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उत्पित्तउत्पित्त

ससंसंारकोसारको शुरूशुरू

आरम्भमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृिष्ट गनर् ु भयो। 2 पृथ्वी
शून्य िथयो, पृथ्वीमा केही पिन िथएन। समुद्रलाई अँध्यारोले
ढाकेको िथयो अिन परमेश्वरको आत्मा पानीमािथ पिरभ्रमण

गिररहन्थ्यो।

पिहलोपिहलो िदनिदन—प्रकाशप्रकाश

3 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “उज्यालो होस्!” अिन उज्यालो चम्कन
थाल्यो। 4 परमेश्वरले उज्यालो देख्नु भयो अिन त्यसलाई असल मान्नु
भयो। तब परमेश्वरले उज्यालो र अँध्यारोलाई छुट्याउनु भयो। 5

परमेश्वरले उज्यालोलाई “िदन” र अँध्यारोलाई “रात” नाउँ िदनु भयो।
साँझ पयोर् अिन िबहान भयो। यो पिहलो िदन िथयो।

दोस्रोदोस्रो िदनिदन—आकाशआकाश

6 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “पानीलाई दइु भाग पानर् त्यहाँ बतास
होस्!” 7 यसथर् परमेश्वरले त्यहाँ बतास सृिष्ट गनर् ुभयो अिन पानी छुिट्टयो।
केही पानी बतासमािथ रह्यो अिन केही पानी बतास मुिन। 8 परमेश्वरले
त्यस बतासलाई “आकाश” नाउँ िदनु भयो। साँझ पयोर् अिन िबहान भयो।
यो दोस्रो िदन िथयो।

ततेेस्रोस्रो िदनिदन—सुख्खासुख्खा भूिमभूिम रर उिद्भदउिद्भद

9 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “आकाश मुिनको पानी एकै ठाउँमा जम्मा
होस्, र त्यहाँ सुख्खा भूिम देिखयोस्।” अिन त्यस्त ैभयो। 10 त्यो
सुख्खा भूिमलाई परमेश्वरले “पृथ्वी” नाउँ राख्नु भयो। अिन एकै ठाउँमा
जम्मा भएको पानीलाई “समुद्र” नाउँ राख्नु भयो। परमेश्वरलाई यस्तो
भएकोमा असल लाग्यो।

11 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “पृथ्वीमा घाँस, अन्न उत्पन्न गनेर् उिद्भद
तथा फल हुने बोटहरू उिम्रयोस्। फल-रूखहरूले बीउ भएका फल
फलाउने छन्। अिन प्रत्येक रूखले आफ्न ैजाितका बीउ उब्जाउनेछ। यी
उिद्भदहरू पृथवीमा उिम्रउन्।” अिन यस्त ैभयो। 12 पृथ्वीमा घाँस र
उिद्भदहरू उम्रे अिन अन्नहरू फले। अिन पृथ्वीमा फलिभत्र बीउहरू हुने
फल फल्ने रूखहरू उिम्रए। प्रत्येक उिद्भदले आफ्न ैप्रकारको बीउहरू
िसजर्ना गर।े अिन परमेश्वरले ियनलाई देखेर असल मान्नु भयो।

13 साँझ पयोर् अिन िबहान भयो। यो तेस्रो िदन िथयो।

चौथोचौथो िदनिदन—सूयसूयर्र्, चन्द्रमाचन्द्रमा रर ताराहरूताराहरू

14 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “आकाशमा उज्यालो होस्। यी
उज्यालाहरूले िदनहरूबाट रातहरूलाई छुट्याउनेछन्। यो
उज्यालाहरूलाई िवशेष िचन्हहरूको िनिम्त प्रयोग गिरनेछन् र
ियनीहरूले सभाहरू किहले हुने बताउनेछन्। अिन ियनीहरूलाई िदनहरू
र वषर्हरू बताउनमा प्रयोग गिरनेछ। 15 यी उज्यालाहरू पृथ्वीमा ज्योित
चम्काउनको िनिम्त आकाशमा रहनेछन्।” अिन यस्त ैभयो।

16 यसथर् परमेश्वरले दइुवटा ठूला-ठूला प्रकाश पुञ्जहरू िनमार्ण
गनर् ुभयो। िदनमा प्रयोग गनर्को िनिम्त परमेश्वरले ठूलो प्रकाश-पुन्ज
बनाउनु भयो अिन रातको िनिम्त सानो प्रकाश-पुन्ज बनाउनु भयो।
परमेश्वरले ताराहरू पिन सृिष्ट गनर् ु भयो। 17 पृथ्वीलाई उज्यालो पानर्को
िनिम्त यी प्रकाश-पुन्जहरू परमेश्वरले आकाशमा राख्नु भयो। 18

यसकारण उहाँले ितनीहरूलाई आकाशमा िदन र रातमािथ शासन

गाराउनु भयो। यी प्रकाश पुञ्जहरूले अँध्यारोबाट उज्यालो छुट्याए अिन
परमेश्वरलाई यो असल लाग्यो।

19 त्यहाँ साँझ पयोर् र फेिर अकोर् िबहान भयो। यो चौथो िदन िथयो।

पाँचौंपाँचौं िदनिदन—माछामाछा रर चराहरूचराहरू

20 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “पानी धेर-ैधेर ैप्राणीहरूले भिरयोस्।”
अिन पृथ्वीमािथ आकाशको फैलावटमा चरा चुरूङ्गीहरू उड्न थाले। 21

यसथर् परमेश्वरले सामुिद्रक ठूला-ठूला प्राणीहरू र पानीमा पौिडने िविभन्न
प्रकारका जीव जन्तुहरू सृिष्ट गनर् ुभयो। परमेश्वरले आकाशमा उड्ने
जाित-जाितका प्राणीहरू सृिष्ट गनर् ुभयो। पृथ्वीमा जलचर र थलचर
िविभन्न प्रकारका प्राणीहरू परमेश्वरले सृिष्ट गरी हेनर् ु भयो र ती सब ैअसल
लाग्यो।

22 परमेश्वरले यी सब ैप्राणीहरूलाई आशीवार्द िदएर भन्नुभयो, पानीका
प्राणीहरूले धेर ैबच्चाहरू जन्माएर समुद्र भिरयोस् अिन भूिममा पिन चरा-
चुरूङ्गीहरूले धेर-ैधेर ैबच्चाहरू जन्माएर पृथ्वी भिरयोस्।

23 त्यहाँ साँझ पयोर् र फेिर अकौर् िबहान भयो। यो पाँचौ िदन िथयो।

छछैैटौंटौं िदनिदन—स्थलस्थल-चरचर रर मािनसहरूमािनसहरू

24 परमेश्वरले भन्नुभयो, “पृथवीले धेर ैप्रकारका जीिवत चीजहरू
बनाओस्। त्यहाँ घरलेु पशुहरू, घस्रने जन्तुहरू अिन सब ैप्रकारको
जङ्गली जनावरहरू रहोस्।” अिन परमेश्वरले इच्छा गनर् ु भएझैं न ैयी सबै
भए।

25 यसथर् परमेश्वरले जङ्गली जनावरहरू, पाल्तू जनावर, स-साना
घस्रने जनावर िविभन्न प्रकारका प्राणीहरू सृिष्ट गररे हेदार् उहाँलाई राम्रो
लाग्यो।

26 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “अब हामी मािनस सृिष्ट गरौं। हामी
मािनस हाम्रै स्वरूप बनाउनेछौं र मािनस हामी जस्त ैहुनेछन्। ितनीहरूले
जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठूला साना अिन घस्रने सब ैप्राणीहरूमािथ
शासन गनैर्छन्।”

27 यसथर् परमेश्वरले आफ्न ैप्रितरूपमा मािनसलाई सृिष्ट गनर् ुभयो।
परमेश्वरले आफ्न ैस्वरूपमा मािनसलाई सृिष्ट गनर् ु भयो। उहाँले पुरुष र
स्त्री सृिष्ट गनर् ुभयो। 28 परमेश्वरले ितनीहरूलाई आशीवार्द िंदद ैभन्नुभयो,
“धेर ैसन्तानहरू उत्पित गराऊ र पृथवी भररे ितनीहरूको हेरचाह गर।
समुद्रका माछाहरू, आकाशमा उड्ने चराहरू अिन पृथ्वीमा िहँडु्डल गनेर्,
सब ैप्राणीहरूमािथ शासन गर।”

29 परमेश्वरले भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई अन्न हुने उिद्भद र फल फल्ने
रूखहरू िदन्छु। ती रुखहरूले आफैं  िभत्र फेिर उम्रने बीउ भएका
फलहरू िदनेछन् र यी अन्न र फलहरू ितमीहरूको िनिम्त खाद्य-पदाथर्
हुनेछन्। 30 म फेिर पशुहरूलाई खानका िनिम्त हिरयो घाँस तथा उिद्भद
िदनेछु र पृथ्वीमा भएका प्रत्येक सा-साना घस्रने प्राणीहरू, आकाशमा
उड्ने चराहरू अिन पृथ्वीका सब ैजनावरहरूले, यी चीजहरू खानेछन्।”
अिन यस्त ैभयो।

31 परमेश्वरले आफूले सृिष्ट गरकेा प्रत्येक चीजको िनरीक्षण गनर् ु भयो
अिन सब ैअसल लाग्यो।
त्यहाँ साँझ पयोर् र फेिर अकोर् िबहान भयो। यो छैटौं िदन िथयो।

सातौंसातौं िदनिदन—िवश्रामिवश्राम

यसरी पृथ्वी, आकाश र ितनीहरूिभत्र प्रत्येक वस्तुको सृिष्ट
पूरा भयो। 2 परमेश्वरले आफूले गदैर् गरकेो काम पूरा गनर् ुभयो।

5 उत्पित्त 2:2
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यसथर्, सातौं िदनमा परमेश्वरले आफ्ना कामहरूबाट िवश्राम िलनुभयो।
3 परमेश्वरले सातौं िदनलाई आशीवार्द िदनुभयो र एउटा पिवत्र िदन
बनाउनु भयो, परमेश्वरले यस िदनलाई एक िवशेष िदन मान्नुभयो कारण
त्यस िदन उहाँले संसार सृिष्ट गनेर् कायर्बाट िवश्राम िलनु भयो।

मानवमानव जाितकोजाितको शुरुशुरु
4 आकाश र पृथ्वीको इितहास यही हो। परमेश्वरले पृथ्वी र आकाश

सृिष्ट गदार् भएका घटनाहरूको कुरा यही न ैहो। 5 पृथ्वीमा उिद्भदहरूको
उम्रनु अिघका कुरा यही हुन्। भूिमहरूमा केही पिन उम्रेको िथएन,
िकनभने परमप्रभुले पृथ्वीमा यितञ्जेल पानीसम्म वषार्उनँु भएको िथएन।
त्यहाँ उिद्भदहरू हेरचाह गनर्लाई कुन ैव्यिक्त पिन िथएन।

6 पृथ्वीबाट पानी िनिस्कयो अिन मदैानमा फैिलयो। 7 तब त्यसपिछ
परमप्रभु परमेश्वरले भँूईबाट माटो उठाउनु भयो अिन मािनस सृिष्ट गनर् ु
भयो। परमप्रभुले मािनसको नाकबाट सास हािलिदनु भयो र यसलाई
िजउँदो बनाउनु भयो। 8 परमप्रभु परमेश्वरले अदन नाउँ भएको ठाउँमा
पूवर्पिट्ट एउटा बगैंचा बनाउनु भयो र उहाँले सृिष्ट गनर् ु भएको मािनसलाई
त्यहाँ राख्नु भयो। 9 परमेश्वरले भूिमबाट राम्रा-राम्रा रुखहरू अिन खान
योग्य फलहरू लाग्ने रुखहरू उमानर् ु भयो। उहाँले बगैंचाको बीचमा
जीवनको रुख अिन असल र खराबको ज्ञान िदन योग्य रुख पिन रोप्नु
भयो।

10 बगैंचा िभजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी बग्यो र पिछ त्यो नदी
चारवटा शाखाहरूमा िवभाजन भयो। 11 ती शाखाहरूमध्ये पिहलो
शाखा नदीको नाउँ पीशोन हो। यो त्यही नदी हो जुन हवीलाको सम्पूणर्
भूिममा बग्छ र त्यहाँ सुन पाइन्छ। 12 यस प्रदेशको सुन राम्रो दजार्को
छ। धूप गोमेद र पत्थर पिन पाइन्छन्। 13 दोस्रो नदीको नाउँ गीहोन हो
र कूश देशको सम्पूणर् भूिममा बग्ने नदी पिन यही हो। 14 तेस्रो शाखा
नदीको नाउँ िहद्देकेल हो र यो नदी अश्शूरको पूवर्ितर बग्छ। चौथो
शाखा नदीको नाउँ यूफे्रिटस हो।

15 तब परमप्रभु परमेश्वरले मािनसलाई लानु भयो अिन बगैंचा खन-
जोत अिन हेरचाह गनर् उसलाई राख्नु भयो। 16 परमप्रभु परमेश्वरले
त्यस मािनसलाई आज्ञा िदनु भयो। परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो,
“ितमीले कुन ैिचन्ता िबना यस बगैंचाको कुन ैपिन रुखबाट फलहरू खान
सक्छौ। 17 तर ितमीले त्यस रुखको कुन ैफल खानु हँुदनै जसले असल
र खराबको ज्ञान िदन्छ, िकनभने जुन िदन ितमी त्यस रुखको फल
खान्छौ िनश्चयन ैत्यस िदन ितमी आफैं  मनेर्छौ।”

पिहलोपिहलो स्त्रीस्त्री

18 तब फेिर परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, “मािनसको लािग एक्लो बस्नु
राम्रो होइन। म उसको लािग एकजना सहयोगी बनाउनेछु जो ऊ जस्त ैनै
हुनेछे।”

19 यसथर् परमप्रभु परमेश्वरले जमीनका सब ैपशुहरू र आकाशमा
चरा-चुरूङ्गीहरू सृिष्ट गरी ितनीहरूको के-के नाउँ राख्दा रहेछन् भनी
मािनसकहाँ पठाउनु भयो। अिन मािनसले ितनीहरूलाई जे भने
ितनीहरूको त्यही नाउँ रह्यो। 20 अिन मािनसले पाल्तू गाई-वस्तु,
आकाशमा उड्ने चरा-चुरुङ्गीहरू र जङ्गली जनावरहरूको नाउँ राख्यो।
तर मािनसको िनिम्त कुन ैसहयोगी साथी पाएन। 21 त्यसपिछ परमप्रभु
परमेश्वरले मािनसलाई गिहरो िंनद्रामा सुताउनु भयो। जब त्यो मािनस
गिहरो िंनद्रामा पयोर् उहाँले एउटा करङ्ग त्यस मािनसबाट िनकाल्नु भयो
तब परमेश्वरले करङ्ग िनकालेको ठाउँमा मासुले पुिरिदनुभयो। 22 त्यस
मािनसबाट िनकािलएको करङ्गबाट उहाँले एउटी स्त्री मािनस सृिष्ट गरी
ितनलाई त्यस मािनस कहाँ ल्याउनु भयो। 23 तब त्यस मािनसले भने,
“आिखरमा म जस्त ैअकोर् एउटा व्यिक्त
उसको हड्डी मेरो हड्डी बाट आयो,
अिन उसको शरीर मेरो शरीरबाट आयो।
िकनभने ितनी एउटा मािनसबाट िनकािलएकी हुनाले
म ितनलाई ‘स्त्री मािनस’ भन्नेछु।”
24 यसकारण, एकजना मािनसले आफ्नो आमा-बाबुलाई छोडेर

आफ्नी पत्नीिसत सम्बन्ध राख्छ। यसरी दइुजना मािनसहरू एउटै
बिनन्छन्।

25 त्यो मािनस र ितनकी पत्नी नाङै्ग भएता पिन ितनीहरू लाज
मान्दनै िथए।

पापकोपापको शुरुशुरु

परमप्रभु परमेश्वरले सृिष्ट गनर् ु भएको सब ैजन्तुहरू मध्ये सपर्
अत्यन्त धूतर् िथयो। सपर्ले उसलाई सोध्यो, “ए नारी! के
परमेश्वरले बगैंचामा कुन ैपिन रुखबाट फल खानु हँुदनै भनी

मनाही गनर् ु भएको छ?”
2 त्यस स्त्रीले सपर्लाई उत्तर िदईन्, “होइन! परमेश्वरले त्यसो भन्नु

भएन। हामीले बगैंचामा भएका रुखहरूको फल खान सक्छौं।” 3 तर
परमेश्वरले भन्नुभयो, “ितमीहरूले बगैंचाको बीचमा भएको रुखको फल
खानु हँुदनै, ितमीहरूले छुनु पिन हँुदनै, नत्र ितमीहरू मनेर्छौ।”

4 तर सपर्ले स्त्रीलाई भने, “ितमीहरू िनश्चय मनेर् छैनौ। 5 परमेश्वरले
पिन जान्नु हुन्छ जब ितमीहरूले त्यस रुखको फल खान्छौ ितमीहरूको
ज्ञान खोिलन्छ अिन ितमीहरू कुन असल कुन खराब जान्ने ज्ञानी भई
परमेश्वर जस्त ैहुनेछौ।”

6 तब त्यो स्त्रीले त्यस रुखको फल हेनर्मा राम्रो र खानमा पिन असल
बुिझन् कारण त्यस रुखको फलले ज्ञान िदन्थ्यो त्यस रुखबाट केही
फलहरू िटपेर खाई अिन आफूसँग भएको मािनसलाई पिन खान िदई र
उसले पिन खायो।

7 तब ितनीहरूले केही अनौंठो अनुभव गर।े ितनीहरूले देखे ितनीहरू
नाङै्ग िथए। यसथर् ितनीहरूले नेभाराको पात गाँसे अिन आफ्ना िनिम्त
लुगाहरू बनाए।

8 जब साँझको हावा बिहरहेको िथयो परमप्रभु परमेश्वर बगैंचामा
घुिमरहनु हँुदा ती पुरुष र स्त्रीले परमप्रभु परमेश्वरको आवाज चाल पाएर
ितनीहरू बगैंचाको रुखहरू माझ लुके। 9 परमप्रभु परमेश्वरले त्यस पुरुष
मािनसलाई बोलाउनु भयो अिन सोध्नु भयो, “ितमी कहाँ छौ?”

10 तब त्यस पुरुष मािनसले उत्तर िदयो, “तपाईको आवाज मलेै
बगैंचा िभत्र चाल पाएँ र म नाङ्गैं रहेको हँुदा डराएँ र म लुकें ।”

11 तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, “ितमी नाङ्गैं छौ भनी कसले
भन्यो? के ितमीले मलेै जुन रुखबाट फल नखानु भनी आज्ञा िदएको िथएँ
त्यसकैो फल त खाएनौ?”

12 त्यस मािनसले भने, “स्त्री जो तपाईलें मिसत बस्न िदनु भयो,
उसलेै मलाई रुखको फल िदईन् अिन मलेै खाएँ।”

13 तब परमप्रभु परमेश्वरले त्यस स्त्री मािनसलाई भन्नुभयो, “ितमीले
िकन यस्तो काम गयौर्?”
तब त्यस स्त्रीले भनी, “सपर्ले मलाई धोका िदयो र मलेै त्यो फल

खाएँ।”
14 तब परमप्रभु परमेश्वरले सपर्लाई भन्नुभयो,

“तैंले यस्तो काम गरकेो हुनाले,
तँलाई अन्य पशुहरू गाई-वस्तु
र अरू सब ैजङ्गली पशुहरूलाईभन्दा
अझ ैज्यादा श्राप िदनेछु।
तैंले तेरो जीवन भरी आफ्नो पेटले घस्रनु
र माटो खाएर बस्नु परोस्।

15 म तँ र त्यस स्त्रीमाझ
शत्रुता सृिष्ट गनेर्छु।
तेरो सन्तान र त्यस स्त्रीका सन्तानमाझ पिन
शत्रुता सृिष्ट गनेर्छु
जसले गदार् त्यसका सन्तानहरूले तेरो टाउको िकच्याउने छन्
अिन तेरा सन्तानहरूले पिन ितनीहरूको कुकुर् च्चामा डस्ने छन्।”
16 त्यसपिछ परमप्रभु परमेश्वरले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो,

“जब ितमी गभर्धारण गनेर्छौ
त्यस अवस्थामा म ितमीलाई अित कष्ट िदनेछु,
र आफ्नो सन्तान जन्माउने बेलामा ितमीले
साह्रै न ैप्रसव वेदना सहनु पनेर्छ।
ितमी आफ्नो पितको चाहना गनेर्छौ।
तर उनले ितमीलाई शासन गनेर्छ।”
17 त्यसपिछ परमप्रभु परमेश्वरले त्यस मािनसलाई भन्नुभयो,
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“जब ितमीले ितम्री पत्नीको कुरा मानेर
मलेै नखानु भनी आज्ञा िदएको रुखको फल खायौ,
र म ितम्रो कारणले भूिमलाई सराप्ने छु,
जुन खाद्य पदाथर् भूिमबाट ितमीले पाउनेछौ,
त्यसको िनिम्त ितमीले ितम्रो सारा जीवन भिर मेहनत गनर् ु पनेर्छ।

18 त्यो भूिमले ितम्रो िनिम्त जङं्गली घाँस र काँढाहरू उमानेर्छ,
अिन ितमीले जङ्गलमा उम्रेको सागपात खानु पनेर्छ।

19 ितमीले आफ्नो आहारको िनिम्त आफ्नो अनुहार पसीनाले
छ्याप्-छ्याप्ती नहुन्जेलसम्म मेहनत गनर् ु पनेर्छ,
मरुन्जेलसम्म न ैितमीले मेहनत गनर् ु पनेर्छ।
त्यसपिछ ितमी फेिर माटोमा िमल्नेछौ।
मलेै ितमीलाई बनाउँदा माटोको प्रयोग गेरको िथएँ
र जब ितमी मनेर् छौ फेिर माटोमा िमल्नेछौ।”
20 त्यस आदमले आफ्नी पत्नीको नाउँ हव्वा राख्यो िकनभने सबै

मािनसहरूकी ितनी आमा हुन्।
21 परमप्रभु परमेश्वरले पशुको छालाको लुगा बनाउनु भयो र त्यो

मािनस र उसकी पत्नीलाई लगाउन िदनु भयो।
22 परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, “हेर, त्यो मािनस हामी जस्त ैभएको

छ उनले राम्रो अिन नराम्रो िवषयमा जान्दछ र अब जीवनको रुखबाट
उनले फल खान सक्छ यिद उनले त्यो फल खायो भने, ऊ सधैँको
िनिम्त बाँच्नेछ।”

23 परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई बलपूवर्क जमीन जोत्नु िनकाल्नु
भयो जहाँबाट उसलाई िसजर्ना गिरएको िथयो। 24 उहाँले मािनसलाई
टाढो खेद्नभुयो अिन अदनको बगैंचाको पूवर्ितर प्रवेशद्वारमा उहाँले एक
जना स्वगर्दतू अिन एउटा प्रज्विलत तरवार जो जीवनको रुखितर जाने
बाटोको सुरक्षा गदैर् चारिैतर घुिमरहन्थ्यो।

पिहलोपिहलो पिरवारपिरवार

आफ्नी पत्नी हव्वासँग आदमको सहवास भयो अिन ितनी
गभर्वती भएर एउटा छोरो कियनलाई जन्माइन। ितनले भिनन,
“परमप्रभुको सहायताद्वारा मलेै एउटा मािनसलाई जन्म िदएँ।”

2 ितनले फेिर अकोर् छोरो हािबललाई जन्माइन। हािबल भेंडा गोठालो
भयो अिन कियन खेतीवाला भयो।

पिहलोपिहलो हत्याहत्या

3 केही समय पश्चात कियनले भूिमको उब्जनीबाट केही खाने कुरो
परमप्रभु कहाँ भेटीस्वरुप चढाउन ल्यायो। 4 हािबलले पिन आफ्नो
भेंडाको बथानबाट पिहले जन्मेको भेंडाको उत्तम भाग चढाउन ल्यायो।
अिन हािबलले ल्याएको भेटी परमप्रभुले स्वीकार गनर् ुभयो। 5 तर

परमप्रभुले कियन र उनले चढाएको भेटी स्वीकार गनर् ु भएन। यसथर्
कियन साह ैिरसायो र दःुखी भयो। 6 परमप्रभुले कियनलाई सोध्नु
भयो, “तँ िकन िरसाएको छस्? 7 तँ िकन आफ्नो अनुहार अँध्यारो
पादर्छस्? यिद तैंले राम्रो काम गिरस् भने म तँलाई स्वीकार गछुर्  अिन
तैंले नराम्रो काम गिरस् भने पापले तँलाई एकदम ैिनयन्त्रण गनेर्छ तर तँ
यसको मािलक हुन ैपछर् ।”

8 कियनले उसको भाइलाई भने, “हामी खेतमा जाऔ!ं” अिन
ितनीहरू खेतमा गएका िथए, कियनले उसको भाइलाई आक्रमण गरी
ितनलाई मायोर्।

9 तब परमप्रभुले कियनलाई भन्नुभयो, “तेरो भाइ हािबल कहाँ छ?”
तब कियनले उत्तर िदयो, “म जािन्दन, मेरो भाइको हेरचाह गनेर् काम

मेरो हो र?”
10 त्यसपिछ, परमप्रभुले कियनलाई सोध्नु भयो, “तैंले उसलाई के

गिरस्? कारण भूिमबाट उसको रगत मसँग कराउँदछै। 11 तैंले तेरो
भाइको हत्या गिरस् र तेरो हातबाट रगत िपउनलाई भूिमले मुख बाही
रहेकोछ। यसकारण अब म त्यस भूिममा नराम्रो कुराहरू हुने
बनाइिदनेछु। 12 जब तैंले त्यो भूिममा केही रोप्छस् तेरो िनिम्त त्यस
भूिमले केही फसल िदने छैन। पृथ्वीमा तेरो एउटा घर पिन हुने छैन, तँ
एक ठाउँदेिख अकोर् ठाउँ घुिमिहँड्ने छस्।”

13 तब कियनले परमप्रभुलाई भने, “यो दण्ड चाँिह मलेै सहन
सक्नेभन्दा धेर ैभयो। 14 हेनर् ुहोस्, आज तपाईलें मलाई जमीनबाट
िनकािलिदनु भयो अिन म तपाईकंो नजरबाट बािहर रहनु पयोर्, यस
पृथ्वीमा घरबेगरको घुिमिंहड्ने हुने भएँ र जसले पिन मलाई भेट्छ मलाई
मानेर्छन्।”

15 तब परमप्रभुले उसलाई भन्नुभयो, “यस्तो हुन पाउने छैन! यिद
कसलेै तँलाई माछर्  भने त्यसलाई म कठोर दण्ड िदनेछु।” तब परमप्रभुले
कियनमािथ यस्तो एउटा िचन्ह लगाउनु भयो जसले गदार् त्यो देखेपिछ
कसलेै कियनलाई मानेर् छैन।

कियनकोकियनको पिरवारपिरवार

16 तब कियन परमप्रभुको सामुन्नेबाट टाढा गएर अदनको पूवर्पिट्ट नोद
देशमा बस्न थाल्यो।

17 कियनको उसकी पत्नीिसत सहवास भयो र ितनी गभर्वती भईन र
हनोक नाउँ भएको एउटा छोरा जन्माइन्। अिन कियनले एउटा शहर
बनायो र त्यो शाहरको नाउँ हनोक राख्यो।

18 हनोकको ईराद नाउँको छोरा जन्म्यो। ईरादको एउटा छोरो भयो र
उसको नाउँ महूयाएल रािखयो। महूयाएलको पिन मतूशाएल नाउँको
छोरो भयो अिन मतूशाएलको पिन लेमेक नाउँको छोरो भयो।

19 लेमेकले दइुवटी स्त्रीहरूिसत िववाह गयोर्, ितनीहरूको नाउँ आदा
र िसल्ला िथयो। 20 आदाले याबाल नाउँको छोरोलाई जन्म िदइन्।
याबाल पालमा बस्ने र गाई-वस्तुहरू पाल्नेहरूको पुखार् िथए। 21

याबालको भाइको नाउँ यूबाल िथयो अिन ितनी न ैवीणा र बाँसुरी
बजाउनेहरू सबकैा पुखार् िथए। 22 िसल्लाले तूबल कियनलाई जन्माइन्
जो सब ैप्रकारका पीतल र फलामको हितयारहरू बनाउँथ्यो। तूबल
कियनका बिहनीको नाउँ नामा िथयो।

23 लेमेकले आफ्ना पत्नीहरूलाई भने,
“हे आदा र िसल्ला!
लेमेकका पत्नीहरू हो, म के भन्छु, सुन।
मलाई चोट पुयार्उने मािनसलाई मलेै मारें,
त्यस जवान केटोले मलाई िहकार्यो मलेै उसलाई मारें।

24 यिद कियनलाई मारकेोमा सात गुणा बढी दण्ड भयो भने,
लेमेकलाई मारकेोमा सतहत्तर गुणा बढी दण्ड हुनेछ!”

आदमआदम रर हव्वाकोहव्वाको नयाँनया ँपुत्रपुत्र भएभए
25 आदमको फेिर आफ्नी पत्नीिसत सहवास भयो र ितनले फेिर

एउटा छोरो जन्माइन् जसको नाउँ सेत रािखयो। ितनले भिनन्,
“कियनले हािबललाई मारकेोले उसको सट्टामा परमेश्वरले मलाई अकोर्
बालक िदनु भयो।” 26 सेतको पिन एउटा छोरो भयो जसको नाउँ एनोश
िथयो। यही समयदेिख मािनसहरूले परमप्रभुलाई िवश्वास गनर् थाले।

आदमकोआदमको पािरवािरकपािरवािरक इितहासइितहास

आदमको पिरवारको िवषयमा लेिखएको इितहास यही हो।
परमेश्वरले मािनसको सृिष्ट गदार् आफ्न ैप्रितरुपमा
मािनसजाितको सृिष्ट गनर् ुभयो। 2 परमेश्वरले मािनसलाई पुरूष

र स्त्री दइु रुपमा सृिष्ट गनर् ुभयो। जब उहाँले ितनीहरूलाई सृिष्ट गनर् ुभयो
ितनीहरूलाई आिशष िदनु भयो अिन ितनीहरूलाई “मािनस” भन्नुभयो।

3 जब आदम 130 बषर्को वृद्ध भएका िथए, ितनको फेिर अकोर् एउटा
छोरो जिन्मयो र उनले छोरोको नाउँ सेत राख्यो। 4 सेतको जन्म
भएपिछ आदम अझ 800 बषर् सम्म जीिवत रहे अिन उनको अरू पिन
छोरा-छोरीहरू भए। 5 आदम 930 बषर्सम्म बाँचे र मर।े

6 जब सेत 105 बषर्को भए तब उनको एउटा छोरो जिन्मयो जसको
नाउँ उनले एनोश राखे। 7 एनोश जन्मेपिछ सेत 807 बषर्सम्म जीिवत
रहे र यो समयमा सेतका अरू छोरा-छोरीहरू जन्मे। 8 यसथर् सेत जम्मा
912 बषर्सम्म बाँचे र मर।े

9 एनोशको उमेर 90 बषर्को भएपिछ उनको एउटा छोरो जिन्मयो
जसको नाउँ केनान रािखयो। 10 केनान जन्मेपिछ एनोश 815 बषर् सम्म
बाँचे। यो समयमा एनोशका अरू छोरा-छोरीहरू पिन जन्मे 11 यसथर्
एनोश जम्मा 905 बषर् बाँचे र मर।े
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12 केनान 70 बषर् पुगेपिछ उसको एउटा छोरा जिन्मयो, उनले
छोरोको नाउँ महलेल राखे। 13 महलेलले जन्म िलएपिछ केनान 840
बषर् उमेरसम्म बाँचे। त्यस समयमा केनानका आठ छोरा-छोरीहरूले पिन
जन्म िलए 14 यसथर् केनान 910 बषर् सम्म बाँचे र मर।े

15 जब महलेल 65 बषर्को भयो उसको एउटा छोरो जिन्मयो जसको
नाउँ येरदे रािखयो। 16 येरदे जन्मेपिछ महलेल 830 बषर् सम्म बाँचे र
त्यस अविधमा उसका धेर ैछोरा-छोरीहरू जन्मे। 17 यसथर् महलेल
जम्मा 895 बषर् सम्म बाँचे र मर।े

18 जब येरदे 162 बषर् पुगे उनको एउटा छोरो जिन्मयो जसको नाउँ
हनोक रािखय। 19 हनोक जिन्मएपिछ येरदे 800 बषर् सम्म बाँचे। यस
अविधमा येरदेका अरू छोरा-छोरीहरू भए। 20 यसथर् येरदे जम्मा 962
बषर्सम्म बाँचे।

21 जब हनोक 65 बषर् पुगे उनको एउटा छोरो जिन्मयो जसको नाउँ
मतूशेलह रािखयो। 22 मतूशेलह जन्मेपिछ हनोक 300 बषर् सम्म
परमेश्वरको पिछ-पिछ िंहिडरहे। यस अविधमा उसको अरू छोरा-
छोरीहरू जन्मे। 23 यसथर् हनोक 365 बषर् सम्म बाँचे। 24 एक िदन
हनोक परमेश्वरिसत िंहिडरहेको समयमा हनोक हराए। परमेश्वरले उसलाई
िजउँद ैस्वगर् लानु भयो।

25 जब मतूशेलह 186 बषर्को िथए उनको एउटा छोरो जिन्मयो
जसको नाउँ लेमेक रािखयो। 26 लेमेक जिन्मएपिछ मतूशेलह 682 बषर्
सम्म बाँचे। यस अविध िभत्र उनको अन्य छोरा-छोरीहरू पिन जन्मे। 27

यसथर् मतूशेलह 969 बषर् सम्म बाँचे।
28 जब लेमेक 182 बषर्को िथए उनको एउटा छोरा जिन्मयो। 29

उनले आफ्नो छोरोको नाउँ नूह राखे। उनले भने, “यसले हाम्रो काममा
िवश्राम देओस्। परमेश्वरले भूिमलाई श्राप िदनु भएकोले हामी खेतीको
लािग किठन पिरश्रम गछौर्। तर नूहले हामीलाई िवश्राम िदनु हुनेछ।”

30 नूह जन्मेपिछ लेमेक 595 बषर्सम्म जीिवत रहे। त्यस अविधमा
उनका अरू छोरा-छोरीहरू जन्मे। 31 लेमेक जम्मा 777 बषर्सम्मा बाँचे।

32 नूह 500 बषर् पुगेपिछ उनको शेम, हाम र येपेत नाउँ भएका
छोराहरू जन्मे।

मािनसहरूमािनसहरू ददुषु्टष्ट हहुुन्छन्न्छन्

पृथ्वीमा जब मािनसहरूको संख्या बढ्द ैगयो, ितनीहरूले
कन्याहरूलाई जन्म िदए। 2 परमेश्वरका छोराहरूले ती मानव
कन्याहरूलाई मन पराए। यसकारण परमेश्वरका छोराहरूले

आफूले रोजेका केही कन्याहरूलाई िववाह गर।े
3 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “ितनीहरू मरणशील भएकाले मानव रुपमा

लामो समयसम्म बाँच्ने छैनन्। ितनीहरूको आय ुकेवल 120 बषर्सम्म
मात्र हुने छ।”

4 यस पृथ्वीमा नपील मािनसहरू त्यस समय र त्यसपिछ पिन िथए।
परमेश्वरका छोराहरूले जब मनुष्य कन्याहरूिसत शारीिरक सम्बन्ध राखे
ितनीहरूले परमेश्वरका छोराहरूका नानीहरू जन्माए। ितनीहरू प्राचीन
समयबाट न ैप्रिसद्ध लडाकुहरू िथए।

5 परमप्रभुले देख्नु भयो पृथ्वीका मािनसहरूमा दषु्टता अत्यन्त ैधेरै
िथयो अिन ितनीहरूले मनमा जे िचताउँद िथए सधैँ िवचारहरू न ैदषु्टपूणर्
हुन्थ्यो। 6 अिन परमप्रभु पृथ्वीमा मनुष्य जाित सृिष्ट गरकेोमा दःुखी
हुनुभयो। त्यसले परमप्रभुलाई हृदयबाट न ैदःुखी तुल्यायो। 7 तब
परमप्रभुले भन्नुभयो, “पुथ्वीबाट न ैयी मािनसहरूलाई म ध्वंश पानेर् छु। म
मािनस, घस्रने र अन्य पशुहरू अिन आकाशमा उड्ने चराहरू जे मलेै
सृिष्ट गरें म सबलैाई ध्वंश पानेर्छु।”

8 तर नूहले परमप्रभुलाई खशुी तुल्याए।

नूहनूह रर महामहा-जलप्रलयजलप्रलय

9 यो नूहको पािरवारीक इितहास हो। नूह उसको जीनवनभिर
एकजना असल व्यिक्त िथए। नूहले सधैँ परमेश्वरको अनुशरण गदर् िथए।
10 नूहका तीन छोराहरू शेम, हाम र येपेत नाउँ भएका िथए।

11 परमेश्वरको नजरमा पृथ्वी भ्रष्ट िथयो। मािनसहरूले पृथ्वीमा िंहसा
ब्याप्त पारकेा िथए। 12 परमेश्वरले पृथ्वीमा देख्नु भयो पृथ्वीका
मािनसहरूले आफ्नो जीवन भ्रष्ट पारकेोले पृथ्वी न ैनष्ट भएको िथयो।

13 तब परमेश्वरले नूहलाई भन्नुभयो, “मािनसहरूको िंहसाले पृथ्वी
भिरएकोले यसमा भएका सब ैप्राणीहरूलाई नष्ट पानर् मलेै िनणर्य िलएँ।
यसथर् पृथ्वीिसत ैितनीहरू सबलैाई म झट्टै नष्ट पानेर्छु। 14 तैंले गोपेर
काठको एउटा जहाज बनाउनु र त्यसमा कोठाहरू बनाउनु र त्यसको
िभत्र र बािहर पट्टी अलकत्राले िलप्नु।

15 “त्यो जहाज 300 हात लामो, 50 हात चौंडा र 30 हात अल्गो
बनाउनु र 16 त्यसमा छाना लगाउनु। तब छानाको एक हात तल झ्याल
बनाउँनु। त्यस जहाजको एकापट्टी एउटा ढोका राख्नु र त्यसमा पिहलो,
दोस्रो र तेस्रो तला बनाउनु।

17 “मेरो भागमा म यस धतीर्का सब ैप्राणीहरूको सवर्नाश पानर्
खतरनाक बाढी ल्याइरहेको छु। सजीव वस्तुहरू मनेर्छन्। 18 तर म
तँसँग एउटा करार गनेर्छु। जहाज िभत्र पस्दा तैंले आफूसँग आफ्नो
छोराहरू, पत्नी, अिन बुहारीहरू लानु। 19 अिन आफूसँग प्रत्येक जोडी
जीिवत प्राणी जहाज िभत्र लानु, ती जीिवत प्राणीहरू सब ैभाले-पोथीको
जोडी होस् र ितनीहरू पिन ितमीहरूिसत ैबाँिचरहुन्। 20 जीवन रक्षाको
िनिम्त प्रत्येक जातका पशु चरा र घस्रने प्राणीहरू त्यहाँ ितमीहरूिसत
रहनेछन्। 21 अिन तेरो भागमा सब ैप्रकारको खाद्य सामग्री भोजनको
लािग जम्मा गनर् ु। तेरो र ती सब प्राणीहरूका िनिम्त भोजन हुनेछ।”

22 परमेश्वरको आज्ञा अनुसार नूहले सब ैकाम पूरा गयोर्।

जलप्रलयजलप्रलय प्रारम्भप्रारम्भ

त्यसपिछ परमप्रभुले नूहलाई भन्नुभयो, “आफ्नो पुरै
पिरवारिसत जहाजमा पस िकनभने पृथ्वीमा अिहले जीिवत
रहेका मािनसहरूमा तँ मात्र असल मािनस छस् भनी मलेै देखें।

2 सात जोडी, सातवटा भाले र सातवटा पोथी शुद्ध पशुहरू र एक जोडी
एउटा भाले र एउटा पोथी अशुद्ध पशु। 3 अिन सब ैजातका चराहरूबाट
पिन सातवटा भाले र सातवटा पोथी िलएर जहाजिभत्र पसा। यी पशु-
चराहरू अरू सब ैध्वंश गिरए पिछ ियनीहरूका जाितहरूलाई पृथ्वीमा
बचाई राख्नु यी सब तैंले लानु पछर् । 4 अबदेिख सातौं िदनमा म यस
पृथ्वीमा चालीस िदन चालीस रात पानी पानेर्छु अिन यस पृथ्वीबाट मलेै
सृिष्ट गरकेा सब ैजीिवत प्राणीहरू ध्वंश पानेर्छु।” 5 अिन परमप्रभुबाट
भएको आज्ञा नूहले पूणर् रुपले पालन गर।े

6 जब पृथ्वीमा प्रलय आयो नूह 600 बषर् पुगेका िथए 7 प्रलयबाट
बाँच्नको िनिम्त नूह आफ्नो छोराहरू अिन पत्नी र बुहारीहरू िलएर
जहाजिभत्र पसे। 8 तब प्राणीहरू, नर र नारी, जोडी नूहकहाँ जहाजमा
आए। परमेश्वरले आज्ञा गनर् ु भए अनुसार धतीर्मा सब ैस्वच्छ, अस्वच्छ
प्राणीहरू तथा घिस्रने प्राणीहरू आए। 10 अिन ठीक सात िदनपिछ
पृथ्वीमा जल-प्रलयको पानी पनर्लाग्यो।

