनसहरूले बने्यामीनीहरूलाई रणभिूममा मौका
िदएकाजस्तै गरेका िथए, िकनिक ितनीहरूले िगबाभन्दा बािहर गपु् त स्थानहरूमा
लकेका मािनसहरू गणना ग ररहकेा िथए । 37 तब लिुकरहकेा मािनसहरू उठे र

हतार गद िगबािभ पस,े र सारा सहरलाई ितनीहरूले तरवारको धारले हार गरे ।
38 इ ाएलका सनेाहरू र गपु् तमा लकेुका मािनसहरूिबच एउटा िचन्हको सल्लाह
भएको िथयो र त्योचािहं सहरबाट ध ुवँाको ठुलो मसु्लो मािथ जाँनपुछर् भन् ने िथयो ।
39 त्यो िचन्ह पठाएपिछ इ ाएलका सनेाहरू य ु बाट फकर् नपुथ् य । बने्यामीनीहरूले
आ मण गनर् थाले र ितनीहरूले इ ाएलका ितस जना जित मािनसलाई मारे, र
ितनीहरूले भन,े “पिहलो य ु मा झैं ितनीहरू िनश् चय नै हामीबाट परास्त भएका छन ्
।” 40 तर जब सहरबाट ध ुवँाको मसु्लो मािथ उठ् न थाल् यो, तब बने्यामीनीहरूले
फकर हरेे र सारा सहरबाट आकाशतफर् ध ुवँा उडकेो दखेे । 41 त्यसपिछ इ ाएलका
मािनसहरू ितनीहरूका िवरु जाइलागे । बने्यामीनीहरू आत ङ्कत भए, िकनिक
ितनीहरूमा िवपि आइलागकेो ितनीहरूले दखेे । 42 यसलैे ितनीहरू इ ाएलका
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मािनसहरूबाट भाग,े र उजाड-स् थानितर गए । तर य ु ले ितनीहरूलाई भटेाइहाल्यो
। इ ाएलका सनेाहरू सहरहरूबाट आए र ितनीहरू भएकै ठाउँमा ितनीहरूलाई मारे
। 43 ितनीहरूले बने्यामीनीहरूलाई घरेे, ितनीहरूलाई खदेे र ितनीहरूलाई िगबाको
पवूर्मा नोहामा ख म पारे । 44 बने्यामीनी कुलबाट अठार हजार जना मािनसहरू
मरे, र ती सबै मािनसहरू य ु मा िविशष् ट िथए । 45 ितनीहरू य ु बाट फक र
उजाड-स् थानमा रम्मोनको च ानतफर् भागे । इ ाएलीहरूले बाटोहरूमा ितनीहरूका
अरू पाँच हजार जना मािनसहरूलाई मारे । उनीहरूले ितनीहरूलाई गीदोमसम्मै
लखे टरहे र त्यहाँ अरू दईु हजार जनालाई मारे । 46 त्यस िदन मनहरूमा पच् चीस
हजार बने्यामीनी सनेाहरू िथए जो तरवारले लडाइँ गनर्को िन म्त ता लम ाप् त िथए
। ितनीहरू सबै य ु गनर् िनपणु िथए । 47 तर छ सय मािनसहरू उजाड-स् थानमा
रम्मोनको च ानितर भागे । चार मिहनासम्म ितनीहरू रम्मोनको च ानमा बसे ।
48 इ ाएलका सनेाहरू बने्यामीनी मािनसहरूका िवरु फक र ितनीहरूलाई, र सहर
र पशहुरू, र त्यहाँ भएका सबै कुरालाई तरवारको धारले हार गरे । आफ्नो बाटोमा
सबै नगरलाई समते ितनीहरूले जलाइिदए ।

