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मलाकीको पसु्तक
1 इ ाएलको िवषयमा मलाकी ारा भएको परम भकुो वचनको घोषणा ।

2 “मलैे ितमीहरूलाई मे गरेको छु,” परम भु भन् नहुुन्छ । तर ितमीहरू भन्छौ,
“तपाईंले हामीलाई कसरी मे गन ुर्भएको छ?” “के एसाव याकूबको दाजु
िथएन र?” परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । “तथािप मलैे याकूबलाई मे गरेको
छु, 3 तर मलैे एसावलाई घणृा गरेको छु । मलैे त्यसका पवर्तहरूलाई त्यािगएको
बनाएको छु, र मलैे त्यसको उ रािधकारलाई मरुभिूमका स्यालहरूका वासस्थान
बनाइिदएको छु ।” 4 “हामीहरू कु ल्चएकाछौ,ँ तर हामी हा ा भग् नावशषेहरूलाई
पनुिनर्मार्ण गनछौ,ँ” भनरे एदोमले भनमेा, परम भलुे भन् नहुुनछे, “ितनीहरूले
पनुिनर्मार्ण गलार्न,् तर म फे र तल झा रिदनछुे । अरूहरूले ितनीहरूलाई ‘दषु् टताको
दशे’ र ‘परम भलुे सदाको िन म्त ािपत गन ुर्भएको जाित’ भनरे भन् नछेन ् ।
5 ितमीहरूका आफ्नै आखँाले यो दखे् नछेन,् अिन ितमीहरूले भन् नछेौ, ‘इ ाएलका
िसमानाहरूभन्दा बािहर पिन परम भु महान ् हुनहुुन्छ ।’ ” 6 “छोरोले आफ्नो
बबुाको आदर गदर्छ, र दासले आफ्नो मा लकको । यिद, यसकैारण, म िपता
हु ँ भन,े मरेो आदर कहाँ छ? म मा लक हुँ भन,े मरेो िन म्त ा कहाँ छ?”
सनेाहरूका परम भु ितमी पजुारीहरूलाई भन् नहुुन्छ, जसले मरेो नाउकँो ितरस्कार
गदर्छौ । “तर ितमीहरू भन्छौ, ‘हामीले कसरी तपाईंको नाउकँो ितरस्कार गरेका
छौ?ँ’ 7 ितमीहरूले मरेो वदेीमा अशु रोटी अपर्ण गछ । तर ितमीहरू परम भकुो
टेिबल तचु्छ छ भनरे यसो भन्दछौ, ‘हामीहरूले कसरी तपाईंलाई अशु बनाएका
छौ?ँ’ 8 जब ितमीहरू ब लदानको िन म्त अन्धा पशहुरू चढाउँछौ, के त्यो खराब
होइन र? जब ितमीहरू लङ्गडो र रोग लागकेा पश ु चढाउँछौ, के त्यो बे ठक होइन
र? त्यो ितमीहरूका राज्यपाललाई चढाएर हरे! के ितनले ितमीहरूलाई स्वीकार
गलार्न,् वा के ितनले ितमीहरूको िशर मािथ उठाउलान?्” सनेाहरूका परम भु
भन् नहुुन्छ । 9 उहाँ ितमीहरू ित अन ु ही होऊन ् भनरे ितमीहरू उहाँको महुारको
खोजी गछ । तर सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ, ितमीहरूका हातमा त्यस्तो भटेी
लएर, के उहाँले ितमीहरूका िशर उठाउनहुुन्छ? 10 “ितमीहरूले मरेो वदेीमा थ

आगो नबालोस ् भनरे, ितमीहरूमध्ये कोही एकले म न्दरका ढोकाहरू बन्द गरोस ्
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भन् ने म इच्छा गदर्छु! म ितमीहरूमा सन् न हुन् न,ँ” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ,
“र म ितमीहरूका हातबाट कुनै ब लदान अपर्ण गनछैन ँ । 11 िकनभने सयू दयदे ख
सयूार्स्तसम् म जाित-जाितहरूमा मरेो नाउँ महान ् हुनछे र हरेक ठाउँमा मरेो नाउमँा
धपू र श ु भटेीहरू अपर्ण ग रनछेन ् । िकनभने जाित-जाितहरूमा मरेो नाउँ महान ्
हुनछे,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 12 “तर ितमीहरूले परम भकुो टेिबल
अशु छ, र त्यसमा भएका फलफुल र रोटी घणृाय ु छन ् भनरे त्यो अपिव
बनाउछँौ । 13 ितमीहरू यसो पिन भन्छौ, ‘यो कित थकानय ु छ,’ र आफ्नो
नाक बङ्गाउँछौ,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । “जङ्गली पशलुे लगकेा र
लङ्गडो वा रोग लागकेो पश ु ितमीहरू ल्याउछँौ, र ितमीहरू यी आफ्नो भटेीस्वरूप
ल्याउछँौ । के म ती ितमीहरूका हातबाट अपर्ण गरूँ?” परम भु भन् नहुुन्छ ।
14 “छलगनचािह ँ ािपत होस ् जसले आफूसगँ आफ्नो बगालमा भएको नर-पशु
मलाई िदने ितज्ञा गदर्छ, तर त्यसले परम भलुाई खोट भएको पशु चढाउँछ!
िकनभने म महान ् राजा हु,ँ र सारा जाितहरूिबच मरेो नाउकँो आदर हुनछे,”
सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ ।