11 नूहको जीवनको 600 बषर्को दोस्रो महीनाको सातौं िदनमा
जमीनबाट मूल फुट्यो अिन आकाशमा ठूला-ठूला प्वालहरू बिनए। 12

अिन पृथ्वीमा मूसलधार ेपानी चालीस िदन चालीस रात एकोहोरो
पिररह्यो। 13 त्यही िदन नूह, उसकी पत्नी, छोराहरू शेम, हाम र येपेत
अिन बुहारीहरू जहाज िभत्र गए। 14 ती मािनसहरू, प्रत्येक जातका
भाले पोथी गरी जोडी जोडी वन पशुहरू, घरमा पािलने पशुहरू, भँूईमा
घस्रने जन्तुहरू अिन प्रत्येक जातका चराहरू जहाजमा पसे। 15 यी सबै
पशु-चराहरू नूहसँग ैजहाजमा पसे। सास फेनेर् सब ैजीिवत प्राणीहरू
भाले र पोथीको जोडीको दलमा ती पशु चराहरू जहाजमा आए। 16 यी
सब ैपशुहरू परमेश्वरले नूहलाई िदनु भएको आज्ञा अनुसार जोडी जोडी
भएर आए। त्यसपिछ परमप्रभुले जहाजको ढोका बन्द गिरिदनु भयो।

17 जल प्रलय पृथ्वीमा चालीस िदन चालीस रातसम्म भयो। पानी
बढेर जहाजलाई जमीनबाटमािथ उचाल्न थाल्यो। 18 पानीको स्तर
मािथ उठ्यो अिन जहाज पानी मािथ तिैरन थाल्यो। 19 पानी यित साह्रो
बढ्यो अग्लो-अग्लो पहाडहरू पिन पानीले ढािकए। 20 एकोहोरो पानी
पिररहेकोले पृथ्वीमा यित धेर ैपानी भयो अग्ला पहाडहरू पिन पानीमा
बीस िफट डुबे।

21 पृथ्वीमा बस्ने सब ैपुरुष र स्त्रीहरू घरलेु पशुहरू, र जङं्गली
पशुहरू, पृथ्वीमािथ उड्ने सब ैप्राणीहरू अिन सब ैसजीव वस्तुहरू जो
सुख्खा भूिममा िथए मर।े 23 यसथर् पृथ्वीको सतहमा रहने मािनसहरू
पशुहरू, घिस्रने जन्तुहरू अिन आकाशमा उड्ने प्राणीहरू परमेश्वरले नष्ट
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पानर् ु भयो। यी सब प्राणीहरूलाई पृथ्वीबाट नष्ट गिरयो। केवल नूह र
उनीसँग ैजहाजमा भएका मािनसहरू र अन्य प्राणीहरू मात्र जीिवत रहे।
24 एक सय पचास िदनसम्म परकेो पानी पृथ्वीमािथ बिगरह्यो।

जलजल प्रलयकोप्रलयको अन्तअन्त

नूह र उनीिसत जहाजमा जो मािनस पशु र चराहरू िथए,
ितनीहरूलाई परमेश्वरले सम्झनु भयो। परमेश्वरले पृथ्वीमा हावा
बहाउनु भयो। र पानी िबस्तार ैघट्न थाल्यो।

2 आकाशबाट पानी पनर् छोडे पिछ भूिम मुिनबाट पिन पानी बग्न
छोड्यो। 3 त्यसपिछ िबस्तार ैजिमनमा पानी घट्न थाल्यो। 150 िदन
पुगेपिछ पानी घटेको िथयो 4 अिन सातौं महीनाको सत्रौं िदन अरारात
पवर्तमा जहाज अिडयो। 5 यसरी पानी दशौं महीना नपुगुन्जेलसम्म
घिटरह्यो। महीनाको पिहला िदन पवर्तको चुचुराहरू देिखए।

6 त्यसपिछ चालीसौं िदनको अन्तमा नूहले जहाजको ढोका खोलेर
एउटा कागलाई उडाई िदए। 7 अिन त्यो काग पृथ्वीमा पानी
नसुकुन्जेलसम्म उडेर जाँद-ैफकर्ं द ैगिररह्यो। 8 त्यसपिछ उनले फेिर
पृथ्वीको सतहमा पानी सुकीसकेको छ वा छैन जान्न जहाजबाट एउटा
ढुकुर उडाइ िदए।

9 तर त्यस ढुकुरले पृथ्वीमा कत ैआफ्नो पाऊ राख्ने ठाउँ पाएन।
जमीनमा कत ैपाऊ राख्ने ठाउँ नपाएर त्यो ढुकुर फकेर् पिछ नहुले हात
िंफजाएर त्यसलाई समाती जहाजिभत्र पसाए।

10 नूहले अझ ैसात िदन पखेर्र फेिर त्यस ढुकुरलाई जहाजबाट बािहर
उडाइिदए, 11 अिन त्यो ढुकुर साँझमा फेिर जहाजमा फिर्कएर आयो।
यस पल्ट नूहले पृथ्वीको सतहबाट पानी सुकेको चाल पाए कारण यस
पल्ट त्यस ढुकुरले आफ्नो चुच्चोमा एउटा भद्राक्षको पात चेपेर ल्याएको
िथयो। 12 त्यसपिछ नूहले फेिर सात िदनसम्म पखेर् र त्यही ढुकुरलाई
जहाजबािहर उडाइ िदए तर यस पल्ट त्यो ढुकुर फकेर् र नूह भएको
जहाजमा आएन।

13 नूहको उमेरको 601 बषर् भएको िथयो पिहलो महीनाको पिहलो
िदन पृथ्वीको सतहमािथ पानी पूणर्रुपले सुक्यो। यसथर् नूहले जहाजको
ढोका खोलेर हेदार् देख्यो पृथ्वीको सतहमा पानी सुिकसकेको िथयो। 14

दोस्रो महीनाको सत्ताईसौं िदनमा पृथ्वीको सतहबाट सम्पूणर् रूपले पानी
सुकेको िथयो।

15 तब परमेश्वरले नूहलाई भन्नुभयो, 16 “तँ, तेरी पत्नी, तेरा छोराहरू
र बुहारीहरू िलएर जहाज बािहर आइज। 17 जहाजमा तँसँग जे जित
चराहरू, पाल्तू जनावर, वनका जनावार भूिममा घस्रने जन्तुहरू ती सब
भूिममा ओह्राल जसले गदार् ितनीहरूले पृथ्वीमा आफ्नो सन्तान बढाउन्,
पशुहरूले ितनीहरूको संख्या पृथ्वीमा बढाउन्।”

18 यसथर्, नूह उनका छोराहरू, उनकी पत्नी तथा बुहारीहरू
जहाजबाट बािहर भूिममा िनस्के। 19 आफ्नो-आफ्नो पिरवार, प्रत्येक
जनावर, घस्रने प्राणीहरू, प्रत्येक चरा जो पिन पृथ्वीमािथ िहँड़डुल गछर्न्
तथा आकाशमा उड्छन् ती सब ैपृथ्वीमा ओिर्लए।

20 त्यसपिछ नूहले परमप्रभुको िनिम्त एउटा वेदी उभ्याए र उनले
केही पिवत्र पशुहरू र पिवत्र चराहरू परमप्रभुको िनिम्त वेदीमा होमबिल
चढाए।

21 परमप्रभुले त्यस बिलदानहरूको बास्ना िलएपिछ मनमा भन्नुभयो,
“फेिर पृथ्वीलाई किहल्ये पिन सराप िदने छैन। यसथर् अब उसो किहले
पिन यस प्रकारका जीिवत प्राणीहरूलाई नष्ट पानेर् छैन। 22 जिहलेसम्म
पृथ्वी रहन्छ, िबउ छनेर् र फसल काट्ने समय, जाडो र गमीर्, ग्रीष्म र
िशिशर, िदन अिन रातको किहल्य ैअन्त हुनेछैन।”

नयाँनया ँशुरुशुरु

परमेश्वरले नूह र उसका छोराहरूलाई आशीवार्द िदनुभयो।
उहाँले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरूका सन्तानहरूको
संख्या यित सम्म बढोस् धतीर् फेिर मािनसहरूले भिरयोस्। 2

यस पृथ्वीको प्रत्येक पशु, आकाशको प्रत्येक चरा, प्रत्येक जन्तु जो
भूइँमा घस्रन्छ र समुद्रका प्रत्येक माछा ितमीिसत डराउने छन। ितनीहरू
सब ैतेरो िनयन्त्रणमा बसुन्। 3 कुन ैपिन गितशील चीज तेरो आहारको
िनिम्त होस्, जस्तो मलेै पिहले हिरयो उिद्भदहरू खाद्यको िनिम्त िदएँ

अिहले तलाई ंप्रत्येक चीज खानको िनिम्त िदन्छु। 4 िजउँदो पशुहरूको
मासुमा जितन्जेलसम्म रगत रहन्छ त्यो चाँिह नखानु। 5 अब उसो, यिद
कुन ैसजीवले एकजना मािनसलाई माछर्  भने, यसले त्यसको लािग
आफ्नो जीवन िदनु पछर् । यिद एकजना मािनसलाई अकोर् मािनसले माछर्
भने म उसको जीवन िलनेछु।

6 “यिद कसलेै एउटा मािनसलाई माछर्  त्यसलाई अकोर् मािनसले
प्राणदण्ड िदनु पछर् ,
कारण परमेश्वरले मािनसलाई आफ्न ैस्वरुपमा सृिष्ट गनर् ु भएको छ।”
7 “अिन ितमीले धेर ैसन्तानहरू पाउनेछौ जसले गदार् ितम्रो

जनसंख्या बढ्नेछ अिन धतीर् भनेर्छ।”
8 तब परमेश्वरले नूह र उनका छोराहरूलाई भन्नुभयो, 9 “म ितमी,

ितम्रा भावी सन्तान अिन ितमीिसत भएको प्रत्येक सजीव वस्तुिसत
िवशेष सम्झौता तयार गदैर् छु। 10 म मेरो करार सब ैचराहरू अिन पाल्तू
पशुहरू अिन पृथ्वीमा भएका सब ैजनावरहरूिसत जो ितमीहरूिसत
जहाजिभत्र, पृथ्वीको सब ैजीिवत प्राणीहरूिसत गनेर्छु। 11 ितमीहरूिसत
म यो करार गदैर्छु अब उसो किहल्य ैपिन जल प्रलयद्वारा प्राणीहरू नष्ट
हुने छैनन् अिन अब फेिर पृथ्वीलाई नष्ट पानर् जल-प्रलय किहल्यै
हुनेछैन।”

12 अिन परमेश्वरले भन्नुभयो, “यो चाँिह मलेै ितमीहरू र ितमीहरूिसत
भएका प्राणीहरूिसत गरकेो करारको िचन्ह हो। यो करार पृथ्वीमा
ितमीहरूका सन्तान जित पिन जन्मन्छन् सबिैसत सधैँ रही रहनेछ। 13

ितमीहरूिसत मलेै स्थािपत गरकेो करारको िचन्ह स्वरुप बादलमा
इन्द्रेणी बिनए त्यो इन्द्रेणी म र पृथ्वीको करारको प्रमाण हो। 14 जब म
पृथ्वीमािथ बादल ल्याउँछु बादलमा इन्द्रेणी देखा पछर् । 15 म मेरो करार
सम्झनेछु तािक किहले पिन फेिर बाढीले पृथ्वीका सजीव प्राणीहरूलाई
नष्ट गनेर् छैन। 16 जब म इन्द्रेणीलाई देख्छु म त्यो करार सधैँ सम्झना
गनेर्छु म अिन पृथ्वीमा भएको प्रत्येक जीिवत प्राणीहरू िबचमा भएको
करार सम्झना गनेर्छु।”

17 अिन परमेश्वरले नूहलाई भन्नुभयो, “यही न ैम र पृथ्वीमा भएका
सब ैजीिवत प्राणीहरूिसत स्थािपत गिरएको करारको िचन्ह हो।”

कष्टहरूकोकष्टहरूको प्रारम्भप्रारम्भ

18 जहाजबाट िनस्केका नूहका छोराहरू शेम, हाम र येपेत िथए (हाम
कनानका िपता िथए) 19 यी ितन ैजना नूहका छोराहरू िथए र यी तीन
जनाका सन्तानहरूले न ैयो पृथ्वी भिरयो।

20 नूह न ैदाखको खेती गनेर् पिहलो खेतीवाला िथए। 21 नूहले
दाखरस बनाएर िपए अिन माते र उनी पालिभत्र सुितरहे। नूहले कुन ैलुगा
लगाएका िथएनन्। 22 कनानका बाबु हामले आफ्नो बाबु नूहलाई नाङै्ग
सुितरहेको देख्यो र त्यो बािहर आएर आफ्नो दवु ैदाज्यूहरूलाई बाबु
नाङै्ग सुितरहेको कुरो सुनायो। तब शेम र येपेतले एउटा कोट िलएर
दबुजैनाको कुममा राखी पिछिल्तरवाट िंहडेर आफ्नो बाबुको नाङ्गो शरीर
ढािकिदए। 23 ितनीहरू पिछिल्तर फकेर् का िथए र ितनीहरूले बाबुलाई
नाङ्गो देखेनन्।

24 जब नूह मध्य िंनद्राबाट ब्यूँिझए उसको कान्छो छोरोले के गरकेो
िथयो त्यो थाहा पाए। 25 तब नूहले भने,
“कनानलाई सराप लागोस्,
ऊ आफ्ने दाज्यू-भाइहरूको कमारो हुनेछ।”
26 तब नूहले भने,

“शेमका परमप्रभु परमेश्वर, धन्यका होऊन्।
कनान उसको दास बिनयोस्।

27 परमेश्वरले येपेतको िवकास गराई िदऊन्,
अिन येपेत शेमको पालहरूमा बसोस्,
अिन कनान उसको कमारा होस्।”
28 नूह जल प्रलयपिछ 350 बषर् बाँचे र मर।े 29 यसथर् नूह जम्मा

950 बषर् बाँचे र मर।े

उत्पित्त 7:24 9 उत्पित्त 9:29
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राष्टराष्ट्र्रहरूहरू बढ्दबढ्दै ैगएगए अिनअिन िंफिजएिंफिजए

नूहका छोराहरू शेम, हाम र येपेत िथए र ियनीहरूको
पािरवािरक इितहास यही हो। नूहको छोराहरूका धेरै
सन्तानहरू भए।

ययेेपपेेतकातका सन्तानहरूसन्तानहरू

2 येपेतका छोराहरू िथए गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तूबल, मेशेक र
तीरास।
3 गोमेरका छोराहरू िथए अशकनज, रीपत र तोगमार्।
4 याबानका छोराहरू िथए; एलीशा, तशोर्श, िकत्तीम र दोदानीम।

5 ितनीहरूबाटै समुद्रतट वासीहरू िंफिजए। ितनीहरूको देशिभत्र
आफ्नो भाषा र जाित अनुसार िंफिजए। यी सब ैयेपेतका छोराहरू िथए।

हामकाहामका सन्तानहरूसन्तानहरू

6 हामका छोराहरू िथए कूश, िमश्र, पूत र कनान।
7 कूशका छोहरू िथए; सबा, हवीला, सबता, रामा र सबतका।
रामाका छोराहरू िथए-शबा र ददान।
8 िनम्रोद कूशको छोरा िथयो। िनम्रोद ज्याद ैशिक्तशाली योद्धा बिनने

पिहले मािनस िथए। 9 परमप्रभुको महान योद्धा िशकारीहरू मध्ये
एकजना िथए। त्यसकारण मािनसहरू िनम्रोदिसत तुलना गछर्न् अिन
भन्दछन्, “यो मािनस परमप्रभुको दृिष्टमा िनम्रोद जस्त ैराम्रो िशकारी
हो।”

10 शुरूमा ितनको राज्य िशनारको बाबेल, एरके, अक्कद र कल्ने
िथयो। 11 यहाँबाट ितनी अश्शूर गए अिन नीनवे, रहोबोतीर र कालह
शहरहरू बनाए। 12 कालह र नीनवे माझ ितनले शहर रसेेन बनाए। ती
शहरहरू मध्ये कालह सब ैभन्दा ठूलो िथयो।

13 िमश्र, लूद, अनाम, लहाब, नप्तूह, 14 पत्रुस, कसलू अिन कपतोर
मािनसहरूका िपता िथए। (पिलश्ती मािनसहरू कसलूका सन्तान
िथए।)
15 कनान सीदोनका िपता िथए र त्यो न ैकनानका जेठो छोरो िथयो।
कनान हेत मािनसहरूका िपता िथए। 16 कनानबाट िहत्ती, यबूसी,
एमोरी, िगगार्शी, 17 िहब्बा, अकोर्त र िसनीत मािनसहरू, 18 अवार्दी,
समारी र हमाती मािनसहरू उत्पन्न भए।
यसरी कनानका सन्तानहरू संसारका जतातत ैिंफिजए। 19 कनानी

मािनसहरूको भूिमको िसमाना उत्तरमा सीदोनदेिख दिक्षणमा गरारसम्म,
पिश्चममा गाजादेिख सदोमसम्म र पूवर्मा गमोरा, अदाम र सबोयीमदेिख
लाशासम्म िथयो।

20 ती सब मािनसहरू हामका सन्तान िथए र ती सब ैमािनसहरूको
आफ्नो-आफ्नो भाषा र आफ्न ैभूिम िथयो र ितनीहरूको एउटा अलगै
राज्य िथयो।

शशेेमकामका सन्तानहरूसन्तानहरू

21 शेम येपेतका जेठा दाज्यू िथए। शेमका सन्तानहरूमा एक जना
एबेर सब ैिहब्रू मािनसहरूका िपता िथए।

22 शेमका छोराहरू एलाम, अश्शूर, अपर्क्षद, लूद अराम िथए।
23 अरामका छोराहरू ऊज, हुल, गेतेर अिन मश िथए।
24 अपर्क्षद शेलहका िपता िथए,
शेलह एबेरका िपता िथए,
25 एबेर दइुजना छोराहरूका िपता िथए जसमा एकजनाको नाउँ
पेलेग िथयो। उसलाई पेलेग नाउँ रािखएको कारण उसकै
जीवनकालमा पृथ्वी िवभक्त भएको िथयो। अकोर् छोरोको नाउँ योक्तान
िथयो।
26 योक्तान अल्मोदाद, शेलेप, हसमर्िवत र येरह, 27 हदोराम,
ऊजाल, िदक्ला, 28 ओबाल, अबमाएल, शबा, 29 ओपीर, हवीला
अिन योबाबको िपता िथए। यी सब ैमािनसहरू योक्तानका छोराहरू
िथए। 30 ती सब ैमािनसहरू मेशा र पूवर्मा पहाडी भूिम इलाकामा
बसो बास गथेर्। मेशा सापारा भूिमितर पथ्योर्।

31 ती मािनसहरू शेमको पिरवारका िथए। ितनीहरू आफ्नो वंश,
पिरवार, भाषा, भूिम र राष्ट्रमा गिठत िथए।

32 नूहका सन्तानको वंश अनुसार ितनीहरूका जाितहरू यी न ैिथए।
ियनीहरू आफ्ना आफ्ना राष्ट्रमा गिठत िथए अिन जल-प्रलय पिछ
ितनीहरूबाट न ैपृथ्वीमा सब ैमािनसहरू िंफिजएका िथए।

ससंसंारकोसारको िवभाजनिवभाजन

यितबेला समस्त पृथ्वीमा एउटै भाषा िथयो अिन थोरै
शब्दहरू िथए। 2 जब मािनसहरू पूवर्बाट बसाइँ सनर् थाले
िशनार देशमा ितनीहरूले समतल भूिम भेटे अिन ितनीहरूले

त्यहाँ बसोबास शुरू गर।े 3 ितनीहरू आपसमा कुरा गर,े “हामीले ईटंा
बनाउनु पछर्  अिन त्यसलाई कडा बनाउनको लािग आगोमा पोल्नु पछर् ।”
यसथर् ितनीहरूको घर बनाउदा ढुङ्गाको सट्टामा ईटंालाई प्रयोग गर ेअिन
ईटंा जोड्न माटोको सट्टामा मसला प्रयोग गर।े

4 ितनीहरूले भने, “आऊ, हामी आफ्नो िनिम्त एउटा शहर बनाऔं
अिन एउटा धरहरा बनाऔ ंजसको िशखर स्वगर् पुग्छ। हामी प्रख्यात हुनु
पछर्  र यसले हामीलाई सँगिठत राख्नेछ। नत्र हामी संसारभिर छरपष्ट
हुनेछौं।”

5 परमप्रभु मािनसहरूले बनाउद ैगरकेो िकल्ला र शहर हेनर् तल आउनु
भयो। 6 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “हेर, ितनीहरू िमलेर एक भएका छन्,
ितनीहरूले एउटै भाषा बोल्दछैन्। ितनीहरूले के गनेर् छन् यो एउटा शुरू
मात्र हो, अब चाँडै ितनीहरूले के गनर् खोज्छन् त्यही गनर् सक्ने हुन्छन्।
7 यसथर् हामी ितनीहरूको माझमा जाऔ ंर ितनीहरूको भाषामा
खलबल पािरिदऔ ंजसले गदार् ितनीहरू एक-अकार्ले बोलेको भाषा बुझ्न
नसकुन्।”

8 यसरी परमप्रभुले ितनीहरूलाई पृथ्वीको सम्पूणर् सतहभिर छरपष्ट
पािरिदनु भयो। यसथर् उहाँले भवन िनमार्णको काम रोिकिदनु भयो। 9

त्यसकारण यो शहरको नाउँ बाबेल रािखयो। यसप्रकार त्यस ठाउँबाट
परमप्रभुले मािनसहरूलाई पृथ्वीको सतहभिर छरपष्ट पानर् ु भएको िथयो।

शशेेमकोमको पािरवािरकपािरवािरक इितहासइितहास

10 शेमको पािरवािरक इितहास यही हो। जल प्रलय भएको दइु
बषर्पिछ शेम जब एक सय बषर् पुगेका िथए ितनी अपर्क्षदका िपता भए।
11 अपर्क्षद जन्मेपिछ शेम पाँच सय बषर्सम्म बाँचे अिन ितनका अन्य
छोरा-छोरीहरू पिन जन्मे।

12 जब अपर्क्षद पतैीस बषर्का भए ितनको एउटा छोरो जिन्मयो
जसको नाउँ शेलह िथयो। 13 शेलह पिछ अपर्क्षद चार सय तीन बषर्
सम्म बाँचे अिन त्यस अविधमा ितनका अन्य छोरा-छोरीहरू पिन भए।

14 शेलह तीस बषर् पुगेपिछ ितनको एउटा छोरो जिन्मयो जसको नाउँ
एबेर िथयो। 15 एबेर जन्मेपिछ शेलह चार सय तीन बषर्सम्म जीिवत रहे।
त्यस अविधमा शेलहका अन्य छोरा-छोरीहरू जन्मे।

16 एबेर चौंतीस बषर्को भएपिछ ितनको एउटा पेलेग नाउँका छोरो
जिन्मयो। 17 पेलेग जन्मेपिछ पिन एबेर चार सय तीस बषर्सम्म बाँचे
अिन त्यस अविधमा ितनका अन्य छोरा-छोरीहरू जन्मे।

18 पेलेगको उमेर तीस बषर् पुग्दा ितनको रऊ नाउँका छोरो जिन्मयो।
19 रऊ जन्मेपिछ पेलेग अकोर् दइु सय नौ बषर्सम्म बाँचे अिन यस
अविधमा ितनका अरू छोरा-छोरीहरू पिन जिन्मए।

20 रऊको उमेर बत्तीस बषर् पुग्दा ितनको सरूग नाउँका छोरो
जिन्मयो। 21 सरूगको जन्म पिछ रऊ अकोर् दइु सय सात बषर्सम्म बाँचे
अिन त्यस अविधमा ितनका अरू छोरा-छोरीहरू पिन जिन्मए।

22 सरूगको उमेर तीस बषर् पुग्दा ितनको नाहोर नाउँको छोरो
जिन्मयो। 23 नाहोर जन्मेपिछ पिन सरूग दइु सय बषर्सम्म बाँचे अिन
त्यस अविधमा ितनका अरू छोरा-छोरीहरू जन्मे।

24 नाहोरको उमेर उन्तीस बषर् पुग्दा ितनको तेरह नाउँको छोरो
जिन्मयो। 25 तेरह जन्मेपिछ पिन नाहोर एक सय उन्नाइस बषर्सम्म बाँचे
अिन त्यस अविधमा ितनका अरू छोरा-छोरीहरू जन्मे।

26 तेरहको उमेर सत्तरी बषर् पुग्दा ितनका अब्राम, नाहोर र हारान
नाउँका छोराहरू जन्मे।

उत्पित्त 10:2 10 उत्पित्त 11:26
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ततेेरहकोरहको पािरवािरकपािरवािरक इितहास्इितहास्

27 तेरह पिरवारको इितहास यही हो। तेरह अब्राम, नाहोर र हारानका
बुबा िथए। हारान लूतका बुबा िथए। 28 हारान बाबेलको ऊरमा मर ेअिन
त्यस समय ितनका बुबा तेरह जीिवत न ैिथए। 29 अब्राम र नाहोरले
िववाह गर,े अब्रामको पत्नीको नाउँ साराई र नाहोरकी पत्नीको नाउँ
िमल्का िथयो। िमल्का हारानकी छोरी िथईन र हारान िमल्का र इस्काका
बुबा िथए। 30 साराईबाट कुन ैसन्तान भएन कारण ऊ बाँझी िथईन।

31 तेरहले आफ्नो छोरो अब्राम, उसको नाित लूत, बुहारी सराई-
अब्रामकी पत्नी, िलएर कल्दीहरूको ऊर शहर छाडी कनान देशमा जान
िहँडे। तर ितनीहरू हारानसम्म गई त्यहीं बसो-बास गनर् थाले। 32 तेरह
दइु सय पाँच बषर्सम्म बाँचे र हारानमा मर।े

परमपरमेेश्वरश्वर अब्रामलाईअब्रामलाई बोलाउनुबोलाउन ुहहुुन्छ।न्छ।

परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो,
“ितम्रो देश र ितम्रा मािनसहरूलाई छोड,
र मलेै देखाएको देशमा जाऊ।

2 म ितमीलाई आशीवार्द िदनेछु,
ितमीबाट महान् राष्ट्र  बनाएर
प्रिसद्ध बनाउनेछु।
तब मािनसहरूले अरूलाई आशीवार्द िददाँ
ितम्रो नाउँ िलनेछन्।

3 म ितमीलाई आशीवार्द िदने मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनेछु,
अिन ितमीलाई सराप िदनेहरूलाई सराप िदनेछु।
पृथ्वीमा सब ैमािनसहरूलाई आशीवार्द िदनका लािग
म ितम्रो नाउँ प्रयोग गनेर्छु।”

अब्रामअब्राम कनानकनान जान्छन्जान्छन्

4 यसथर् अब्रामले परमप्रभुले भन्नु भए अनुसार न ैहारान छोडे अिन
लूत ितनीिसत गए। जब अब्रामले हारान छोडे त्यस समय ितनी पचहत्तर
बषर् पुगेका िथए। 5 अब्रामले आफ्नी पत्नी साराई, उसको भितजो लूत,
आफूिसत भएका कमारा-कमारीहरू र हारानमा आफ्नो जे जित िथयो
िलएर कनान गए। 6 अब्राम कनान देशको शकेमसम्म गए अिन मोरमेा
ठूलो रूख भएको ठाउँ सम्म पुगे। त्यस समयमा कनानी मािनसहरू त्यस
ठाउँमा बस्थे।

7 त्यहाँ परमप्रभु अब्रामको अिघ प्रकट हुनुभयो अिन भन्नुभयो, “म
तेरो सन्तानहरूलाई (अिन अरू कसलैाई पिन होइन) यो भूिम िदनेछु।”
अब्रामले त्यस ठाउँमा जहाँ परमप्रभु ितनी अिघ प्रकट हुनु भएको

िथयो। पूजाको िनिम्त वेदी बनाए। 8 त्यसपिछ अब्रामले त्यस ठाउँ छाडी
बेतेलको पूवर्को पहाडितर यात्रा गर ेअिन ितनले त्यहीं आफ्नो पाल
बनाए। त्यस ठाउँबाट बेतेल पिश्चममा िथयो र ऐ-शहर पूवर्मा पथ्योर्।
ितनले त्यस ठाउँमा परमप्रभुको िनिम्त वेदी बनाए अिन परमप्रभुको
उपासना गर।े 9 तब अब्रामले यहूदाको दिक्षणी मरुभूिम इलाका
नेगेबपिट्ट आफ्नो यात्रा शुरू गर।े

अब्रामअब्राम िमश्रमािमश्रमा

10 त्यस समय त्यहाँ अिनकाल चिलरहेको िथयो। त्यहाँ अिनकाल
अत्यन्त ैभएकोले ितनी केही समयको िनिम्त िमश्र देशितर लागे। 11

ितनी िमश्र देशमा पस्न मात्र लागेका िथए, ितनले आफ्नी पत्नी
साराईलाई भने, “हेर, म जान्दछु ितमी सुन्दरी नारी छ्यौ। 12 जब िमश्र
देशीहरूले ितमीलाई देख्नेछन् ितनीहरूले भन्नेछन् त्यो स्त्री मािनस मेरी
पत्नी हुनु पछर्  र ितनीहरूले मलाई मानेर्छन्। तर ितमीलाई जीिवत
राख्नेछन्। 13 यसकारण दया गरी ितनीहरूलाई भनी देऊ ितमी मेरी
बिहनी हौ, यिद ितमीले यसो भन्यौ भने, त्यो मेरो िनिम्त राम्रो हुन सक्छ
अिन ितम्रो कारणले म बाँच्नेछु।”

14 अब्राम िमश्र देश िभत्र पसे अिन त्यहाँका मािनसहरूले साराईलाई
सुन्दरी देखे। 15 केही िमश्र देशी अिधकारीहरूले राजा िफरऊनलाई
साराईको सुन्दरताको िवषयमा सुनाए। ितनीहरूले साराईलाई

िफरऊनकहाँ लगे। 16 िफरऊनले अब्रामिसत राम्रो व्यवहार गर ेकारण
ितनलाई िफरऊनले साराईको भाइ सम्झे अिन उनले अब्रामलाई भेंडा,
गाई-वस्तु, गधा तथा पुरूष अिन मिहला सेवकहरू र ऊँटहरू पिन िदए।

17 िफरऊनले अब्रामकी पत्नी साराईलाई राखेकोले परमप्रभुले
िफरऊन र उसको पिरवारमािथ कष्टदायक रोगहरू पठाउनु भयो। 18

यसथर् िफरऊनले अब्रामलाई बोलाएर भने, “ितमीले मेरो िनिम्त एकदमै
नराम्रो काम गयौर् ितमीले साराईलाई ितम्री पत्नी भनी बताएनौ। 19 िकन
ितमीले ितम्री बिहनी भन्यौ। िकन ितमीले त्यस्तो कुरा गयौर्? यसकैारण
मलेै साराईलाई आफ्नी पत्नी होस् भनेर राखें। तर अब म ितम्री पत्नी
ितमीलाई न ैफकार्उँछु र उसलाई िलएर ितमी जाऊ।” 20 त्यसपिछ
िफरऊनले आफ्ना मािनसहरूलाई अब्रामलाई िमश्रदेशबाट बािहर
पठाउने आज्ञा िदए। यसथर् अब्राम र ितनकी पत्नी ितनीहरूिसत भएका
सब ैमािनसहरू नयाँ अरू कुराहरू िलएर त्यहाँबाट प्रस्थान गर।े

अब्रामअब्राम कनानकनान फकफकेर्ेर्

अब्रामले उसकी पत्नी, भितजो लूत अिन ितनीसँग भएका
अन्य सब ैवस्तुहरू िलएर नेगेब हँुद ैिमश्र देश छोडे। 2 यस
समय अब्राम िनकै धनी िथए कारण ितनीसँग घेर ैगाई-वस्तु

र घेर ैसुन-चाँदीहरू िथए।
3 अब्रामले नेगेब पार गर ेअिन बेतेल गए अिन त्यो स्थान बेतेल अिन

ऐ-शहरहरूको बीचमा आइपुगे। 4 त्यहाँ पाल बनाएका िथए अिन वेदी
पिन बनाएका िथए। यसथर् अब्रामले त्यहाँ परमप्रभुलाई उपासना गर।े

अब्रामअब्राम अिनअिन लूतलूत छछुुट्टीएट्टीए
5 त्यस समयमा लूत पिन अब्रामिसत यात्रा गिररहेको िथयो अिन

ितनीसँग पिन पशुहरू र पालहरू धेर ैन ैिथए। 6 अब्राम र लूतिसत यित
धेर ैपशुहरू र सर-समानहरू भएकाले जग्गाको अभावले ितनीहरूलाई
एकैठाउँ सँग ैबस्न असम्भव भयो। 7 त्यस ैसमयमा त्यस भूिममा
कनानी, पिरज्जी मािनसहरू पिन बस्थे। अब्राम र लूतका गोठालाहरू
एक-अकार्सँग झगड़ा। गनर् थाले।

8 यसथर् अब्रामले लूतलाई भने, “हामीहरू सब ैदाज्यू-भाइहरू हौं,
यसथर् तँ र म अथवा तेरा मािनसहरू र मेरा मािनसहरू भनेर झगडा़ हुनु
हँुदनै। 9 हामी अलग-अलग बसौं र तँ आफ्नो इच्छा अनुसार ठाउँ रोज,
यिद तँ देब्रेितर गइस् भने म दािहने ितर जानेछु र यिद तँ दािहनेितर गइस्
भने म देब्रेितर जानेछु।”

10 लूतले भूिम खोजे अिन यदर्न नदीको बेंसीमा चाँिह पानी प्रशस्त
भएको पाए। (यो परमप्रभुले सदोम र गमोरा ध्वंश पानर् ु भन्दा अिघको
कुरो हो। त्यस समयमा सोअरपट्टी यदर्नको बेंसी परमप्रभुको बगैंचा जस्तै
िथयो। यो भूिम िमश्रदेशको झैं राम्रो िथयो।) 11 यसथर् लूतले आफू
बस्नको िनिम्त यही भूिम रोजे र ती दइु व्यिक्तहरू छुट्टीए अिन लूतले
पूवर्ितर यात्रा शुरू गर।े 12 अब्राम कनान भूिममा रहे भने लूत बेंसीको
शहरहरूमाझ बसे। लूत सदोमितर िनकै पर दिक्षणपट्टी गए अिन त्यही
आफ्नो पाल बनाए। 13 सदोमका मािनसहरू परमप्रभुको नजरमा
अत्यन्त ैदषु्ट िथए।

14 लूत गएपिछ परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, “आफ्नो विरपिर हेर,
उत्तर, दिक्षण पूवर्, पिश्चमितर हेर। 15 िकनभने म ितमीलाई सम्पूणर् भूिम
िदनेछु जो ितम्रो आफ्नो आउँदो पुस्ताकोलािग हुनेछ अिन यो सदाका
लािग ितम्रो भूिम हुनेछ। 16 म ितम्रो सन्तानहरूलाई पृथ्वीको धूलो
जस्त ैगन्न नसिकने बनाउनेछु। जसरी पृथ्वीमा धूलो गन्न सिंकदनै अिन
त्यसत ैप्रकारले ितम्रो सन्तानहरूलाई गन्न सिकने छैन। 17 यसथर् अिघ
बढ, आफ्नो सम्पूणर् भूिममा िंहड िकनभने मलेै यो तँलाई ंिदएको छु।”

18 यसरी अब्रामले आफ्नो पालहरू हटाए अिन हेब्रोनमा माम्रे
फँलाटका रूखहरू भएकहाँ गए। अब्रामले त्यस ठाउँमा परमप्रभुको
आराधना गनर्को लािग एउटा वेदी बनाए।

लूतकोलूतको ककैैदद

िशनारका राजा अम्रापेल, एल्लासारका राजा अयोर्क,
एलामका राजा कदोलार् ओमेर, ितदाका राजा गोयीम िथए।
2 यी सब ैिमलेर सदोमका राजा बेरा, गमोराका राजा िवशार्
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अदमाका राजा िशनाब, सबोयीमका राजा शेमेबेर र बेलाका राजािसत
यदु्ध लडे। (बेलालाई सोअर पिन भिनन्छ)।

3 यी सब राजाहरूले आफ्ना-आफ्ना सेनाहरू िसद्दीमको बेंसीमा
भेला पार।े (वतर्मान खाराको समुद्र न ैिसद्दीमको बेंसी हो)। 4 यी
राजाहरूले राजा कदोलार्ओमेरलाई बाह्र बषर्सम्म सेवा गरकेा िथए तर
तेह्रौं बषर्मा यी सब राजाहरूले ितनको िवरूद्ध िवद्रोह गर।े 5 यसथर् राजा
कदोलार्ओमेर अरू राजाहरूिसत िमले जो उनको समथर्नमा िथए,
ितनीहरूिसत यदु्ध गनर् आए। राजा कदोलार्ओमेर र ितनका
सहयोगीहरूले अस्तरो कणोर्ममा रपाईलाई परािजत गर।े ितनीहरूले
हाममा जूजी मािनसहरू, शावे-िकयार्मा एमीमका मािनसहरूलाई परास्त
गर।े 6 अिन ितनीहरूले सेईर एल्पारान पहाडी इलाकामा बसो-बास गनेर्
होरीत मािनसहरूलाई परािजत गर।े (एल्पारान मरुभूिम निजक छ)। 7

त्यसपिछ राजा कदोलार्ओमेर एनिमशपात (कादेश) फिर्कए अिन
हस्सोन्तामारमा बोसो-बास गनेर् अमालेकी अिन अमोरीहरूलाई परास्त
गर।े

8 त्यस वेला सदोम, गमोरा, अदमा, सबोयीम र बेलाका राजाहरू
िमले अिन ितनीहरूको शत्रुिसत िसद्दीमको बेंसीमा यदु्ध गनर् भनी गए। 9

ितनीहरूले एलामका राजा कदोलार्ओमेर, गोइमका राजा ितदाल,
िशनारका राजा अम्रापेल अिन एल्लासारका राजा अयोर्किसत यदु्ध लडे।
अतः पाँच जना राजाहरूको िवरूद्धमा चार जना राजाहरू िथए।

10 िसद्दीमको उपत्यकामा धेर ैअलकत्राका खाल्डाहरू िथए। सदोम र
गमोरका राजाहरू आफ्नो सेनाहरू समेत भागे। धेर ैसेनाहरू ती
खाल्डाहरूमा पर।े तर रहेका सेनाहरू पहाडी अञ्चलितर भागे।

11 शत्रुहरूले सदोम अिन गोमराको सब ैसम्पित्त अिन ितनीहरूको
सब ैखाद्य पिन लगेर गए। 12 ितनीहरूले अब्रामको दाज्यूको छोरा
लूतसँग ैउसको सब ैसम्पित्त लगे 13 लूतका मािनसहरूमा एकजना जो
कैद भएको िथएन र िहब्रु अब्राम भएको ठाउँमा गएर के भएको िथयो
वृतान्त िदयो। त्यस समय अब्राम एश्कोल र अनेर एमोरीको मम्रेको
फलाँटको रूखहरू निजकै बसेका िथए। ितनीहरूले एक-अकार्मा
सहायता गनर् ु भनी एउटा सम्झौतामा सही गरकेा िथए। अिन ितनीले
अब्रामलाई पिन सहायता गनेर् सम्झौता सही गर।े

लूतकोलूतको छछुुटकाराटकारा

14 जब अब्रामले लूत पक्राउ परकेो समाचार पाए ितनले आफ्नो
सम्पूणर् पिरवारलाई बोलाए। आफ्नो पिरवार िभत्रका तीन सय अठ्ठार
जना प्रिशिक्षत सेनाहरू िलई ितनी दानसम्म शत्रुहरूलाई खेद्द ैगए। 15

शत्रुहरूमािथ आक्रमण गनर् ितनले आफ्नो सेनाहरूलाई राती दल-दलमा
भाग गरी दमीसकसको उत्तर िदशामा पनेर् होबासम्म खेदेर ितनीहरूलाई
परास्त पार।े 16 अब्रामले आफ्नो भितजो लूत र उसको सम्पित्त,
स्त्रीहरू र अरू कैदीहरू दबु ैफकार्एर ल्याए।

17 कदोलार्ओमेर र ितनीिसत िमलेका राजाहरूलाई परािजत गेरपिछ
अब्राम आफ्नो घर फकेर् । जब ितनी घर आए सदोमका राजा ितनलाई
भेट्न शाबेको बेंसीमा आए। यस ठाउँलाई ऐले राजाको बेंसी भिनन्छ।

मल्कीसमल्कीसेेददेेकक

18 शालेमका राजा मल्कीसेदेक पिन रोटी र दाखरस िलएर
अब्रामिसत भेट्न आए। ितनी सवोर्च्च परमेश्वरको पूजाहारी िथए। 19

मल्कीसेदेकले अब्रामलाई आशीवार्द िदएर भनेः
“जुन परमेश्वरले पृथ्वी र स्वगर् बनाउनु भयो,
सवोर्च्च परमेश्वरले अब्रामलाई आशीवार्द िदऊन्।

20 अिन हामी सवोर्च्च परमेश्वरलाई धन्यवाद िदन्छौं।
परमेश्वरले ितम्रा शत्रुहरूलाई परास्त पानर् ितमीलाई सहायता गनर् ु

भयो।”
अब्रामले आफूले यदु्धमा पाएको प्रत्येक चीजको एक-दशांश

मल्कीसेदेकलाई िदए। 21 तब सदोमका राजाले अब्रामलाई भने,
“ितमीले सब चीजहरू आफ्न ैिनिम्त राख्न सक्छौ। मलाई केवल कैद
गिरएका शत्रुहरू फकार्इ देऊ।”

22 तर अब्रामले सदोमका राजालाई भने, “म सवोर्च्च परमप्रभु
परमेश्वरिसत जसले स्वगर् र पृथ्वी बनाउनु भयो, प्रितज्ञा गरकेो छु। 23

मलेै प्रितज्ञा गरकेो छु कुन ैपिन चीज जो ितम्रो हो म िंलिदन, यहाँसम्म
एक टुक्रा धागो अथवा जुत्ताको िफता पिन म िंलिदन, म ितमीलाई भन्ने
मौका िंदिदन, ‘अब्रामलाई मलेै धनी बनाएँ।’ 24 म मात्र त्यो ग्रहण गनेर्छु
जो ती जवान मािनसहरूले खाए। तर ितमीले ती अन्य मािनसहरूको
भाग ितनीहरूलाई न ैिदनु पछर् । हामीले यदु्धमा िजतेर ल्याएका चीजहरू
ग्रहण गर अिन त्यसबाट अनेर, एरकोल र मम्रेलाई ितनीहरूको िहस्सा
देऊ। ितनीहरूले मलाई यदु्धमा सहायता गरकेा िथए।”

अब्रामलाईअब्रामलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको करारकरार

यी सब कुराहरू भई सकेपिछ अब्रामलाई परमप्रभुबाट
दशर्नद्वारा केही संदेशहरू आए। परमप्रभुले भन्नुभयो, “अब्राम
ितमी नडराऊ। म ितम्रो ढाल हँु। ितम्रो इनाम अत्यन्त

िवशाल हुनेछ।”
2 अब्रामले भने, “हे परमप्रभु परमेश्वर! हजुरले मलाई के िदनुहुन्छ?

