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ओबिदयाको पसु्तक
1 ओबिदयाले दखेकेा दशर्न । एदोमको िवषयमा परम भु परमशे् वर यसो

भन् नहुुन्छ: “हामीले परम भबुाट एउटा सन्दशे सनुकेा छौं, र जाितहरूका िबचमा
एक जना राजदतूलाई यसो भनरे पठाइएको छ, ‘उठ! हामी य ु को िन म्त
त्यसको िवरु मा उठौं!’ 2 हरे,् म ितमीहरूलाई जाित-जाितका िबचमा सानो
तलु्याउनछुे, ितमीहरू अित घिृणत हुनछेौ । 3 ए च ानका छेदहरूमा, आ-आफ्ना
अग्ला घरहरूमा बस् नहेरू हो । आ-आफ्ना हृदयमा यसो भन् नहेरू “कसले मलाई
तल जिमनमा खसाल् छ र?” ितमीहरूको हृदयको घमण्डले ितमीहरूलाई धोका
िदएको छ । 4 ितमीहरू गरूडझैं उचाइमा उडे पिन र ितमीहरूको ग ुडँ ताराहरूका
िबचमा भए पिन, ितमीहरूलाई त्यहाँबाट म तल ल्याउनछुे, परम भु भन् नहुुन्छ
। 5 ितमीहरूकहाँ चोरहरू आउँदा, रातमा डाँकुहरू आउँदा— ितमीहरूको कस्तो
सवर्नाश होला!— के ितनीहरूले आफूलाई चािहने जित मा चोरेर लाँदनैन ्
र? दाख बाटुल् नहेरू ितमीहरूकहाँ आए भन,े ितनीहरूले अ लअ ल िसलाहरू
छोड् दनैन ्र? 6 तर एसाव कसरी ल ु टएको छ, त्यसका लकुाइएका धनसम्पि को
खोिजनछे । 7 तरेा िम राष् का सबै मािनसहरूले तलँाई िसमाना कटाउनछेन ् ।
तसँगँ िमलापमा भएका मािनसहरूले तलँाई धोका िदएका छन,् र तरेो िवरू मा
बल भएका छन ् । तरेो रोटी खानहेरूले नै तरेोमिुन पासो थापकेा छन ् । उसमा

कुनै सझुबझु नै छैन । 8 परम भु भन् नहुुन्छ, “त्यो िदनमा के म एदोमबाट ब ु मान ्
मािनसहरूलाई र एसावका पहाडबाट समझदारलाई नाश गनछैन ँ र?” 9 ए तमेान,
तरेा बलवान मािनसहरू िनराश हुनछेन,् जसको कारणले एसावका पहाडबाट सबै
मािनसहरू का टएर सखाप हुनछेन ्। 10 तरेो भाइ याकूबमािथ ग रएको ू रताको
कारणल,े त ँ शमर्मा पनछस,् र त ँ सधैंको िन म्त नाश हुनछेस ् । 11 त ँ एक् लै खडा
भएको िदनमा, अनजान मािनसहरूले त्यसको धन खोसरे लगकेा र परदशेीहरू
त्यसका मलू ढोकाहरूिभ पसकेा र यरूशलमेको िन म्त िच ा हालकेा िदनमा,
त ँ पिन तीमध् ये एकझैं िथइस ् । 12 तर आफ्नो भाइको दभुार्ग्यको िदनमा हिषर्त
नहो, र यहूदाका मािनसहरूको िवनाशको िदनमा ितनीहरूमािथ आन न्दत नहो ।
ितनीहरूको िवपि को िदनमा घमण्ड नगर ।् 13मरेा मािनसहरूको िवपि को िदनमा
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ितनीहरूका मलू ढोकािभ वशे नगर ्। ितनीहरूको आपदको िदनमा ितनीहरूको
कष् टमािथ हिषर्त नहो । ितनीहरूको िवनाशको िदनमा ितनीहरूको धन-सम्पि
नलटु ् । 14 त्यसका भगवुाहरूलाई काट्नलाई दोबाटोमा खडा नहो, र िवपि को
िदनमा त्यसका बाँकी बचकेाहरूलाई नसमु् पी । 15 िकनिक सबै जाितहरूमािथ
परम भकुो िदन निजकै छ । तैंले जस्तो गरेको छस,् तलँाई त्यस्तै ग रनछे ।
तरेा कामहरू तरेो आफ् नै थाप् लोमा फिकर् नछेन ् । 16 िकनिक जसरी तैंले मरेो
पिव पवर्तमा िपएको छस,् त् यसरी नै सारा जाितहरूले त्यहाँ सधैं िपउनछेन ् ।
ितनीहरूले िपउनछेन ् र िनल् नछेन ् अिन ितनीहरू किहल्यै अ स्तत्वमा नभएझैं
हुनछेन ् । 17 तर भाग् न सफल भएकाहरू िसयोन पवर्तमा रहनछेन ् र त्यो पिव
हुनछे । अिन याकूबको घरानाले ितनीहरूका आ-आफ्ना सम्पि को अिधकार
गनछन ् । 18 याकूबको घराना आगो हुनछे, र योसफेको घराना ज्वाला हुनछे,
र एसावको घराना िझजंाहरू हुनछे, र ितनीहरूले त्यसलाई जलाउनछेन ् र भस्म
पानछन ् । एसावको घरानामा कोही पिन बाँच् नछैेन, िकनिक परम भलुे नै यसो
भन् नभुएको छ ।” 19 नगेवेका मािनसहरूले एसावको डाँडामा अिधकार गनछन ्
र शपेलेाका मािनसहरूले प लश् तीहरूको दशेमा अिधकार गनछन ् । ितनीहरूले
ए ाइम र साम रयाका दशेमा अिधकार गनछन ् । अिन बने्यामीनले िगलादमा
अिधकार गनछ । 20 िनवार्सनमा गएको इ ाएलका मािनसहरूको समहुले कनान
दशेदे ख सारपतसम्मका दशे अिधकार गनछ । सपारादमा भएका यरूशलमेका
िनवार्िसतहरूले नगेवेका सहरहरूमा अिधकार गनछन ्। 21 उ ार गनहरू एसावको
पहाडी दशेमा शासन गनर्लाई िसयोन पवर्तसम्म जानछेन,् र त्यो राज्य परम भकुो
हुनछे ।
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