2
1 ए पजुारी हो, यो आज्ञा ितमीहरूका िन म्त हो । 2 “यिद मरेो नाउलँाई आदर

गनर् ितमीहरूले सनु्दनैौ र त्यो हृदयमा राख्दनैौ भन,े म ितमीहरूकहाँ सराप पठाउनछुे,
र ितमीहरूका आिशषलाई पिन सराप िदनछुे, सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ ।
साँच् च,ै मलैे ितनीहरूलाई सराप िदइसकेको छु, िकनभने ितमीहरूले मरेो आज्ञालाई
आफ्नो हृदयमा राखनेौ । 3 हरे, म ितमीहरूका सन्तितलाई हप्काउन जाँदछुै, र
म ितमीहरूका अनहुारमा गोबर छ रिदनछुे, ितमीहरूका चाड-पवर्हरूको गोबर, र
त्योसगँै त्यसले ितमीहरूलाई लजैानछे । 4 यो आज्ञा मलैे नै ितमीहरूलाई िदएको हु,ँ
र मरेो करार लवेीसगँ रिहरहनछे भनरे ितमीहरूले जान् नछेौ,” सनेाहरूका परम भु
भन् नहुुन्छ । 5“त्यससगँ मरेो करार जीवन र शा न्तको िथयो, र मलैे ती ितनीहरूलाई
िदएँ । मलैे त्यसलाई डर िदएँ, र त्यसले मरेो भय राख्यो, मरेो नाउकँो भयमा त्यो
उिभयो । 6 त्यसको मखुमा साँचो िशक्षा िथयो, र त्यसको ओठमा कुनै झटु पाइएन
। त्यो मसगँ शा न्त र सत्यतामा िह ँ ो र त्यसले धरैेलाई पापबाट टाढा राख्यो ।
7 िकनभने पजूारीको ओठमा ज्ञान हुनपुछर् र मािनसहरूले त्यसको मखुबाट िशक्षा
खोज्नपुछर्, िकनभने त्यो सनेाहरूका परम भकुो समाचारवाहक हो । 8 तर ितमीहरू
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साँचो मागर्बाट टाढा गएका छौ । ितमीहरूका िशक्षाले धरैेलाई ठेस लागकेो छ
। ितमीहरूले लवेीको करारलाई तोडकेा छौ,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ ।
9 “यसलैे मलै े पिन ितमीहरूलाई सारा मािनसहरूका अगािड तचु्छ र िनदंनीय
बनाएको छु, िकनभने ितमीहरू मरेा मागर्मा िहडँकेा छैनौ, तर िशक्षा िदइएका
कुराहरूमा पक्षपात गरेका छौ ।” 10 के हामीहरू सबकैा िन म्त एउटै िपता हुनहुुन् न
र? के एउटै परमशे् वरले हामीलाई बनाउनभुएको होइन र? हामीहरू हरेक िकन
आफ्नो दाजभुाइको िवरु मा िवश् वासहीन हुन्छौँ, र हा ा िपतापखुार्का नाउलँाई
अपमािनत गदर्छौ? 11 यहूदा िवश् वासहीन भएको छ । इ ाएल र यरूशलमेमा
िघनलाग्दो काम भएको छ । परम भलुे मे गन ुर्हुने पिव ठाउँलाई यहूदाले अपिव
बनाएको छ, र त्यसले पराई ईश् वरकी छोरीसगँ िवहे गरेको छ । 12 यसो गन
मािनस, जो िबउँझकेो छ र जसले उ र िदन्छ, त्यसले सनेाहरूका परम भकुहाँ भटेी
अपर्ण गन भए तापिन, परम भलुे त्यसलाई याकूबका पालहरूबाट बिहष्कृत गरून ।्
13 ितमीहरू यसो पिन गदर्छौ: ितमीहरू परम भकुो वदेीलाई आसँ,ु रोदन र िवलापले
ढाक्छौ, िकनभने ितमीहरूका हातका भटेीलाई उहाँले कृपािसत हण गन ुर्हुन् न, न
त त्योितर ध्यान नै िदनहुुन्छ । 14 तर ितमीहरू भन्छौ, “उहाँले िकन गन ुर्हुन् न?”
िकनभने परम भु ितमीहरू र ितमीहरूका जवानीपनकी पत् नीिबच साक्षी हुनहुुन्थ्यो,
र त्यो तरेी जीवनसाथी र करारअनसुार तरेी पत् नी हुदँाहुदँ ै पिन त्यसको िवरु
ितमीहरू िवश् वासहीन भयौ । 15 के उहाँले आफ्नो आत्मामा ितनीहरूलाई एक
बनाउनभुएको होइन र? त्यसोभए िकन उहाँले ितमीहरूलाई एक बनाउनभुयो?
िकनभने उहाँले परमशे् वरको सन्तान खोज्नभुएको िथयो । त्यसलैे आफँैलाई
आफ्नो आत्मामा रखवाली गर र आफ्नो जवानी अवस्थाकी पत् नीसगँ अिवश् वासी
नहोओ । 16 “िकनभने म सम्बन्धिवच्छेदलाई घणृा गदर्छु,” इ ाएलका परमशे् वर,
परम भु भन् नहुुन्छ, “र त्यसलाई पिन जसले आफ्नो वस् लाई िहसंाले ढाक्दछ,”
सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । “यसकैारण आफँैलाई आत्मामा रखवाली गर
र िवश् वासहीन नहोओ ।” 17 ितमीहरूले आफ्ना बोलीले परम भलुाई थिकत
तलु्याका छौ । तर ितमीहरू भन्छौ, “हामीले उहाँलाई कसरी थिकत तलु्याएका
छौ?ँ” यसो भनरे, “दषु् ट काम गन सबै परम भकुो द ृ ष् टमा असल छ, र उहाँ
ितनीहरूमा खशुी हुनहुुन्छ,” वा “न्यायका परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ?”
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3
1 “हरे, म आफ्नो समाचारवाहक पठाउँदै छु, र ितनले मरेो अिग बाटो तयार