यस्तो हजुरले िंददा मलाई खशुी पानेर् केही छैन। िकनभने, मिसत छोरा
छैन। यसथर् मेरो घरमा जन्मेको कमारा दमीसकको एलीएजरले मेरो मृत्यु
पछाडी मसँग भएका सब ैसम्पित्त पाउनेछ।” 3 अब्रामले भने, “तपाईलें
मलाई एउटा छोरा िदनुभएको छैन, अतः मेरो घरमा जन्मेको कमाराले
मेरो जम्म ैसम्पित्त पाउनेछ।”

4 त्यसपिछ परमप्रभुले अब्रामिसत कुरा गनर् ु भयो। परमेश्वरले
भन्नुभयो, “ितमीसँग भएको सम्पित्त त्यो कमारोले पाउँदनै। ितम्रो आफ्नै
छोरो जन्मनेछ। अिन ितम्रो सम्पित्तको उत्तरािधकारी उही ितम्रो छोरो
हुनेछ।”

5 त्यसपिछ परमेश्वरले अब्रामलाई बािहर लानु भयो र भन्नुभयो,
“आकाशमा हेर, ितमीले त्यहाँ यित धेर ैताराहरू देख्नेछौ गन्नु सकै्तनौ।
भिवष्यमा ितम्रा पिन त्यित धेर ैसन्तानहरू हुनेछन्।”

6 अब्रामले परमेश्वरलाई िवश्वास गर ेअिन परमेश्वरले अब्रामको
िवश्वासलाई िवचार गनर् ुभयो िक उसले वास्तवमा के गराउन चाहन्थे। 7

परमेश्वरले अब्रामलाई भन्नुभयो, “म उही परमप्रभु हँु जसले ितमीलाई
कल्दीहरूको ऊरबाट ल्याएँ। मलेै यसो गनर् ुको तात्पयर् ितमीलाई यो भूिम
िदनु हो, यो भूिम ितमीले ग्रहण गनेर्छौ।”

8 तर अब्रामले भने, “हे परमप्रभु मेरा मािलक, यो भूिम मलेै नै
पाउनेछु भनी म कसरी थाहा पाउन सक्छु?”

9 परमेश्वरले अब्रामलाई भन्नुभयो, “हामी एउटा करार गनेर्छौं। एउटा
तीन बषर्को कोरली, त्यसरी न ैतीन बषर् पुगेको बाख्रा अिन तीन बषर्
पुगेको एउटा भेंडा ल्याऊ। अिन एउटा ढुकु्कर र एउटा परवेाको बच्चा पिन
ल्याऊ।”

10 परमेश्वरको िनिम्त अब्रामले यी सब ैकुराहरू ल्याएर यी सबै
कुराको बिल चढाई ती सबलाई दइु-दइु टुक्रा पार।े तब अब्रामले प्रत्येक
आधा भागलाई अकोर् आधा भाग मािथ तेर्स्याए। तर ितनले पकं्षीहरूलाई
टुक्रा पारनेन्। 11 पिछ, ती पशुको मासु खान ठूला-ठूला पकं्षीहरू उडेर
आए तर अब्रामले ितनीहरूलाई धपाए।

12 पिछ सूयर् अस्ताउन लाग्दा अब्रामलाई साह्रै िनन्द्रा लाग्यो। चुक झैं
कालो अन्धकारले उसलाई चार ैितरबाट घेयोर्। 13 तब परमप्रभुले
अब्रामलाई भन्नुभयो, “तैंले यो िनश्चय जान्नु पछर् , ितम्रा सन्तानहरू िवदेशी
हुनेछन्, ितनीहरू त्यस धतीर्मा जानेछन् जो ितनीहरूको होइन, ितनीहरू
त्यहाँ कमारा-कमारीको रूपमा चार सय बषर्सम्म सेवा गनेर्छन् अिन
ितनीहरूिसत धेर ैखराब व्यवहार गिरनेछ। चार सय बषर्सम्म ितनीहरूले
धेर ैदवु्यर्वहार र अन्याय सहनु पनेर्छ। 14 म त्यो जाित जसले ितम्रा
सन्तानहरूलाई कमारा-कमारी बनाए ितनीहरूको न्याय गनेर्छु अिन जब
ितमीपिछ आउँने ितम्रा सन्तानहरूले त्यो देश छोड्नेछन्, ितनीहरूले
आफूिसत धेर ैराम्रा चीजहरू ल्याउँछन्।

15 “तर जहाँसम्म तेरो कुरा छ, तँ मनग्गे बाँच्नेछस्। तँ शािन्तपूवर्क
मनेर्छस् अिन तँ त्यहीं गािडनेछस् जहाँ तेरा िपता-पुखार्हरूलाई गािडएको
िथयो। 16 चार पुस्तापिछ ितम्रा सन्तानहरू यही देशमा फकेर् र
आउनेछन् र ितनीहरूले एमोरीहरूलाई हराउँनेछन्। यहाँ बस्ने
एमोरीहरूलाई सजाय भोग्न लगाउन म ती ितम्रा सन्तानहरूलाई प्रयोगमा
ल्याउनेछु। यी सब कुराहरूपिछ हुन्छ कारण ती एमोरीहरू अिहले सजाय
पाउनुको िनिम्त त्यित नराम्रो भई सकेका छैनन्।”
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17 जब सूयर् अस्तायो, अत्यन्त ैअनं्धकार छायो। बिल चढाई
मािरएका पशुहरू दइु-दइु टुक्रामा अिहलेसम्म जमीनमा लिडरहेको िथए।
त्यही समयमा धँुवाको मुस्लो जसमा बल्द ैगरकेो ज्वाला िथयो ती माररे
टुक्रा पािरएको पशुहरू बीचबाट गए।

18 यस प्रकारले त्यस ैिदन परमप्रभुले अब्रामिसत एउटा सम्झौता गनर् ु
भयो अिन भन्नुभयो, “तेरा सन्तानहरूका लािग मात्र म यो घतीर् िदनेछु।
19 ितनीहरूलाई म िमश्रको नदीदेिख यूफे्रिटस महा-नदीसम्म केनी
कदमोनी, कनज्जी, 20 िहत्ती, पिरज्जी, रपाई, 21 एमोरी कनानी, िगगार्शी
तथा यबूसी िदनेछु। यो सम्पूणर् भूिम िमश्रको नदी अिन यूफे्रिटस नदीको
माझमा पछर् ।”

हागारहागार कमारीकमारी स्त्रीस्त्री

साराई अब्रामकी पत्नी िथइन्, तर ती दइु जनाको कुनै
सन्तान भएन। साराईकी एउटी कमारी िथई, जसको नाउँ
हागार िथयो त्यो िमश्रकी िथई। 2 साराईले आफ्नो लोग्नेलाई

भनी, “परमप्रभुले मलाई कुन ैसन्तान िदनु भएन। यसथर् मेरी कमारीिसत
तपाईलें सहवास गनर् ुहोस् अिन म त्यस कमारीबाट जन्मेको नानीलाई
मेरो आफ्न ैनानी मान्नेछु।” अब्रामले आफ्नी पत्नीको सल्लाह माने।

3 यो घट्ना अब्राम कनानमा दशबषर्सम्म बसे पिछको हो। साराईले
अब्रामलाई आफ्नो कमारी राख्ने अनुमित िदई हािलन्। (हागार साराईको
िमश्र देशकी कमारी िथई)

4 हागारले अब्रामको गभर् धारण गरी। जब उनले चाल पाई उनले गभर्
धारण गरी ऊ घमण्डले फुिलइ अिन अनुभव गरी ऊ साराई उसको
मािलकनीभन्दा असल हो। 5 तर साराईले अब्रामलाई भिनन्, “मेरी
कमारीले मलाई घृणा गछेर्। यसको िनिम्त म तपाईलंाई िजम्मावार
ठहराउँछु। मलेै तपाईलंाई आफ्नी कमारी िदएँ र त्यसले गभर् धारण गरी।
तब उनले आफूलाई म भन्दा असल हँु भन्ने गछेर्। म चाहन्छु परमप्रभुले
हामी दइु बीच ठीक न्याय गरून्।”

6 तर अब्रामले साराईलाई भने, “ितमी हागारकी मािलकनी हौ र
ितमीले उसलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गनर् सक्छौ।” यसथर् साराईले
हागारलाई सजाय िदई अिन हागार भागी।

हागारकोहागारको छोरोछोरो इश्माएलइश्माएल

7 परमप्रभुको स्वर्ग दतूले हागारलाई मरुभूिममा पानीको स्रोतनेर भेटे।
त्यो पानीको स्रोत शूर जाने बाटोिनर िथयो। 8 स्वगर्दतूले हागारलाई
भने, “हागार ितमी साराईकी दासी हौ, ितमी िकन यहाँ छौ? ितमी कहाँ
जाँदछैौ?”
हागारले भनी, “म साराईदेिख भाग्दछुै।”
9 परमप्रभुका स्वगर्दतूले हागारलाई भने, “साराई ितम्री मािलक्नी हुन,

फकेर् र जाऊ अिन ितनको आज्ञा पालन गर।” 10 स्वगर्दतूले पिन भने,
“म ितम्रा सन्तानहरू यित सम्म बढाउनेछु ितनीहरूलाई गन्न सिंकदनै।”

11 परमप्रभुका दतूले यसो पिन भने,
“हागार अिहले ितमी गभर्वती छौ,
अिन ितमीले छोरो जन्माउने छौ।
ितमीले उसको नाउँ इश्माएल राख्ने छौ,
िकनभने ितमीलाई कुव्यावहार गिरएको छ जो परमप्रभुले सुन्नु भएको

छ,
र उहाँले ितमीलाई सहायता गनर् ु हुनेछ।

12 इश्माएल स्वतन्त्र
र जङं्गली गधा झैं हुनेछ,
ऊ सबकैो िवरूद्धमा जानेछ,
अिन सब ैव्यिक्तहरू उसको िवरूद्धमा आउनेछन्।
ऊ एउटा भूिमबाट अकोर् भूिममा जानेछ,
उनले आफ्नो आफन्तहरूको निजक पाल हाल्नेछ,
तर ितनीहरूको िवरूद्धमा जानेछ।”
13 परमप्रभुले हागारिसत कुरा गनर् ु भयो। हागारले परमेश्वरलाई अकैर्

नाउँले सम्बोधन गररे भिनन्, “तपाई ंपरमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मेरो हेरचाह
गनर् ु हुन्छ।” यसकैारण उनले भिनन्, िकनभने उनले िवचार गिरन्, उनले
साँच्चै त्यहाँ परमप्रभुलाई देिखन् जसले उसको हेरचाह गनर् ु हुद ैिथयो। 14

यसलेै त्यस पानीको स्रोतको नाउँ बेर-लह-ैरोइ रािखयो। त्यो स्रोत
कादेश र बेरदेको बीचमा छ।

15 हागारले अब्रामको छोरो जन्माइन अिन अब्रामले छोरोको नाउँ
इश्माएल राखे। 16 इश्माएललाई हागारले जन्म िंददा अब्राम छयासी बषर्
पुगेका िथए।

खतनाखतना करारकोकरारको प्रमाणप्रमाण

जब अब्राम 99 बषर् पुगे परमप्रभु ितनी सामु प्रकट हुनुभयो।
परमप्रभुले भन्नुभयो, “म सवर्शिक्तमान परमेश्वर हँु। मिसत
सही पथ अनुशरण गर। 2 यिद ितमीले यसो गछौर्, म

हामीबीच एउटा करार तयार पानेर्छु। म ितम्रा सन्तानहरू व्यापक
संख्यामा बढाउनेछु।”

3 तब अब्राम परमेश्वरअिघ नतमस्तक भए र परमेश्वरले ितनलाई
भन्नुभयो। 4 “यो हाम्रो करारमा मेरो भाग हो। म ितमीलाई धेर-ैधेर ैजाित-
समूहहरूको िपता बनाउनेछु। 5 ितम्रो नाउँ अब्राम रहने छैन-ितम्रो नाउँ
अब्राहाम हुनेछ। म ितमीलाई यो नाउँ राख्दछुै कारण ितमीलाई म धेर-ैधेरै
जाित-समूहहरूको िपता बनाउँदछुै। 6 म ितमीलाई धेर-ैधेर ैसन्तानहरू
िदनेछु। नयाँ राष्ट्र  र राजा ितमीबाट न ैबिननेछन्। 7 म ितम्रो र मेरो
बीचमा एक करार तयार बनाउँछु जुन करार ितम्रा सन्तानहरूको िनिम्त
पिन हुनेछ। म ितम्रो र ितम्रा सब ैसन्तानहरूको परमेश्वर रहनेछु। यो
करार सधैँको िनिम्त रही रहनेछ। 8 अिन म तँ र तेरा सन्तानहरूलाई यो
भूिम िदनेछु। म तलाई ंकनानको सम्पूणर् भूिम िदनेछु जसमा तँ अिहले
िवदेशी छस्। म यो भूिम सधैँका लािग िंददछुै अिन तेरो परमेश्वर हुन्छु।”

9 अिन परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभयो, “अब, यो चािंह करारको
ितम्रो भाग हो। अिन ितम्रा सन्तानहरूले यो मेरो करार पालन गनेर्छन्।
10 तेरो र मेरो बीचको करार यही हो अिन यो सब ितम्रा सन्तानहरूको
िनिम्त हो। सब ैछोरालाई खतना गराउनु पछर् । 11 तेरो र मेरो िबचमा
भएको करार तैंले पालन गरकेो देखाउनका लागी छाला काट्नेछस्। 12

जब केटो आठ िदनको हुन्छ, तैंले उसको खतना गनर् ु पछर् । तेरो घरमा
जिन्मने कमाराको प्रत्येक केटो अिन िवदेशीहरूबाट िकनेका सब ैपुरूष
कमाराहरूलाई पिन खतना गनर् ु पछर् । 13 यसरी ितम्रो जाितमा जन्मेको
प्रत्येक केटाहरूको खतना भएको हुनु पछर् । प्रत्येक केटो जो ितम्रो जाित-
समूहमा जिन्मन्छ र प्रत्येक कमारा जो ितम्रो जाित-समूहमा ल्याइन्छ
उसको खतना गिरनु पछर् । 14 जुन मािनसको खतना गिंरदनै, त्यसलाई
बिहस्कृत गिरनु पछर्  िकनभने यो मेरो करार हो जसलाई उनले उल्लंघन
गरकेो छ।”

इसहाकइसहाक-प्रितज्ञाकाप्रितज्ञाका पुत्रपुत्र
15 परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभयो, “म साराईलाई नयाँ नाउँ िदनेछु

अिन ितम्री पित्न साराईको नयाँ नाउँ सारा हुनेछ। 16 म उसलाई
आशीवार्द िदनेछु। म उसलाई एउटा छोरा पिन िदनेछु अिन तँ छोराको
बुबा हुनेछस्। ितनी धेर ैराष्ट्रहरूको आमा हुनेिछन् अिन उबाट धेरै
राजाहरू जिन्मनेछन्।”

17 परमेश्वरलाई सम्मान दशार्उन अब्राहाम जमीनितर मुख गरी घोप्टो
भए। तर ितनले हाँस्द ैआफैं िसत भने, “म एक सय बषर्को भएँ, अब म
छोरा जन्माउन सिक्तन। अिन सारा पिन नब्बे बषर्की भई र उनले नानी
जन्माउन सिक्तन।”

18 तब अब्राहामले परमेश्वरलाई भने, “म आशा गछुर्  इश्माएल जीिवत
रही तपाईकंो सेवा गनेर्छ।”

19 परमेश्वरले भन्नुभयो, “होइन! मलेै भनी सकें  ितम्री पत्नी साराले
एउटा छोरो जन्माउनेिछन् जसको नाउँ ितमीले इसहाक राख्नेछौ। म त्यो
िसत करार गनेर्छु। त्यो करार त्यस्तो हुनेछ उसका सब ैसन्तानहरूिसत
सधैँको िनिम्त बाँिचरहने छ।”

20 “तैंले इश्माएलको कुरा गिरस अिन मलेै त्यो सुनें। म उसलाई
आशीवार्द िदन्छु। उसको धेर ैसन्तानहरू हुनछन् अिन ितनी बाह्रजना
महान राजकुमारहरूको िपता हुनेछन् र ितनको पिरवारहरूबाट एउटा
महान् राष्ट्र  बिननेछ। 21 मेरो करार इसहाकिसत गनेर्छु। इसहाक साराको
छोरो हुनेछ। त्यो छोरो अकोर् बषर् यही समयमा जिन्मनेछ।”
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18

19

22 परमेश्वर अब्राहामिसत कुरा गिरसकेपिछ स्वगर्मा जानु भयो। 23

परमेश्वरले अब्राहामलाई सब ैपुरूष मािनसहरूको खतना गनर् ु भनेको
हुनाले ितनले इश्माएल र ितनको घरमा भएका सब ैकमाराहरूलाई सँगै
भेला गराए। अब्राहामले बािहरबाट िकनेर ल्याइएका कमाराहरूलाई पिन
सँग ैभेला गराए। अब्राहामको घरमा भएका सब ैपुरूषहरूलाई भेला गराए
अिन ितनीहरूको खतना गिरयो। अब्राहामले ितनीहरूलाई त्यही िदन
खतना गराए जुन िदन परमेश्वरले भन्नु भएको िथयो।

24 जब खतना गिरयो अब्राहाम उनन्सय बषर्का र 25 ितनको छोरो
इश्माएल तेह्र बषर्का िथए। 26 ितनको छोरो इश्माएल र ितनको एकै िदन
खतना गिरयो। 27 त्यही िदन अब्राहामको घरमा जन्मेका कमाराहरू र
िकनेर ल्याइएका कमाराहरूको पिन खतना गिरयो।

तीनजनातीनजना पाहपाहुुनाहरूनाहरू

पिछ फेिर परमप्रभुले अब्राहामलाई दशर्न िदनु भयो।
अब्राहाम मम्रेको फलाँटको रूखको निजक बस्द ैिथए।
एकिदन, िदउँसो एकदम ैगमीर्को समयमा अब्राहाम पालको

ढोकामा बसेका िथए। 2 अब्राहामले आँखा उठाएर हेर ेर उनले तीन
जना पुरूषहरूलाई आफ्नो अगािड उिभएको देखे। जब ितनले
ितनीहरूलाई देखे ितनी ितनीहरूको सामु गए अिन नमस्कार गर।े 3

अब्राहामले ितनीहरूलाई भने, “हे मेरा महाशय म हजूरको दासिसत केही
बेर बस्नु होस्। 4 म तपाईकंो पाउ धुनको िनिम्त पानी िलएर आउँछु।
तपाईहंरू रूखमुिन िवश्राम गनर् ुहोस्। 5 म तपाईहंरूको िनिम्त केही रोटी
ल्याउनेछु र तपाईहंरूको इच्छा अनुसार खान सक्नु हुन्छ। त्यसपिछ
तपाईहंरू आफ्नो गन्तव्य स्थानितर प्रस्थान गनर् सक्नु हुन्छ।”
तीनजैनाले भने, “यो अित न ैअसल कुरो हो र तपाई ंजस्तो ठीक

सम्झनु हुन्छ त्यही गनर् ुहोस्।”
6 अब्राहाम लगत ैपालिभत्र पसे र सारालाई भने, “चाँडो गरी िमिहन

पीठोको तीनवटा रोटी बनाऊ।” 7 तब फेिर अब्राहाम झट्टािरएर गाई-
गोरूहरूको बथानितर गई एउटा खाईलाग्दो असल बाछो ल्याएर झट्टै
त्यसलाई मारी भोजन बनाउन नोकरलाई अह्राए। 8 अब्राहामले ती तीनै
जनालाई मासुको पिरकार, केही दही र दधू टक्रायाए। जब ितनीहरू
रूखमुिन बसेर खान लागे अब्राहाम ितनीहरूको निजक त्यहीं उिभरहे।

9 ती तीनजना मािनसहरूले अब्राहामलाई सोधे, “ितम्री पत्नी सारा
कहाँ िछन्?”
अब्राहामले उत्तर िदए, “ितनी िभत्र पालमा िछन्।”
10 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “म फेिर वसन्त ऋतुमा आउनेछु। त्यस

समयमा ितम्री पत्नी साराले छोरो जन्माएकी हुनेिछन्।”
साराले पालबाट यी सब कुराहरू सुिनरहेकी िथइन्। 11 अब्राहाम र

सारा िनकै वृद्ध भइसकेका िथए। साराको सन्तान जिन्मने समय
िबितसकेको िथयो। 12 यसथर् उनले जे सुिनन त्यो िवश्वास गिरनन्।
ितनी आफू एकै्ल हाँिसन र भिनन्, “म र मेरा पित दवु ैवृद्ध भइसकेका छौं
मेरो गभर्धारण गनेर् समय िबितसकेको छ।”

13 तब परमप्रभुले अब्राहामलाई भन्नुभयो, “िकन सारा हाँिस्छन् र
भिन्छन् उमेरले गदार् ितनी गभर्धारण गनर् असमथर् भएकी िछन्। 14 के
परमप्रभुको िनिम्त केही चीज गनर् गाह्रो छ? होइन! जब म वसन्तमा
आउनेछु अिन ितम्री पत्नी साराले छोरो जन्माउनेिछन्।”

15 तर साराले आफू, “नहाँसेको कुरो भिनन्।” ितनले डराएर त्यसो
भनेकी हुन्।
तर परमप्रभुले भन्नुभयो, “होइन। ितमीले जे भन्यौ त्यो साँचो होइन।

ितमी साँच्चै हाँस्यौ।”
16 तब ती मािनसहरू जानका लािग तखर्रमा उठे। ितनीहरूले

सदोमतफर्  हेर ेअिन त्यही िदशातफर्  िंहडे। अब्राहाम ितनीहरूलाई बाटो
देखाउन केही परसम्म गए।

परमपरमेेश्वरिसतश्वरिसत अब्राहामकोअब्राहामको अन्तअन्तर्र्िबन्तीिबन्ती

17 परमप्रभुले आफैं लाई भन्नुभयो, “के म अब के गनेर्छु अब्राहामलाई
भनँु? 18 अब्राहाम एउटा महान र शिक्तशाली जाित बिननेछन् अिन
पृथ्वीका सब ैमािनसहरू ितनको कारणले आिशष पाउनेछन्। 19 म
अब्राहामिसत राम्रो सम्बन्ध राख्न आएकोछु जसले गदार् ऊ आफ्ना

नानीहरू अिन सन्तानहरूलाई सही र स्वच्छ के हो त्यो गनर् िसकाउन
सक्छ तािक ितनीलाई जे प्रितज्ञा गरकेो छ त्यो हुन िदन्छु।”

20 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “मलेै धेर ैपल्ट सुनेकोछु सदोम र
गमोराका मािनसहरू साह्रै दषु्ट छन्। 21 म त्यहाँ जान्छु अिन हेछुर्
मािनसहरू जस्तो मलेै सुनेकोछु त्यस्त ैछन् िक छैनन्। तब म पक्का
जान्नेछु।”

22 तब ती मािनसहरू फकेर्  अिन सदोम तफर्  िंहड्न थाले। तर
अब्राहाम परमप्रभुकोअिघ उिभए। 23 तब अब्राहामले परमप्रभुतफर्  बढेर
सोधे, “परमप्रभु, के दषु्ट मािनसहरूलाई ध्वंश पादार् धमीर् मािनसहरूलाई
पिन ध्वंश पानर् ु हुन्छ? 24 यिद त्यहाँ पचास धमीर् मािनसहरू छन् भने
त्यो शहरलाई नाश गनर् ु हुन्छ? 25 साँच्ची न,ै तपाईलें शहर नष्ट पानर् ु
हुनेछैन। दषु्ट मािनसहरूलाई सवर्नाश पादार् ती पचास जना
मािनसहरूलाई ध्वंश पानर् ु हँुदनै। यिद त्यस्तो भयो भने दषु्ट र राम्रा
मािनसहरू एकै हुन्छन दवु ैवगर्ले सजाय भोग्ने छन् िनश्चय ब्रम्हाण्डका
न्यायिधशले जे सही छ त्यही गनर् ुहुन्छ।”

26 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “यिद मलेै सदोममा पचास जना असल
मािनसहरू पाएँ भने म सम्पूणर् शहरलाई माफ गनेर्छु।”

27 तब अब्राहामले भने, “तपाईकंो तुलनामा परमप्रभु म धूलो, र
खरानी बराबर मात्र हँु। तर तपाईलंाई िवरक्त बनाउद ैम एउटा प्रश्न फेिर
गनर् पाउँ 28 के यिद पाँच जना धमीर् मािनसहरू हराए अिन पतैालीस
जना मािनसहरू असल छन भने पिन के ती पाँच जानले गदार् सारा शहर
नाश पानर् ुहुन्छ?”
परमप्रभुले भन्नुभयो, “यिद मलेै पैंतालीस जना धमीर् व्यिक्तहरू पाए भने

त्यो शहर नाश पानेर् छैन।”
29 अब्राहामले फेिर भने, “के यिद चालीसजना त्यहाँ असल भेटीए

त्यो शहर नष्ट पानर् ु हुन्छ?”
परमप्रभुले भन्नुभयो, “यिद मलेै चालीस जना व्यिक्तहरू असल भेटे

त्यो शहर नाश पानेर्छैन।”
30 तब अब्राहामले भने, “परमप्रभु दया गरी मसँग निरसाउनु होस्।

मलाई यो जान्न िदनु होस् यिद त्यस शहरमा तीस जना व्यिक्तहरू असल
भेटे तपाई ंके त्यो शहर नष्ट पानर् ु हुन्छ?”
परमप्रभुले भननुभयो, “यिद मलेै तीस जना व्यिक्तहरू असल भेट त्यो

शहर नष्ट पानेर् छैन।”
31 तब अब्राहामले सोधे, “म मेरा परमप्रभुलाई िवरक्त पादैर् फेिर प्रश्न

गछुर् , यिद बीस जना मात्र असल मािनसहरू भेटे के गनर् ु हुन्छ?”
परमप्रभुले उत्तर िदनु भयो, “यिद मलेै बीस जना मात्र असल

मािनसहरू भेटे म त्यो शहर नष्ट पानेर् छैन।”
32 तब अब्राहामले भने, “परमप्रभु, दया गरी मसँग निरसाउनु होला,

तर अिन्तम पटक तपाईलाई िवरक्त पादैर् फेिर म प्रश्न राख्न चाहन्छु। यिद
तपाईलें दश जना मात्र असल मािनसहरू भेटे के गनर् ु हुन्छ?”
परमप्रभुले भन्नुभयो, “यिद दश जना मात्र पिन असल मािनसहरू भेटे

म नाश पानेर् छैन।”
33 जब परमप्रभुले अब्राहामिसत कुरा गिर सक्नु भयो अिन जानु

भयो। अिन अब्राहाम आफ्नो घर गए।

लूतकालूतका पाहपाहुुनाहरूनाहरू

साँझमा दइुजना स्वगर्दतूहरू सदोम शहरमा आए। त्यस बेला
लूत सदोमको फाटकमा बिसरहेका िथए। लूतले
स्वगर्दतूलाई देखे र भेट्न गए। तब लूतले ितनीहरूको

सामुन्ने िनहुररे दण्डवत् गर।े 2 ितनले भने, “महाशय, कृपा गरी
तपाईहंरूको दासको घरमा गई हात पाऊ धोई रात त्यहीं िबताउनु होस्
र िबहान चाँडै उठी आफ्नो स्थानको लािग बाटोतफर्  प्रस्थान गनर् ु होस्।”
ती स्वगर्दतूहरूले भने, “अँहँ हामी बाटोम ैरात िबताउनेछौं।”
3 तर लूतले ितनीहरूलाई आफ्नो घर लजैान अत्यन्त ैिबन्ती गर,े

यसथर् स्वगर्दतूहरू लूतको घरमा गए। तब लूतले स्वगर्दतूहरूको िनिम्त
खाना तयार गर ेअिन खमीर नहालेको रोटी बनाए र ितनीहरूले खाए।

4 ितनीहरू सुत्न जानुअिध सदोम शहरका सब ैमािनसहरू आएर
लूतको घर घेर।े 5 ितनीहरूले उनलाई बोलाए अिन भने, “राती ितम्रो
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घरमा आएका दइु मािनसहरू कहाँ छन्? ितनीहरूलाई बािहर हामी
भएकोमा ल्याऊ जसले गदार् ितनीहरूिसत हामी संभोग गनर् चाहन्छौं।”

6 तब लूत बािहर िनस्केर घरको ढोका लगाए। 7 त्यसपिछ उनले
भने, “हे मेरा साथीहरू, कृपा गरी ितनीहरूिसत नराम्रो व्यवहार नगर। 8

सुन, कुन ैपुरूषिसत सहवास नगरकेा मेरो दइु जना छोरीहरू छन्। म
ितमीहरूलाई सुिम्पिदनेछु र आफ्नो इच्छा अनुसार जे गनर् मन लाग्छ
ितनीहरूिसत गर। तर यी मािनसहरू जो मेरो घरमा आएका छन्
ितनीहरूलाई केही नगर, ितनीहरूको रक्षा मलेै गनर् ु न ैपछर् ।”

9 घेरकेा मािनसहरूले भने, “हामीलाई बाटो देऊ! हाम्रो बाटोबाट पर
सर।” तब सदोमका ती मािनसहरूले भने, “यी मािनस हाम्रो शहरमा
पाहुना भएर आएका हुन् अिन अिहले हाम्रो न्यायाधीश यी को हुन? अब
हामी ितमीिसत ितनीहरूिसत भन्दा अिशष्ट व्यवहार गनेर् छौं।” त्यो
भीडले लूतमािथ एकसाथ घचेटेर ढोका भत्काएर खोल्ने चेष्टा गर।े

10 तब ती िभत्र भएका मािनसहरूले ढोका उघार ेर लूतलाई िभत्र ताने
र ढोका थुने। 11 त्यसपिछ ितनीहरूले ती बािहर घर घेररे बस्ने सबै
बूढा-जवानहरूलाई अन्धा बनाइ िदए। तब ितनीहरूले ढोका खोल्न
असमथर् भए।

सदोमबाटसदोमबाट भागभागेे

12 तब ती िभत्र भएका दइुजना मािनसहरूले लूतलाई भने, “ितम्रो
घरमा अरू कोही मािनसहरू छन्? ितम्रा ज्वाँईहरू, छोरा-छोरीहरू अिन
जो पिन यस शहरमा छन् भने ितनीहरूलाई शहर छोड्नु भनीदेऊ, 13

शहर छोड, िकनभने हामी यसलाई नाश गनर् लागेका छौं। परमप्रभुलाई
यो थाह भएकोछ यो शहर दषु्टहरूले भिरएको छ अिन उहाँले हामीलाई
यो शहर नाश गनर् पठाउनु भएको छ।”

14 तब लूत बािहर गए अिन आफ्नो ज्वाँईहरूलाई भने, “उठ अिन यो
शहर छोिडदेऊ िकनभने परमप्रभुले यस शहरलाई नष्ट पानर् ु हँुदछै।” तर
उसका ज्वाँईहरूले सोचे उनी ठट्टा गिररहेका छन्।

15 अकोर् िबहान ैउज्यालो हुन लाग्दा ती स्वगर्दतूहरूले लूतलाई चाँडो
गनर् लगाए। ितनीहरूले भने, “हेर, यो शहरलाई दण्ड िदइन्छ। यसथर्
ितम्री पत्नी अिन छोरीहरू जो यहाँ छन् ितनीहरूलाई िलएर शहरबािहर
जाऊ। यसो गर ेितमीहरू यो शहरिसत ैनष्ट हुने छैनौ।”

16 तर लूतले शहर छोड्न आनाकानी गर।े उनी दोमनमा पर।े यसथर्
दइुजना स्वगर्दतूले उनलाई, उनकी पत्नी र छोरीहरूलाई आफ्नो हातले
समाते अिन उनीहरूलाई सुरािक्षत ठाउँमा लगे। परमप्रभु लूत अिन
उनको पिरवारप्रित दयालु हुनुहुन्थ्यो। 17 यसथर् ती दइु स्वगर्दतूहरूले
लूत र उनको पिरवारलाई शहरदेिख बािहर पुयार्ए। ितनीहरू शहरबािहर
आएपिछ एकजना स्वगर्दतूले भने, “अब ितमीहरूले शहरितर फकेर् र
नहेनर् ु, जीवन सुरक्षाको िनिम्त भाग, अिन कुन ैठाउँमा पिन नथािमनु
बेंसीमा कत ैपिन नअिडनु। जबसम्म पवर्तमा पुग्दनैौ ितमीहरू भाग यिद
थािमयौ भने ितमीहरू शहरिसत ैनष्ट हुनेछौ।”

18 तर लूतले ती दइु स्वगर्दतूहरूलाई भने, “महाशयहरू हो, यित
टाडासम्म भाग्न मलाई कर नलगाउनु होस्। 19 म तपाईकंो दासप्रित
तपाईहंरू मेरो बचाऊको िनिम्त अत्यन्त ैदयालु हुनुहुन्छ। तर म
यहाँदेिख पवर्तसम्म भागेर जान सिक्तन। यिद म अत्यन्त ैिढलो भएर
पवर्तमा पुग्नु नसकेर केही हुनु गएँ भने? म मनेर् छु। 20 हेनर् ुहोस्! यस
ठाउँको निजकै एउटा एकदम ैसानो शहर छ र मलाई त्यहाँसम्म मात्र
जानु िदनुहोस्। म त्यस शहरसम्म भाग्नु सक्छु र सुरिक्षत रहन्छु।”

21 स्वगर्दतूले लूतलाई भने, “हेर, म ितमीलाई त्यसो गनर् ु िदनेछु। म
त्यो शहरलाई नाश पािर्दन। 22 तर त्यहाँ िछटो पुग। ितमीहरू त्यस शहर
नपुगुन्जेलसम्म म सदोम नाश पानर् सिक्तन।” (सानो शहर हुनाले यसको
नाउँ सोअर हो।)

सदोमसदोम रर गमोराकोगमोराको िवनाशिवनाश

23 घाम झुल्कँद ैगदार् लूत सोअर शहरिभत्र पस्द ैिथए। 24 त्यित बेलै
परमप्रभुले सदोम र गमोरालाई नष्ट गनर् शुरू गनर् ु भयो। परमप्रभुले
आकाशबाट आगो र जल्द ैगरकेो गन्धक त्यहाँ खसाल्नु भयो। 25 यसरी
परमप्रभुले ती शहरहरू नष्ट पानर् ु भयो। परमप्रभुले समस्त बेंसी उिद्भदहरू
र मािनसहरू सब ैनष्ट पानर् ुभयो।

26 जब ितनीहरू भाग्द ैिथए, लूतकी पत्नीले पछाडी फकेर् र शहरलाई
हेिरन्। जब उनले फकेर् र हेिरन ितनी नूनको थुप्रोमा पिरणत भइन्।

27 त्यस ैिदन िबहान ैअब्राहाम त्यस ठाउँमा गए जहाँ ितनी परमप्रभुको
सामुन्ने उिभएका िथए। 28 अब्राहामले सदोम र गमोरा शहरहरूतफर्  नजर
डुलाएर त्यस बेंसीको सम्पूणर् भूिमलाई हेर।े त्यो प्रान्तबाट धूवाँको मुस्लो
गइरहेको ितनले देखे अिन त्यो ितनलाई भयङ्कर आगोबाट िनिस्कएको
धूवाँ जस्तो लाग्यो।

29 त्यस बेंसीको शहरहरूलाई परमेश्वरले नाश पानर् ु भयो। तर
परमेश्वरले जब यस्तो गनर् ु भयो उहाँले अब्राहामलाई सम्झनु भयो र
ितनको भितजोलाई बचाउँनु भयो। लूत बेंसीको शहरहरूमा बसो-बास
गदर्िथए तर शहरहरू नष्ट पानर् ुअिघ परमेश्वरले त्यहाँबाट बािहर भगाउनु
भयो।

लूतलूत अिनअिन ितनकाितनका छोरीहरूछोरीहरू

30 लूत सोअरमा बस्न डराए र आफ्नी दवु ैछोरीहरू िलएर पवर्तको
ओडारमा बस्न गए। 31 एक िदन उनका जेठी छोरीले आफ्नो
बिहनीलाई भनी, “संसारमा कहीं पिन पुरूष र स्त्रीहरू िववाह गररे
आफ्नो सन्तान उत्पन्न गछर्न। तर हाम्रा िपता बृद्ध भई सकेका छन् अिन
यहाँ विरपिर हामीलाई सन्तान उत्पन्न गनर्का लािग समथर्न गनेर् कोही
छैन। 32 यसथर् हामीले हाम्रो िपतालाई दाखरस िपयाएर मताऊँ र
ितनीिसत सम्बन्ध गरौं। यसरी हाम्रो पिरवारलाई जीिवत राख्न आफ्नो
िपतालाई प्रयोग गनर् सक्छौं।”

33 त्यस रात यी दइु िददी-बिहनीहरूले आफ्नो िपतालाई मद्य िदएर
पूरा मताए। तब िददी चाँिह आफ्नो िपताको ओछ्यानमा गई अिन
उनीिसत सहवास गरी। लूत यित मातेका िथए कित बेला छोरी आई र
गई उनलाई थाहा भएन।

34 अकोर् िदन िददीले आफ्नी बिहनीलाई भिनन्, “िहजो राती, म हाम्रा
िपतािसत सुतें। आज राती, फेिर उनलाई मताऊँ अिन ितमी उनको
ओछ्यानमा जान सक्छौ अिन उनीिसत शारीिरक सम्पर्क राख्नसक्छौ।
यस प्रकार हामी आफ्नो पिरवारलाई िनःसन्तान हुनबाट बचाउन
सक्छौं।” 35 त्यस राती ती दइु बिहनीहरूले आफ्नो िपतालाई दाखरस
िपयाएर मताए अिन सानी चाँिह छोरी उनको ओछ्यानमा गई र सहवास
गरी। तर फेिर लूत यित साह्रो मातेका िथए कित बेला को केटी उनको
ओछ्यानमा सुत्न आई अिन उठेर गई उनलाई पत्तै भएन।

36 लूतका दबु ैछोरीहरू गभर्वती भए अिन ितनीहरूका िपता
ितनीहरूको नानीहरूका िपता िथए। 37 जेठी छोरीले छोरो जन्माई र
उसको नाउँ मोआब राखी। मोआब आजका सब ैमोआबी मािनसहरूको
िपता हुन्। 38 सानी छोरीले पिन छोरो जन्माई र उसको नाउँ बेनअमी
राखी। बेनअमी आजका सब ैअम्मोनी मािनसहरूका िपता हुन्।

अब्राहामअब्राहाम गरारगरार ितरितर जान्छन्जान्छन्

अब्राहाम त्यस ठाउँ छाडी नेगेब गए। अिन ितनी गरार
शहरमा बसे। यो शहर कादेश र शूरको िबचमा पछर् । 2 जब
अब्राहाम गरार गए, ितनले मािनसहरूलाई भने सारा ितनकी

बिहनी हुन्। गरारका राजा अबीमेलेकले यो सुने अिन सारालाई पत्नी
बनाउनु आफ्ना सेवकहरूलाई िलन पठाए। 3 तर एक रात परमेश्वर
उनको सपनामा आउनु भयो अिन भन्नुभयो, “हेर, तँ मर ेजस्त ैन ैछस्
िकनभने जुन स्त्रीलाई तैंले पत्नी बनाएको छस् ितनको पिहले िववाह
भएको हो।”

4 तर अबीमेलेक अझ सारािसत सुतेका िथएनन्। यसथर् अबीमेलेकले
भने, “हे परमप्रभु, म दोषी छैन। के तपाईलें एक िनदोर्ष व्यिक्तलाई
मानर् ुहुन्छ? 5 अब्राहाम आफैं ले मलाई भने, ‘ती स्त्री उनकी बिहनी हुन्’
अिन स्त्रीले पिन भिनन्, ‘त्यो मािनस ितनको दाज्यू हुन्।’ यस कारण म
पूणर्तः िनदोर्ष छु अिन जे मलेै गरें म दोषी हुने छैन।”

6 त्यसपिछ परमेश्वरले अबीमेलेकलाई सपनामा भन्नुभयो, “हो, म
जान्दछु ितमी िनदोर्ष छौ। अिन म यो पिन जान्दछु ितमीलाई थाहा िथएन
ितमी के गिररहेका िथयौ। ितमीलाई मलेै बचाएँ। मलेै ितमीलाई मेरो
िवरूद्ध पाप गनर् िदइन। त्यो म न ैहँु जसले ितमीलाई त्यस स्त्रीिसत सुत्ने
अनुमित िदयो। 7 यसथर् अब्राहामलाई उसकी पत्नी फकार्इ देऊ।
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अब्राहाम एक अगमवक्ता हुन्। उनले ितम्रो िनिम्त प्राथर्ना गनेर्छन् र ितमी
जीिवत रहनेछौ। तर यिद ितमीले अब्राहामलाई सारा फकार्एनौ भने म
प्रितज्ञा गछुर्  ितमी मनेर्छौ। अिन ितम्रा सब ैपिरवार ितमीिसत ैमनेर्छन्।”

8 यसथर् भोिलपल्ट एकािबहान ैअबीमेलेकले आफ्ना सबै
सेवकहरूलाई बोलाए अिन ितनीहरूलाई आफ्नो सपनाको िवषयमा
बताए। उनका सेवकहरू साह्रैन ैभयभीत भए। 9 त्यसपिछ अबीमेलेकले
अब्राहामलाई बोलाएर भने, “ितमीले हाम्रो िनिम्त िकन यस्तो गरकेा छौ?
मलेै ितमीलाई के अिनष्ट गरकेो िथएँ? ितमीले मेरो राज्यमा िनकै कष्ट
ल्यायौ? ितमीले मिसत यस्तो नगर्नु पनेर् िथयो। 10 ितमी िकन डराएका
हौ? र िकन मिसत ितमीले यस्तो व्यवहार गयौर्?”