21
1 इ ाएलका मािनसहरूले िमस्पामा एउटा ितज्ञा गरेका िथए, “हामीहरूमध्ये

कसलैे पिन आफ्नी छोरीलाई बने्यामीनीलाई िववाह गरेर िदनछैेनौं ।” 2 त्यसपिछ
मािनसहरू बथेलेमा गए र साँझसम्म परमशे् वरको सामनु् ने बस,े र ितनीहरू ठुलो
स्वरले धरुधरुु रोए । 3 ितनीहरूले यसो भनी पकुारा गरे, “हे परम भु इ ाएलका
परमशे् वर, इ ाएलमा हामीमध्यकेो एउटा कुलचािहं आजको िदनामा िकन िव लन
भयो?” 4 भो लपल् ट मािनसहरू िबहान सबरैे उठे र त्यहाँ एउटा वदेी बनाए र
होमब लहरू र मलेब लहरू चढाए । 5 इ ाएलका मािनसहरूले भन,े “परम भकुो
सभामा इ ाएलका कुलमध्ये कुनचािहं आएन?” िकनिक िमस्पामा परम भकुहाँ
नआउनकेो बारेमा ितनीहरूले एउटा मह वपणूर् िनणर्य गरेका िथए । ितनीहरूले
भन,े “त्यो िनश् चय नै मा रनछे ।” 6 इ ाएलका मािनसहरूमा ितनीहरूका
दाजभुाइ बने्यािमनीहरू ित दया जाग्यो । ितनीहरूले भन,े “आज इ ाएलबाट
एउटा कुल बािह रएको छ । 7 बाँकी भएकाहरूलाई कसले पत् नीहरू िदनछेन,्
िकनिक हामी कसलैे पिन आफ्ना छोरीहरू ितनीहरूलाई िववाह गरेर िदनछैेनौं भनरे
परम भसुगँ ितज्ञा गरेका छौं ?” 8 ितनीहरूले भन,े “िमस्पामा परम भकुहाँ
इ ाएलका कुनचािहं कुल आएनन?्” याबशे-िगलादबाट कोही पिन सभामा
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आएका िथएनन ्भन् ने कुरा थाहा भयो । 9 िकनिक मािनसहरूलाई िमलाएर राखरे
गन्ती गदार्, हरे, याबशे-िगलादका कोही पिन बािसन्दा त्यहाँ िथएनन ् । 10 त्यस
सभाले आफ्ना बा हजार वीरहरूलाई याबशे िगलादका स् ी र बालबा लका
सिहत सबै बािसन्दाहरूलाई तरवारको धारले हार गन सझुावहरू िदएर पठाए
। 11 “यस्तो गन ूर्: हरेक परुुष र मािनससगँ सहवास गरेका स् ीलाई मान ूर् ।”
12 याबशे-िगलादमा बस् नहेरूमध्ये ती मािनसहरूले चार सय यस्ता जवान स् ीहरू
भे ाए को किहल्यै कुनै मािनससगँ सतुकेा िथएनन,् र ितनीहरूले उनीहरूलाई
कनानमा शीलोको छाउनीमा लगे । 13 सारा सभाले रम्मोनको च ानमा भएका
बने्यामीनका मािनसहरूलाई सन्दशे पठाए र ितनीहरूले उनीहरूलाई शा न्तको
स्ताव राखकेा िथए । 14 ती बने्यामीनीहरू त्यो समयमा फक र ितनीहरूलाई

याबशे िगलादका स् ीहरू िदइयो । तर ितनीहरू सबकैा िन म्त पगु् ने स् ीहरू
िथएनन ् । 15 बने्यामीनीहरूलाई जे भयो त्यसको िन म्त मािनसहरू दःु खत िथए,
िकनभने परम भलुे इ ाएलका कुलहरूका िबचमा िवभाजन गराउनभुएको िथयो
। 16 त्यसपिछ सभाका अगवुाहरूले भन,े “बाँकी भएका बने्यामीनीहरूका िन म्त
पत् नीहरू हामी कसरी जटुाउनछेौं? िकनभने बने्यामीनी स् ीहरू मा रएका छन ्
।” 17 ितनीहरूले भन,े “बने्यामीनका बाँचकेाहरूको िन म्त एउटा उ रािधकार
हुनपुछर्, तािक इ ाएलबाट एउटा कुलको नाश नहोस ् । 18 हामीले ितनीहरूलाई
आफ्ना छोरीहरूबाट पत् नीहरू िदन सक्दनैौं, िकनिक इ ाएलका मािनसहरूले
ितज्ञा गरेका िथए, “बने्यामीनीहरूलाई पत् नी िदने कुनै पिन व् य क् त ािपत होस ्

।’ ” 19 यसलैे ितनीहरूले भन,े “ितमीहरूलाई थाहा छ, िक हरेक वषर् शीलोमा
परम भकुो िन म्त एउटा भोज हुन्छ (जनुचािहं बथेलेको उ रमा, बथेलेबाट
शकेमजाने बाटोको पवूर्, र लबोनाको दिक्षणमा पछर्) ।” 20 ितनीहरूले बने्यामीनका
मािनसहरूलाई यसो भनरे िनदशन िदए, “गपु् तमा लकु र दाखबारीहरूमा पखर्
। 21 शीलोबाट यवुतीहरू नाच्नलाई बािहर िनस्कने समयलाई हरे । तब
दाखबारीहरूबाट बािहर िनस् क र ितमीहरू हरेकले शीलोबाट यवुतीललाई आफ्नी
पत् नीको रूपमा लएर बने्यामीनको भिूममा फकर् । 22 जब ितनीहरूका बबुा वा
दाजभुाइहरू हा ो िवरोध गनर् हामीकहाँ आउँछन,् तब हामी ितनीहरूलाई भन् नछेौं,
‘हामीमािथ कृपा गन ुर्होस!् ितनीहरूलाई रहन िदनहुोस ्िकनभने हामीले य ु को बलेा
हरेक मािनसको िन म्त पत् नी िदएनौं । तपाईंहरू िनद ष हुनहुुन्छ, िकनिक तपाईंले
ितनीहरूलाई आफ्ना छोरीहरू िदनभुएको होइन ।’ ” 23 बने्यामीनी मािनसहरूले
त्यस्तै गरे । ितनीहरूले नािचरहकेा यवुतीहरूबाट पत् नीहरू लए र ितनीहरूसगँै
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अिग बढे । ितनीहरू आफ्नै उ रािधकारको ठाउँमा फकर गए । ितनीहरूले नगरहरू
बनाए र त् यसमा बसोबास गरे । 24 तब इ ाएलका मािनसहरूले त्यो ठाउँ छोड,ेअिन
हरेक व् य क् त आ-आफ्नै कुल, र वशंमा र हरेक व् य क् त आ-आफ् नै उ रािधकारको
घरमा गए । 25 ती िदनहरूमा इ ाएलमा कोही पिन राजा िथएन । हरेक व् य क् तले
आ-आफ्नो द ृ ष् टमा जे ठक लाग् यो त्यही गथ्य ।
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