पानछन ्। अिन ितमीहरूले खोजकेा भ ु एक् कासी आफ्नो म न्दरमा आउनछेन ्।
करारका समाचारवाहक जसमा ितमीहरू रमाहट गदर्छौ, हरे, ितनी आउनछेन,्”
सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 2 तर उहाँको आगमनको िदन कसले सहन सक्छ
र? उहाँ आउनहुुदँा को खडा हुन सक्छ र? िकनभने उहाँ सनुारको आगो र
धोबीको साबनूझै ँ हुनहुुनछे । 3 उहाँ चाँदी खान र सफा गनझै ँ गरी बस् नहुुनछे, र
उहाँले लवेीका छोराहरूलाई श ु पान ुर्हुनछे । उहाँले ितनीहरूलाई सनु र चाँदीलाई
झै ँ खान ुर्हुनछे, र ितनीहरूले धािमर्कताका भटेीहरू परम भकुहाँ ल्याउनछेन ् ।
4 त्यसपिछ यहूदा र यरूशलमेको भटेी, परुाना िदनमा झै,ँ र ाचीन वषर्हरूमा झै ँ
परम भकुो िन म्त सन् न तलु्याउने िकिसमको हुनछे । 5 “अिन न्यायको िन म्त
म ितमीहरूको निजक आउनछुे । टुनामनुा गनहरू, िभचारीहरू, झटुा साक्षी
िदनहेरू, ज्यालादारीमा काम गन िमक, िवधवा र टुहुरा-टुहुरीलाई दमन गनहरू,
परदशेीहरूलाई सहायता नगनहरू, र मलाई आदर नगनहरूका िवरु म नै साक्षी
हुनछुे,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 6 “िकनभने म, परम भु प रवतर्न भएको
छैन,ँ यसकैारण याकूबका सन्तान हो, ितमीहरू नष् ट भएका छैनौ । 7 ितमीहरूका
िपता-पखुार्का समयदे ख नै ितमीहरू मरेा आज्ञाहरूबाट टाढा गएका छौ र ती पालना
गरेका छैनौ । मकहाँ फकर् र म ितमीहरूकहाँ फकर् नछुे,” सनेाहरूका परम भु
भन् नहुुन्छ । “तर ितमीहरू भन्छौ, ‘हामी कसरी फकर् न?े’ 8 के कुनै मािनसले
परमशे् वरलाई लटु्छ? तर ितमीहरूले मलाई ल ु टरहकेा छौ । तर ितमीहरू भन्छौ,
‘हामीले कसरी तपाईंलाई लटेुका छौ?ँ’ दशांश र भटेीमा । 9 ितमीहरू ािपत
भएका छौ, िकनभने ितमीहरू सारा जाितले मलाई ल ु टरहकेा छौ । 10 भण्डारमा
पणूर् दशांश ल्याओ, तािक मरेो भवनमा भोजन होस,् र मलैे स्वगर्का ढोकाहरू
खोलरे ितमीहरूकहाँ राख् ने ठाउँ नहुनसेम् म गरी ितमीहरूमािथ आिशष ्खन्याउछुँ,
िक खन्याउिँदन, यसमा मलाई जाँचरे हरे,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ ।
11 “ितमीहरूका बालीहरू नष् ट गनहरूको िवरु म बोल्नछुे, तािक ितनीहरूले
ितमीहरूका भिूमको जम् मै फसल नष् ट नगरून ् । भिूमका ितमीहरूका दाखको
बोटले आफ्ना फल गमुाउनछैेनन,्” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 12 “सारा
जाितहरूले ितमीहरूलाई आिशिषत ् भन् नछेन,् िकनभने ितमीहरू रमाहटको दशे
हुनछेौ,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 13 “मरेो िवरू ितमीहरूका वचन
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कडा भएका छन,्” परम भु भन् नहुुन्छ । “तर ितमीहरू भन्छौ, ‘हामीहरूले हा ो
िबचमा तपाईंको िवरु के भनकेा छौ?ँ’ 14 ितमीहरूले भनकेा छौ, ‘परमशे् वरको
सवेा गन ुर् थर् छ । हामीले उहाँले भनअेनसुार गरेर वा सनेाहरूहरूका परम भकुो
अिग िवलाप गद िहडँरे हामीलाई के लाभ? 15 यसकैारण अब हामी हठीहरूलाई
नै आिशिषत ् भन्छौँ । दषु् ट काम गनहरू सफल मा हुदँनैन,् तर ितनीहरूले
परमशे् वरलाई जाँच गरेर उम्कन्छन ्।’ ” 16 अिन परम भकुो भय मान् नहेरू एक-
आपसमा बोले । परम भलुे ध्यान िदनभुयो र सनु् नभुयो, र परम भकुो भय मान् ने र
उहाँको नाउलँाई आदर गनहरूका िवषयमा उहाँकै साम ुसम्झनाको पसु्तक ले खयो ।
17“मलैे काम गन िदनमा, ितनीहरू मरेा हुनछेन,् मरेो आफ्नै धन-सम्पि हुनछेन,्”
सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । बबुाको सवेा गन छोरोमािथ त्यो बबुाले दया
दखेाएझै,ँ म ितनीहरूमािथ दया दखेाउनछुे । 18 अिन फे र एकपटक ितमीहरूले
धम र दषु् ट िबच िभन् नता गनछौ, ितनीहरूिबच जसले परमशे् वरको आराधना
गछर्न ्र जसले उहाँको आराधना गदनन ्।