11 तब अब्राहामले भने, “म डराएको िथएँ। मलेै सोचें यस भूिममा
कसलेै पिन परमेश्वरको डर मान्दनै होला यसथर् मलेै सोचें ितमीहरूले
सारालाई पाउनका िनिम्त मलाई मानेर् छौ। 12 त्यसमािथ, सारा मेरो
बिहनी पिन हुन्। ितनी मेरा िपताकी छोरी हुन् तर मेरी आमाकी होइनन्।
13 परमेश्वरले मलाई िपताको घरबाट टाडो पठाउनु भयो। उहाँले मलाई
धेर ैअञं्चलहरूमा भ्रमण गराउनु भयो। यही कारणले मलेै सारालाई भने,
‘यसरी न ैितमीले मलाई यो दया गनर् सक्छौ मािनसहरूलाई ितमी मेरी
बिहनी हौ भन्नु।’”

14 तब अबीमेलेकले बुझे के भएको िथयो। यसकारण उनले सारा
अब्राहामलाई फकार्इ िदए। अबीमेलेकले अब्राहामलाई भेंडा, बाख्रा गाई-
गोरू तथा कमारा-कमारीहरू पिन िदए। 15 अबीमेलेकले भने, “यो मेरो
देश हो। ितम्रो विरपिर हेर, ितमी जहाँ इच्छा गछौर् त्यहीं बस्न सक्छौ।”

16 सारालाई अबीमेलेकले भने, “मलेै ितम्रो दाज्यू अब्राहामलाई एक
हजार चाँदीको टुक्राहरू िदएकोछु। मलेै यो देखाउन िदएको हँु जो घट्ना
भयो त्यसको िनिम्त म साह्रै न ैदःुखी छु। प्रत्येकले जानून् ितमीले कुनै
भूल गरकेी छैनौ।”

17 त्यसपिछ अब्राहामले परमप्रभुलाई प्राथर्ना गर,े अिन परमेश्वरले
अबीमेलेक, उसकी पत्नी अिन उनकी कमारीहरू सबलैाई स्वास्थ्य पानर् ु
भयो। 18 िकनभने परमप्रभुले अब्राहमकी पत्नी सारािसत भएको
घटनाले अबीमेलेकको घरमा भएका जम्म ैमिहलाहरूको गभर् बन्द गराएर
ितनीहरूलाई सन्तान उत्पन्न गनर् अयोग्य बनाइएको िथयो।

अन्तमाअन्तमा साराकोसाराको िनिम्तिनिम्त एउटाएउटा बालकबालक

परमप्रभुले सारालाई दया गनेर् प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो।
परमप्रभु आफ्नो प्रितज्ञा अनुसार साराप्रित दयालु हुनुभयो।
2 सारा गभर्वती भइन अिन ितनले बृद्धाअवस्थामा

अब्राहामको िनिम्त एउटा छोरा जन्माइन्। ठीक समयमा परमेश्वरले जे
वचन िदनु भएको िथयो त्यो पुरा भयो। 3 साराले ितनको िनिम्त एउटा
छोरो जन्माएकी िथइन् उसको नाउँ अब्राहामले इसहाक राखे। 4

परमेश्वरको आज्ञा अनुसार त्यो बालक आठ िदनको हँुदा अब्राहामले
उसको खतना गराए।

5 अब्राहाम एक सय बषर् पुग्दा उसको छोरो इसहाक जिन्मयो। 6

अिन साराले भिनन्, “परमेश्वरले मेरो िनिम्त हाँसो ल्याउनु भएको छ,
प्रत्येक मािनस जसले यो सुन्छ मसँग हाँस्नेछ। 7 कसलेै पिन त्यो
सोचेको िथएन अब्राहामको बुढेसकालमा साराले ितनलाई एउटा छोरो
जन्माउनेिछन्। तर मलेै बूढो अब्राहामको िनिम्त छोरो जन्माइ िदएँ।”

घरघरैमैामा कष्टकष्ट
8 इसहाक लगातर बढी रह्यो र चाँडै खँिदलो खाना खान शुरू गनेर्

भयो। यसथर् अब्राहामले एउटा ठूलो भोज खवुाए। 9 एकजना िमश्रकी
कमारी हागारले अब्राहामको पिहलो छोरो जन्माएकी िथइन्। सारा िदक्क
भइन जब उनले हागारको छोरािसत आफ्नो छोरा इसहाकलाई खेल्दै
गरकेो देिखन्। 10 साराले अब्राहामलाई भनी, “त्यो कमारी स्त्री र उसको
छोरोलाई खेिद िदनु होस्, ितनीहरूलाई टाढा पठाउनु पछर् । जब हामी
मछौर् हामीसँग जे छ हाम्रो छोरो इसहाकले पाउनेछ। म चाँहिदन कमारी
स्त्रीको छोरो हाम्रा छोरो इसहाकको अशंको हकदार होस्।”

11 यसले अब्राहामलाई अत्यन्त ैदःुखी बनायो र ितनी आफ्नो छोरा
इश्माएलको िनिम्त िचिन्तत भए। 12 तर परमेश्वरले अब्राहामलाई
भन्नुभयो, “त्यो केटा र कमारी स्त्रीको िवषयमा ितमी िचन्ता नगर। जे

साराले चाहन्छे त्यही गर, इसहाक मात्र ितम्रो उत्तरािधकारी हुनेछ। 13

तर म ितम्रो कमारी स्त्रीको छोरालाई पिन आशीवार्द िदनेछु। ऊ पिन
ितम्रो पुत्र हो र उनले पिन आफ्नो पिरवारबाट एउटा िवशाल राष्ट्र  बनाउने
छ।”

14 अकोर् िदन िबहान ैअब्राहामले केही खाने कुरा र पानी ल्याए र
हागारलाई िदए। हागारले ती कुराहरू िलई अिन आफ्नो छोरा िलएर
िंहडी। हागारले त्यो ठाउँ छोडी अिन बेशेर्बाको मरुभूिममा यता उता घुमी
िंहड्न थािलन्।

15 केही समयपिछ मशकको पानी िसिद्धयो र िपउने पानी पिन िथएन।
यसथर् उनले आफ्नो छोरोलाई पोथ्रोमुिन रािखन्। 16 तब ितनी गइन्
अिन आफ्नो छोरादेिख केही पर बिसन्। ितनले आफैं लाई यस्तो भिनन्,
म मेरो छोरालाई ितखार्ले मदैर् गरकेो देख्न चाहन्न। आफ्नो छोराको मृत्यु
शोक सही नसक्नु हुनेवाला िथयो, ितनी आफ्नो छोराको लािग नराम्रो
घतले रून थािलन्।

17 परमेश्वरले हागारको छोरो रोएको सुन्नु भयो। अिन स्वर्गबाट
परमेश्वरका स्वगर्दतू हागार कहाँ आए। उनले सोधे, “हागार ितमीलाई के
कष्ट छ? परमेश्वरले बालक रोएको सुन्नुभयो। 18 जाऊ, अिन बालकलाई
सहायता गर उसको हात समात अिन सँग-सँग ैिंहडाऊ। म उसलाई धेर-ै
धेर ैमािनसहरूको िपता बनाउनेछु।”

19 परमेश्वरले हागारको आँखा यसरी उघारी िदनु भयो उनले एउटा
पानीको कुवा देिखन्। यसथर् पानीको कूवामा ितनी गइन् अिन पानीको
मशक पिहले भिरन् त्यपिछ छोरोलाई पानी िपउन िदइन्।

20 जबसम्म हागारको छोरो ठूलो भएन परमेश्वर ऊसँग न ैरहनु भयो।
इश्माएल मरुभूिममा न ैबस्यो र त्यहाँ एक िशकारी भयो। उनले तीर
चलाउन राम्ररी िसकेको िथयो। 21 उसको आमाले िमश्र देशबाट उसको
िनिम्त एउटी दलुही ल्याई िदइन्। इश्माएल पारान मरुभूिममा बसो-बास
गनर् थाल्यो।

अबीमअबीमेेललेेकिसतकिसत अब्राहामकोअब्राहामको सिन्धसिन्ध

22 त्यही समय अबीमेलेक र उसको सेनापितले अब्राहामिसत कुरा
गर।े ितनीहरूले अब्राहामलाई भने, “ितमी जे पिन गछौर् परमेश्वरले
ितमीलाई सघाउनु हुन्छ। 23 यसथर् परमेश्वरको नाउँमा मलाई वचन देऊ
ितमी म र मेरा नानीहरूिसत राम्रो व्यवहार गनेर्छौ। वचन देऊ ितमी, म
अिन धतीर् प्रित जहाँ ितमी बािहरको मािनस जस्तो भएर बसेका छौ
दयालु हुने छौ। कसम् पिन खाऊ ितमी म प्रित दयालु हुने छौ जस्तो म
ितमीप्रित छु।”

24 अब्राहामले भने, “म शपथ िदन्छु ितमीले मिसत जस्तो व्यवहार
गरकेा छौ त्यही व्यवहार म पिन ितमीिसत गनेर्छु।” 25 तब अब्राहामले
अबीमेलेकिसत नािलश गर।े उनले नािलश गर ेकारण अबीमेलेकका
नोकरहरूले एउटा पानीको कूवा खोसेका िथए।

26 तर अबीमेलेकले भने, “म जािन्दन कसले यस्तो काम गयोर्,
ितमीले यस िवषयमा मलाई भनेका िथएनौ, नत्र मलेै आज भन्दा पिहला
न ैथाहा पाएँ।”

27 यसकारण अब्राहाम र अबीमेलेकले एउटा सम्झौता गर।े यस
सम्झौताको िचन्ह स्वरूप अब्राहामले अबीमेलेकलाई केही भेंडाहरू र
गाई वस्तुहरू िदए। 28 अब्राहामले सातवटा पाठी अबीमेलेकअिघ रािख
िदए।

29 अबीमेलेकले अब्राहामलाई सोधे, “ितमीले यी सातओटा पाठीहरू
चाँिह िकन अलग्ग ैराखेका छौ?”

30 अब्राहामले भने, “जब ितमीले मबाट यी सातवटा पाठीहरू िलन्छौ
तब यो प्रमाण हुन्छ त्यो कूवा मलेै खनाएको हो।”

31 यसकारण यस घटनापिछ त्यस कूवाको नाउँ बशेर्बा भयो।
ितनीहरूले यस कूवाको नाउँ यस्तो राखे िकन भने यस भूिममा जहाँ
ितनीहरूले एक अकार्लाई वचन िदएका िथए।

32 यस प्रकारले अब्राहाम र अबीमेलेकले बशेर्बामा सम्झौता गरकेा
िथए। त्यसपिछ अबीमेलेक अिन उनको सेनापित पिलश्तीहरूको देशितर
फिर्कए।

33 अब्राहामले बशेर्बामा एक िवशेष रूख रोपे। त्यस भूिममा
अब्राहामले परमप्रभु परमेश्वर जो सधैँ जीिवत हुनुहुन्छ उहाँिसत प्राथर्ना
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गर।े 34 अिन अब्राहाम बािहरको मािनस जस्तो भएर धेर ैबषर्सम्म
पिलश्तीहरूको देशमा बसे।

अब्राहामअब्राहाम, ततेेरोरो छोरोलाईछोरोलाई मारमार

ती कुराहरू भइसकेपिछ परमेश्वरले अब्राहामको जाँच िलने
िनणर्य िलनु भयो। परमेश्वरले ितनलाई भन्नुभयो, “अब्राहाम!”
अिन अब्राहामले भने, “हजुर!”

2 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “मोरीयाह भूिममा ितम्रो छोरोलाई लजैाऊ।
मोरीयामा मेरो िनिम्त बिलदान स्वरूप ितम्रो छोरो बिल देऊ। ितम्रो छोरो
चाँिह इसहाक हुनु पछर्  ितम्रो एउटा छोरा जुन छोरालाई ितमी बढी माया
गछौर्। त्यहाँको कुन ैएउटा पवर्तमा ितम्रो छोरोलाई होमबिल चढाऊ। कुन
चाँिह पवर्तमा बिलदान चढाउनु पछर्  त्यो म बताउनेछु।”

3 िबहान अब्राहाम उठे अिन गधामा लगाम कसे। अब्राहामले आफूसँग
छोरो इसहाक र दइु जना नोकरहरू पिन लगे। ितनले बिलको िनिम्त
दाउरा काटे अिन परमेश्वरले बताउनु भएको ठाउँमा गए। 4 तीन
िदनसम्म यात्रा गरपेिछ अब्राहामले मािथितर हेर ेअिन ितनीहरू जानु पनेर्
ठाउँ देखे। 5 त्यसपिछ अब्राहामले कमाराहरूलाई भने, “गधािसत यही
पखर्। म छोरोिसत त्यस ठाउँमा जानेछु, अिन उपासना गनेर्छौं। अिन
केही बेरपिछ ितमीहरू भएको ठाउँमा हामी फकर् न्छौ।”

6 अब्राहामले होमबिलको िनिम्त दाउरा उठाएर छोरोको काँधमा रािख
िदए। ितनले एउटा िवशेष काट्ने हितयार र आगो पिन लगे। त्यसपिछ
अब्राहाम र ितनको छोरो आराधना गिरने ठाउँमा गए।

7 इसहाकले आफ्नो िपता अब्राहामलाई सोध्यो, “बुबा!”
अब्राहामले उत्तर िदए, “भन, छोरा।”
इसहाकले भने, “म दाउरा र आगो देख्छु तर होम बिलको िनिम्त िदनु

पनेर् थुमाचािहँ कहाँ छ?”
8 अब्राहामले उत्तर िदयो, “छोरो परमेश्वर आफैं ले बिलदानको िनिम्त

थुमा बन्दोबस्त गिरिदनु हँुदछै।”
यसरी अब्राहाम र ितनको छोरो इसहाकसँग ैबिलिदने ठाउँमा पुगे। 9

ितनीहरू त्यही िनिर्दष्ट जग्गामा पुगे जहाँ परमेश्वरले अह्राउनु भएको
िथयो। त्यहाँ अब्राहामले वेदी बनाए अिन त्यसपिछ वेदी मािथ दाउरा
राखेर आफ्नो छोरोलाई बाँधी वेदीमािथ रािखएको दाउरामािथ राखे। 10

तब ितनले काट्ने हितयार िलएर इसहाकलाई मानर् तत्पर भए।
11 तर अब्राहामलाई परमप्रभुका स्वगर्दतूले बाधा िदए। स्वर्गबाट

स्वगर्दतूले बोलाए अिन भने, “अब्राहाम, अब्राहाम!”
अब्राहामले उत्तर िदए, “हजूर।”
12 स्वगर्दतूले भने, “ितम्रो छोरोलाई नमार। उसलाई कुन ैप्रकारको

चोट पिन नलागोस्। मलेै साँच्चै न ैथाहा पाएँ ितमीले परमेश्वरलाई सम्मान
गछौर् अिन उहाँको आज्ञा पालन गछौर्। ितमीले आफ्नो एक मात्र छोरोलाई
मेरो िनिम्त मानर् तयार भएको पिन मलेै देखें।”

13 तब अब्राहामले त्यहाँ एउटा थुमा देखे। त्यो भेंडाको पाठाको सींङ
पोथ्रामा अिड्कएको िथयो। यसथर् अब्राहामले त्यो थुमालाई मार ेअिन
आफ्नो छोराको बिलको सट्टामा त्यसलाई परमेश्वरको बिलदानको रूपमा
चढाए। 14 यसकारण अब्राहामले त्यस ठाउँको नाउँ, “यहोवा ियर”े
राखे। आज पिन मािनसहरूले भन्छन, “यस पवर्तमािथ परमप्रभुलाई
देख्न सिकन्छ।”

15 परमप्रभुका स्वगर्दतूले दोस्रो पल्ट अब्राहामलाई बोलाए। 16 ती
स्वगर्दतूले भने, “ितमीले मेरो िनिम्त आफ्नो छोरो मानर् तत्पर िथयौ,
यसथर् ितमीले यस्तो गरकेो हुनाले म यो प्रितज्ञा गछुर् । 17 म ितमीलाई
साँच्चो रूपले आशीवार्द िदन्छु। म ितमीलाई आकाशका ताराहरू भन्दा
धेर ैसन्तान िदन्छु। ितम्रा मािनसहरू समुद्रको िकनारमा भएको बालुवाको
कणभन्दा पिन वेशी हुनेछन्। अिन ती ितम्रा मािनसहरू आफ्ना आफ्नो
शत्रुहरूका शहरहरू िजतेर बस्नेछन्। 18 अिन ितम्रा सन्तानहरूले
संसारका सब ैराष्ट्रहरूले आफ्ना िनिम्त आशीवार्दको रूपमा पाउनेछन्।
म यस ैगनेर्छु िकनभने ितमीले मेरा आज्ञाहरू मानेकाछौ।”

19 त्यसपिछ अब्राहाम आफ्नो नोकरहरू भएको ठाउँमा गए। ितनीहरू
सब ैबशेर्बा फकेर्  अिन अब्राहाम त्यहाँ धेर ैसमयसम्म बसे।

20 तब अब्राहामले खबर पाए, “उनको भाइ नाहोर र उनकी स्वास्नी
िमल्कािसत पिन नानीहरू िथए। 21 ितनीहरूको जेठो छोराको नाउँ

ऊज, मािहलो छोराको नाउँ बूज र साइलोको नाउँ कमूएल िथयो।
कमूएल आरामका िपता हुन्। 22 तब त्यहाँ केसेद, हजो, िपलदाश,
ियदलाप र बतूएल िथए।” 23 बतूएल िरबेकाको िपता िथए। िमल्काह यी
आठजना छोराहरूकी आमा िथइन्, अिन नाहोर िपता िथए। नाहोर
अब्राहामको भाइ िथए। 24 नाहोरको उसकी नोकनीर् रूमबाट पिन अन्य
चार छोराहरू िथए, ती छोराहरू तेबह, गहम, तहस र माका िथए।

साराकोसाराको मृत्यमृत्युु

सारा एक सय सत्ताईस बषर्सम्म बाँिचन्। 2 अिन कनान
देशको िकयर्-तअबार् (हेब्रोन) शहरमा मिरन्। अब्राहाम आफ्नी
पत्नीको मृत्यमुा दःुखी भए अिन उनको िनिम्त रोए। 3

त्यसपिछ अब्राहामले आफ्नी मरकेी स्वास्नीलाई छोडेर िहत्ती
मािनसहरूिसत कुरा गनर् गए। 4 उनले भने, “म यस प्रदेशको बािसन्दा
होइन। यहाँ त म केवल यात्री हँु यसथर् मेरी पत्नीको लाश गाड्नुको
िनिम्त कहीं जग्गा छैन, म अिलकित जग्गा चाहन्छु तािक म त्यो लाश
गाड्न सकँु।”

5 ती िहत्ती मािनसहरूले अब्राहामलाई उत्तर िदए, 6 “महाशय सुन्नु
होस्, तपाई ंहामीहरूमाझ परमेश्वरका एकजना मािनस हुनुहुन्छ यसथर्
हाम्रो िचहान घारीमा तपाई ंजहाँ मन पराउनु हुन्छ त्यहाँ िफक्री नगरी
आफ्नो पत्नीको लाश गाड्न सक्नु हुन्छ। तपाईकंी पत्नीको लाश गाड्न
यहाँ हामी मध्ये कसलेै पिन बाधा िदन सकै्तनौ।”

7 अब्राहाम उठे अिन मािनसहरूको सामुन्ने िशर िनहुराए। 8 ितनले
ितनीहरूलाई भने, “यिद तपाईहंरू साँच्चै मेरी पत्नीको लाश गाड्नको
िनिस्त सहायता गनर् ु हुन्छ भने मेरो कुरा सुन्नु होस् र सोअरको छोरो
एप्रोनिसत मेरो िनिम्त कुरा गिरिदनु होस्। 9 उसलाई भन्नु होस् उसको
खेतको आिखरमा मक्पेलाको ओडार छ र उनले मलाई त्यो मेरो दाममा
िचहान बनाउन िदयोस्।”

10 एप्रोन ितनीहरू कै बीचमा िथयो। उनले अब्राहामलाई उत्तर िदयो।
11 “होइन, महाशय। म तपाईलंाई जमीन िदनेछु। यी सब
मािनसहरूकोअिघ म तपाईलंाई ओडार िदनेछु जसको फलस्वरूप
तपाईलें त्यस जग्गामा आफ्नी पत्नीको लाश गाड्न सक्नु हुन्छ।”

12 तब अब्राहामले िहत्ती मािनसहरूको अिघ िशर िनहुराए। 13 ती
सब ैमािनसहरूको सम्मुख अब्राहामले एप्रोनिसत भने, “तर म त खेतको
पुर ैमोल िदन चाहन्छु। मलेै िदएको दाम स्वीकार गनर् ु होस्। म मेरा
मनेर्हरूलाई त्यहाँ गाड्छु।”

14 एप्रोनले अब्राहामलाई उत्तर िदयो, 15 “हे महाशय मेरो कुरा सुन्नु
होस्। त्यस जग्गाको दाम त चार सय चाँदीको शेकेल हुन सक्छ जो
तपाई ंर मेरो िनिम्त यो कुन ैठूलो कुरा होइन। तपाईलें आफ्नी पत्नीको
मृत देह त्यहाँ गाड्नु होस्।”

16 अब्राहामले एप्रोनको कुरा माने अिन िहत्ती मािनसहरूको सामुन्ने
ितनले चार सय िसक्का चाँदी तौलीएर जमीनको धन्धा गनेर् व्यापारीको
हातमा थमाई िदए।

17 यसरी एप्रोनको खेतको मािलक बिद्लएर अब्राहाम बिनए। त्यो
जग्गा मम्रेको पूवर् मक्पेलामा िथयो र त्यसिभत्र भएका ओडार र रूखहरू
िथए। शहरका सब ैमािनसहरू जो शहरको फाटकमा भेला भएका िथए,
ितनीहरूले एप्रोन र अब्राहाम बीच भएको सौदा देखे। 19 तब अब्राहामले
उनकी पत्नीको मृत शरीरलाई मक्पेलाको चउरमा कनान देशको हेब्रोन
(मम्रे) को छेऊमा गुफामा गाडे। 20 अब्राहामले त्यो जमीन र ओडार
िहत्ती मािनसहरूको अिघ िकने अिन त्यो ितनको कानूनी रूपले भयो
अिन ितनले त्यो जमीन िचहान घारीको िनिम्त प्रयोग गर।े

इसहाककीइसहाककी पत्नीपत्नी

अब्राहाम दीघर् जीवन बाँचे अिन अत्यन्त ैवृद्धा भएका िथए र
त्यो समय भिर ितनले गरकेा प्रत्येक कुरालाई परमप्रभुले
आशीवार्द िदनु भयो। 2 अब्राहामको सबभन्दा पुरानो अिन

प्रमुख सेवक ितनको प्रत्येक चीजको िजम्मेवार िथयो। अब्राहामले
उसलाई आफू भएको ठाउँमा बोलाए अिन भने, “तेरो हात मेरो ितघ्रामुिन
राख। 3 अब म चाहन्छु तैंले मलाई एउटा वचन दे। पृथ्वी अिन स्वगर्का
परमप्रभु परमेश्वरको अिघ तैंले मलाई वचन दे कनान देशकी कुन ैपिन
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कन्यािसत मेरो छोरोको िववाह हुन िदने छैनस्। हामी ितनीहरूको वीचमा
बस्छौं तर तैंले कनानी कन्यािसत उसलाई िववाह गनर् िदने छैनस्। 4 तँ
तेरो आफ्न ैदेशमा गएर मेरो छोरो इसहाकको िनिम्त एउटी कन्या िलएर
आइज।”

5 त्यस नोकरले अब्राहामलाई भने, “हुन सक्छ कन्याले मसँग यहाँ
आउने इच्छा गिरनन् भने के म तपाईकंो छोरोलाई मेरो देशमा लजैाउँ?”

6 अब्राहामले उसलाई भने, “होइन, तैंले मेरो छोरोलाई त्यस देशमा
नलजैा। 7 परमप्रभु, स्वगर्का परमेश्वरले मलाई मेरो जन्म थलोबाट यस
भूिममा ल्याउनुभयो। त्यो देश मेरो िपता अिन उनको पिरवारको िनिम्त
िथयो। तर परमप्रभुले म र मेरो पिरवारलाई यो नयाँ भूिम िदने प्रितज्ञा गनर् ु
भयो। परमप्रभु आफैं ले ितमीलाई िलएर जानका लािग एकजना स्वगर्दतू
पठाउन् तािक मेरो छोरोले बेहुली रोज्न सक्छ अिन यहाँ ल्याउँछ। 8 तर
यिद केटीले ितमीसँग आउन अस्वीकार गछेर् भने ितमी आफ्नो वचन पूरा
गनर्का लािग बाध्य हुनु पनेर् छैन। त्यहाँ मेरो छोरालाई न लजैाऊ।”

9 यसथर् त्यो नोकरले आफ्नो हात आफ्ना मािलक अब्राहामको ितघ्रा
मुिन राखेर कसम खाए।

खोजखोज शुरूशुरू हहुुन्छन्छ
10 त्यो नोकरले अब्राहामबाट दशवटा ऊँट िलयो अिन ऊ त्यस

ठाउँबाट िंहड्यो। नोकरले धेर ैप्रकारको राम्रा-राम्रा उपहारहरू िलएर
गयो। ऊ नाहोरको शहर मेसोपोटािमया गयो। 11 त्यो नोकर शहर
बािहरको कूवामा गयो जहाँ साँझमा स्त्रीहरू पानी िलन घरबाट बािहर
आउँथे। त्यस नोकरले त्यहाँ ऊँटहरूलाई घँुडा टेकाएर बसायो।

12 त्यस नोकरले भने, “हे परमप्रभु! तपाई ंमेरा मािलक अब्राहामको
परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज उनको छोरोको िनिम्त मलाई एउटी दलुही
हािसल गराई िदनु होस्। कृपा गरी मेरा मािलक अब्राहामको िनिम्त यित
गिरिदनु होस्। 13 म यहाँ पानीको कूवाको छेउमा बस्छु अिन पानी
िलनको िनिम्त कन्याहरू शहरबाट आइरहेका छन्। 14 म िवशेष एउटा
िचन्हको िनिम्त हेिररहनेछु जसद्वारा म जान्न सकँू कुन चाँिह केटी
इसहाकको िनिम्त असल हुन सक्छे। यो एउटा िवशेष िचन्ह होः म
कन्यालाई भन्नेछु ‘दया गरी पानीको गाग्री तल राख म पानी िपउन सकँू।’
जब त्यस कन्याले भन्िछन्, ‘लौ पानी खाऊ, म तपाईकंो ऊँटलाई पिन
पानी िदन्छु,’ तब मलाई यो पक्का हुन्छ त्यो कन्या इसहाकको िनिम्त
योग्य छे। यिद यस्तो भयो तपाईलें प्रमािणत गराई िदनु हुन्छ त्यो कन्या
इसहाकको िनिम्त योग्य हुन्छे अिन म पिन यो सम्झनेछु तपाईलें मेरा
मािलक अब्राहामको िनिम्त दया गनर् ु भयो।”

एउटीएउटी ददुलुहीलही पाइयोपाइयो

15 तब नोकरको प्राथर्ना शेष हुनअिघ न ैिरबेका नाउँ भएकी एउटी
कन्या त्यहाँ आई। िरबेका बतूएलकी छोरी िथइ। बतूएल अब्राहामको भाइ
नाहोर अिन िमल्काको छोरो िथयो। िरबेका आफ्नो काँधमा पानीको गाग्रो
िलएर कूवामा आएकी िथइन। 16 ितनी अत्यन्त ैसुन्दरी तरूणी िथइन
जो सँग कुन ैमािनस सुतेका िथएनन्। ितनी आफ्नो गाग्रीमा पानी भनर्
कूवाको निजक आइन्। 17 तब त्यो नोकर त्यस केटी भएकोमा दगुररे
पुग्यो अिन भने, “दया गरी ितम्रो गाग्रीबाट मलाई पानी िपउन देऊ।”

18 िरबेकाले तुरन्त ैकाँधबाट गाग्री तल राखेर उसलाई पानी िपउन
िदइ। उनले भनी, “महाशय, पानी िपउनुहोस्।” उनले त्यस नोकरलाई
केही पानी िपउन िदइ शेष मात्र गरकेी िथइ। 19 उनले भनी हालीन, “म
तपाईकंो ऊँटहरूको िनिम्त पिन केही पानी िदन्छु।” 20 त्यसपिछ
िरबेकाले गाग्रीमा रहेको पानी सब ैऊँटहरूको िनिम्त िपउन रािखएको
द्रोिणकामा खन्याई। तब ऊ पानी ल्याउन कूवामा गई अिन सबै
ऊँटहरूलाई पानी खवुाई।

21 त्यस नोकरले िरबेकालाई राम्ररी हेयोर्। त्यो िनिश्चत हुन चाहन्थ्यो
परमप्रभुले उसको प्राथर्ना सुन्नुभयो र उसलाई उत्तर िदनु भयो अिन
उसको यात्रा सफल पािरिदनु भयो। 22 ऊँटहरूले पानी खाईसके पिछ
उनले िरबेकालाई आधा शेकेल तौलको सुनको एउटा नत्थी र दश
शेकेल तौलको सुनको दइुवटा बालाहरू पिन िदयो। 23 त्यस नोकरले
उसलाई सोध्यो, “ितम्रा िपता को हुनुहुन्छ? अिन के उहाँको घरमा मेरो
दललाई बास बस्ने ठाउँ छ?”

24 िरबेकाले उत्तर िदइ, “मेरा बुबा बतूएल हुनुहुन्छ। उहाँ िमल्का र
नाहोरका छोरा हुनुहुन्छ। तपाईकंा ऊँटहरूको िनिम्त पराल र तपाईकंो
िनिम्त बास बस्ने ठाउँ छ।” 25 उनले फेिर भिनन्, “हजुर हामीसँग पराल
र चारो दवु ैअिन तपाईहंरूको लािग सुत्न एउटा कोठा पिन छ।”

26 त्यो नोकर िनहुिरयो अिन परमप्रभुको उपासना गयोर्। 27 त्यसले
भने, “परमप्रभु मेरा मािलकका परमेश्वर, तपाई ंधन्य हुनुहुन्छ। परमप्रभु
मेरा मािलकको िनिम्त दयालु तथा िवश्वस्त हुनु भएको छ। मेरा
मािलकको छोरोको िनिम्त योग्य केटी भएकोले मलाई परमप्रभुले डोयार्एर
ल्याउनु भयो।”

28 तब िरबेका दगुररे गई अिन आफ्नो पिरवारलाई यो िवषय वृतान्त
बताई। 29 िरबेकाको दाज्यू िथयो। उसको नाउँ लाबान िथयो। िरबेकाले
त्यस मािनसले भनेको सब ैकुरा सुनाई। 30 लाबानले उनले भनेको
सुिनरहेको िथयो अिन जब उनले िरबेकाको नाकमा सुनको नत्थ र
हातमा बालाहरू देख्यो ऊ कूवामा दगुदैर् गए। अिन त्यहाँ कूवामा त्यो
मािनस आफ्नो ऊँटहरूको निजक उिभरहेको िथयो। 31 लाबानले भने,
“महाशय, तपाई ंयहाँ बािहर नउिभनुहोस्, तपाईलंाई हाम्रो घरमा स्वागत
छ। िवश्राम गनर् मलेै तपाईकंो िनिम्त एउटा कोठा र ऊँटहरूलाई बस्ने
ठाउँ ठीक पारकेोछु।”

32 यसथर् अब्राहामको सेवक लबनानको घरिभत्र गए अिन
ऊँटहरूबाट भारी झानर् सघायो। उसले ऊँटहरूका लािग पराल ल्यायो।
उनले पानी पिन तयार राख्यो तािक सेवक अिन मािनसहरू जो उनीसँग
िथए आफ्नो गोडा धुन सकुन्। 33 लाबानले त्यस नोकरलाई खानु पिन
िदयो तर उनले खानु मानेन र भने, “म यहाँ िकन आएको हँु, जबसम्म म
त्यो बताउँिदन, म खाने छैन।”
यसकारण लाबानले भने, “तब हामीलाई भन्नुहोस्, िकन आउनु भएको

हो?”

िरबिरबेेकाकोकाको िवषयमािवषयमा ककुुराकानीराकानी

34 त्यस नोकरले भने, “म अब्राहामको एकजना नोकर हँु। 35

परमप्रभुले मेरा मािलकलाई धेर ैआशीवार्द िदनुभएको छ। मेरा मािलक
महान मािनस हुनु भएकोछ। परमप्रभुले अब्राहामलाई धेर ैबगाल
बाख्राहरू र धेर ैबथान गाई-वस्तु िदनु भएकोछ। अब्राहामको धेर-ैधेरै
ऊँटहरू र गधाहरू छन् दास-दासी र सुन-चाँदीहरू पिन िनकै न ैछन्।
36 सारा मेरा मािलक अब्राहामकी पत्नी िथइन् अिन ितनले
वृद्धावस्थामा एउटा छोरो जन्माइन् र मेरा मािलकले उनीसँग भएका
प्रत्येक चीज आफ्नो छोरोलाई िदएका छन्। 37 मेरा मािलकले मलाई
एउटा शपथ गनर् कर लाउनु भयो। मेरो मािलकले मलाई भन्नुभयो,
‘ितमीले मेरो छोरोलाई कनानी केटी िववाह गनर् निदनु। हामी यद्धिप
ितनीहरूकै माझमा बस्छौं तर म छोरोले कनानी केटी िववाह नगरोस् भन्ने
चाहन्छु। 38 यसथर् ितमी मेरो आफ्नो िपताको भूिममा जानेछौ र हाम्रो
सन्तान िभत्रबाट उसको िनिम्त एउटी कन्या केटी रोजेर ल्याउने छौ।’
39 मलेै मािलकलाई भने, ‘हुन सक्छ कन्या मिसत यो देशमा
नआउलीन्।’ 40 तर मेरा मािलकले मलाई भन्नुभयो, ‘म परमप्रभुको सेवा
गछुर् , अिन परमप्रभुले आफ्नो स्वगर्दतू तँिसत पठाउनु हुन्छ अिन तँलाई ं
सहायता गनर् ु हुन्छ। मेरो मािनसहरूबीच न ैतैंले मेरो छोरोको िनिम्त
एउटी दलुही पाउनेछस्। 41 तर मेरो िपताको देशमा मेरा मािनसहरूले
यिद मेरो छोरोको िनिम्त दलुही िदन अस्वीकार गर ेभने तँ यो शपथबाट
मुक्त हुनेछस्।’

42 “आज मलेै यो कूवामा आएर परमप्रभुिसत िबन्ती गरें ‘हे परमप्रभु,
मेरा मािलकका परमेशवर, दया गरी मेरो यो यात्रा सफल तुल्याइिदनु
होस्। 43 यहाँ यस कूवा निजक उिभएर पानी भनर् आउने केटीलाई
पिर्खन्छु। तब म भन्नेछु, “मलाई तपाईकंो गाग्रोबाट पानी िपउन िदनु
होस्।” 44 योग्य केटीले िवशेष प्रकारले उत्तर िदन्छे। उनले भन्छे, “यो
पानी िपउनु होस-अिन म तपाईकंा ऊँटलाई पिन पानी िदन्छु।” त्यस
प्रकारले म चाल पाउनेछु परमप्रभुले मेरा मािलकको छोरोको िनिम्त
रोज्नु भएको दलुही यही केटी हुनु पछर् ।’

45 “मेरो प्राथर्ना शेष हुनु अिघ अचम्म हेर; रबेेका कूवामा पानी भनर्
आइन्। कूवामा पानी भनर् आउँदा उनको काँधमा एउटा गाग्री िथयो। मलेै
उनलाई अिलकित पानी मागें। 46 उनले झट्टै आफ्नो काँधबाट गाग्रो तल

उत्पित्त 24:4 18 उत्पित्त 24:46



25

झािरन अिन मलाई पानी िदइन्। तब उसले भिनन्, ‘यो िपउनु होस् अिन
तपाईकंा ऊँटहरूको िनिम्त केही अरू पिन पानी िदनेछु।’ 47 त्यसपिछ
मलेै उनलाई सोधें, ‘ितम्रा बाबु को हुन्?’ ितनले भिनन्, ‘मेरा बाबु बतूएल
हुन्, िमल्का र नाहोरका छोरा।’ तब मलेै उनलाई नत्थी र पाखरुामा
लाउने बालाहरू िदएँ। 48 मलेै मेरो िशर झुकयाएर परमप्रभुलाई
धन्यवाद चढाएँ, मलेै परमप्रभु मेरा मािलकका परमेशवरलाई धन्यवाद
िदएँ। मलाई सोझ ैमेरा मािलकको भाइकी नाितनीकोमा पुयार्इिदनु
भएकोमा मलेै परमप्रभुलाई धन्यवाद िदएँ। 49 अब भन्नु होस्, के तपाई ं
मेरा मािलकप्रित कृपालु अिन िवश्वासी भई उनका छोरोलाई तपाईकंी
छोरी िदनु हुन्छ? अथवा उसलाई तपाईकंी छोरी िदनु हुन्छ? मलाई भन्नु
होस् त्यपिछ मलेै के गनर् ु पछर्  म बुझ्नेछु।”

50 त्यसपिछ लाबान र बतूएलले उत्तर िदए, “हामीले थाहा पायौ यो
सब परमप्रभुबाट न ैभइरहेकोछ, यसथर् यसकुरालाई बद्ली गनेर् िवषयमा
हामी केही पिन भन्न सकै्तनौं। 51 िरबेका यहीं छे, यसलाई िलएर जाऊ।
उनले ितम्रा मािलकका छोरोिसत िववाह गरोस्। परमप्रभु यही चाहनु
हँुदोरहेछ।”

52 जब अब्राहामको नोकरले त्यो सुन्यो ऊ परमप्रभु अिघ भूइँमा
िनहुिरयो। 53 त्यसपिछ उनले ल्याएका उपहारहरू िरबेकालाई िदयो।
उनले राम्रो लुगाहरू र सुन चाँदीका गहनाहरू िदयो। उनले िरबेकाको
आमा र दाज्यूलाई पिन बहुमूल्य उपहार िदयो। 54 त्यसपिछ त्यो नोकर
र ऊसँग ैपुगेको मािनसले खाइिपइ गररे त्यहीं रात िबताए। िबहान मात्र
चाँडै उठेर ितनीहरूले भने, “अब हामी मािलककहाँ जान ैपछर् ।”

55 िरबेकाकी आमा र दाज्यूले भने, “िरबेका हामीिसत ैकेही समयको
िनिम्त बसोस्। हामीिसत त्यो दश िदनसम्म बसोस् र त्यसपिछ जान
सक्छे।”

56 तर नोकरले ितनीहरूलाई भने, “मलाई पखर्नु नलाउनु होला।
परमप्रभुले मेरो यात्रा सफल पानर् ु भएकोछ। मलाई मेरा मािलककहाँ
फकेर् र जानु िदनुहोस्।”

57 िरबेकाको दाज्यू र आमाले भने, “हामी िरबेकालाई बोलाउनेछौं र
उनले के गनर् चाहन्छे सोध्नेछौं।” 58 ितनीहरूले िरबेकालाई बोलाएर
भने, “के तँ यी मािनसहरूसँग ैअिहले न ैजान चाहन्छेस्?”
िरबेकाले भिनन्, “अँ, म जान्छु।”
59 यसकारण ितनीहरूले िरबेकालाई अब्राहामको नोकर अिन उसका

साथीहरूिसत जान िदए। िरबेकाकी सहेली पिन उससँैग लागीन्। 60

जब ितनीहरू जानु तत्पर भए तब ितनीहरूले भने,
“ए हाम्री बिहनी, ितमी हजारौं हजार जनको जननी बन,
र ितम्रो सन्तानले शत्रुहरूलाई हराओस्, अिन ितनीहरूको शहरहरू

कब्जा गरून्।”
61 त्यसपिछ िरबेका र उसको सहेलीहरू ऊँटमा चढेर अिघ लागे

अिन अब्राहामको नोकर र उसको साथीहरू ितनीहरूको पिछ लागे।
यसरी त्यो नोकरले िरबेकालाई आफूसँग ैिलएर घर फिर्कन यात्रा शुरू
गर।े

62 त्यस बेला इसहाकले बेर-लह-ैरोई छोडेर नेगेवमा बस्न शुरू गरकेो
िथयो। 63 एक साँझ इसहाक मदैानमा घूिम रहेको िथयो। इसहाकले
आँखा उठाएर हेयोर् अिन टाडोमा ऊँटहरू आउँद ैगरकेो देख्यो।

64 िरबेकाले नजर घुमाई अिन इसहाकलाई देखी। तब ितनी ऊँटबाट
ओिर्लन्। 65 उनले नोकरलाई सोधी, “हामीहरूिसत भेट गनर् त्यहाँ
मदैानमा घूिमरहने जवान केटो को हो?”
त्यो नोकरले भने, “यो मेरो मािलकको छोरो हो।” यित सुनेपिछ

िरबेकाले आफ्नो अनुहार छोिपन्।
66 जुन कुराहरू भएका िथए नोकरले इसहाकलाई सब ैवृतान्त

बतायो। 67 तब इसहाकले केटीलाई आफ्नो आमाको पालमा लग्यो।
त्यही िदन इसहाकले िरबेकालाई िववाह गयोर्। ऊ िरबेकालाई अत्यन्तै
प्रेम गथ्योर्। यसकारण आफ्नी आमाको मृत्य ुपिछ उनले धेर ैसान्तवना
पायो।

अब्राहामकोअब्राहामको पिरवारपिरवार

अब्राहामले फेिर िववाह गर ेअिन ितनकी नयाँ पत्नीको नाउँ
कतुरा िथयो। 2 कतुराले िजम्रान, योक्षान, मदान, िमद्यान,

ियशबाक र शूहालाई जन्माइन्। 3 योक्षान, शबा अिन ददानका बुबा
िथए। ददानका सन्तानहरू, अश्शूरी, लतूशी अिन लऊम्मी हुन्। 4 एपा,
एपेर, हनोक अबीदा अिन एल्दा िमद्यानका छोराहरू िथए। अब्राहाम र
कतुराको िववाहबाट यी नानीहरू भए। 5 अब्राहामको मृत्य ुहुनु अिघ नै
आफ्नो नोकनीर्हरूका छोराहरूलाई केही उपहारहरू िदए अिन
ितनीहरूलाई पूबर्ितर पठाइिदए। ितनीहरूलाई इसहाकदेिख टाढा
पठाइिदए। त्यसपिछ आफूसँग जे जित िथयो अब्राहामले इसहाकलाई
िदए।

7 अब्राहाम एक सय पचहत्तर बषर्सम्म स्वस्थ िथए। 8 त्यसपिछ
ितनी दबुर्ल भए अिन मर।े ितनी घेर ैबषर्सम्म आनन्दपूवर्क बाँचे।
ितनलाई ितनका पुखार्हरूिसत ैगािडयो। 9 ितनका छोराहरू इसहाक
अिन इश्माएलले ितनलाई मक्पेलाको ओडारमा गाडे। यो ओडार
सोअरको छोरो एप्रोनको खेतमा िथयो। यो मम्रेको पूवर्मा िथयो। 10 यो
त्यही ओडार िथयो जुन अब्राहामले िहत्ती मािनसहरूबाट िकनेका िथए।
अब्राहाम र ितनकी पत्नी सारालाई त्यही ओडारमा गाडे। 11

अब्राहामको मृत्य ुभएपिछ परमेश्वरले इसहाकलाई आशीवार्द िदनुभयो
अिन ितनी बेर-लह-ैरोईमा बिसरहे।

12 इश्माएलको पिरवारको सूची यही हो। इश्माएल अब्राहाम र
हागारको छोरो िथए। हागार साराकी मीश्र देशी कमारी िथइन् 13

इश्माएलका छोराहरूको नाउँ यस प्रकार िथयो। पिहलो छोरो नबायोत
िथयो। त्यसपिछ जन्मनेहरूको सूची अनुसार केदार, अबदेल, िमब्साम,
14 िमश्मा, दमुा, मस्सा, 15 हदद, तेमा, यतूर, नपीश अिन केदमा िथए।
16 ितनीहरूको पखार्लिभत्र र बािहरको सम्झौता अनुसार ियनीहरू
इस्राएलका छोराहरू िथए। 17 इश्माएल एक सय सैंतीस बषर्सम्म बाँचे।
त्यसपिछ उनको मृत्य ुभयो। अिन उनलाई उनका आफन्तहरू गाडेको
ठाउँमा गािडयो। 18 इश्माएलका सन्तानहरू समस्त मरुभूिमको
इलाकामा बसे। ियनीहरूको इलाका हवीलादेिख शूरको निजक िमश्रको
सीमा र यसको पिन अिघ अश्शूरको िकनारसम्म िथयो। ितनीहरू घुमी
िंहडे अिन आफ्नो दाज्यू-भाइ, सन्तानहरू र भूिममािथ आक्रमण गिररहे।

इसहाककोइसहाकको पिरवारपिरवार

19 इसहाक अब्राहामको छोरो िथयो र यो ितनको वृत्तान्त कथा हो।
20 जब इसहाक चालीस बषर्का भए उनले िरबेका नाउँकी कन्यािसत
िववाह गर।े िरबेका पद्दन-आराम भिनने ठाउँकी िथइन् अिन अरामी
बतूएलकी छोरी र अरामी लाबानकी बिहनी िथइन्। 21 इसहाककी पत्नी
िरबेका बाँझी िथई। यसथर् इसहाकले आफ्नी पत्नीका िनिम्त
परमप्रभुिसत प्राथर्ना गर।े परमप्रभुले ितनको प्राथर्ना सुन्नु भयो अिन
िरबेका गभर्वती भइन्।

22 जब िरबेका गभर्वती भइन्, उनले आफ्नो गभर्मा भएको िशशुबाट
अत्यन्त ैकष्ट सहनु पयोर्। उनको गभर्मा भएको िशशुहरू गभर्िभत्रै
आपसमा एका-अकार्मा लडाइँ गथेर्। िरबेकाले परमप्रभुिसत प्राथर्ना गिरन्
अिन भिनन्, “मिसत यस्तो िकन भइरहेकोछ?” 23 परमप्रभुले उनलाई
भन्नुभयो,
“ितम्रो कोखमा दइुवटा राष्ट्रहरू छन्।
दइुवटा राष्ट्रका राजाहरू ितमीबाट जन्मनेछन्,
र ितनीहरू छुट्टीनेछन्।
एउटा छोरो अकोर् छोरोभन्दा शािक्तशाली हुनेछ
अिन जेठाले कान्छाको सेवा गनेर्छ।”
24 अिन जब समय पूरा भयो तब िरबेकाले जुमल्याहा छोरा जन्माइन्।

25 पिहलो छोरो रातो वणर्को िथयो अिन उसको छाला भुत्लाले
बिनएको लुगा जस्तो िथयो। यसथर् उसको नाउँ एसाव रािखयो। 26 जब
दोस्रो छोरो जिन्मयो। उनले पिहलो छोरो एसावको कुकुर् च्चा बिलयोिसत
समातेको िथयो। यसलेै उसको नाउँ याकूब रािखयो। एसाव र याकूब
जन्मदा इसहाक साठी बषर् पुगेका िथए।

27 केटाहरू हलहली बढे। एसाव एकजना िसपालु िशकारी भयो अिन
ऊ मदैानितर ैबस्न मन पराउँथ्यो। तर याकूब शान्त स्वभावको िथयो
अिन पाल िभत्रै बस्थ्यो। 28 इसहाकले एसावलाई मन पराउँिथए अिन
उनले मारकेो जनवारहरूको मासु खान रूचाउँिथए। तर िरबेकाले
याकूवलाई माया गिर्थन्।
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29 एकिदन एसाव िशकारबाट थाकेर भोकले हत्तु भएर फकेर् र आयो।
याकूब एक भाँडा िसमी उिसिनरहेको िथयो। 30 यसथर् एसावले
याकूबलई भने, “म भोकले दबुर्ल भइरहेकोछु। मलाई त्यो केही रातो
िसमी खान देऊ।” (यही कारणले मािनसहरूले उसलाई एदोम भन्ने गदर्
िथए।)

31 तर याकूबले उनलाई भने, “पिहला ितमीले मलाई जेठा छोराको
जन्मअिधकार बेच्नु पछर् ।”

32 एसावले भने, “म भोकले मनर् आँटेकोछु। यिद म मरें भने मेरो
बाबुको सब ैसम्पित्तले पिन केही सहायता गनर् सकै्तन। यसथर् म मेरो अशं
िदइहाल्छु।”

33 तर याकूबले भने, “पिहले मलाई वचन दे तैंले मलाई त्यो
िदन्छस्।” यसकारण एसावले याकूबलाई वचन िदयो। एसावले आफ्नो
बाबुको सम्पित्तको आफ्नो जेष्ठ-अिधकार याकूबलाई बेिच िदयो। 34 तब
याकूबले एसावलाई रोटी र भोजन िदयो। एसावले खायो, र िंहड्यो। यस
प्रकारले एसावले यो देखायो आफू पिहलो छोरो भएकोमा उसलाई
आफ्नो जेष्ठ-अिधकारको कुन ैपवार्ह छैन।

इसहाकलइसहाकलेे अबीमअबीमेेललेेकिसतकिसत झूटोझूटो ककुुरारा गछगछर्र्नन

एकपल्ट त्यहाँ अिनकाल भयो। यो अिनकाल पिन त्यस्तै
प्रकारको िथयो जुन अब्राहामको समयमा भएको िथयो।
यसथर् इसहाक गरार शहरमा पिलश्ती राजा अबीमेलेककहाँ

गए। 2 परमप्रभुले इसहाकिसत कुरा गनर् ु भयो। उहाँले इसहाकलाई
भन्नुभयो, “िमश्र देश नजाऊ, त्यस ठाउँमा जाऊ जुन म ितमीलाई
देखाउनेछु। 3 त्यहीं देशमा बस तब म तँलाई ंसहायता गनेर्छु। म तँलाई ं
आशीवार्द िदनेछु। तेरो पिरवार र तँलाई ंयो सब ैदेश िदनेछु। म त्यही
गनेर्छु जुन मलेै तेरो बाबु अब्राहामलाई वचन िदएको िथएँ। 4 म तेरो
पिरवारलाई आकाशका ताराहरू जस्त ैबनाउनेछु। अिन यी सब ैभूिमहरू
तेरो पिरवारहरूलाई िदनेछु? पृथ्वीका सब ैराष्ट्रहरूले तेरा
सन्तानहरूद्वारा आशीवार्द पाउँनेछन्। 5 म यस्तो यसलेै गिररहेकोछु
िकनभने तेरो बाबु अब्राहामले मेरो आज्ञा पालन गर ेअिन मलेै जे-जे भने
ती सब गर।े अब्राहामले मेरो आज्ञा, मेरो िविधहरू र मेरो िनयमहरूको
पालन गर।े”

6 इसहाक गरारम ैबसे। 7 इसहाककी पत्नी िरबेका अत्यन्त ैसुन्दरी
िथइन्। त्यस ठाउँका मािनसहरूले इसहाकलाई िरबेकाको िवषयमा
सोधे। इसहाकले भने, “यो मेरो बिहनी हो।” इसहाकले िरबेकालाई
आफ्नो पत्नी हो भन्न डरायो। इसहाक िरबेकालाई पाउँनुको िनिम्त
मािनसहरूले उसलाई मानर् सक्छन् भनेर डराउँथ्यो।

8 जब इसहाक त्यहाँ धेर ैिदनसम्म बसे तब एक िदन अबीमेलेकले
आफ्नो झ्यालबाट हेर ेअिन इसहाक िरबेकािसत िजस्की रहेको देखे। 9

अबीमेलेकले इसहाकलाई बोलाए अिन भने, “यो आइमाई तेरी पत्नी
रहेछ, तर तैंले हामीलाई िकन तेरो बिहनी हो भनेर भिनस्?”
इसहाकले उसलाई भने, “म डराएँ कत ैितमीले उसलाई आफ्नो

बनाउनुको िनिम्त मलाई मानेर्छौ।”
10 अबीमेलेकले भने, “ितमीले हाम्रो िनिम्त नराम्रो काम गयौर्। हाम्रा

कोही पिन मािनस ितम्री पत्नीिसत सुत्न सक्थ्यो। तब त्यो मािनस ठूलो
पापको दोषी हुने िथयो।”

11 तब अबीमेलेकले सब ैमािनसहरूलाई चेतावनी िदए अिन भने,
“ितनीहरूले त्यस मािनस र ितनकी पत्नीलाई नोक्सान नपुयार्उनु। यिद
कसलेै ितनीहरूलाई नोक्सान पुयार्उँछ भने उसलाई िनश्चय न ैमािरनेछ।”

इसहाकइसहाक धनीधनी बिनन्छन्बिनन्छन्

12 इसहाकले त्यस भूिममा खेती गर ेअिन त्यस बषर् धेर ैन ैफसल
उब्जाए। परमप्रभुले उसलाई धेर ैआिशष िदनु भयो। 13 इसहाक धनी
भए। उनले त्यस बेलासम्म सम्पित्त बटुली बसे जब सम्म उसँग धेरभैन्दा
धेर ैसम्पित्त भएन। 14 ऊिसत धेर ैबगाल अिन हूल गाई बस्तुहरू िथए।
कमारा-कमारीहरू पिन उनकोमा घेर ैन ैिथए। सब ैपिलश्तीहरू ऊसँग
आरीस गथेर्। 15 यसलेै धेर ैबषर् अिघ इसहाकका बाबु अब्राहाम र ितनका
नोकरहरूले बनाएका कूवाहरू पिलश्तीहरूले ध्वंश पािरिदए।
पिलश्तीहरूले कूवाहरूमा मलैा हालेर भिरिदए। 16 अिन अबीमेलेकले

इसहाकलाई भने, “हाम्रो देश छोडी देऊ। ितमी हामी भन्दा धेरै
शिक्तशाली भएकाछौ।”

17 यसथर् इसहाकले त्यो भूिम छोिडिदए अिन गरारको उपत्यकामा
बसे। 18 त्यस समयभन्दा धेर ैअिघ अब्राहामले धेर ैकूवाहरू खनाएका
िथए। जब अब्राहामको मृत्य ुभयो, पिलश्तीहरूले सब ैकूवाहरूमा माटो
हालेर पुिरिदए। यसथर् इसहाक त्यहाँ गएर फेिर ती कूवाहरू खानाए अिन
उनका बाबु अब्राहामले जे-जे नाउँ ती कूवाहरूको राखेका िथए तीन ैनाउँ
राखे। 19 इसहाकका नोकरहरूले पिन त्यो सानो नदीको निजक एउटा
कूवा खने। त्यस कूवाबाट पानीको एउटा मूल बग्न थाल्यो। 20 तर जो
मािनसहरूले गरार बेंसीमा भेंडा चराउँथे, ितनीहरूले इसहाकका
गोठालािसत झगडा़ गर।े ितनीहरूले भने, “यो पानी हाम्रो हो।” यसथर्
इसहाकले त्यस कूवाको नाउँ एसेक राखे। उनले त्यस कूवाको नाउँ
त्यसकारण राखे िकनभने त्यही जग्गामा ऊिसत ती मािनसहरूले झगडा़
गरकेा िथए।

21 त्यसपिछ इसहाकका नोकरहरूले अझ अकोर् एक कूवा खने। त्यस
जग्गाका मािनसहरूले पिन त्यस कूवाको िनिम्त झगडा़ गर।े यसथर्
इसहाकले त्यस कूवाको नाउँ पिन िसत्ना राखे।

22 इसहाक त्यहाँबाट गए अिन फेिर अकोर् कूवा खनाए। तर त्यहाँ
कूवाको िवषयमा कोही पिन झगडा़ गनर् आएनन्। यसथर् इसहाकले त्यस
कूवाको नाउँ रहोबोत राखे। इसहाकले भने, “अिहले परमप्रभुले हाम्रो
िनिम्त स्थान पाउनु भएछ। हामी अिघ बढनेछौं अिन सफल हुनेछौं।”

23 त्यस भूिमबाट इसहाक बेशेर्बा गए। 24 त्यस रात परमप्रभुले
इसहाकिसत कुरा गनर् ु भयो। परमप्रभुले भन्नुभयो, “म तेरो बाबु
अब्राहामका परमेशवर हँु। नडरा, म तँिसत छु र म तलाई ंआशीवार्द
िदनेछु। मेरो दास अब्राहामको कारणले म तेरो पिरवारलाई िवशाल
बनाउनेछु।” 25 यसथर् त्यस ठाउँमा इसहाकले एउटा वेदी बनाए अिन
परमप्रभुको आराधना गर।े इसहाकले त्यहाँ एउटा पाल अिन त्यहाँ
उसका नोकरहरूलाई एउटा कूवा पिन खनाए।

26 अबीमेलेक इसहाकलाई भेट्न गरारबाट आए। ितनीसँग आफ्नो
सल्लाहकार अहुज्जत र सनै्य सेनापिन पीकोललाई पिन ल्याएको िथए।

27 इसहाकले सोध्यो, “ितमी मलाई भेट्न िकन आयौ? ितमी त
मिसत मतै्री सम्बन्ध राख्दनै िथयौ। ितमीले मलाई आफ्नो देश त्याग्नु पिन
बाध्य गराएको िथयौ।”

28 उसले उत्तर िदयो, “अब हामीले बुझ्यौं परमप्रभु ितमीिसत
हुनुहुन्छ। हामी चाहन्छौं ितमीिसत हाम्रो एउटा सम्झौता होस्। हामी
चाहन्छौं ितमीले हामीलाई एउटा वचन देऊ। 29 हामीले ितमीलाई कुनै
नोक्सान गरकेा िथएनौ र अब ितमीले वचन िदनु पछर्  ितमीले पिन हाम्रो
केही नोक्सान गनेर् छैनौ। हामीले ितमीलाई पठायौं तर हामीले शािन्तिसतै
पठायौं। अब यो िनिश्चत छ परमप्रभुले ितमीलाई आशीवार्द िदनु भएको
छ।”

30 त्यसकाराण इसहाकले ितनीहरूलाई उधुय-भोज िदए। ितनीहरू
सबलेै खाए अिन िपए। 31 अकोर् िदन िबहान ितनीहरू प्रत्येक मािनसले
कसम खाए अिन त्यसपिछ इसहाकले ितनीहरूलाई शािन्तिसत िवदा
िदए अिन ितनीहरू पिन सकुशल फकेर् ।

32 त्यसिदन इसहाकका नोकरहरू आए ितनीहरूले खनेको
कूवाहरूको िवषयमा बताए। नोकरहरूले भने, “हामीहरूले ती
कूवाहरूबाट पानी िपयौं।” 33 यसकारण इसहाकले त्यसको नाउँ िशबा
राखे र अिहले पिन त्यस शहरको नाउँ बेशेर्बा भिनन्छ।

एसावएसाव रर उनकाउनका पत्नीहरूपत्नीहरू

34 जब एसाव चालीस बषर् पुगे उनले िहत्ती स्त्रीहरूिसत िववाह गर।े
एक जना बेरीकी छोरी यहूदीत िथइन् अकीर् एलोनकी छोरी बासमत
िथइन्। 35 यी िववाहले इसहाक अिन िरबेकाको मन दःुखले भिरिदयो।

पपैतैृकधनखीतृकधनखी समस्यासमस्या

इसहाक बूढा भइसकेका िथए र उनका आँखा यित कमजोर
भएका िथए उनले राम्ररी देख्न सकै्तन िथए। एक िदन आफ्नो
जेठा छोरा एसावलाई बोलाएर भने, “हे मेरो छोरा।”

एसावले उत्तर िदए, “भन्नु होस्, बाबु।”
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2 इसहाकले भने, “हेर, म बूढो भइसकेकोछु। हुन सक्छ अब म चाँडै
मनेर्छु। 3 अब तँ मेरो िनिम्त धनु काँड िलएर िशकार खेल्न जा र एउटा
जनावर माररे। 4 मेरो िनिम्त स्वािदष्ट भोजन बनाएर मलाई दे, म
खान्छु। तब म मनर् ुभन्दा पिहले तँलाई ंआशीवार्द िदन्छु।” 5 यसथर् एसाव
िशकार खेल्न गए।
जित बेला इसहाकले एसावसँग ती कुराहरू गर ेिरबेकाले सुिनरहेकी

िथइ। 6 िरबेकाले आफ्नो छोरो याकूबलाई भिनन्, “सुन्! तेरो बाबु र
दाज्यू कुरा गिरहेको मलेै सुनें। 7 तेरो बाबुले भने, ‘मेरो िनिम्त एउटा
जनावर मार। मेरो िनिम्त भोजन बना र म खानेछु। त्यसपिछ म मनर् ुभन्दा
पिहले तँलाई ंआशीवार्द िदनेछु।’ 8 यसथर् मेरा कुरा सुन छोरो, र म जसो
भन्छु त्यस ैगर। 9 आफ्ना बाख्राहरू भएको ठाउँमा जा र दइुवटा
मजाका बाख्राहरू िलएर आइज। म ितनीहरूबाट यस्तो स्वािदष्ठ भोजन
तयार पानेर्छु जस्तो तेरो बाबुले मन पराउँछन्। 10 त्यसपिछ तैंले तेरो
बाबुलाई भोजन पुयार्उनु र उनको मृत्यअुिघ तँलाई ंआशीवार्द िदनेछन्।”

11 तर याकूबले आफ्नी आमालाई भने, “मेरा दाज्यू रौं न ैरौं भएको
मािनस हुन् म ितनी जस्तो रौं न ैरौं भएको मािनस होइन। 12 यिद मेरा
बुबा मलाई छुनु हुन्छ, तब उनीले थाह पाउनेछन्, म एसाव होइन। उनले
मलाई आशीवार्द िदने छैनन्। िकनभने मलेै उनीसँग िंहड्ने प्रयत्न गर।े”

13 यसथर् िरबेकाले उसलाई भिनन्, “यिद केही झमेला उब्जेको
खण्डमा म त्यसको दोष स्वीकानेर्छु। मलेै भनेको मान अिन गएर दइुवटा
िछिप्पएका बाख्राहरू िलएर आइज।”

14 यसथर् याकूब बािहर गए अिन दइुवटा बाख्राहरू समाते अिन
आमाकहाँ ल्याए। उनकी आमाले मासुको उसका बुबाले मन पराउने
तरकारी पकाइन्। 15 त्यसपिछ िरबेकाले उसको जेठा छोरोले लगाउन
मन पराउँने पोशक ल्याईन्। उनले आफ्नो कान्छो छोरो याकूबलाई त्यो
पोशाक लगाउन िदईन्। 16 िरबेकाले बाख्राको पाठाका छालाहरू
याकूबको गाला अिन हातमा वाँिधिदई। 17 तब उनले याकूबलाई
आफूले पकाएको स्वािदष्ट भोजन अिन पोलेको रोटी िदईन्।

18 याकूबले आफ्नो बाबुको निजक गएर भने, “बुबा।”
अिन उसको बाबुले सोधे, “के, तँ को होस्?”
19 याकूबले आफ्नो बुबालाई भने, “म तपाईकंो जेठो छोरो एसाव हँु।

तपाईलें जे भन्नुभयो मलेै त्यही गरें। अब उठ्नुहोस् अिन मलेै िशकार गरी
मारकेो मृगको मासुको स्वाद चाख्नु होस् तािक तपाईलें मलाई आिशष
िदनुहुन्छ।”

20 तर इसहाकले आफ्नो छोरालाई भने, “तैंले यित चाँडो िशकार
खेली कसरी जनावरहरू मािरस्?”
याकूबले भने, “िकनभने परमप्रभु परमेश्वले मलाई झट्टै न ैिशकार फेला

पािरिदनु भयो।”
21 तब इसहाकले याकूबलाई भने, “मेरो छोरो, मेरो छेऊमा आइज ,

यिद मलेै छोएँ भने म जान्न सक्छु साँच्चै तँ मेरो छोरो एसाव न ैहोस्।”
22 यसथर् याकूब आफ्नो बाबु इसहाक छेऊमा गए। इसहाकले छोए

अिन भने, “तेरो आवाज याकूबको जस्तो सुिनन्छ, तर तेरा पाखरुाहरू
रौंले भिरएकोले एसाव जस्त ैलाग्छ।” 23 इसहाकले यो याकूब न ैहो
भनी िचन्न सकेनन् िकनभने उसको पाखरुाहरू एसावको झैं िथयो। यसथर्
इसहाकले याकूबलाई आशीवार्द िदए।

24 इसहाकले सोधे, “के तँ साँच्चै मेरो छोरो एसाव होस्?”
याकूबले उत्तर िदए, “हो, म एसाव न ैहँु।”

याकयाकूूबकोबको िनिम्तिनिम्त आशीवार्दआशीवार्द

25 तब इसहाकले भने, “मलाई खाने कुरो ल्याइदे। म त्यो खानेछु
अिन तलाई ंआशीवार्द िदनेछु।” याकूबले इसहाकलाई खान िदए अिन
ितनले खाए। त्यसपिछ याकूबले ितनलाई केही दाखरस पिन िदए अिन
उनले िपए।

26 त्यसपिछ इसहाकले उनलाई भने, “मेरो छोरो, मेरो निजकै आएर
मलाई चुम्बन गर्”। 27 तब याकूबले आफ्नो बाबुको निजक गएर चुम्बन
गर।े इसहाकले ितनका लुगाहरूको गन्ध सँुघे र उनलाई आशीवार्द िदए।
इसहाकले भने,
“मेरो छोरो परमप्रभुबाट आशीवार्द पाएको
खेतको सुगन्ध झैं होस्।

28 परमप्रभुले तँलाई ंधेर ैबषार् िदऊन्
जसले गदार् तँलाई ंधेर ैअन्न र दाखरसहरू प्राप्त होस्।

29 सब ैमािनसहरूले तेरो सेवा गरून्।
राष्ट्र  तेरो अिघ झुकोस्।
तँ आफ्नो दाज्यू-भाइहरूको शासक हुनेछस्।
तेरी आमाका छोराहरू, तँ अिघ झुक्नेछन् अिन तेरो आज्ञा पालन
गनेर्छन्।
“प्रत्येक मािनस जसले तँलाई ंसराप िदन्छ उसले सराप पाउँछ,
अिन प्रत्येक मािनस जसले तलाई ंआशीवार्द िदन्छ, उसले आशीवार्द
पाउँछ।”

एसावलाईएसावलाई “आशीवार्दआशीवार्द”
30 इसहाकले याकूबलाई आशीवार्द िदने काम पूरा गर।े याकूबले

आफ्नो बाबु इसहाकलाई छोडेर गएको मात्र िथए एसाव िशकारबाट
फकेर् र आए। 31 एसावले आफ्नो बुबाले मन पराउने पिरकारको मासु
तयार पार ेअिन बुबाकहाँ ल्याए। उनले आफ्नो बुबालाई भने, “बुबा” म
तपाईकंो छोरो हँु। उठ्नुहोस् अिन मृगको मासु चाख्नु होस तािक तपाई ं
मलाई आिशष िदनु सक्नुहुन्छ।

32 तर इसहाकले उसलाई सोधे, “तँ को होस्?”
उनले उत्तर िदए, “म तपाईकंो छोरो एसाव हँु। तपाईकंो जेठो छोरो।”
33 तब इसहाक छक्क पर ेर काँपे अिन भने, “त्यो को िथयो जसले तँ

आउनु भन्दा अिघ न ैमासु ल्यायो? मलेै सब ैखाँए अिन त्यसलाई
आशीवार्द िदएँ। अब आशीवार्द फकार्उन अत्यन्त ैिढलो भयो।”

34 एसावले आफ्नो बाबुको कुरा सुने। ितनी अत्यन्त ैक्रोिधत भए
अिन दःुखी भए। ितनी िचच्याए अिन बाबुलाई भने, “बुबा, मलाई पिन
आशीवार्द िदनुहोस्।”

35 इसहाकले भने, “तेरो भाइले मिसत ध्रूत्याइँ गयोर्। त्यो आयो अिन
तैंले पाउने आशीवार्द िलएर गयो।”

36 एसावले भने, “उसको नाउँ याकूब हो। यो नाउँ उसको िनिम्त
उपयकु्त छ। उनले मिसत दइु पल्ट चलाखी गयोर्। उनले मबाट जेठो
छोरोको अिधकार खोस्यो अिन अिहले मलेै पाउँने आशीवार्द लग्यो।”
त्यसपिछ एसावले भने, “मेरो िनिम्त केही आशीवार्द साँच्नु भएको छ?”

37 इसहाकले उत्तर िदए, “छैन, अब एकदम ैिढलो भयो। मलेै
याकूबलाई तँमािथ शासन गनेर् शािक्त िदएँ। उसका सब ैदाज्यू-भाइहरू
उसको नोकर हुनेछन् पिन भनें। अिन मलेै उसको िनिम्त धेर ैअन्न
फलोस् अिन दाखरस होस् भनेर आशीवार्द िदएँ। अब तेरो िनिम्त मेरोमा
केही छैन।”

38 तर एसावले आफ्नो बाबुलाई आशीवार्द मािगरह्यो। “के तपाईिंसत
खाली एउटै मात्र आशीवार्द छ, बुबा? बुबा! मलाई पिन आशीवार्द
िदनुहोस्!” एसाव रून थाले।

39 तब इसहाकले उनलाई भने,
“तँ मिललो भूिममा बस्न पाउने छैनस्।
तैंले आकाशबाट शीत सम्म पिन पाउने छैनस्।

40 तैंले बाँच्नको िनिम्त सङ्घषर् गनर् ु पछर् ।
अिन तँ आफ्नो भाइको कमारा बिननेछस्।
तर तैंले स्वाधीन हुन यदु्ध गनेर् छस्।
तैंले उसको िनयन्त्रणलाई भत्काउने छस्।”

याकयाकूूबलबलेे ददेेशश छोड्छन्छोड्छन्

41 यस आशीवार्दको कारणले त्यसपिछ एसावले याकूबलाई घृणा गनर्
थाले। एसावले मनमा सोचे, “मेरा बाबु अब चाँडै मनर् ु हुन्छ, अिन
त्यसपिछ उनको शोक गनेर् समय आउनेछ, तर त्यसपिछ म उसलाई
मानेर्छु।”

42 एसावको याकूबलाई मानेर् योजना िरबेकाले सुिनन्। उनले
याकूबलाई बोलाइन् र भिनन्, “सुन, तेरो दाज्यू एसावले तँलाई ंमानेर्
षड्यन्त्र रिचरहेको छ। 43 यसथर्, छोरो, म जे भन्छु त्यही गर। मेरो
दाज्यू लाबान हारानमा छ, तँ त्यहाँ जा अिन लुक। 44 त्यहाँ उिसत केही
समयको िनिम्त बस्। जब सम्म दाज्यू िरसाउन छाड्दनै त्यितन्जेल तँ
त्यहीं बस। 45 केही समयपिछ तेरो दाज्यूले तैंले उनलाई के गिरस्
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भुल्नेछ। त्यसपिछ तँलाई ंिलन म नोकरहरू पठाउनेछु। म एकै िदनमा
दइुवटा छोराहरू हराउनु चाँहिदन।”

46 तब िरबेकाले इसहाकलाई भिनन्, “ितम्रो छोरो एसावले िहत्ती
आइमाईहरू िववाह गरकेो छ। म यी आइमाईहरूिसत िवरक्त भइसकेकी
छु, कारण यी आइमाईहरू हाम्रा समाजका होइनन्। यिद याकूबले पिन
ती आइमाईहरूबाट न ैकसिैसत िववाह गर,े म पिन मिरहाल्नेछु।”

इसहाकले याकूबलाई बोलाए अिन उनलाई आशीवार्द िदए।
त्यसपिछ इसहाकले उनलाई आज्ञा िदए। उनले भने, “तैंले
कनानी आइमाईहरू िववाह गनेर् छैनस्। 2 यसथर् यस

ठाउँलाई छाडेर पद्दन-आराममा। तेरी आमाको माइती- घर जा। तेरी
आमाको दाज्यू लाबान त्यहाँ बस्छन्। उनको छोरीहरू मध्ये एक
जनािसत िववाह गर्। 3 म प्राथर्ना गछुर्  जसले गदार् सवर्शिक्तमान
परमेश्वले तँलाई ंआशीवार्द िदनु हुनेछ अिन तेरो धेर ैसन्तान हुनेछन्। म
प्राथर्ना गछुर्  तँ एउटा महान राष्ट्रको िपता हुनेछस्। 4 म प्राथर्ना गछुर् ,
परमेश्वले अब्राहामलाई झैं तलाई ंअिन तेरा सन्तानलाई आशीवार्द िदनु
हुनेछ। अिन म प्राथर्ना गछुर्  तँ जहाँ बसेको छस् त्यही भूिम तेरो हुनेछ।
परमेश्वले अब्राहमलाई िदनु भएको भूिम त्यही हो।”

5 यसथर् इसहाकले याकूबलाई िरबेकाको दाज्यूको घरमा पठाए।
यसथर् याकूब अरामी बतूएलको छोरो लाबान कहाँ गए। लाबान िरबेकाको
दाज्यू िथए। िरबेका एसाव र याकूबकी आमा िथइ।

6 एसावले बुझे उसका बाबु इसहाकले याकूबलाई आशीवार्द िदए।
अिन एसावले बुझे िववाह गनर्को िनिम्त याकूबलाई इसहाकले पद्दन-
आराम पठाए। एसावले बुझे इसहाकले याकूबलाई कनानी आइमाई
िववाह नगर्नु भनी आदेश िदएका छन्। 7 अिन एसावले बुझे याकूबले
आमा-बाबुको कुरा मानेर पद्दन-आराम गए। 8 एसावले बुझे उनका
छोराहरूले कनानी आइमाईहरू िववाह गरकेो मन पराउँदनैन्। 9

एसावकी दइु पत्नीहरू िथए। तर एसाव इश्माएलकहाँ गए र उनकी छोरी
महालथसँग िववाह गर।े इश्माएल अब्राहामका छोरा िथए र महालथ
नबायोतकी बिहनी िथइन्।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको घरघर- बबेेततेेलल
10 याकूब बशेर्बा छोडेर हारानितर लागे। 11 याकूबले आफ्नो यात्रा

शुरू गदार् घाम डुिब सकेको िथयो। यसथर् रात िबताउनको लािग याकूब
एउटा ठाउँमा गए। याकूबले त्यहाँ एउटा िचहान देखे अिन सुत्नको लािग
त्यसमैा आफ्नो िशर राखे। 12 याकूबले सपना देखे। एउटा िंसढ़ी
पृथ्वीदेिख स्वगर्लोक सम्म पुगेको िथयो। याकूबले स्वगर्दतूहरू त्यस
िंसढ़ीमा तल र मािथ गिररहेको देखे। 13 याकूबले स्वगर्दतूहरूलाई यस
िंसढ़ी चढेको र ओलेर्को देखे। उनले परमप्रभुलाई आफ्नो छेऊमा
उिभएको देखे। परमप्रभुले भन्नुभयो, “म ितम्रो बाजे अब्राहामको परमेश्वर
हँु। म इसहाकको परमेश्वर हँु। म ितमीलाई त्यो भूिम िदनेछु जहाँ ितमी
सुितरहेका छौ। म त्यो भूिम ितमी र ितम्रा सन्तानहरूलाई िदनेछु। 14

तेरा सन्तानहरू त्यित िवघ्न हुनेछन् जित पृथ्वीमा धूलोको कण छ।
ितनीहरू पूवर्, पिश्चम, उत्तर अिन दिक्षणितर फैिलएर बस्नेछन्। पृथ्वीमा
बस्ने सब ैजाितले तेरा सन्तानहरूको कारण आशीवार्द पाउनेछन्।

15 “म तेरो साथमा रहनेछु र तेरो रक्षा गनेर्छु तँ जहाँ गए पिन तँलाई ंम
यहाँ फकार्एर ल्याउनेछु। म तलाई ंत्यसबेलासम्म छोड्ने छैन जबसम्म
तेरो सन्तानहरूलाई म िदएको प्रितज्ञा मलेै पूरा गिर्दन।”

16 तब याकूब ब्यूँझेर उठे अिन भने “म जान्दछु परमप्रभु यही ठाउँमा
हुनुहुन्छ। तर जबसम्म म सुतेको िथइन तबसम्म मलाई थाहा िथएन
परमप्रभु यहाँ हुनुहुन्छ।”

17 याकूब डराए। उनले भने, “यो एउटा दःुखदायी ठाउँ हो। यो केही
पिन होइन तर अवश्य न ैपरमेश्वरको घर हो। यो स्वगर्को द्वार हो।”

18 अकोर् िदन िबहान याकूब चाँडै उठे। उनले त्यस चट्टानलाई उठाए
अिन त्यसलाई एक छेऊमा खडा पाररे राखे। तब उनले त्यसमा तेल
दले। यस प्रकार उनले त्यस चट्टानलाई परमेश्वरलाई स्मरण गराउने
स्तम्भ बनाए। 19 पिहला त्यस ठाउँको नाउँ लूज िथयो तर याकूबले
त्यसको नाउँ बेतेल राखे।

20 तब याकूबले एउटा प्रितज्ञा गर।े उनले भने, “यिद परमेश्वर मसँगै
रहनु भयो अिन म जहाँ जान्छु त्यहाँ मेरो रक्षा गनर् ु भयो भने अिन

परमेश्वरले मलाई खान भोजन र लगाउन लुगाहरू िदनु भयो भने। 21

यिद म आफ्नो बुबाकहाँ सुरिक्षत र शािन्तिसत फिर्कन सकें , यिद
परमेश्वरले यी सब ैकामहरू मेरो लािग गनर् ु भयो भने तब परमप्रभु मेरो
परमेश्वर हुनु हुनेछ। 22 त्यो ठाउँ जहाँ मलेै त्यो ढुङ्गा उभ्याएँ परमेश्वरको
पिवत्र स्थान हुनेछ अिन परमेश्वरले मलाई जे िदनुहुन्छ त्यसको एक
दशांश म तपाईलंाई चढाउँनेछु।”

याकयाकूूबलबलेे राहराहेेललाईललाई भभेेट्छन्ट्छन्

तब याकूबले आफ्नो यात्रा जारी न ैराख्यो। त्यो पूवर् ितरको
प्रान्तमा गए। 2 याकूबले हेयोर् अिन उनले मदैानमा एउटा
कूवा देख्यो। त्यहाँ त्यो कूवाको छेउमा तीन बगाल भेंडाहरू

बिसरहेका िथए। ती भेंडाहरूले त्यस कूवामा पानी खान्थे। त्यहाँ एउटा
ठूलो ढुङ्गाले त्यो कूवालाई ढाकेको िथयो। 3 जब सब ैभेंडाहरू त्यहाँ
भेला हुन्थे गोठालाहरूले त्यो कूवा मािथको ढुङ्गा पल्टाई िदन्थे।
त्यसपिछ सब ैभेंडाहरूले पानी खान्थे र फेिर ती गोठालाहरूले त्यो
ढुङ्गाले कूवा छोिपिदन्थे।

4 याकूबले त्यस गोठालाहरूलाई भने, “हे मेराभाइ हो, ितमीहरू
कहाँका हौ?”
ितनीहरूले उत्तर िदए, “हामी हारानका हौं।”
5 फेिर याकूबले भने, “के ितमीहरूले नाहोरको लाबानलाई िचन्छौ?”
गोठालाहरूले उत्तर िदए, “अँ हामी ितनलाई िचन्छौं।”
6 तब याकूबले भने, “ितनी कुशल ैत होलान्?”
ितनीहरूले भने, “ितनी कुशल ैछन्। अिन सब ैकुराहरू राम्रै छन्। हेर,

उनकी छोरी राहेल भेंडाहरू िलएर आइरहेकीिछन्।”
7 याकूबले भने, “हेर, अिहले िदउँसो न ैछ अिन घाम डुब्नु अझ ैघेरै

समय बाँकी न ैछ। अझ,ै रात पछर्  भनेर ितम्रो लािग भेंडाहरू जम्मा गनेर्
समय भएको छैन। यसथर् ती भेंडाहरूलाई पानी खान देऊ अिन चनर्
मदैानमा जान देऊ।”

8 तर ती भेंडा गोठालाहरूले भने, “जबसम्म सब ैभेंडाहरू भेला
हँुदनैन् हामी त्यसो गनर् सकै्तनौं। भेंडाहरू भेला भइसकेपिछ मात्र हामी
कूवाबाट ढुङ्गा पल्टाउँछौं र भेंडाहरूले पानी खान्छन्।”

9 याकूब भेंडा गोठालाहरूिसत कुरा गरीरहेको बेला न ैराहेल आफ्नो
बाबुका भेंडाहरू िलएर आई। (आफ्नो बाबुका भेंडाहरूको हेरचाह गनेर्
काम राहेलको िथयो।) 10 राहेल लाबानको छोरी िथइन्। िरबेका
लाबानकी बिहनी अिन याकूबकी आमा िथइन्। जब याकूबले राहेललाई
देख्यो, ितनी गए अिन कूवाबाट ढुङ्गा पल्टाएर भेंडाहरूलाई पानी खान
िदयो। 11 त्यसपिछ उनले राहेललाई चुम्बन गयोर् अिन रोयो। 12

याकूबले उसलाई बतायो त्यो उसको बाबुको पिरवारबाट जन्मेको हो।
उनले आफूलाई िरबेकाको छोरो भनी िचनायो। यसथर् राहेल घरितर
दौिडन् अिन आफ्नो बाबुलाई भिनन्।

13 लाबानले आफ्नी बिहनीको छोरोको िवषयमा सुने। यसथर् लाबान
उसलाई भेट्न िंहड्यो। लाबानले उसलाई जोडले अँगाल्यो, चुम्यो अिन
घरमा िलएर गए। याकूबले के भएको िथयो सम्पूणर् घटनाको िववरण
िदयो।

14 त्यसपिछ लाबानले भने, “यो आश्चयर् हो! ितमी हाम्रो आफ्नै
पिरवारको रहेछौ।” यसकारण याकूब त्यहाँ एक मिहना बस्यो।

याकयाकूूबिसतबिसत लाबानकोलाबानको चलाखीचलाखी

15 एक िदन लाबानले याकूबलाई भने, “ितमी मेरो घरमा िबना तलब
काम गनर् उिचत होइन कारण ितमी आफन्त हौ, तर कमारा होइनौ मलेै
ितमीलाई के िदनु पछर्?”