4
1 िकनभने हरे, त्यो िदन आउँदै छ, जनु िदन भ ीझै ँ दन्कनछे । त्यस िदन सबै

हठी र दषु् ट काम गनहरू ठुटाझै ँ हुनछेन ।् आउन लागकेो िदनले ितनीहरूलाई जलाई
भस्म गनछ, र ितनीहरूको न त जरा न हाँगा बाँकी रहनछे, सनेाहरूका परम भु
भन् नहुुन्छ । 2 तर मरेो नाउकँो भय मान् नहेरूका िन म्त भन,े धािमर्कताको सयूर् िनको
पाद आफ्ना पखटेामा उदाउनछे । ितमीहरू बािहर जानछेौ, र गोठबाट िनस्केका
बाछाझै ँ उ नछेौ । 3 त्यस िदन ितमीहरूले दषु् टलाई कुल्चनछेौ, िकनभने मलै े काम
गन िदनमा ितनीहरू, ितमीहरूका पाउमिुनका खरानीझै ँ हुनछेन,् सनेाहरूका परम भु
भन् नहुुन्छ । 4 “मरेा दास मोशाका िशक्षालाई याद गर, जनु िविध र िनयमहरू मलैे
त्यसलाई सारा इ ाएलीहरूका िन म्त होरेब पवर्तमा िदएको िथएँ । 5हरे, परम भकुो
महान र् भयानक िदन आउनअुिग म अगमव ा ए लयालाई ितमीहरूकहाँ पठाउनछुे
। 6 त्यसले बबुाहरूका हृदयलाई छोराछोरीहरूतफर् , र छोराछोरीहरूका हृदयलाई
ितनीहरूका बबुाहरूतफर् फकार्उनछेन,् अिन म आएर दशेलाई आ मण गरी पणूर्
रूपमा नाश गनछैन ँ ।”
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