16 लाबानकी दइुवटी छोरीहरू िथए। जेठीको नाउँ लेआ अिन सानी
चाँिह राहेल िथइन्।

17 लेआका आँखाहरू सुन्दर िथए तर राहेल मनमोहक र सुन्दरी
िथइन्। 18 याकूबले राहेललाई माया गदर्थ्यो। याकूबले लाबानलाई भने,
“म सात बषर् सम्म तपाईकंो सेवा गछुर्  यिद तपाईलें आफ्नी छोरी
राहेलिसत मेरो िववाह गनेर् अनुमित िदनु भयो भने।”

19 लाबानले भने, “अरू मािनसिसत िववाह गनर् ुभन्दा ितमीिसतै
िववाह गनर् ु उसको िनिम्त राम्रो हुनेछ। यसथर् मिसत बस।”
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20 याकूबले सात बषर्सम्म लाबानको सेवा गयोर् तर उनले राहेललाई
अत्यन्त ैमाया गरकेोले सात बषर् समय िबताउन केही गाह्रो परने।

21 सात बषर् सेवा गरपेिछ याकूबले लाबानलाई भने, “राहेललाई
मलाई िदनुहोस् म उसलाई िववाह गनर् सकँु। मलेै तपाईलंाई गनर् ु पनेर्
सेवाको अविध-शेष भयो।”

22 यसथर् त्यस ठाउँको सब ैमािनसहरूको लािग लाबानले भोज गराए
अिन 23 त्यस रात उनकी छोरी लेआ याकूबलाई िदए। याकूब र लेआले
त्यस रात सहवास गर।े 24 (लाबानले आफ्नी कमारी िजल्पालाई
आफ्नी छोरी लेआकी कमारीको रूपमा िदए।) 25 िबहान याकूबले चाल
पायो राती ऊिसत सुत्ने स्त्री लेआ िथइन्। याकूबले लाबानलाई भने,
“तपाईलें मलाई िकन झुक्याउनु भयो। मलेै तपाईकंो धेर ैसेवा गरें जसले
गदार् म राहेललाई िववाह गनर् पाऊँ। तपाईलें मलाई िकन झुक्याउनु
भयो?”

26 लाबानले भने, “हाम्रो देशमा हामी जेठी छोरीको िववाह नभई
सानीको िववाह हुन िंददनैौं। 27 िववाह-भोजको हप्ताहभिर उिसत बस
अिन ितमीलाई राहेलिसत पिन िववाह गनेर् अनुमित िदन्छु। तर ितमीले
अझ ैसात बषर् मेरो सेवा गनर् ु पछर् ।”

28 यसथर् याकूबले त्यस ैगर ेर एक हप्ता पूरा भयो। तब लाबानले
आफ्नो छोरी राहेललाई पिन याकूबको पत्नीको रूपमा िदए। 29

(लाबानले आफ्नी कमारी िबलहालाई आफ्नी छोरी राहेलकी कमारीको
रूपमा िदए)। 30 यसथर् याकूबले राहेलिसत पिन सहवास गर ेअिन उनले
लेआलाई भन्दा राहेललाई बढी प्रेम गथेर् उनले लाबानको िनिम्त अरू
सात साल सेवा गर।े

याकयाकूूबकोबको पिरवारपिरवार बढ्छबढ्छ

31 परमप्रभुले जान्नु हुन्थयो, याकूबले राहेललाई लेआ भन्दाबेशी
माया गथेर्। यसथर् परमप्रभुले लेआलाई एउटा नानी जन्माउन सक्ने योग्य
बनाउनु भयो तर राहेल बाँझी रिहन्।

32 लेआले छोरो जन्माई अिन त्यसको नाउँ रूबेन राखीन्। लेआले
छोरोको नाउँ यस्तो राखी िकनभने उनले भनीन्, “मेरो दःुख परमप्रभुले
देख्नु भएको छ। मेरा पितले मलाई प्रेम गदैर्नन्, यसथर्, अब हुनुसक्छ
उनले मलाई प्रेम गनेर्छन्।”

33 लेआ फेिर गभर्वती भइन् अिन अकोर् छोरो जन्माईन्। उनले त्यस
छोरोको नाउँ िशमोन राखीन्। लेआले भनीन्, “परमप्रभुले सुन्नु भयो मलेै
प्रेम पाइन, यसथर् उहाँले यो छोरो िदनुभयो।”

34 लेआ फेिर गभर्वती भई र छोरो जन्माई। उनले यो छोरोको नाउँ
लेवी राखी। लेआले भनी, “अब, िनश्चय मेरा पितले मलाई प्रेम गनेर्छन्।
मलेै ितनलाई तीनवटा छोराहरू िदएँ।”

35 त्यसपिछ लेआले अझ अकोर् छोरो जन्माई र उसको नाउँ यहूदा
राखी। लेआले चौथो छोरोको नाउँ यहूदा राखीन् कारण उनले भनीन्,
“अब म परमप्रभुको प्रशसंा गनेर्छु।”

राहेलले अनुभव गिरन् उनले याकूबको िनिम्त कुन ैनानी
जन्माउनु सकेकी िथइन। यसथर् ऊ आफ्ना िददीिसत डाही
भई। यसथर् राहेलले याकूबलाई भनी, “मलाई नानी िदनु

होस् नत्र म मनेर्छु।”
2 याकूब राहेलिसत साह्रै क्रोिधत भयो। उनले भन्यो, “म परमेश्वर

होइन। परमेश्वर न ैएकजना हुनहुन्छ जसले ितमीलाई बाँझी बनाउनु
भयो।”

3 त्यसपिछ राहेलले भनी, “ितमीले मेरी कमारी िबल्हालाई राख्न
सक्छौ। त्यसिसत सहवास गनर् ुहोस् अिन उनले मेरो िनिम्त नानी
जन्माउनेछे। तब उनले गदार् म आमा हुन सक्छु।”

4 यसथर् राहेलले आफ्नी कमारी िबल्हा आफ्नो पितलाई िदइ।
याकूबले त्यस कमारीिसत सहवास गर।े 5 िबल्हा गभर्वती भइन् अिन
याकूबको िनिम्त एउटा छोरो जन्माई।

6 राहेलले भनी, “परमेश्वरले मेरो प्राथर्ना सुन्नु भयो र उहाँले मलाई
एउटा छोरो िदने िनणर्य गनर् ु भयो।” यसथर् राहेलले छोरोको नाउँ दान
राखीन्।

7 िबल्हा फेिर गभर्वती भइन् अिन याकूबको अकोर् छोरो जन्माई। 8

राहेलले भनीन्, “मलेै मेरी िददीिसत साह्रै किठन प्रितयोिगता गनर् ु पयोर्

अिन अन्तमा मलेै उसलाई िजतें।” यसथर् उनले त्यस छोरोको नाउँ
नप्तािल राखीन्।

9 लेआले थाहा पाइन, उनले नानी पाउन छोिडन। यसथर् उनले
याकूबलाई आफ्नी नोकनीर् िजल्पा िदइन्। 10 तब िजल्पाले एउटा छोरो
जन्माई। 11 लेआले भनीन्, “म भाग्यमानी हँु।” यसथर् उनले छोरोको
नाउँ गाद राखीन्। 12 लेआकी कमारी िजल्पाले फेिर अकोर् छोरो पाई।
13 लेआले भनीन्, “म एकदम ैखशुी छु, अब स्त्री जाितहरूले मलाई
सुखी भन्नेछन्।” यसथर् उनले त्यस छोरोको नाउँ आशेर राखीन्।

14 गहँूको फसल काट्ने समयमा रूबेन खेतमा गए अिन िवशेष
प्रकारको फूलहरू पायो। उसले ती फूलहरू आफ्नी आमा लेआका लािग
ल्यायो। तर राहेलले लेआलाई भनी, “ितम्रो छोरोले ल्याएको केही
फूलहरू मलाई देऊ।”

15 लेआले भनीन्, “ितमीले पिहले मेरा पितलाई लिगसकेकी छौ, अब
मेरो छोरोको िवशेष फूलहरू िलने चेष्टा गिररहेकी छौ।”
तर राहेलले उत्तर िदई, “यिद ितमीले मलाई ितम्रो छोरोले ल्याएको

िवशेष फूलहरू िदयौ भने ितमी आज राती याकूबिसत सुत्न सक्छौ।”
16 त्यस राती याकूब खेतबाट घरमा फिर्कयो। लेआले उसलाई

देिखन् अिन भेट्न गइन्। उनले भिनन्, “तपाई ंआज राती मिसत सुत्नु
पछर् । म तपाईिंसत सुत्नु पूणर् तयार भएकी छु। मलेै मेरो छोराले ल्याएको
फूलहरू राहेललाई िदएकी छु।” यसथर् याकूब त्यस राती लेआिसत सुते।

17 तब परमेश्वरले लेआलाई फेिर गभर्वती हुन िदनु भयो, उनले पाँचौं
छोरो जन्माइन्। 18 लेआले भिनन्, “परमेश्वरले मलाई इनाम िदनु
भएकोछ कारण मलेै मेरा पितलाई आफ्नी कमारी िदएकीछु।” यसथर्
लेआले आफ्नो त्यो छोरोको नाउँ इस्साखार राखीन्।

19 लेआ फेिर गभर्वती भइन् अिन छैटौं छोरो जन्माइन्। 20 लेआले
भिनन्, “परमेश्वरले मलाई एकदम अमूल्य उपहार िदनु भयो। अब िनश्चय
याकूबले मलाई ग्रहण गनेर्छन् कारण उनलाई मलेै छवटा छोराहरू
जन्माइिदएँ।” यसथर् उनले त्यस छोरोको नाउँ जबूलून राखीन्।

21 पिछ लेआले एउटी छोरी जन्माई अिन त्यस छोरीको नाउँ दीना
राखीन्।

22 त्यसपिछ परमेश्वरले राहेलको प्राथर्ना सुन्नु भयो अिन राहेललाई
नानीहरू जन्माउनु सम्भव गराई िदनु भयो। 23 राहेल गभर्वती भई अिन
एउटा छोरो जन्माई। राहेलले भिनन्, “परमेश्वरले मेरो अपमान हटाइ
िदनुभयो अिन मलाई एउटा छोरो िदनु भयो।” 24 यसकैारण राहेले
उसको नाउँ यूसुफ यसो भन्द ैराखीन, “परमेश्वरले मलाई अझ ैअकोर्
छोरो िदऊन्।”

लाबानिसतलाबानिसत याकयाकूूबलबलेे चलाखीचलाखी गछगछर्र्
25 यूसुफ जन्मेपिछ याकूबले लाबानलाई भन्यो, “अब मलाई आफ्नै

घर फकीर् जान िदनु होस्। 26 मेरा नानीहरू र पत्नीहरू िदनु होस्,
तपाईकंो िनिम्त चौध बषर्सम्म कठोर सेवा गररे ितनीहरूलाई पाएको हँु।
तपाई ंजान्नु हुन्छ मलेै तपाईकंो िनिम्त राम्रो सेवा गरकेोछु।”

27 लाबानले उसलाई भने, “मलाई केही भन्न देऊ। म जान्दछु ितमीले
गदार् न ैपरमेश्वरले मलाई आशीवार्द िदनु भएकोछ। 28 भन मलेै ितमीलाई
के िदनु पनेर् अिन म ितमीलाई त्यो िदनेछु।”

29 याकूबले उत्तर िदयो, “ितमीलाई थाहा छ मलेै ितम्रो िनिम्त कठोर
पिरश्रम गरकेोछु। मलेै हेरचाह गरकेोले ितम्रा पशुहरू पिन बढेका छन्
अिन यो असल भएको छ। 30 म आउँदा ितमीिसत अिलकित मात्र
िथयो। तर अिहले घेर ैभएका छन्। मलेै जे पिन गर ेतपाईकंो िनिम्त,
त्यसमा परमप्रभुले आशीवार्द िदनु भएकोछ। अब आफ्नो िनिम्त मलेै
केही गनर् ु पनेर् समय आएको छ र मलेै आफ्नो घर बनाउनु पछर् ।”

31 लाबानले सोध्यो, “तब मलेै ितमीलाई के िदनु पनेर्?”
याकूबले उत्तर िदयो, “तपाईलें मलाई केही िदनु पदैर्न। मलेै गरकेो

कामको िनिम्त तपाईलें मलाई ज्याला देऊ म चाहन्छु खाली यही एउटा
कुरा मलाई देऊ। म फकेर् र जान्छु अिन तपाईकंा भेंडाहरूको हेरचाह
गनेर्छु। 32 तर मलाई आज तपाईकंा सब ैभेंडाहरूको माझबाट जान देऊ
अिन थोप्ले या िंसगार ेप्रत्येक थुमा मलाई लान देऊ, कालो नयाँ बाख्रा
अिन प्रत्येक थोप्ले अिन िंसगार ेबाख्रा लान देऊ। यही मेरो ज्याला
हुनेछ। 33 भिवष्यमा तपाईलें चाल पाउनु हुनेछ म इमानदार छु। तपाई ं
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मेरो भेंडाहरू हेनर् आउन सक्नुहुन्छ। यिद कोही भेंडा अथवा बाख्रा थोप्ले
अथवा िंसगार ेनभए तपाई ंजान्न सक्नुहुन्छ ती मलेै चोरकेो हो।”

34 लाबानले उत्तर िदए, “ितम्रो कुरा म मान्छु। ितमीले जे भन्यौ हामी
त्यही गनेर्छौ।” 35 अिन यसकैारण त्यस िदन लाबानले सब ैटाटेपाटे
बाख्रा र बाख्रीहरू ती सब ैसेतो टाटा भएका अिन प्रत्येक काला भेंडाका
पाठाहरू आफ्नो बथानबाट िनकाले। उनले आफ्नो छोरोलाई
ितनीहरूलाई हेरचाह गनर् ु भने। 36 यसथर् छोरो चाँिहले सब ैदाग भएका
भेंडा बाख्राहरू िलएर अकैर्  भूिममा गए। ितनीहरू तीन िदनसम्म यात्रा
गर।े याकूब बसे अिन रहेको वस्तुहरूको हेरचाह गर।े तर त्यहाँ थोप्ले
तथा कालो भेंडा बाख्राहरू कुन ैपिन िथएन।

37 यसथर् याकूबले बदाम र पहाडी िपपलका काँचो हाँगाहरू काटेर
बोक्रा ताछ्यो जसले गदार् ती हाँगाहरूमा सेतो धकार्हरू भए। 38

याकूबले ती हाँगाहरू पानी भएको ठाउँमा भेंडा-बाख्राहरूको अिघ
राख्यो। जब पशुहरू पानी िपउन आए तब त्यहाँ ितनीहरूले प्रजनन
क्रीडा पिन गर।े 39 जब ती पशुहरू ती हाँगाहरूको सामुन्ने प्रजनन
क्रीडामा लागे तब ितनीहरूले जो पाठाहरू जन्माए कालो, िंसगार ेअिन
थोप्ले िथए।

40 याकूबले ती कालो, िंसगार ेअिन थोप्ले पशुहरूलाई अरूबाट बेग्लै
राख्यो। उनले यसरी आफ्नो पशुहरू लाबानको पशुहरूबाट बेग्ल ैगयोर्
अिन ितनीहरूलाई लाबानको भेंडा बाख्राहरूिसत िमिसन िदएन। 41

जिहले पिन कुन ैस्वास्थ्य भेंडाहरू प्रजनन क्रीडामा लाग्थे तब याकूबले
ती दागवाला हाँगाहरू ितनीहरूको नजरअिघ रािख िदन्थ्यो। ती
हाँगाहरूको सामुन्ने ती भेंडा बाख्राले प्रजनन् क्रीडा गथेर्। 42 तर जब
कमजोर भेंडा बाख्राहरू प्रजनन् क्रीडामा लाग्थे तब याकूबले ती हाँगाहरू
ितनीहरूको सामुन्नेमा राख्दनैथ्यो। यसरी कमजोर पशुहरूबाट जन्मेका
पाठाहरू लाबानको हुन्थे। स्वास्थ्य पशुहरूबाट जन्मेका पाठाहरू सबै
याकूबको हुन्थे। 43 यसरी याकूब धेर ैधनी भयो। उिसत धेर ैभेंडा बाख्रा,
धेर ैनोकरहरू ऊँट र गधाहरू िथए।

िवदाइकोिवदाइको बबेेलाला याकयाकूूबब भाग्छन्भाग्छन्

एकिदन याकूबले लाबानको छोराहरू कुरा गिररहेको सुन्यो।
ितनीहरूले भने, “हाम्रा बाबुिसत भएको सम्पित्तहरू याकूबले
सब ैलग्यो। याकूब धनी मािनस भयो। अिन उनले हाम्रा

बाबुको सब ैसम्पित्तहरू लग्यो।” 2 याकूबले तब महसूस गर ेलाबानिसत
उसको सम्बन्ध िनश्चय न ैपिहले जस्तो छैन। 3 परमप्रभुले याकूबलाई
भन्नुभयो, “ितम्रा पुखार्हरू जहाँ िथए, त्यही ितम्रो भूिममा जाऊ म
ितमीसँग हुनेछु।”

4 यसथर् याकूबले राहेल र लेआलाई भेंडा बाख्राहरू राख्ने खेतमा
भेट्नु भन्यो। 5 राहेल र लेआलाई याकूबले भने, “मलेै थाहा पाएँ ितम्रा
बाबु मिसत िरसाएका छन्। ितनी मिसत सधैँ पिहले जस्तो राम्रो कुरा
गदैर्नन्। 6 ितमीहरू दवुजैनालाई थाहा छ ितम्रा बाबुको िनिम्त त्यित
मेहनत गरें जित मलेै गनर् सक्थें। 7 तर ितमीहरूका बाबुले मलाई धोका
िदए। उनले मेरो ज्याला दश पल्ट बद्ली गर।े तर यी सब ैसमयमा
परमेश्वरले मलाई उनको धोकाबाट बचाउनु भयो।

8 “एक पल्ट लाबानले भने, ‘ितमीले थोप्ले जित सब ैबाख्राहरू राख्न
सक्छौ, यही ितम्रो ज्याला हुनेछ।’ जब उनले त्यसो भने, तब सबै
पशुहरूले िंसगार ेपाठाहरू ब्याए। यसथर् ती सब ैमेरा िथए। तर लाबानले
भने, ‘म थोप्ले बाख्राहरू राख्छु। सब ैिंसगार ेबाख्राहरू ितमी राख्न
सक्छौ। त्यही ितम्रो ज्याला हुनेछ।’ ितनले त्यसो भनेपिछ सब ैपशुहरूले
िंसगार ेपाठाहरू ब्याए। 9 यसथर् परमेश्वरले सब ैपशुहरू ितम्रो बाबुबाट
िलएर मलाई िदनु भएको छ।

10 “पशुहरू जब प्रजनन क्रीडामा िथए मलेै एउटा सपना देखें। मलेै
देखें ती सब ैनर पशुहरू जो प्रजनन क्रीडामा लागेका िथए ितनीहरू मात्र
थोप्ले र िंसगार ेिथए। 11 परमेश्वरका स्वगर्दतूले सपनामा मिसत कुरा
गर।े स्वगर्दतूले भने, ‘याकूब।’

“मलेै भनें, ‘हजुर।’
12 “त्यो स्वगर्दतूले भने, ‘हेर, खाली थोप्ले र िंसगार ेबाख्राहरू मात्र

प्रजनन क्रीडामा छन्। म यस्त ैगराउँद ैछु। लाबान ितमीिसत सब ैभूल
काम गिररहेका छन्। सब ैनयाँ जन्मेका पाठा-पाठीहरू ितम्रा हुन् भनेर म

यस्तो गिररहेको छु। 13 म ितमी कहाँ बेतेलमा आउने परमेश्वर हँु। त्यस
ठाउँमा ितमीले एउटा वेदी बनायौ। ितमीले त्यस वेदीमा भद्राक्षको तेलले
अिभषेक गयौर् अिन त्यस ठाउँमा ितमीले मिसत भाकल गरकेा िथयौ।
अब म चाहन्छु ितमी आफ्नो भूिम जहाँ ितमी जन्मेका िथयो त्यहाँ जान
तयार होऊ।’”

14 राहेल अिन लेआले याकूबलाई उत्तर िदए, “हामीले हाम्रो बुबाबाट
उनको मृत्यपुिछ पाउने केही छैन। उनले हामीिसत पराइ जस्तो व्यवहार
गर।े उनले हामीलाई ितमीकहाँ बेिचिदए। अिन त्यो बाहेक उनले पसैाको
प्रत्येक भाग खचर् गर ेजो हाम्रो कारण पाएका िथए। 16 परमेश्वरले हाम्रो
बाबुबाट सब ैसम्पित िलनु भयो अिन अिहले त्यो हाम्रो र हाम्रो
नानीहरूको िनिम्त भयो। यसथर् ितमीले त्यही गनर् ु पछर् , जुन परमेश्वरले
गनर् ु भन्नु हुन्छ।”

17 यसथर् याकूब आफ्नो यात्राको िनिम्त तयार भयो। उनले आफ्नो
पत्नीहरू र नानीहरूलाई ऊँटमािथ राख्यो। 18 तब ितनीहरूले कनान
भूिममा जहाँ उसको बाबु बस्ने गदर्िथए त्यहाँ फकर् नको िनिम्त यात्रा शुरू
गर।े याकूब आफ्ना सब ैपशुहरू ितनीहरूको अिघ अिघ िंहड्यो।
पद्दनराममा हँुदा जे जित ितनले हािसल गरकेा िथए प्रत्येक चीज उनले
लग्यो।

19 त्यस समय लाबान आफ्नो भेंडाहरूको ऊन काट्न गएका िथए।
जब ती गएका िथए, राहेल उनको घरमा गइन् अिन आफ्नो बाबुको झूटो
देवता चोररे ल्याईन्।

20 याकूबले अरामी लाबानलाई धोका िदए। उनले आफू जाने कुरो
लाबानलाई भनेनन्। 21 याकूबले आफ्नो जहान पिरवार र आफ्ना सबै
चीज बीजहरू लग्यो अिन चाँडै िंहड्यो। ितनीहरूले यूफे्रिटस नदी पार
गरी िगलादको पहाडी भूिमितर यात्रा गर।े

22 तीन िदनपिछ मात्र याकूब भागेको कुरा लाबानले थाहा पाए। 23

यसकैारण लाबानले आफ्ना मािनसहरू भेला गर ेअिन याकूबलाई
पछ्याउन शुरू गर।े सात िदनपिछ लाबानले याकूबलाई िगलादको
पहाडी के्षत्रमा भेटे। 24 त्यस रात परमेश्वर लाबानको सपनामा देखा पनर् ु
भयो। परमेश्वरले भन्नुभयो, “होिशयार हुनु, याकूबलाई जे भन्छौ प्रत्येक
शब्दको िनिम्त होिशयार हुनु।”

चोिरएकाचोिरएका ददेेवताहरूकोवताहरूको खोजीखोजी

25 अकोर् िदन िबहान ैलाबानले याकूबलाई पिक्रए। याकूबले
पवर्तमािथ आफ्नो पाल लगाएको िथयो। यसथर् लाबान अिन उनका
मािनसहरूले पिन िगलादको पहाडी ठाउँमा पाल हाले।

26 लाबानले याकूबलाई भने, “मलाई िकन धोका िदइस्? मेरो
छोरीहरूलाई तैंले लडाइँमा कैदी जस्तो बनाएर िकन लिगस्? 27 मलाई
नभनी िकन भािगस्? यिद मलाई भनेको भए म भोज गराउने िथएँ। त्यहाँ
नाच गान हुनेिथयो। 28 तैंले मेरा नाितहरूलाई म्वाइँ खान अिन
छोरीहरूलाई िबदाइगनर् पिन िदइनस्। यो सब गररे तँ साह्रै मूखर् भइस्।
29 वास्तवमा तँलाई ंचोट पुयार्उने शिक्त मसँग छ, तर िहजो राती तेरो
बाबुको परमेश्वर मेरो सपनामा देखा पनर् ु भयो। कुन ैप्रकारले पिन तँलाई ं
चोट नपुयार्उनु भनी मलाई चेतावनी िदनु भयो। 30 म जान्दछु तँ तेरो
घर जान चाहन्छस् र त्यसकै िनिम्त तँ िंहिडस्। तर मेरो घरबाट
देवताहरू िकन चोिरस्?”

31 याकूबले भन्यो, “म डराएको हुनाले ितमीलाई नभनी म िंहडे। मलेै
सोचें ितमीले ितम्री छोरीहरू मबाट खोस्नेछौ, 32 तर मलेै ितम्रा
देवताहरू चोरकेो छैन। यहाँ मिसत हुनेहरू जोिसत ितम्रो देवताहरू
पाइन्छन् त्यस मािनसको हत्या गिरनेछ। ितम्रा मािनसहरू मेरा गवाहीहरू
हुनेछन्। ितमीले ितम्रा चीजहरू तलाश गनर् सक्छौ र यिद ितम्रो केही
पाइयो भने लान सक्छौ।” (राहेलले लाबानको घरबाट देवताहरू चोरी
ल्याएको याकूबलाई थाहा िथएन)।

33 लाबान याकूबको छाउनीिभत्र गएर खोज-तलाश गर।े उनले पिहले
याकूबको अिन लेआको पालको तलाश गर।े त्यसपिछ दइु कमारी
आइमाईहरू बसेका पालको तलाश गर।े तर ती पालहरूमा उनले
खोजेका देवताहरू पाइएनन्। त्यसपिछ लाबान राहेलको पालमा गए। 34

राहेलले ती देवताहरू ऊँटको जीनमुिन लुकाएकी िथइन् अिन त्यसमैािथ
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बसेकी िथइन्। लाबानले सम्पूणर् पाल चहार ेर उनले देवताहरू भेट्न
सकेनन्।

35 अिन राहेलले आफ्नो बाबुिसत भिनन्, “बुबा मिसत निरसाउनु ह,ै
म तपाईकंो अिघ उिभन असमथर् छु कारण अिहले मेरो मािसक धमर्
चिलरहेको छ।” यसथर् लाबानले पालमा खोजी गर ेतर उनले देवताहरू
कही पाएनन्।

36 तब याकूब अत्यन्त ैक्रोिधत भएर भने, “मलेै के कसुर गरकेो छु?
मलेै कुन कानून भङ्ग गरकेो छु? मलाई खेद्ने र रोक्ने अिधकार ितमीले
कसरी पायौ? 37 मेरो माल समान जे जित छ, सब तलाश गयौर् तर कहीं
केही पाएनौ, जो ितम्रो हो। यिद ितमीले केही पायौ भने तब मलाई
देखाऊ। यहाँ राख मेरा मािनसहरूले देख्न सकून। मेरा मािनसहरूले
िनणर्य िलन सकून् हामी माझ को सही छ। 38 मलेै बीस बषर् ितम्रो सेवा
गरें। मेरो सेवाकालमा ितम्रो कुन ैपिन भेडी र अरू बाख्रीको गभर्पात
भएन। अिन मलेै तपाईकंा भेडोहरूबाट कुनलैाई खाइनँ। 39 जिहले पिन
जङं्गली जनावरले कुन ैभेंडा अिन बाख्रा खाए, त्यो जङं्गली जनावारले
मारकेो भेंडा अथवा बाख्रको अवशेष मात्रै ितमीकहाँ किहल्य ैल्याईन। म
सधैँ ितमीले मलाई मागेको पूरा दाम ितरें। म िदन रात लुिटएको िथएँ।
40 िदउँसोको घामले मेरो शिक्त नष्ट गयोर् अिन रातको िचसोले िनद्रा
लग्यो। 41 बीस बषर्सम्म कमारा झैं ितम्रो सेवा गरें। पिहलो चौध बषर्
ितम्री दइुवटी छोरीहरूको िनिम्त अिन पिछको छ बषर् ितम्रो वस्तुहरू
पाउनको िनिम्त खटें। अिन त्यस समयमा ितमीले मेरो ज्याला दश पल्ट
हेरफेर गयौर्। 42 तर मेरा पुखार्हरूका परमेश्वर, अब्राहामका परमेश्वर अिन
इसहाकको परमेश्वरको डर मिसत िथयो। यिद परमेश्वर मिसत नहुनु
भएको भए ितमीले मलाई िरत्तो हात फकार्इ िदनेथ्यौ। मलेै भोगेको कष्ट
परमेश्वरले देख्नु भयो, मलेै गरकेो काम परमेश्वरले देख्नु भयो, अिन िहजो
राती परमेश्वरले प्रमािणत गनर् ु भयो िक म सही छु।”

याकयाकूूबब रर लाबानकोलाबानको सिन्धसिन्ध

43 लाबानले याकूबलाई भने, “यी स्त्रीहरू मेरी छोरीहरू हुन्। यी
नानीहरू मेरा हुन्। अिन यी पशुहरू सब मेरा हुन्। यहाँ ितमी जे पिन
देख्छौ सब ैमेरो हुन्। तर म मेरी छोरीहरू र नानीहरूको िवषयमा केही
गनर् सिक्तनँ। 44 यसथर् म ितमीिसत एक सम्झौता गनर् तयार छु।
हामीबीच सम्झौता भएको प्रमाणको रूपमा ढुङ्गाको एउटा थुप्रो बनाऊ।”

45 उनले सम्झौता गरकेो हो भनी देखाउन याकूबले एउटा ठूलो ढुङ्गा
ल्याएर त्यहाँ राख्यो। 46 उनले आफ्नो मािनसहरूलाई केही ढुङ्गाहरू
ल्याएर थुपानर् लगायो। तब ितनीहरूले त्यो ढुङ्गाको थुप्रो निजक बसेर
खाए। 47 लाबानले त्यस ठाउँको नाउँ “यगर्सहदतूा” राखे। तर याकूबले
त्यस ठाउँको नाउँ गलेद राख्यो।

48 लाबानले याकूबलाई भने, “यो ढुङ्गाको थुप्रोले हामी दवुलैाई
हामीबीचको ‘सम्झौता’ सम्झना गराउनमा सहायता गनेर्छ।” यस कारण
उसले त्यस ठाँउको नाउँ गलेद राख्यो।

49 लाबानले भने, “हामी एक अकार्मा छुट्टीदा परमेश्वरले हामीलाई
हेरून्।” यसकारण त्यस खाँमोको नाउँ िमस्पा राख्यो।

50 त्यपिछ लाबानले भने, “यिद मेरी छोरीहरूलाई कत ैचोट पायौर्
भने, याद राख, परमेश्वरले ितमीलाई सजाय िदनु हुनेछ। यिद ितमीले
अकीर् आइमाई िववाह गर,े याद राख परमेश्वरले हेिर रहनु भएको छ। 51

यहाँ यी ढुङ्गाहरू छन् जसले बताउछन् हामीबीच सम्झौता भएको छ। 52

ढुङ्गाहरूको थुप्रो र िवशेष ढुङ्गाहरूले हामीलाई आफ्नो संिन्ध सम्झना
गराउन सहायता पुयार्उँछ। ितमीिसत लड्न यस ढुङ्गाको पल्लो पिट म
किहल्य ैजाने छैन र त्यसरी न ैमिसत लड्नु ितमी किहल्य ैयो ढुङ्गाबाट
यता अिघ आउने छैनौं। 53 यिद हामीले यो सम्झौता भङ्ग गयौर्ं भने
अब्राहामका परमेश्वर, नाहोरका परमेश्वर र उनीहरूको पुखार्हरूका
परमेश्वरले हाम्रो न्याय गनर् ुहुनेछ।”
याकूबका बाबु इसहाकले परमेश्वरलाई “भय” नाउँले बोलाए। यसथर्

याकूबले सम्झौतामा त्यो नाउँ प्रयोग गर।े 54 त्यपिछ याकूबले एउटा
पशु मायोर् र पहाडमा बिलदान स्वरूपमा चढायो अिन उनले आफ्नो
पुरूष मािनसहरूलाई भोजमा भाग िलन िनम्तो िदयो। खाना शेष भएपिछ
ितनीहरूले त्यस रात त्यही पवर्तमा िबताए। 55 अकोर् िदन िबहानै

लाबानले आफ्नो नाित-नाितनीहरूलाई म्वाइँ खाए अिन छोरीहरूलाई
िवदा िदए। उनले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए अिन घरितर फिर्कए।

एसाविसतएसाविसत फफेेिरिर भभेेटट

याकूबले पिन त्यो ठाउँ छोड्यो। जब ऊ यात्रा गिररहेको
िथयो उनले परमेश्वरको स्वगर्दतूहरूलाई देख्यो। 2 जब
याकूबले ितनीहरूलाई देख्यो, उसले भन्यो, “यो परमेश्वरको

िशिवर हो।” यसकैारण उसले त्यस ठाउँको नाउँ महनोम राख्यो।
3 याकूबको दाज्यू एसाव सईर नाउँको प्रान्तमा बस्द ैिथयो। त्यो

इलाका एदोमको पहाडी भूिममा िथयो। याकूबले एसावकहाँ दतूहरू
पठायो। 4 याकूबले आफ्ना दतूहरूलाई भन्यो, “यी कुराहरू मेरा
मािलक एसावलाई भन, ‘तपाईकंा सेवक याकूब भन्छन्: म लाबानसँग
याित लामो समय सम्म बिसरहेकोछु। 5 मिसत गाई, गधा, भेंडाहरू र
नोकर-नोकनीर् छन्। महाशय, तपाईलें हामीलाई ग्रहण गनर् ु होस् भनी यो
समाचार पठाउँदछुै।’”

6 ती दतूहरू याकूबकहाँ फकेर् र आए अिन भने, “हामी तपाईकंा दाज्यू
एसावकहाँ गयौं। उनी तपाईलंाई भेट्न चार सय मािनसहरू सिहत
आउँदछैन्।”

7 त्यस समाचारले याकूबलाई आतिंकत बनायो। उनले आफूिसत
भएका मािनसहरूलाई दइु भागमा बाँड्यो। उनले गाई-वस्तु, भेंडा
बाख्राहरू र ऊँटहरू दइु भाग पायोर्। 8 याकूबले सोच्यो, “एसाव आएर
ध्वंश पार ेपिन एक भाग चाँिह भागेर बाँच्न सक्छ।”

9 याकूबले भने, “हे मेरा िपता अब्राहामका परमेश्वर, मेरा िपता
इसहाकका परमेश्वर! परमप्रभु तपाईलें मलाई आफ्नो भूिम र पिरवार
भएको ठाउँमा जान भन्नुभयो। तपाईलें भन्नुभयो तपाईलें मलाई राम्रो गनर् ु
हुनेछ। 10 तपाई ंमेरो िनिम्त अित दयालु हुनु हुन्छ। अिन तपाईलें मेरो
िनिम्त धेर ैअसल कायर्हरू गनर् ु भएको छ। म पिहलो चोटी यदर्न नदी
पारी यात्रा गदार् मसँग टेक्ने लट्ठी बाहेक केही िथएन। तर अिहले मिसत
यित धेर ैचीजहरू छन् म ती चीजहरू दइु भागमा बाँड्न सक्छु। 11 म
तपाईिंसत प्राथर्ना गछुर्  कृपा गररे मलाई मेरो दाज्यू एसावबाट बचाउँनु
होस्। म ऊिसत डराएको छु। िकनभने ऊ आउँछ अिन मलाई मानेर्छ,
उनले नानीहरूको आमा तथा नानीहरू पिन मानेर्छ। 12 तर तपाई ं
आफैं ले भन्नुभयो, ‘म िनश्चय न ैितम्रो उन्नित गराउने छु अिन ितम्रा
सन्तानहरू संख्यामा यित धेर ैबनाउँने छु ितनीहरू समुद्रको बालुकाका
कणभन्दा बढी हुनेछन् अिन ितनीहरूलाई गन्ती गनर् सिकन्न।’”

13 अिन याकूबले त्यो रात त्यहीं िबतायो। उनले उसको दाज्यू
एसावको िनिम्त केही उपहार तयार पायोर्। 14 याकूबले दइु सयवटा
बाख्रा, बीसवटा बोका, दइु सयवटा भेंडा, बीसवटा ठूलो भेंडा, तीसवटा
दधुारू ऊँट माऊहरू बाछाहरू समेत एकितर छुट्यायो। 16 याकूबले
प्रत्येक बथान पशुहरू आफ्नो नोकरहरूलाई िदयो। तब उनले
नोकरहरूलाई भने, “पशुहरूको प्रत्येक हुललाई छुट्याऊ। मभन्दा अिघ
जाऊ अिन प्रत्येक हुलको बीचमा केही दरूी होस्।” 17 याकूबले
ितनीहरूलाई आदेश िदयो। पशुहरूको पिहलो हुलको नोकरलाई उनले
भने, “मेरो दाज्यू एसाव जब तेरो अिघ आएर सोध्छ, ‘यी कसका पशुहरू
हुन्? तँ कहाँ जादछैस्? तँ कसको नोकर होस्?’ 18 तैंले उत्तर िदनु ‘यी
पशुहरू तपाईकंो दास याकूबका हुन्। उनले यी सब पशुहरू आफ्नो
मािलक एसावलाई उपहार िदन पठाएका हुन्। याकूब पिन हाम्रोपिछ
आउँद ैहुनुहुन्छ।’”

19 याकूबले दोस्रो, तेस्रो नोकरहरू र सब ैअरू नोकरहरूलाई पिन
यही कुरा गनर् ु भनी आज्ञा िदयो। उनले भने, “जब ितमीहरूले एसावलाई
भेट्छौ तब यही कुरा गनर् ु। 20 ितमीहरूले भन्ने छौ, ‘यो तपाईलंाई उपहार
हो, अिन तपाईकंो दास याकूब पिन मािनसहरूको पिछ-पिछ
आउँदछैन्।’”
याकूबले सोच्यो, “यिद यी उपहारहरूसँग ैमािनसहरूलाई पठाएँ भने

हुनसक्छ एसावले मलाई क्षमा गलार् अिन मलाई स्वीकार गनेर्छ।” 21

यसकारण उसले पिहला उपहार पठायो अिन ऊ त्यस राती िशिवरमा नै
बस्यो।

22 त्यसपिछ राती उठेर उनले त्यो ठाउँ छोड्यो। उसले आफूसँग दइु
पत्नी, दइु कमारी अिन आफ्नो एघारजना छोराहरूलाई िलएर िंहड्यो।
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घाटमा पुगेर याकूबले यब्बोक नदी पार गयोर्। 23 उसले आफ्नो
पिरवारलाई नदी पारी पठायो अिन ऊसँग भएका प्रत्येक चीज नदी पारी
पठायो।

परमपरमेेश्वरिसतश्वरिसत लडाइलडाइँँ

24 याकूब नदी तनेर् अिन्तम मािनस िथयो। तर नदी तनर् ुअिघ जब
याकूब एकै्ल िथयो, एकजना मािनस आयो अिन ऊिसत कुश्ती लड्न
थाल्यो। त्यस मािनसले घाम झुिल्कञ्जेलसम्म कुश्ती लड्यो। 25 त्यस
मािनसले थाहा पायो ऊ याकूबलाई िजत्नु योग्य छैन। यसकैारण उनले
याकूबको िनत्मबको खोिपल्टामा िहकार्यो। याकूबको िनतम्ब जोनीर्बाट
फूिस्कयो जब ऊ त्यस मािनससँग कुश्ती लड़द ैिथयो।

26 तब त्यस मािनसले याकूबलाई भने, “मलाई जान देऊ। सूयोर्दय
भइरहेको छ।”
तर याकूबले भन्यो, “जबसम्म ितमी मलाई आशीवार्द िंददनैौ म

ितमीलाई जान िदने छैन।”
27 अिन त्यस मािनसले उसलाई भन्यो, “ितम्रो नाउँ के हो?”
अिन याकूबले उत्तर िदयो, “मेरो नाउँ याकूब हो।”
28 तब त्यो मािनसले भने, “ितम्रो नाउँ याकूब रहने छैन। अब ितम्रो

नाउँ ‘इस्राएल’ हुनेछ। म ितमीलाई यो नाउँ िदन्छु िकनभने ितमीले
परमेश्वर र मािनसिसत यदु्ध गरकेा छौ अिन ितनीहरू ितमीलाई िजत्न
अयोग्य भए।”

29 तब याकूबले उनलाई सोधे, “दया गरी मलाई तँपाइको नाउँ
बताउनु होस्।”
तर त्यस मािनसले भने, “ितमीले मेरो नाउँ िकन सोध्नु पयोर्?” त्यस

बेला त्यस मािनसले याकूबलाई आशीवार्द िदयो।
30 यसथर् याकूबले त्यस ठाउँको नाउँ पनीएल राख्यो। याकूबले

भन्यो, “मलेै यस ठाउँमा परमेश्वरलाई मुखा-मुख देखेको िथएँ तर अझै
मेरो जीवन सुरिक्षत िथयो।” 31 उनले जब त्यो ठाऊँ छोड्यो, सूयर्
उदायो। याकूब आफ्नो खटु्टाले गदार् खोल्च्यङ्ग-खोल्च्यङ्ग गदैर् िहड्दथै्यो।
32 यसथर् आजसम्म पिन इस्राएलका मािनसहरूले कम्मरको जोडनीको
मासु खाँदनैन् कारण त्यही मांसपेशी हो जसमा याकूबलाई चोट लागेको
िथयो।

याकयाकूूबकोबको साहससाहस प्रदशप्रदशर्र्नन

याकूबले हेयोर् अिन एसाव आउँदगैरकेो देख्यो। एसाव
आइरहेको िथयो अिन चार सय मािनसहरू ऊसँग िथए।
याकूबले आफ्नो पिरवारलाई चार दलमा बाँड्यो। लेआ र

उसको नानीहरू एउटा दलमा अिन राहेल र यूसुफ अकोर् एक दलमा
अिन दइुवटी कमारीहरू र ितनीहरूको नानीहरूलाई दइु दलमा। 2

याकूबले कमारीहरू र ितनीहरूका नानीहरूलाई आगािड राख्यो।
त्यसपिछ ितनीहरूको पिछ उनले लेआ र उसका नानीहरूलाई राख्यो।
अिन अन्तमा याकूबले राहेल र यूसुफलाई राख्यो।

3 याकूब आफैं  ितनीहरूको अिग गए अिन उसको आफ्नो दाज्यूको
निजक नपुगुन्जेल सम्म सात पल्ट भूइँितर घोप्ट्यो।

4 एसाव उसलाई भेट्न दगुयोर् अिन उसलाई अँगालो हाल्यो। उनले
आफ्नो भाइको छातीमा हात राख्यो र उसलाई म्वाइँ खायो अिन
ितनीहरू रोए। 5 त्यसपिछ एसावले हेयोर् अिन स्त्रीहरू र नानीहरूलाई
देखेर भने, “तँिसत यी को हुन्?”
याकूबले भने, “यी नानीहरू परमेश्वरले ितम्रा दासलाई िदनु भएको हो।

परमेश्वरले मलाई दया गनर् ु भएको छ।”
6 त्यसपिछ ती दइु कमारीहरू र नानीहरू एसाव निजक पुगे अिन

उसकोअिघ िनहुिरए। 7 त्यसपिछ लेआ र ितनका नानीहरू एसावकहाँ
गए अिन ितनलाई िनहुिरएर ढोगे। राहेल र यूसुफले पिन त्यस ैगर।े

8 एसावले भने, “आउँदा बाटोमा मलेै जो मािनसहरू देखें ितनीहरू
को हुन? अिन ती सब पशुहरू के को िनिम्त हुन्?”
याकूबले उत्तर िदयो, “ितनीहरू सब ितमीलाई मेरो उपहार हुन जसले

गदार् ितमीले मलाई स्वीकार गछौर्।”
9 तर एसावले भने, “भाइ, तैंले मलाई केही िदनुपदैर्न कारण मसँग

प्रशस्त छ।”

10 याकूबले भने, “होइन, म ितमीलाई िबन्ती गछुर् , यिद ितमीले मलाई
स्वीकार गछौर् भने यो मेरो उपहार पिन दया गरी स्वीकार गनर् ु पछर् ।
ितमीलाई दोस्रो पल्ट देख्न पाउँदा म अत्यन्त ैआनिन्दत छु। मलाई
परमेश्वरले अनुग्रहले िमलाए जस्त ैलागेको छ। म अन्यन्त ैखशुी छु
ितमीले मलाई स्वीकायौर्। 11 यसकारण म िबन्ती गछुर्  जो उपहार म
िददछुै त्यो स्वीकार गर। परमेश्वर ममािथ अत्यन्त ैदयालु हुनुहुन्छ। मसँग
मेरो आवश्यकताभन्दा बेशी छ।” यसरी याकूबले एसाविसत उपहार
स्वीकार गनर् िवन्ती गयोर्। यसकारण एसावले याकूबको उपहार स्वीकार
गयोर्।

12 त्यसपिछ एसावले भने, “अब तैंले आफ्नो यात्रा जारी राख्न
सक्छस् र म तँसँग ैजानेछु।”

13 तर याकूबले भने, “ितमीलाई थाहा भयो िक अिहले मेरा नानीहरू
एकदम ैदबुर्ल छन् अिन मलेै मेरा भेंडाहरू तथा ितनका थुमाहरूको पिन
हेरचाह गनर् ु पछर् । यिद मलेै ितनीहरूलाई िदउँसो धेर ैबेरसम्म िंहडाएँ भने
हुन सक्छ ती पशुहरू मछर्न्। 14 यसकारण ितमीअिघ जाऊ र म
िबस्तार-ैिबस्तार ैितम्रोपिछ आउँछु। म पशुहरू अिन ितनीहरूका बच्चाहरू
बचाऊँको लािग िबस्तारिैसत आउँछु, अिन म अत्यन्त ैिबस्तार आउँछु
कारण मेरा नानीहरू धेर ैनथाकून् म ितमीलाई सेइरमा भेट्नेछु।”

15 यसकारण एसावले भने, “तब म मेरा केही साथीहरूलाई तेरो
सहायताको िनिम्त छोडी िदन्छु।”
तर याकूबले भन्यो, “यो ितम्रो िवशेष दया हो। तर यसो गनर् ु कुनै

आवश्यकता छैन।” 16 यसकारण त्यो िदन एसाव सेइर फिर्कयो। 17

तर याकूब सुक्कोत गए अिन त्यहाँ उनले एउटा घर र पशुहरूको िनिम्त
सानो खोर बनायो। यही कारणले यस ठाउँको नाउँ सुक्कोत रािखयो।

18 यसथर् याकूब पद्दन-आरामबाट कनान देशको शेकेमसम्म सुरिक्षत
यात्रा गररे आयो। उनले शहरको पूवर्मा आफ्नो पाल हाल्यो। 19 उनले
जहाँ आफ्नो पाल हालेको िथयो त्यस ठाउँ शकेमको बाबु हमोरको
पिरवारबाट िकनेको िथयो। त्यसको िनिम्त याकूबले एक सय चाँदीका
िसक्का िदयो। 20 त्यहाँ उसले एउटा वेदी बनायो अिन त्यसको नाउँ “एल
इस्राएलका परमेश्वर राख्यो।”

दीनाकोदीनाको बलात्कारबलात्कार

दीना याकूब र लेआकी छोरी िथइन्। एक िदन दीना त्यस
देशकी स्त्रीहरू हेनर् बािहर गइन्। 2 त्यस देशका राजा
हामोरका छोरा शकेमले दीनालाई देख्यो। उसले उनलाई

पके्रर उनीिसत बलात्कार गयोर्। 3 शकेम दीनािसत प्रेम गनर् थाल्यो अिन
उनीिसत िववाह गनेर् इच्छा गयोर्। 4 शकेमले आफ्नो बाबुलाई भने, “दया
गरी यस केटीलाई हािसल गनर् ु होस् म यसिसत िववाह गनर् ु सकँू।”

5 याकूबले थाहा पायो शकेमले उसकी छोरीिसत खबु ैनराम्रो व्यवहार
गयोर्। तर याकूबका सब ैछोराहरू गाई-वस्तुहरूिसत मदैानमा िथए।
यसथर् ितनीहरू नफकुर् ञ्जेल केही गरनेन्। 6 त्यस समय शकेमका बाबु
हमोर याकूबिसत कुरा गनर् गए।

7 जब याकूबका छोराहरूले यस बार ेसुने ितनीहरू खेतबाट आए।
ितनीहरू उत्तेिजत भएर धेर ैिरसाए िकनभने शकेमले यस्तो कामगरकेा
िथयो जो इस्राएलमा गनर् ु हँुदनै िथयो। शकेमको घृणात्मक कायर् सुनेर सबै
दाज्यू-भाइहरू खेतबाट बािहर िनिस्कए।

8 तर हमोरले ती दाज्यू-भाइहरूिसत कुरा गयोर्। उनले भने, “मेरो
छोरो शकेमले दीनालाई खबु ैचाहन्छ। दया गरी उसलाई िववाह गनर्
िदनुहोस्। 9 यस िववाहले बुझाउँछ हामीमाझ एउटा िवशेष सम्झौता
भएको छ। त्यसपिछ हाम्रा मािनसहरूले ितमीहरूका छोरीहरू िववाह गनर्
सक्छन् अिन त्यसरी न ैितम्रा मािनसहरूले हाम्रा छोरीहरू िववाह गनर्
सक्छन्। 10 ितमीहरू हामीिसत ैयस ैभूिममा बस्न सक्छौ। ितमीहरू
जमीनको मािलक हुन सक्छौ र स्वतत्र रूपले व्यापार गनर् सक्छौ।”

11 शकेमले पिन याकूब अिन ितनका छोराहरूिसत कुरा गयोर्। उनले
भने, “दया गरी मलाई ग्रहण गनर् ु होस् अिन तपाईहरूले भनेका कुरा म
जेपिन गनेर्छु। 12 यिद तपाईहरूले दीनालाई मिसत िववाह गनर् िदनु भयो
भने म तपाईहरूले मागेको उपहार िदनेछु। तपाईहरू जे चाहनु हुन्छ त्यही
िदनेछु तर मलाई दीनािसत िववाह गनर् िदनुहोस्।”

उत्पित्त 32:23 26 उत्पित्त 34:12
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13 शकेम र उसको बाबु हमोरिसत याकूबका छोराहरूले झूटो बोल्ने
िनणर्य गर।े ितनीहरू अझ ैपिन बौलाहा जस्त ैिथए िकनभने शकेमले
आफ्नी बिहनी दीनािसत साह्रै िघनलाग्दो कुकमर् गरकेो िथयो। 14 यसथर्
ती दाज्यू-भाइहरूले शकेमलाई भने, “हामी हाम्री बिहनीिसत ितमीलाई
िववाहको अनुमित िदन सकै्तनौ कारण ितमी अझसम्म खतना गिरएका
छैनौ। हाम्री बिहनीको ितमीिसत िववाह गनर् ु एउटा भूल कमर् हुनेछ। 15

तर हामी हाम्री बिहनीिसत िववाह गनर् अनुमित िदन सक्छौं यिद ितमीले
यो काम गयौर्ं भने ितम्रा शहरका प्रत्येक पुरूषहरू हामी जस्त ैखतना
गिरनु पछर् । 16 त्यसपिछ ितम्रा पुरूषहरूले हामीहरूका छोरी िववाह गनर्
सक्छन् अिन हाम्रा पुरूषहरूले पिन ितमीहरूका छोरीसँग िववाह गनर्
सक्छन्। तब हामी एक हुनेछौं। 17 यिद खतना गराउन अस्वीकार गरे
दीनालाई हामी लजैानेछौं।”

18 यस सम्झौतामा हमोर र शकेम दवु ैखशुी भए। 19 दीनाका
दाज्यूहरूले भनेको कुरामा शकेम साह्रै खशुी भयो।
आफ्नो पिरवारमा शकेम अित आदरणीय मािनस िथयो। 20 हमोर र

शकेम शहरको समावेश स्थलमा गए। ितनीहरूले शहरवासीहरूिसत कुरा
गर ेर भने, 21 “यी मािनसहरू हामीिसत मतै्रीपूणर् छन्, ितनीहरूलाई
हामीहरूमाझ बस्न अिन व्यापार गनर् िदऊँ। जहाँसम्म भूिमको कुरा छ,
हेर, हामी सबकैो लािग यो धेर ैन ैछ। हामी ितनीहरूकी छोरीहरूलाई
हाम्री पत्नीहरू बनाऊँ अिन हाम्री छोरीहरूलाई ितनीहरूका
छोराहरूिसत िववाह गनर् िदऊँ। 22 तर एउटा कुरो छ जो हाम्रा सबै
मािनसहरूले मान्नु पछर् । हाम्रा सब ैमािनसहरू इस्राएलीहरू जस्त ैखतना
गराउनु राजी हुनु पछर् । 23 यिद हामीले यसो गर ेितनीहरूका गाई-
वस्तुले गदार् हामी धनी हुनेछौं। यसथर् हामीले ितनीहरूिसत यस्तो
सम्झौता गनर् ु पछर्  जसले गदार् ितनीहरू यहाँ हामीिसत बस्न सकुन्।” 24

सब ैमािनसहरू जसले हमोर र शकेमबाट त्यस समावेश स्थलमा ती कुरा
सुने, सबलेै माने। अिन सब ैमािनसहरूको खतना गिरयो।

25 तीन िदन पिछ खतना गिरएका मािनसहरूको घाउ भयो।
याकूबका दइुजना छोरा, िशमोन अिन लेवीले बुझे ितनीहरू दवुर्ल भएका
छन्। यसथर् ितनीहरूले शहरमा गए अिन सब ैमािनसहरूलाई मािरिदए।
26 दीनाका दाज्यूहरू िशमोन र लेवीले हमोर र उसको छोरो शेकमलाई
पिन मार ेअिन शेकमको घरबाट दीनालाई िनकाले अिन िलएर गए। 27

याकूबका छोराहरू शहरमा गए अिन त्यहाँ भएको प्रत्येक चीज चोर।े
शकेमले ितनीहरूकी बिहनीमािथ गरकेो कुरोले ितनीहरूको अझ ैरीस
मरकेो िथएन। 28 गधाहरू तथा शहरमा र खेतमा जे जित िथए प्रत्येक
चीज लगे। 29 ती दाज्यू-भाइहरूले ितनीहरूको पत्नी छोरा-छोरी तथा
ितनीहरूसँग भएको प्रत्येक चीज लगे।

30 तर याकूबले िशमोन र लेवीलाई भने, “ितमीहरूले मलाई साह्रै कष्ट
िदयौ। यहाँ सब ैमािनसहरूले मलाई घृणा गनेर्छन्। सब ैकनानी र पिरज्जी
मािनसहरू मेरो िवरूद्धमा हुनेछन्। हामीहरूको संख्या यहाँ कम्ती छ,
यिद यहाँका मािनसहरू हामीिसत लड्न भेला भए भने हामीहरू ध्वंश
हुनेछौ। अिन मसँग भएका सब ैहाम्रा मािनसहरू ध्वंश हुनेछन्।”

31 तर ती दाज्यू-भाइहरूले भने, “के ितनीहरूले हाम्री बिहनीलाई
वेश्या जस्त ैव्यवहार गरून्? अँहँ, हाम्री बिहनीलाई त्यस्तो व्यवहार गनर् ु
ितनीहरूको अन्याय िथयो।”

याकयाकूूबब बबेेततेेलमालमा

परमेश्वरले याकूबलाई भन्नु भयो, “बेतेल शहरमा जाऊ, त्यहाँ
बस अिन पूजा गनर्लाई त्यहाँ एउटा वेदी बनाऊ। ‘एल’ लाई
स्मरण गर, ती परमेश्वर जो ितमी दाज्यू एसावदेिख बाँच्नको

लािग भाग्द ैिथयौ, त्यस समय ितमीलाई परमेश्वरले दशर्न िदनु भएको
िथयो। ितमीले आराधना गनर्को िनिम्त त्यहाँ एउटा वेदी बनाऊ।”

2 यसकारण, याकूबले आफ्नो पिरवार तथा आफ्ना सबै
सेवकहरूलाई भने, “काठ र धातुले बिनएका जे जित झूटा देवताहरू
ितमीहरूिसत छन् ती सब नष्ट गिरदेऊ। आफूलाई पिवत्र बनाऊ अिन
सफा लुगाहरू लगाऊ। 3 हामीहरू यो ठाउँ छोडेर बेतेल जानेछौं, अिन
त्यहाँ आफ्नो परमेश्वरको िनिम्त एउटा वेदी बनाउनेछौं। उहाँ मेरो उही
परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मेरो प्रत्येक कष्टमा सहायता गनर् ुहुन्छ, अिन म
जहाँ जान्छु मसँग ैहुनुहुन्छ।”

4 यसथर् मािनसहरूिसत भएका झूटा देवताहरू ितनीहरूले सबै
याकूबलाई िदए। ितनीहरूले आफ्नो कानमा लगाएका कुण्डलहरू पिन
याकूबलाई िदए। याकूबले शकेम नाउँको शहरको निजक एउटा
फलाँटको रूखको निजक ती सब चीजहरू गािड िदए।

5 याकूब र ितनका छोराहरूले त्यो ठाउँ छोडे। त्यस ठाउँका
मािनसहरूले ितनीहरूलाई लखेटेर मानर् चाहन्थे। तर ितनीहरूले त्यसो
गरनेन् िकनभने ितनीहरू परमेश्वरिसत आत्यन्त ैडराएका िथए। 6 यसथर्
याकूब अिन उसका मािनसहरू लूज पुगे। आज लूजलाई बेतेल भिनन्छ।
यो कनान भूिममा पछर् । 7 याकूबले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यस
ठाउँको नाउँ “एल-बेतेल” राख्यो। याकूबले त्यस ठाउँको नाउँ त्यही रोजे
कारण जित बेला ऊ आफ्नो दाज्यू देिख भाग्द ैिथयो परमेश्वरले त्यहीं
दशर्न िदनु भएको िथयो।

8 िरबेकाकी धाई दबोराह त्यहाँ मरी, ितनीहरूले त्यसलाई बेतेलमा
फलाँटको रूखमुिन गाडे। ितनीहरूले त्यस ठाउँको नाउँ अल्लोन बकुत
राखे।

याकयाकूूबकोबको नयाँनया ँनाउनाउँँ

9 याकूब जब पद्दनआरामबाट फिर्कयो परमेश्वरले फेिर उसलाई दशर्न
िदनु भयो। परमेश्वरले याकूबलाई आशीवार्द िदनुभयो। 10 परमेश्वरले
याकूबलाई भन्नुभयो, “ितम्रो नाउँ याकूब हो, तर म ितम्रो नाउँ बद्ली गरी
िदनेछु। अब उसो ितमीलाई याकूब भिनने छैन र ितम्रो नयाँ नाउँ इस्राएल
हुनेछ।” यसथर् परमेश्वरले उसको नाउँ इस्राएल राख्नु भयो।

11 परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो, “म सवर्शिक्तमान परमेश्वर हँु अिन म
ितमीलाई आशीवार्द िदन्छु। फल्द-ैफुल्द ैअिन बढद ैजाऊ। ितम्रा
सन्तानहरूबाट धेर ैराष्ट्र  अिन राजाहरू बिननेछन्। 12 मलेै अब्राहाम र
इसहाकलाई िवशेष भूिम िदएँ र अब ितमीलाई त्यो भूिम िदनेछु। अिन
त्यो भूिम ितमीपिछ आउने ितम्रा सन्तानलाई पिन िदनेछु।” 13 त्यसपिछ
परमेश्वर त्यहाँबाट जानु भयो। 14 त्यस ठाउँमा याकूबले एउटा स्मारक
ढुङ्गा राख्यो। उनले दाखरस र तेलले अिभषेक गरी त्यस ढुङ्गालाई पिवत्र
पायोर्। यो ठाउँ एउटा िवशेष ठाउँ भयो िकनभने यहाँ परमेश्वरले
याकूबिसत कुरा गनर् ु भएको िथयो। याकूबले यस ठाउँको नाउँ बेतेल
राख्यो।

राहराहेेलल प्रसुितप्रसुित पीडामापीडामा मरीमरी

16 याकूब अिन उसको दलले बेतेल छोडे। ितनीहरू ठीक एप्रात आई
पुग्नअिघ राहेल प्रसुित वेदना भोग्न थाली। 17 तर यसपल्ट राहेललाई
सही नसक्नु वेदना भइरहेको िथयो। राहेलकी कमारीले हेिर र भनी
“नडराऊ राहेल ितमीले अकोर् छोरो जन्माउँदछै्यौ।”

18 छोरो जन्मदा-जन्मद ैराहेल मरी। मृत्यअुिघ आफ्नो त्यस छोरोको
नाउँ ितनले बेन-ओनी राखीन्। तर याकूबले उसको नाउँ िबन्यामीन
राख्यो।

19 राहेललाई एप्रात जाने बाटोमा न ैगािडयो। (एप्रात न ैबेतलेहेम हो)।
20 राहेलको सम्मानमा याकूबले उसको िचहानमािथ एउटा खामो
उभ्यायो। त्यो खामो अझ पिन त्यहीं खडा छ। 21 त्यसपिछ इस्राएलले
आफ्नो यात्रा जारी राख्यो। उनले एदेर स्तम्भकै दिक्षणमा आफ्नो पाल
हाल्यो।

22 इस्राएल त्यस ठाउँमा छोटो समयको िनिम्त बस्यो। जब ऊ त्यहाँ
िथयो, रूबेन इस्राएलको सेिवका िबल्हािसत सुत्यो। इस्राएल यो सुनेर
साह्रै क्रोिधत भए।

इस्राएलकोइस्राएलको पिरवारपिरवार

याकूब (इस्राएल) का बाह्र जना छोराहरू िथए।
23 लेआका छोराहरू हुनः रूबेन (याकूबको पिहलो छोरो), िशमोन,
लेवी, यहूदा, इस्साकार अिन जबूलून।
24 राहेलका छोराहरूः यूसुफ र िबन्यामीन।
25 राहेलकी कमारी िबल्हाबाट जिन्मएका छोराहरू दान र नप्ताली
िथए।
26 लेआकी कमारी िजल्पाबाट जिन्मएका छोरीहरू गाद र आशेर
िथए।
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यी ितनका नानीहरू तब जिन्मएका िथए जब ितनी पद्दम-आराममा िथए।
27 याकूब आफ्ना बुबा इसहाककहाँ िकयर्तबार्मा (हेब्रोन) गए। यो

त्यही ठाउँ हो जहाँ अब्राहाम र इसहाकले बसो-बास गरकेा िथए। 28

इसहाक एक सय असी बषर् बाँचे। 29 इसहाक जब मर ेितनीहरू अत्यन्त
वृद्ध भएका िथए अिन सम्पूणर् जीवन उपभोग गर।े उसको छोरा एसाव
अिन याकूबले ितनलाई ितनका िपताको ठाउँम ैगाडे।

एसावकोएसावको पिरवारपिरवार

एसावको पािरवािरक इितहास यही हो। 2 एसावले कनानी
स्त्रीहरूिसत िववाह गर।े ितनीहरू िथएः िहत्ती एलोनकी छोरी
आदा, अन्नाकी छोरी ओहोलीबामा अिन िहव्वी िसनीकी

नाितनी अिन 3 बासमत-इश्माएलकी छोरी अिन नबायोतकी बिहनी। 4

एसाव अिन आदाले एलीपज नाउँको छोरो जन्माए। बासमतले रूएल
नाउँको छोरो जन्माइन्। 5 अिन ओहोलीबामाका तीन जना छोराहरू
िथएः ितनीहरूको नाउँ-यऊश, यालाम अिन कोरह। ितनीहरू एसावका
छोराहरू िथए जो कनान भूिममा जन्मे।

6 याकूब अिन एसावाका पिरवारहरू अत्यन्त ैिवशाल भए जसले गदार्
कनान भूिमको अन्नले ितनीहरूलाई पुग्न असम्भव भयो। यसथर् एसावले
आफ्नो भाइ याकूबलाई छोडेर धेर ैटाढा देशमा गए। एसावले आफ्ना सबै
चीजहरू आफूसँग िलएर गए। कनानमा हँुदा उनले यी सब चीजहरू प्राप्त
गरकेो िथयो। यसथर् एसावले आफूसँग पत्नीहरू छोराहरू, छोरीहरू, सबै
नोकरहरू, पशुहरू लग्यो। एसाव र याकूबको पिरवारहरू यित बढ्द ैगए,
ितनीहरूलाई एकै ठाउँमा बस्न असम्भव भयो। त्यस भूिमबाट दइु
पिरवारहरूलाई जीवन िनवार्ह गनर् मुिश्कल िथयो। ितनीहरूिसत धेरै
गाई-वस्तुहरू िथए। एसाव पहाडी भूिम सेइरितर लागे (एसावको नाउँ
एदोम अिन सेइर पिन हो।)

9 एसाव एदोमी मािनसहरूका िपता िथए। सेईर एदोमको पहाडी
भूिममा बस्ने एसावका पिरवारहरूको नाउँ यी न ैहुन्,

10 एसाव र आदाको छोरोको नाउँ एलीपज हो। एसाव र बासमतको
छोरोको नाउँ रूएल हो।
11 एलीपजका पाँचजना छोराहरूको नाउँ िथयोः तेमान, ओमार,
सपो, गोताम अिन कनज।
12 एलीपजकी पिन एउटी दासी िथइ। उसको नाउँ ितम्ना िथयो अिन
ितम्ना र एलीपजको अमालेक नाउँका छोरो िथयो।
13 रूएलका चारजना छोराहरू िथए। ितनीहरूः नहत, जेरह, शम्मा र
िमज्जा िथए।
ियनीहरू एसावकी पत्नी बासमत पट्टीका नाितहरू न ैहुन्।
14 एसावकी साइँली पत्नी सेबोनकी छोरो अन्नाकी छोरी
ओहोलीबामा िथइन्। एसाव र ओहोलीबामाकी छोरीहरू यऊश,
यालाम र कोरह िथए।

15 यी पिरवार एसावबाट आएका हुन्।
एसावको जेठा छोरो एलीपज िथयो। एलीपजबाट ियनीहरू आए-
तेमान, गोमार, सपो, कनज, 16 कोरह, गाताम अिन अमालेक।
ती सब ैपिरवािरक मुिखयाहरू एसावकी पत्नी आदाबाट जन्मेका हुन्।
17 एसावको छोरो रूएल यी पिरवारहरूको पिहलो बाबु िथयो। नहत,
जेरह, शम्मा अिन िमज्जा।
ती सब पिरवाहरू एसावकी पत्नी बासमतबाट आएका हुन्।
18 एसाव को पत्नी र अनाकी छोरी ओहोलीबामाबाट जन्मेका
छोराहरू हुन्; यऊश, यालाम अिन कोरह। ती तीन जना मािनसहरू
ितनीहरूको पिरवारहरूका बाबु हुन्।

19 यी मािनसहरू एसाव (एदोम) बाट आएका पिरवाका प्रमुखहरू िथए।
20 एसावभन्दा अिघ एदोममा सेइर नाउँको एक होरी मािनस बस्थ्यो।
सेइरका छोराहरू िथए:
लोतान, शोबाल, िसओन, अना, 21 दीशोन, एसेर, दीशान। यी
छोराहरू एदोममा सेईबाट आएका छोरी पािरवार मुिखयाहरू िथए।
22 लोतान होरी र हेमानको बाबु िथयो। (ितम्ना लोतानकी बिहनी
िथई।)
23 शोबालः अल्बान, मानहत, एबाल, सपो अिन ओनामका बाबु
िथयो।

24 िसबोनका अय्या र अना नाउँका दइु छोराहरू िथए। (अना त्यही
मािनस िथयो जसले पहाडमा आफ्नो बाबुका गधाहरूको हेरचाह गदार्
तातो पानीको मुहान भेट्टाएको िथयो।)
25 दीशोन र ओहोलीबामाका बाबु अना िथए।
26 दीशोनका चार छोराहरू हेमदान, एश्बान, ियत्रान र करान िथए।
27 एसेरका तीन जना छोराहरू िबल्हान, जावान र अकान िथए।
28 दीशोनका दइु छोराहरू ऊज र आरान िथए।
29 होरी पिरवाहरूका प्रमुखहरू िथए-लोतान, शोनान, िसबोन, अना,
30 दीशान, एसेर, अिन दीशान। जो सेइर भूिममा बसे ितनीहरूको
पािरवािरक प्रमुखहरू ती मािनसहरू न ैिथए।

31 त्यस समयमा एदोममा राजाहरू िथए। इस्राएल राजा हुनुभन्दा धेरै
समयअिघ एदोममा राजाहरू िथए।

32 बओरको छोरो बेला राजा िथयो जसले एदोममा शासन गयोर्।
उनले िदन्हारा शहरमािथ शासन गयोर्।
33 जब बेला मयोर् योबाब राजा भयो। योबाब बोज्रामाको जेरहको
छोरो िथयो।
34 जब योबाब मयोर्, हूशामले शासन गयोर्। हूशाम तेमानी
मािनसहरूको देशको िथयो।
35 जब हूशाम मयोर् हददले त्यस इलाकाको शासन गयोर्। हदद
बेदादको छोरा िथयो (हदद ऊ िथयो जसले माओबको भूिममा
िमद्यानीहरूलाई िजतेको िथयो।) हदद अबीत शहरको िथयो।
36 जब हदद मयोर् सम्लाले देशमा शासन चलायो। सम्ला
मसेकामाको िथयो।
37 जब सम्ला मयोर् त्यो इलाकामा शावलले शासन चलायो। शावल
फरात नदीको िकनारमा रहोबोतको िथयो।
38 जब शावल मयोर् त्यो देशमा बाल्हनानले शासन चलायो।
बाल्हनान अकबोरको छोरो िथयो।
39 जब बाल्हनान मयोर्, हदरले त्यहाँ शासन गयोर्। हदर पाऊ
शहरको िथयो। हदरकी पत्नीको नाम महेतबेल िथयो, ितनी मत्रेदकी
छोरी िथइन्। (मेजाहाब मत्रेदको बाबु िथयो।)

40 एसाव एदोमी पिरवारहरूः
ितम्ना, अल्वा, यतेत, ओहोलीबामा, एला, पीनोन, कनज, तेमान,
िमब्सार, मग्दीएल अिन ईरामको बुबा िथयो। यी पिरवारहरू प्रत्येक नै
त्यस इलाकामा बसो-बास गर ेजुन इलाकाको नाउँ र पािरवारको नाउँ
एकै िथयो।

सपनासपना दशीर्दशीर् ययूसूुफसुफ

याकूब रोिकयो अिन कनान देशमा बस्न थाल्यो। यो त्यही
देश हो जहाँ उसको बाबु बसेको िथयो। 2 याकूबको
पिरवारको कथा यही हो।

यूसुफ सत्र बषर्को यवुक िथयो। उसको काम भेंडा-बाख्रा हेरचाह गनर् ु
िथयो। उनले यो काम आफ्नो दाज्यू-भाइ र िजल्पा र िबल्हाका
छोराहरूिसत गयोर्। (िजल्पा र िबल्हा उसको बुबाकी उप-पत्नीहरू िथए।)
यूसुफ आफ्नो बुबालाई उसका दाज्यूहरूले गरकेा सब ैदषु्टकमर्को
िवषयमा जानकारी िदने गदर्थ्यो। 3 इस्राएल बूढो भइसकेपिछ यूसुफ
जन्मेको िथयो। यसकारण इस्राएलले यूसुफलाई अरू छोराहरूलाई
भन्दा बढी माया गथ्योर्। याकूबले आफ्नो छोरोलाई एक िवशेष लामो र
अत्यन्त ैराम्रो कोट िदयो। 4 यूसुफका अरू दाज्यू-भाइहरूले जब यो
थाहा पाएँ िक ितनीहरूका बुबा उनीहरूलाई भन्दा बढी यूसुफलाई माया
गथेर्। यसकैारण ितनीहरू आफ्नो भाइलाई घृणा गथेर्। ितनीहरू उिसत
राम्रो प्रकारले कुरा गनर् अप्ठ्यारो गदर् िथए।

5 एकपल्ट यूसुफले एउटा िवशेष सपना देख्यो। पिछ उनले आफ्नो
दाज्यू-भाइहरूलाई त्यस सपनाको बारमेा भन्यो। त्यसपिछ उसका
दाज्यू-भाइहरूले झन् वेशी घृणा गनर् थाले।

6 यूसुफले भने, “मलेै एउटा सपना देखें। 7 हामीहरू सब ैखेतमा
काम गदैर्िथयौ। हामीहरू सबलेै िमलेर गहँुको िबटा बाँध्द ैिथयोर्। मलेै
बाँधेको िबटा अिन ितमीहरूले बाँधेको िबटाहरूले मेरो िबटालाई चारै
ितरबाट घेयोर्। त्यसपिछ ितमीहरूको िबटाले मेरो िबटालाई िनहुिरएर
ढोग्यो।”
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8 यूसुफका दाज्यू-भाइहरूले भने, “के यसको अथर्, तँ राजा हुन्छस्
अिन हामीहरू सबलैाई शासन गछर्स्?” उसको दाज्यू-भाइहरूले ऊ
मािथ अझ ैधेर ैघृणा गनर् थाले, कारण ितनीहरूको िवषयमा उसले सपना
देखेको िथयो।

9 तब फेिर यूसुफले अकोर् सपना देख्यो। यूसुफले यस सपना बारमेा
पिन आफ्नो दाज्यू-भाइहरूलाई बतायो। उनले भने, “मलेै अकोर् सपना
देखें। मलेै घाम, जुन र एघार नक्षत्रहरूले मलाई ढोग गदैर् गरकेो देखें।”

10 उनले आफ्नो बाबुलाई पिन त्यस सपना बार ेभन्यो। तर उसको
बाबुले त्यो सपनाको िवषयमा आलोचना गर।े उसका बाबुले भने, “यो
कस्तो प्रकारको सपना हो? के तँलाई ंिवश्वास हुन्छ तेरी आमा, तेरो
दाज्यू-भाइहरू अिन म तँलाई ढोग्छौं।” 11 यूसुफका दाज्यू-भाइहरूले
साह्रै ईष्यार् गिररहे। तर उसको बाबुले यी िवषयमा धेर ैगिहिरएर सोचे
अिन िवचार गर ेयो सबको अथर् के हुन सक्छ?

12 एक िदन यूसुफका आफ्ना दाज्यू-भाइहरू आफ्ना बाबुका
भेंडाहरूको हेरचाह गनर् शकेम गए। 13 याकूबले यूसुफलाई भने, “शकेम
जा! तेरा दाज्यू-भाइहरूले मेरो भेंडाहरू हेरचाह गदैर्छन्।”
यूसुफले भने, “म जानेछु।”
14 यूसुफका बाबुले भने, “तेरा दाज्यू-भाइहरू सुरिक्षत छन् या छैनन्

यसो हेर। फकीर् आएर मलाई भन मेरा भेंडाहरू राम्रै छन् या छैनन्।”
यसथर् यूसुफका बाबुले उसलाई हेब्रोन बेंसीबाट शकेम पठाए।

15 शकेममा यूसुफ हरायो। एक जना मािनसले उसलाई खेतमा
िंहिडरहेको भेट्टायो। त्यस मािनसले भने, “के खोिजरहेको छस्?”

16 यूसुफले उत्तर िदयो, “म मेरा दाज्यू-भाइहरू खोज्दछुै। के ितमीले
भन्न सक्छौ ितनीहरू भेंडाहरूिसत कहाँ छन्?”

17 त्यस मािनसले भने, “ितनीहरू गईसके। ितनीहरू दोतान जाँदै
गरकेो कुरा मलेै सुने।” यसथर् यूसुफ उनीहरू गए ितर ैगए अिन
ितनीहरूलाई दोतानमा भेट्टायो।

ययूसूुफसुफ कमारोकोकमारोको रूपमारूपमा बबेेिचयोिचयो

18 यूसुफका दाज्यू-भाइहरूले उसलाई टाढाबाट आउँद ैगरकेो देखे।
उनीहरूले उसलाई मानेर् िनश्चय गररे एउटा योजना बनाए। 19 उनका
दाज्यू-भाइहरूले एक अकार्लाई भने, “हेर, सपनादशीर् यूसुफ आउँदछै।
20 यिद हामीले सक्छौ भने उसलाई अवश्य मानर् ु पछर् । हामीले उसको
शरीर एउटा िरत्तो कुवामा फ्याँक्नु पछर् । तब हामी आफ्नो बुबालाई भन्न
सक्छौ, जङं्गली जनावरले उसलाई मायोर्। तब हामी हेरौं उसको सपना
के हुन्छ।”

21 तर रूबेनले यूसुफलाई बचाउन चाहन्थ्यो। रूबेनले भने,
“त्यसलाई हामी नमारौं। 22 हामी त्यसलाई चोट नलगाई कूवामा हाल्न
सक्छौं।” रूबेन उसलाई बचाउन अिन बाबु भएको ठाउँमा िफतार् पठाउन
चाहन्थ्यो। 23 जब यूसुफ आफ्नो दाज्यूहरू कहाँ पुग्यो, ितनीहरूले
उसलाई एक्कासी समाते अिन उसको लामो अिन सुन्दर कोट च्यातच्यूत
पार।े 24 त्यसपिछ ितनीहरूले उसलाई एउटा खाली सुख्खा कूवामा
फ्याँिक िदए।

25 जब यूसुफ कूवािभत्र िथयो उसका दाज्यू-भाइहरू खान बसे।
ितनीहरूले हेर ेअिन एक हुल व्यापारीहरू िगलाददेिख िमश्रितर यात्रा गदैर्
गरकेो देखे। ितनीहरूले ऊँटहरूमािथ धेर ैप्रकारका मसला र धन-दौलत
लाँद ैिथए। 26 यहूदाले दाज्यू-भाइहरूलाई भने, “हामीले आफ्नो भाइ
माररे त्यसको मृत्य ुलुकाएर के पाउँछौ? 27 बरू हामीहरूले त्यसलाई
ती व्यापारीहरूलाई बेच्दा लाभ हुन्छ। हामीले आफ्नो भाइलाई मारकेोमा
दोषी पिन हँुदनैौ।” अरू दाज्यू-भाइहरू सहमत भए। 28 जब ती िमद्यानी
व्यापारीहरू निजक आए, ितनीहरूले यूसुफलाई कूवाबाट बािहर
िनकाले। ितनीहरूले यूसुफलाई बीसवटा चाँदीका टुक्रामा बेचे। ती
व्यापारीहरूले यूसुफलाई िमश्र िलएर गए।

29 यी सब घट्ना हँुदा रूबेन त्यहाँ आफ्नो दाज्यू-भाइहरूिसत
िथएन। ितनीहरूले यूसुफलाई बेचेको उनले थाहा पाएन। जब रूबेन
कूवामा आयो उनले त्यहाँ यूसुफलाई देखेन। शोक प्रकट गररे उनले
आफ्नो लुगाहरू च्यात्यो। 30 रूबेनले आफ्ना दाज्यू-भाइहरू भएको
ठाउँमा गएर भने, “त्यो केटो कूवाँमा छैन। मलेै के गनर् ु?” 31 ती दाज्यू-
भाइहरूले एउटा बोका मार ेअिन त्यसको रगत त्यो राम्रो लबेदामा

लगाए। 32 तब ितनीहरूले त्यो लबेदा आफ्नो बाबुलाई देखाए। अिन
ितनीहरूले सोधे, “हामीले यो लबेदा पायौं, के यो लबेदा यूसुफको हो?”

33 ितनीहरूका बुबाले कोट देखे अिन बुझे, िक यो यूसुफको कोट
िथयो, ितनीहरूका बुबाले भने, “हो, यो उसको कोट हो। जङं्गली
जनावरले मेरो छोरा यूसुफलाई माररे खाएको हुनुपछर् ।” 34 याकूब
आफ्नो छोरोको िनिम्त यित शोकाकुल भयो उसले आफ्नो लुगाहरू
च्यात्यो। तब उनले आफ्नो शोक प्रकट गनर् एक खास प्रकारको लुगा
लगायो। याकूबले छोरोको शोक धेर ैलामो समयसम्म मनायो। 35

उसका सब ैछोरा-छोरीहरूले ितनलाई सान्त्वना िदने प्रयास गर।े तर
याकूब किहल्य ैशोकबाट मुक्त भएन। उनले भने, “मेरो छोरोको िनिम्त म
नमरूञ्जनेलसम्म शोकमा रहनेछु।” यसथर् याकूब पुत्र शोकमा पिररह्यो।

36 ती िमद्यानी व्यापारीहरूले िमश्र देशमा यूसुफलाई बेचे।
िफरऊनका रक्षकहरूका कप्तान पोतीफरलाई ितनीहरूले यूसुफलाई
बेचे।

यहयहूूदादा रर तामारतामार

त्यस समय यहूदा आफ्नो दाज्यू-भाइहरूलाई छोडी हीरा
नाउँको मािनसिसत बस्न गए। हीरा अद्दलुाम शहरको
िथयो। 2 यहूदाले त्यहीं कनानी केटीलाई भेट्यो अिन

उसलाई िववाह गयोर्। त्यस केटीको बाबुको नाउँ शूआ िथयो। 3 त्यस
कनानी केटीले एउटा छोरो जन्माई। उनले उसको नाउँ एर राखी। 4

पिछ फेिर अकोर् छोरो पाई र उसको नाउँ ओनन राखी। 5 पिछ फेिर
उनले अकोर् छोरो जन्माई अिन उसको नाउँ उनले शेलह राखीन्। उसको
तेस्रो छोरो जन्मँदा यहूदा कजीबामा िथयो।

6 यहूदाले आफ्नो छोरो एरको िववाह गराउँनको िनिम्त एउटी
केटीलाई रोज्यो। त्यस केटीको नाउँ तामार िथयो। 7 तर एरले अत्यन्तै
नराम्रो काम गयोर्। परमप्रभु ऊसँग प्रसन्न हुनुभएन। यसकारण परमप्रभुले
उसलाई मानर् ु भयो। 8 त्यसपिछ यहूदाले एरको भाइ ओनानलाई भने,
“जा अिन मरकेो दाइको पत्नीिसत सुत। तँ उसको लोग्ने जस्त ैबिननु।
यिद नानीहरू जन्मे ती तेरो दाइ एरका नानीहरू हुन्छन्।”

9 ओनानलाई थाहा िथयो तामार र ऊबाट जो नानीहरू हुन्छन् ती
सब ैउसका हँुदनैन्। ओनानले तामारिसत सहवास गयोर्। तर उनले
आफ्नो गभर्धारण हुन िदएन। 10 यस िवषयमा परमप्रभु क्रोिधत हुनु
भयो। यसकारण परमप्रभुले ओनानलाई पिन मानर् ु भयो। 11 त्यसपिछ
आफ्नी बुहारी तामारलाई यहूदाले भन्यो, “तँ आफ्नो बाबुको घर फकेर् र
जा, त्यही बस अिन तबसम्म िववाह नगनर् ु जबसम्म मेरो छोरा शेलह ठूलो
हँुदनै।” यहूदालाई डर िथयो कत ैशेलह पिन उसको दाज्यूहरू झैं
मािरन्छ। तामार आफ्नो बाबुको घरमा फकेर् र गइन्।

12 पिछ शूआकी छोरी यहूदाकी पत्नी मरी। यहूदाको शोक समय
िबतेपिछ, त्यो अद्दलुामबाट आफ्नो साथी हीरािसत ितम्ना गए।
भेंडाबाट कािटएको ऊन िलन यहूदा ितम्ना गए। 13 उसको ससुरा
यहूदा भेंडाको ऊन िलन ितम्ना गएको कुरा तामारले चाल पाई। 14

तामारले सधैँ िवधवाले लगाउने लुगा लाउने गदर् िथइ। यसथर् उनले
िभन्द ैकेही लुगा लगाई अिन आफ्नो अनुहार पदार्ले छोपी। त्यसपिछ
ितम्ना शहरको निजक एनमै जाने बाटोको मुिन्तर बसी। तामारले थाहा
पाई यहूदाको छोरो शेलह अब ठूलो भइसकेको छ। तर यहूदाले ऊिसत
िववाह गनेर् कुन ैयोजना बनाउने छैन।

15 यहूदा त्यही बाटो िंहडेर गए। उनले तामारलाई देख्यो तर त्यो
वेश्या हो भनेर सोच्यो। उनले आफ्नो अनुहार वेश्याहरूले जस्त ैपदार्ले
ढाकेकी िथई। 16 यसथर् यहूदा ितनी भएको ठाउँमा गए अिन भन्यो,
“तँिसत शारीिरक सम्बन्ध गनर्दे।” यहूदाले थाहा पाएन ऊ आफ्नी बुहारी
तामार िथई।
उनले भनी, “ितमीले मलाई के िदन्छौ?”
17 यहूदाले उत्तर िदयो, “म मेरो भेंडाको हुलबाट एउटा भेंडा पठाइ

िदनेछु।”
उनले उत्तर िदई, “यसमा म राजी छु। तर ितमीले मलाई भेंडा

नपठाउन्जेलसम्म राख्नलाई केही िदनु पछर् ।”
18 यहूदाले सोध्यो, “मलेै भेंडा नपठाउन्जेलसम्म के बन्धक राख्न

चाहन्छौ?”
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तामारले उत्तर िदई, “ितमीले आफ्नो िचट्ठी पठाउँदा प्रयोग गनेर् मोहर र
डोरी देऊ। अिन ितमीले टेक्ने लट्ठी पनी देऊ।” यहूदाले यी सब चीजहरू
उसलाई िदएर तामारिसत सहवास गर।े तामार गभर्वती भइन्। 19 तामार
घर गई अिन उनले आफ्नो मुखबाट पदार् हटाएर फेिर त्यही आफूलाई
िवधवा देखाउने लुगा पिहरीन्।

20 त्यसपिछ यहूदाले वेश्यािसत प्रितज्ञा गर ेअनुसार हीरालाई एउटा
सानो बाख्रा िदएर एनमै पठाए। यहूदाले उसलाई आफ्नो मोहर र लट्ठी
फकार्एर ल्याउनँु भन्यो। तर हीराले तामारलाई भेट्न सकेन। 21 हीराले
एनमै शहरका केही मािनसहरूलाई सोध्यो, “बाटोको छेऊमा बस्ने वेश्या
कहाँ छे?”
मािनसहरूले जवाफ िदए, “यहाँ कोही वेश्या िथइन।”
22 यसथर् यहूदाको साथी ितनीकहाँ गए र भने, “मलेै आइमाईलाई

भेट्न सिकन। जब मलेै त्यस ठाउँका मािनसहरूलाई सोधें, ितनीहरूले
मलाई बताए त्यस ठाउँमा कोही वेश्या िथइन।”

23 यसकारण यहूदाले भने, “त्यसलाई ती चीजहरू राख्न देऊ। म
चाँहिदन मािनसहरू ममािथ हाँसुन्। मलेै त्यसलाई बाख्रा िदन खोजें तर
उसलाई भेिटएन, त्यही न ैपयार्प्त छ।”

तामारतामार गभगभर्र्वतीवती भईभई
24 प्रायः तीन महीनापिछ कसलेै यहूदालाई भने, “ितम्रो बुहारीले

वेश्याले जस्त ैकाम गरी। अिन अिहले ऊ वेश्यावृितले गदार् गभर्वती छे।”
तब यूहदाले भन्यो, “उसलाई बािहर िनकाल, उसलाई मार अिन

उसको शरीर जलाई दे।”
25 यहूदाका मािनसहरू तामारलाई मानर् गए। तर तामारले आफ्नो

ससुरालाई समाचार पठाई। तामारले भनी, “जुन मािनसले मलाई
गभर्वती बनायो त्यसकैा यी चीजहरू हुन्। तब उनले मोहर, डोरी अिन
टेक्ने लट्ठी देखाई। यी चीजहरू हेर यी सब कसका हुन्? यी कसका
िवशेष मोहर, डोरी र टेक्ने लट्ठी हो?”

26 यहूदाले ती चीजहरू िचन्यो अिन भने, “उनले ठीक भनी। म नै
भूलमा िथएँ। मलेै आफ्नो प्रितज्ञा अनुसार उसको िववाह आफ्नो छोरा
शेलहिसत गनर् िदइनँ।” अिन यहूदा फेिर ितनीिसत सुतेनन्।

27 तामारको सुत्केरी हुने समय आइपुग्यो अिन उनले थाहा पाई
जुम्लयाह नानीहरू हुनेछन्। 28 जुन समयमा उनले नानी जन्माँउद ैिथई
एउटा नानीको एउटा हात बािहर िनिस्कयो। सँुडेनीले त्यो नानीको
हातमा रातो धागो बाँधेर भनी, “यो नानी पिहले जन्मन्छ।” 29 तर त्यस
नानीले आफ्नो हात फेिर िभत्र पसायो। त्यसपिछ दोस्रो नानी पिहले
जन्मयो। त्यस बखत सँुडेनीले भनी, “तँ न ैपिहले बािहर आउन समथर्
भइस्।” त्यसकारण उनले त्यस नानीको नाउँ पेरसे राखी। 30 त्यसपिछ
अकोर् नानी जिन्मयो। त्यस नानीको हातमा रातो धागो िथयो। उनले
त्यस नानीको नाउँ जेरह रािख।

ययूसूुफसुफ िमश्रिमश्र ददेेशकोशको पोतीफरलाईपोतीफरलाई बबेेिचयोिचयो

जुन व्यापारीले यूसुफलाई िकन्यो उनले यूसुफलाई िमश्र
देशमा िलएर गए। उनले यूसुफलाई िफरऊनको
अगरंक्षकहरूको सेनापितलाई बेिचिदयो। 2 तर परमप्रभुले

यूसुफलाई सहायता गनर् ु भयो। यूसुफ एउटा सफल मािनस भयो। यूसुफ
आफ्नो िमश्री मािलक पोतीफरको घरमा बस्यो।

3 पोतीफरले थाहा पायो परमप्रभुले यूसुफलाई सहायता गनर् ु भएको
छ। उनले यो पिन थाहा पायो यूसुफले जे गछर्  त्यसमा उसलाई सफल
पानर् परमप्रभुले सहायता गनर् ु भएको हुन्छ। 4 यसकारण यूसुफलाई
पाएर पोतीफर अत्यन्त ैखशुी िथयो। पोतीफरले उसलाई आफ्नो काम
गराउन तथा घरमा व्यवस्था िमलाउने काममा लगायो। पोतीफरको
प्रत्येक कुरोमा उसको अिधकार िथयो। 5 जब यूसुफ पोतीफरको घरमा
प्रत्येक चीजको अिधकारी बिनयो तब परमप्रभुले पोतीफरको घरमा
रहेको प्रत्येक चीजमा आशीवार्द िदनुभयो। परमप्रभुले यूसुफको कारणले
यसो गनर् ु भयो अिन पोतीफरको खेतीमा उब्जने प्रत्येक चीजलाई
परमप्रभुले आशीवार्द िदनु भयो। 6 यसलेै पोतीफरले यूसुफलाई आफ्नो
घरको प्रत्येक चीजको िजम्मावारी लगायो। पोतीफरले कुन ैकुराको

िचन्ता गदैर्नथ्यो ऊ खाली आफ्नो भोजनको िवषयमा मात्र िचन्ता
गदर्थ्यो।

पोतीफरकीपोतीफरकी पत्नीपत्नी अिनअिन ययूसूुफकोसुफको अस्वीकअस्वीकृृितित

यूसुफ अत्यन्त ैसुन्दर र राम्रो िथयो। 7 केही समयपिछ यूसुफको
मािलककी पत्नीले उसलाई प्रेम गनर् थालीन्। एकिदन उनले भिनन्,
“मसँग सुत्।”

8 तर यूसुफ मानेन। उनले भने, “मेरो मािलक यस घरको प्रत्येक
चीजको िनिम्त मलाई िवश्वास गछर्न। उनले यस घरको प्रत्येक चीजको
लािग मलाई िजम्मावारी िदएका छन्। 9 मेरा मािलकले मलाई आफू
समान सम्झन्छन्। तर मलेै उसकी पत्नीिसत सुत्नु हँुदनै। यो उिचत
होइन। यो परमेश्वरको िबरूद्धमा पाप हो।”

10 त्यो स्त्रीले प्रत्येक िदनन ैयूसुफिसत कुरा गथीर्। तर यूसुफले
ऊिसत सुत्न अस्वीकार गदर्िथयो। 11 एक िदन यूसुफ आफ्नो कामको
िनिम्त घरिभत्र पसेको िथयो। त्यस बेला लोग्ने मािनस त्यस घरमा ऊ
मात्रै िथयो। 12 उसका मािलककी पत्नीले यूसुफको लुगा समाती अिन
उसलाई भनी, “ितमी मिसत ओछ्यानमा आऊ।” तर यूसुफ त्यहाँबाट
यित चाँडो भाग्यो िक उसको लुगा मािलककी पत्नीको हातमा न ैरह्यो।

13 त्यस मािनसिक पत्नीले देखी उसको लुगा उसकैो हातमैा िथयो
अिन यूसुफ घरदेिख बािहर भागेर गए। यसथर् उनले िनश्चय गरी जे भएको
िथयो त्यस िवषयमा झूटो प्रचार गनर् ुपछर् । 14 ऊ बािहरका
मािनसहरूलाई बोलाउन गई। उनले भनी, “हेर, यो िहब्रू कमारा हाम्रो
बेइज्जत गनर् यहाँ आएको िथयो। ऊ िभत्र आयो अिन मिसत सुत्ने कोिशश
गयोर्, तर म साह्रै िचच्याएँ। 15 म िचच्चाएकोले गदार् त्यो डरायो अिन
यहाँबाट भाग्यो। तर उनले आफ्नो कोट मिसत ैछोडेर गयो।” 16

यसकारण उनले आफ्नो लोग्ने घर फकुर् न्जेलसम्म त्यो लुगा आफूसँगै
राखी। 17 अिन उनले आफ्नो लोग्नेलाई त्यही कथा सुनाई। उनले
भिनन, “ितमीले ल्याएको िहब्रू दासले मिसत ब्यिभचार गररे लिज्जत
पायोर्। 18 जब ऊ मकहाँ आयो म िचच्चाएँ अिन त्यो भाग्यो तर त्यसले
आफ्नो लुगा छोडेर गयो।”

19 जित बेला यूसुफको मािलकले कथा सुने, ितनी साह्रै न ैिरसाए।
20 त्यहाँ एउटा झ्यालखाना िथयो अिन त्यसमा राजाका शत्रुहरूलाई
रािखन्थ्यो। पोतीफरले यूसुफलाई त्यही झ्यालखानामा राख्यो अिन
यूसुफ त्यही बिसरह्यो।

ययूसूुफसुफ झ्यालझ्याल खानामाखानामा

21 तर परमप्रभु यूसुफिसत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सधैँ ऊसँग दयालु
हुनुहुन्थ्यो। 22 उहाँले अरू कैदीहरूको प्रमुख यूसुफलाई बनाए अिन
एक रक्षकबाट गिरनु पनेर् प्रत्येक कुरो ितनलाई गनर् लगाए। 23

रक्षकहरूका अिधकारीले झ्यालखानको सब ैकुराहरूमा यूसुफमािथ
िवश्वास गथेर्। यस्तो यसकारण हुने भयो कारण परमप्रभुले यूसुफलाई
सहायता गनर् ुहुन्थ्यो। यूसुफले जे गथ्योर् परमप्रभुले उसलाई सफल
गराउनु हुन्थ्यो।

ययूसूुफलसुफलेे ददुइुवटाइवटा सपनासपना व्याख्याव्याख्या गछगछर्र्

पिछ, िफरऊनका दइुजना नोकरहरूले िफरऊनप्रित केही
गल्ती गर।े ितनीहरूमध्ये एकजना िफरऊनका लािग रोटी
पकाउने अिन अकोर् उनको दाखरस िदने नोकर िथए। 2

िफरऊन यी रोटी पकाउने र दाखरस सेवा गनेर् मािनसहरूिसत क्रोिधत
भए। 3 उनले ितनीहरूलाई िफरउनले यूसुफलाई जस्त ैफोितफरलाई
झ्यालखानाम पठाए जसको मुख्य अगरंक्षकको घरमा जहाँ यूसुफ िथयो।
4 प्रमुखले ती दइुजनालाई यूसुफको हेरचाहमा रािख िदनुभयो।
ितनीहरू यस झ्यालखानामा केही िदन िथए। 5 एक िदन राती ती
दइुजनाले सपना देखे। ती दइुजना नोकरहरू, एकजना रोटी पकाउने र
अकोर् दाखरस सेवा गराउने िमश्र देशका राजाका नोकरहरू िथए। प्रत्येक
कैदीको आ-आफ्नो सपना िथयो। अिन प्रत्येक सपनाको अलग्ग ैअथर्
िथयो। 6 यूसुफ भोिलपल्ट िबहान ैितनीहरूकहाँ गए। उनले
ितनीहरूलाई साह्रै कष्टमा परकेो भेट्टाए। 7 यूसुफले सोध्यो, “आज
ितमीहरू िकन िचिन्तत देिखन्छौ?”

उत्पित्त 38:19 30 उत्पित्त 40:7
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8 ती दइुजना मािनसहरूले उत्तर िदए, “हामीले राती सपना देख्यौं
तर के सपना देख्यौं बुझ्न सकेनौं। त्यो सपनाको अथर् हामीलाई बुझाउने
अथवा व्याख्या गनेर् मािनस यहाँ कोही पिन छैन।”
यूसुफले ितनीहरूलाई भने, “परमेश्वर न ैएकजना हुनुहुन्छ जसले

सपना बुझाउनु अथवा व्याख्या गनर् सक्नु हुन्छ। यसथर् म िबन्ती गछुर्
मलाई ितमीहरूको सपना बताऊ।”

दाखरसदाखरस ससेेवककोवकको सपनासपना

9 यसथर् दाखरस सेवकले यूसुफलाई आफ्नो सपना बतायो। त्यसले
भने, “मलेै मेरो सपनामा दाखको बोट देखें। 10 त्यस बोटमा तीनवटा
हाँगाहरू िथए। कोिपला लागेपिछ लगत्तै यसका फूलहरू प्रस्फूिटत भए
अिन पाकेको अङूं्गरको गुच्छा भयो। 11 मलेै िफरऊनको प्याला
समातेको िथए यसथर् दाख िटपेर त्यो प्यालामा िनचोररे त्यो प्याला
िफरऊनलाई िदएँ।”

12 तब यूसुफले उत्तर िदयो, “म सपनाको व्याख्या ितमीलाई िदनेछु।
ती तीनवटा हाँगाहरूको अथर् तीन िदन हो। 13 तीन िदन शेष हुनुअिघ
िफरऊनले यहाँ आएर ितमीलाई आफ्नो काममा जान अनुमित िदनेछन्।
ितमीले त्यही काम गनेर्छौ जुन काम ितमीले िफरऊनिसत पिहले
गिररहेका िथयौ। 14 तर जब ितमी यहाँबाट मुिक्त पाउँछौ मलाई पिन
सम्झना गनर् ु। मलाई सहायता अिन मेरो भलाई गर। मेरो िवषयमा
िफरऊनलाई भन जसले गदार् म यहाँबाट िनस्कन सकँु। 15 मलाई
िहब्रूहरूको भूिम, मेरो देशबाट बल प्रयोग गररे िनकािलयो। अिन त्यस
समयमा मलेै कुन ैभूल गरकेो िथइनँ जसले गदार् म कैदमा पनर् ु पनेर् िथयो।”

रोटीरोटी पकाउनपकाउनेेवालाकोवालाको सपनासपना

16 त्यस रोटी पकाउनेले थाहा पायो अकोर् नोकरको सपना राम्रो
िथयो। यसथर् मुख्य रोटी पकाउनेले यूसुफलाई भने, “मलेै पिन सपना
देखें। मलेै सपनामा देखें मेरो टाउको मािथ रोटीले भिरएको तीनओटा
डालाहरू िथए। 17 सब भन्दा मािथको डालामा सब ैप्रकारको पकाएको
भोजन िथयो। यो भोजन राजाको िनिम्त िथयो। तर भोजन चराहरूले
खाइरहेका िथए।”

18 यूसुफले उत्तर िदयो, “सपनाको अथर् के हुन्छ म बताउने छु। ती
तीन डालाहरूको अथर् तीन िदन हो। 19 तीन िदनिभत्र राजा यहाँ आउनु
हुनेछ अिन ितमी कैदबाट मुक्त हुनेछौ। तब राजाले ितम्रो टाउको
िछनाउनु हुनेछ अिन ितम्रो शरीर खटु्टामा झुण्ड्याउँनु हुनेछ अिन ितम्रो
शरीरको मासु चराहरूले खानेछन्।”

नोकरलनोकरलेे ययूसूुफलाईसुफलाई िबिर्सन्छन्िबिर्सन्छन्

20 तीन िदनपिछ िफरऊनको जन्म िदन िथयो। िफरऊनले आफ्नो
सब ैनोकरहरूलाई भोज िदए। भोजमा िफरऊनले मुख्य दाखरस िदने र
मुख्य रोटी पकाउने नोकरहरूलाई झ्यालखानाबाट िनकाल्ने अनुमित
िदए। 21 िफरऊनले दाखरस िदने सेवकलाई मुक्त गयोर् अिन उसलाई
आफ्नो पुरानो काममा न ैलगायो। अिन दाखरस िदने सेवकले
िफरऊनको हातमा दाखरसको प्याला रािखिदयो। 22 तर िफरऊनले
मुख्य रोटी पकाउनेलाई फाँसी िदयो अिन यूसुफले जे जे हुन्छ भनी
बताएको िथयो त्यही भयो। 23 तर मुख्य दाखरस िदने सेवकले
यूसुफलाई सहायता गनर् पिन िबिर्सयो उसले यूसुफको िवषयमा
िफरऊनलाई केही पिन भनेन। यूसुफको िवषयमा उनले सब ैिबिर्सयो।

िफरऊनकोिफरऊनको सपनासपना

दइुबषर् पिछ िफरऊनले एउटा सपना देख्यो। उनले
आफैं लाई नील नदीको िकनारमा उिभरहेको सपना देख्यो।
2 सपनामा उनले देख्यो सातवटा गाईहरू नदीबाट िनस्केर

घाँस खाँद ैउिभएका िथए। ती गाईहरू हेदार् राम्रा र स्वस्थ िथए। 3

त्यसपिछ अझ सातवटा गाईहरू नदीबाट िनस्के अिन ती स्वस्थ
गाईहरूको निजकमा नदीको िकनारमा उिभए। तर गाईहरू दबु्लो र
िबमारी जस्ता िथए। 4 आफ्नो सपनामा उनले यी सातवटा रोगी

गाईहरूले सातवटा स्वस्थ गाइहरूलाई खाँद ैगरकेो देख्यो। तब िफरऊन
ब्यूँझीयो।

5 िफरऊन फेिर सुत्यो र सपना देख्यो। उनले सपनामा एउटा अन्नको
बोटमा सातवटा बाला लागेको देख्यो। अन्नको बालाहरू मोटा र राम्रा
िथए। 6 अिन पिछ अझ सातवटा अन्नहरू भएको उसले देख्यो। तर
ितनीहरू पातलो र बािफलो हावाले सुकेका िथए। 7 ती पातला सातवटा
अन्नका बालाहरूले ती राम्रा र भिरला अन्नका बालाहरू खाए। त्यसपिछ
िफरऊन ब्यूँझीयो अिन सोच्यो त्यो सब एउटै सपना मात्र िथयो। 8 र
अकोर् िबहान यी सपनाहरूको िवषयमा िफरऊन एकदम ैिचिन्तत भयो।
यसथर् उनले िमश्र देशका सब ैजादगूर अिन सब ैज्ञानी मािनसहरूलाई
बोलायो। िफरऊनले ती सब ैमािनसहरूलाई आफ्नो ती सपनाहरूको
िवषयमा बतायो तर कसलेै पिन त्यस िवषयमा व्याख्या गनर् सकेनन्।

नोकरलनोकरलेे ययूसूुफकोसुफको िवषयमािवषयमा िफरऊनलाईिफरऊनलाई भन्छभन्छ

9 तब त्यो दाखरस पुयार्उने सेवकले यूसुफलाई सिम्झए अिन
िफरऊनलाई भने, “आज म मेरो अतीतका भूलहरू सम्झना गराइरहेको
छु। 10 तपाई ंम र रोटी पकाउनेिसत िदक्कहुनु भएको िथयो अिन
हामीलाई प्रमुख रक्षकको घरमा कैदी बनाउनु भयो। 11 त्यसपिछ एक
रात उनले र मलेै सपना देख्यौं। प्रत्येक सपनाको िभन्दा िभन्द ैअथर्
िथयो। 12 हामीिसत झ्यालखानामा एक जना िहब्रू मािनस िथयो। त्यो
अगंरक्षकहरूको कप्तानको नोकर िथयो। उसलाई हामीले आफ्नो सपना
बतायौं र ती सपनाहरूको िवषयमा उनले हामीलाई व्याख्या गयोर्।
हामीलाई उनले प्रत्येक सपनाको अथर् बतायो। 13 उसले जे भनेको
िथयो म झ्यालखानबाट मुक्त हुनेछु अिन मेरो आफ्न ैनोकरी पाउनेछु,
त्यो सही भयो। उनले त्यो रोटी पकाउने मािनस मछर्  भनेको िथयो अिन
त्यो मयोर्। यसथर् उनले जे-जे भनेको िथयो सत्य भयो।”

ययूसूुफलाईसुफलाई सपनासपना व्याख्याव्याख्या गनगनर्र् बोलाइयोबोलाइयो

14 यसथर् यूसुफलाई िफरऊनले झ्यालखानबाट िझकायो र अगं-
रक्षकहरूले उसलाई लगत्तै झ्यालखानबाट ल्याए। यूसुफले दाह्री काट्यो
अिन केही सफा लुगाहरू लगाएर िफरऊनलाई भेट्न गयो। 15

िफरऊनले यूसुफलाई भन्यो, “मलेै थाहा पाएँ कसलेै ितमीलाई आफ्नो
सपना बताए ितमी त्यसको बारमेा व्याख्या िदन सक्छौ अर।े मलेै पिन
एउटा सपना देखेको छु अिन त्यस सपनाको िवषयमा बताउन यहाँ
कसलेै ब्यख्या गनर् सकेनन्।”

16 यूसूफले उत्तर िदए, “म त ब्यारख्या िदन सिक्दनँ तर हुनसक्छ
परमेश्वले ितमीलाई सपनाको िबषयमा बताउनु हुनेछ।”

17 त्यसपिछ िफरऊनले यूसुफलाई भने, “मेरो सपनामा म नील
नदीको िकनारमा अिभरहेको िथएँ। 18 त्यहाँ नदीबाट सातवटा गाईहरू
िनिस्कए अिन िकनारमा घाँस खाँद ैउिभए। ितनीहरू हेदार् स्वस्थ र राम्रा
देिखने जनावर िथए। 19 तब फेिर नदीबाट अरू सातवटा गाईहरू
िनिस्कए तर यी हेदार् दबुर्ल र नराम्रा िथए। सम्पूणर् िमश्रमा मलेै देखेको
गाईहरूभन्दा ती गाईहरू नराम्रा िथए। 20 त्यसपिछ ती दबु्ला र
िघनलाग्दा गाईहरूले पिहलेका राम्रा र स्वस्थ गाईहरूलाई खाए। 21 तर
ितनीहरू अझ पिन दबु्ला र नराम्रा देिखए। तर सातवटा गाईहरू खाई
सकेपिछ पिन ितनीहरू दबु्ला र कुरूप न ैदेिखन्थे। ितनीहरूलाई हेररे
ितमीलाई भन्न सक्ने िथएनौ ती गाईहरूले सातवटा बिलया बिलया
गाईहरू खाए। शुरूमा ितनीहरू जित कुरूप र दबु्ला िथए पिछ पिन
ितनीहरूलाई त्यसत ैदेिखन्थे। तब म ब्यूँझें।

22 “मेरो फेिर अकोर् सपनामा मलेै एउटा अन्नको बोटमा सातवटा
बालाहरू फल्द ैगरकेो देखें। ती सातवटा बालाहरू बाक्ला र अन्नले
भिरएका िथए। 23 अिन पिछ अरू सातवटा बालाहरू ितनीहरूपिछ
पलाए। तर ती पिछ पलाएका बालाहरू पातला र गरम हावाले नष्ट भएका
िथए। 24 त्यसपिछ ती पातला बालाहरूले पिहलेको बाक्ला सातवटा
बालाहरूलाई खाए।

“मलेै ती सपनाहरू मेरो जादगूरहरूलाई भनें तर कसलेै पिन ती
सपनाहरूको िवषयमा व्याख्या गनर् सकेनन्। ितनीहरूको अथर् के हुन्छ
त?”

उत्पित्त 40:8 31 उत्पित्त 41:24
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ययूसूुफलसुफलेे सपनाकोसपनाको िवषयमािवषयमा व्याख्याव्याख्या गछगछर्र्
25 तब यूसुफले िफरऊनलाई भन्यो, “ती दवु ैसपनाहरू एउटै

िवषयका हुन्। परमेश्वरले अब चाँडै के घट्न लागेको छ। त्यस िवषयमा
भनी रहनु भएको छ। 26 दवु ैसपनाहरूको अथर् वास्तिवक रूपमा एउटै
हो। सातवटा राम्रा-राम्रा गाईहरू र सातवटा राम्रा-राम्रा अन्नको
बालाहरूको अथर् राम्रा सात बषर्हरू हुन्। 27 ती सातवटा िबमारी
गाईहरू र सातवटा अन्नको पातला बालाहरूले यस इलाकामा सात
बषर्सम्म अिनकाल लाग्छ भन्ने बोध हुन्छ। यी खराव सात बषर् राम्रो सात
बषर्पिछ आउँछ। 28 यो ठीक मलेै ितमीलाई भने जस्त ैन ैहो। परमेश्वरले
िफरऊनलाई बताउनु भएको छ उहाँ के गनर् ु हँुदछै? 29 िमश्र देशमा सात
बषर् प्रचूर अन्न हुने छ। 30 तर त्यसपिछ फेिर सात बषर् अिनकाल लाग्ने
छ। िमश्र देशका मािनसहरूले अतीतमा कित अन्न उब्जनी गरकेा िथए
िबसर्नेछन्। अन्न र पानीको अभावले देश नष्ट हुने छ। 31 त्यो अिनकाल
त्यित भयकंर हुनेछ मािनसहरूले प्रशस्त खाने कुरा खाँदा कस्तो हुन्छ
भूल्नेछन्।

32 “हे िफरऊन, तपाइले एउटै अथर् भएका दइुवटा सपना देख्नु भयो।
यस्तो यो अथर् बुझाउनको िनिम्त भयो तािक परमेश्वरले यो िनश्चय गराउनु
हुनेछ। 33 यसकैारण, हे िफरऊन, तपाईलें यस्तो बुिद्धमान र ज्ञानी
मािनस हेनर् ुहोस् अिन उनलाई िमश्र देशको राज्यपाल बनाउनुहोस्। 34

तब जनताबाट अन्न उठाउनको िनिम्त अरू मािनसहरू छान्नु होस्।
प्रत्येक मािनसले असल सात बषर्मा जे जित अन्न उब्जाउँछ, त्यसबाट
पाँचौ भाग बुझाओस्। 35 ितनीहरूलाई आज्ञा िदनुहोस् जो असल
बषर्हरू आउँदछैन् त्यसबेला प्रशस्त अनाजहरू जम्मा गरून्।
मािनसहरूलाई घोषणा गरी िदनु होस् ती छािनएकै मािनसलाई
शहरहरूमा अनाजहरू जम्मा गनेर् अिधकार होस्। तब ितनीहरूले त्यित
समयसम्म अन्न बचाएर राख्नेछन् जबसम्म त्यसको आवश्यक रहन्छ।
36 त्यो जम्मा गिरएको अन्न अिनकालको समय िमश्रमा उपयोग हुनेछ,
यसथर् मािनसहरू सात बषर् अिनकालमा भोकले मनेर् छैनन्।”

37 िफरऊन र ितनका सब ैपदािधकारीहरूलाई यो योजना राम्रो
लाग्यो। 38 त्यसपिछ उनले ितनका सब ैपदािधकारीहरूलाई सोधे, “के
परमेश्वरको आत्मा त्यो व्यिक्तिभत्र रहेको कुन ैव्यिक्त हामी भेट्न सक्छौ?
सक्दनैौ?”

39 यसथर् िफरऊनले यूसुफलाई भने, “जब परमेश्वरले ितमीलाई यी
सब ैकुराहरू बुझ्ने बनाउनु, भयो, यस ठाउँमा ितमी जस्तो ज्ञानी तथा
बुिद्धमानी कोही पिन छैन। 40 ितमी न ैएक जना हौ जो यस देशको
राज्यपाल हुन सक्ने अिन मेरा सब ैमािनसहरूले ितम्रो कुरा सुन्ने छन्
ितमी जे भन्छौ, आज्ञा पालन गनेर्छन्। म मात्र एकजना व्यिक्त हुनेछु जो
ितमी देिख मािथ रहनेछु।”

41 तब िफरऊनले यूसुफलाई फेिर भने, “मलेै ितमीलाई समस्त िमश्र
देशको राज्यपाल बनाएको छु।” 42 अिन िफरऊनले आफ्नो राजकीय
मुकुटको छाप भएको औठंी यूसुफलाई िदए, उसलाई राम्रो रशेमी लुगा
लगाई िदए अिन िफरऊनले उसको गलामा सुनको एउटा िसक्री लगाई
िदए। 43 जब ितिनहरू रथको परडेमा चढे। िफरऊनले यूसुफलाई
आफ्नो रथको पछाडी राखे अिन “यूसुफलाई बाटो देऊ” भन्द ैकराउँदै
िहँडे त्यसरी िफरऊनले यूसुफलाई सम्पूणर् िमश्रदेशको राज्यपाल बनाए।

44 राजा िफरऊनले ितनलाई भने, “म िफरऊन राजा हँु। ितम्रो
अनुमित िबना िमश्र देशको भूिममा कसलेै पिन हात अथवा खटु्टा हाल्न
पाउने छैन।” 45 त्यसपिछ िफरऊनले उनलाई अकोर् नाउँ साप्नत-
पानेह िदए। िफरऊनले उसको िववाह आसनत नाउँ भएकी आइमाईिसत
गराए जो ओन शहरका पूजाहारी पोतीफरकी छोरी िथइ। यस प्रकार
यूसुफ समस्त िमश्र देशका राज्यपाल भए।

46 िमश्र देश भरी भ्रमणमा िनस्के। जब यूसुफले िमश्रका राजाको सेवा
गनर् शुरू गर।े यूसुफ तीस बषर्का हँुदा िनस्के अिन सारा िमश्र देशको
भ्रमण गर।े 47 सहकालको सात बषर्को समयसम्म देशमा राम्रो उब्जनी
भयो। 48 अिन ितनले ती बषर्हरूमा अन्नहरू जोगाएर शहरहरूमा जम्मा
गर।े प्रत्येक शहरमा त्यस शहरको विरपिरको भूिमबाट उिब्जएको अन्न
जम्मा गराए। 49 समुद्रको बालुवाको थुप्रो झैं अन्न यूसुफले थुपार।े
ितनले थुपारकेो अन्न यित िवध्न िथयो ओजन गनर् असम्भव िथयो।

50 यूसुफकी पत्नी आसनत िथइन् अिन ितनी ओन शहरका पूजाहारी
पोतीफेराकी छोरी िथइन। अिनकाल लाग्न दइु बषर् अघािड यूसुफ र
आसनतका दइु छोराहरू जन्मे। 51 यूसुफले आफ्नो पिहलो छोरोको
नाउँ मनश्शे राखे। यूसुफले उसको यस्तो नाउँ राखे कारण उनले भने,
“मलेै जित कष्ट पाएको िथएँ परमप्रभुले सब ैदेख्नु भयो र मेरो घरको
सम्झना पिन िवसार्इ िदनु भयो।” 52 ितनले आफ्नो दोस्रो छोरोको नाउँ
एप्रैम राखे। ितनले उसको नाउँ यस्तो राखेको कारण बताए, “परमेश्वरले
मलाई सफल तुल्याउनु भयो, जुन ठाउँमा मलेै कष्ट भोगें।”

अिनकालकोअिनकालको समयसमय शुरूशुरू हहुुन्छन्छ
53 सात बषर्सम्म मािनसहरूले जित चाहान्थे खाने अन्न पाए तर

त्यसपिछ ती बषर्हरू िबते। 54 अिन यूसुफको भिवष्यवाणी अनुसार नै
सात बषर्को अिनकाल शुरू भयो। यस देशहरूका सब ैअञं्चलहरूमा
खाद्यको अभाव भयो। तर िमश्रमा अन्न प्रचूर िथयो। यस्तो भएको कारण
यूसुफले अन्न जम्मा गररे राखेका िथए। 55 जब अिनकाल शुरू भयो
िमश्रका मािनसहरूले िफरऊनलाई अन्नको दावी गर ेअिन ितनले आफ्नो
देशका मािनसहरूलाई भने, “यूसुफकहाँ जाऊ अिन सोध के गनर् ु पछर् ।”

56 प्रत्येक ठाउँमा अिनकाल चिलरहेको िथयो। यसथर् यूसुफले
मािनसहरूलाई गोदामबाट अन्न िदए। ितनले जोगाएर राखेको अन्न िमश्र
देशका मािनसहरूलाई बेचे। िमश्र देशमा न ैघोर अिनकाल लाग्यो। 57

प्रत्येक यूसुफकहाँ अन्न िकन्न आए, िकनभने अिनकाल सब ैठाउँमा
भयकंर िथयो।

सपनासपना साँच्चोसाँच्चो भयोभयो

कनानमा पिन खराब प्रकारले न ैअिनकाल लाग्यो। तर
याकूबले िमश्र देशमा अन्न छ भनी थाहा पाए। यसथर्
याकूबले आफ्नो छोराहरूलाई भने, “हामी यहाँ िकन यसरी

बिसरहेका छौं। 2 बेच्नको िनिम्त िमश्र देशमा अन्न रािखएको छ भनी
मलेै सुनेको छु। यसथर् अन्न िकन्नको िनिम्त हामी त्यहाँ जाऊँ जसले गदार्
हामी आफैं लाई अिनकालबाट बचाउनेछौं।”

3 यसथर् िमश्रमा अन्न िकन्न यूसुफका दाजुहरू मध्ये दश जना गए। 4

याकूबले िबन्यामीनलाई पठाएनन्। (यूसुफका भाइहरूमा िबन्यामीन मात्र
आफ्न ैभाइ हो।) िबन्यामीनलाई केही नराम्रो होला भनेर याकूब डराए।

5 कनानमा अिनकाल औधी न ैलगेको िथयो, िमश्र देशमा अन्न िकन्न
जानेहरूमा कनानबाट धेर ैमािनसहरू िथए। ितनीहरू मध्ये इस्राएलका
छोराहरू पिन िथए।

6 त्यस समयमा िमश्र देशका प्रशासक यूसुफ िथए। त्यहाँ यूसुफ मात्र
एकजना मािनस िथए, जसले िमश्र देशमा मािनसहरूलाई अन्न बेच-
िबखन गिरएको िनरीक्षण गथेर्। यसथर् ितनका दाज्यू-भाइहरू ितनीकहाँ
आए अिन िशर िनहुयार्एर नमस्कार गर।े 7 यूसुफले आफ्नो दाज्यू-
भाइहरूलाई देखे अिन िचने। तर ितनले आफ्नो दाज्यू-भाइहरूलाई
निचने झैं गर।े ितनले ितनीहरूिसत िनषू्ठरतापूणर् शब्दहरूमा कुरा गर।े
ितनले भने, “ितमीहरू कहाँबाट आएका हौ?”
ती दाज्यू-भाइहरूले उत्तर िदए, “हामी कनान देशबाट आएका हौं।

यहाँ हामी अन्न िकन्न् आएका हौं।”
8 यूसुफले िचने ितनीहरू ितनका दाज्यू-भाइहरू हुन् तर ितनी को

हुन् ितनीहरूले िचनेनन्। 9 यूसुफले आफ्नो दाज्यू-भाइहरूको िवषयमा
देखेको सपना सम्झे।
यूसुफले आफ्नो दाज्यू-भाइहरूलाई भने, “ितमीहरू जासूसहरू हौ,

अन्न िकन्न आएकाहरू होइनौ। हामी कहाँ दबुर्ल छौं त्यो जान्न आएका
हौ।”

10 ितनीहरूले उत्तर िदए, “हे महाशय तपाईकंा सेवकहरू यहाँ
खाद्यान्न िकन्न मात्र आएका छन्। 11 हामीहरू सब ैदाज्यू-भाइहरू हौं,
हामी सबकैा बाबु एउटै हुन्। हामी ईमानदार मािनसहरू हौं। हामी खाली
अन्न िकन्न आएका छौं।”

12 तब यूसुफले ितनीहरूलाई भने, “होइन। हामी कहाँ दबुर्ल छौं त्यो
जान्न ितमीहरू आएका हौ।”

13 अिन ितनीहरूले उत्तर िदए, “होइन, हामी सब ैदाज्यू-भाइहरू हौं।
हाम्रो पिरवारमा हामी बारह्रजना दाज्यू-भाइहरू छौं। हामीहरू सबकैो
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एकजना बुबा हुनुहुन्छ। हाम्रो कान्छो भाइ घरमा बुबािसत छ। एकजना
भाइ धेरअैिघ मयोर्। हामी, तपाईकंा दासहरू, कनानको भूिमबाट आएका
हौं।”

14 तर यूसुफले भने, “होइन। म बुझ्नसक्छु म भूलमा छैन। ितमीहरू
जासूसहरू हौ। 15 तर म ितमीहरूलाई आफू सत्य भएको प्रमाण गनेर्
मौका िदन्छु। म राजा िफरऊनको नाउँमा शपथ खान्छु जबसम्म
ितमीहरूको कान्छो भाइ यहाँ आउँदनै त्यितञ्जेलसम्म ितमीहरूलाई जान
िदने छैन। 16 ितमीहरू मध्ये एक कान्छो भाइलाई यहाँ म भएकोमा
ल्याउन जान िदन्छु अिन अरू दाज्यू-भाइहरूलाई झ्यालखानमा
राख्नेछु। ितमीहरूले साँचो कुरो गरकेो हो होइन हामी हेनेर्छौं तर म
िवश्वास गछुर्  ितमीहरू जासूसहरू हौ।” 17 त्यसपिछ यूसुफले
ितनीहरूलाई तीन िदनसम्म झ्यालखानमा राखे।

िशमोनलाईिशमोनलाई बन्धकबन्धक झझैंैं राख्योराख्यो

18 तीन िदनपिछ यूसुफले ितनीहरूलाई भने, “म परमेश्वरको डर मान्ने
मािनस हँु। मलेै भनेको मान तब म ितमीहरूलाई बाँच्ने मौका िदन्छु। 19

यिद ितमीहरू साँच्चै न ैइमानदार मािनसहरू हौ भने, ितमीहरू मध्ये एक
भाइ यही झ्यालखानमा रहन सक्छ। अिन अन्य भाइहरू ितमीहरूका
मािनसहरूको िनिम्त अन्न िलएर फिर्कन सक्छन्। 20 तर ितमीहरूको
कान्छो भाइ िलएर ितमीहरू फकीर् आउन ैपछर् । तब मात्र म थाहा पाउने
छु ितमीहरूले साँच्चो बोिलरहेका छौ अिन ितमीहरूले मनर् ु पनेर् छैन।”
दाज्यू-भाइहरू यसमा सहमत भए। 21 ितनीहरूले एकाकार्मा कुरा

गर,े “हामीले हाम्रो भाइ यूसुफलाई नराम्रो कुरा गरकेोले दण्ड भोिगरहेका
छौं। उनले भोगेको कष्ट हामीले देख्यौं, उनले आफ्नो बचाऊको िनिम्त
हामीिसत प्राथर्ना गयोर् तर हामीले उसको प्राथर्ना अस्वीकार गयौर्। यसथर्
अिहले हामीहरूले कष्ट भोिगरहेका छौं।”

22 त्यसपिछ रूबेनले ितनीहरूलाई भने, “मलेै त्यस केटोलाई नराम्रो
केही नगनर् ु भनी ितमीहरूलाई भनेको िथएँ। तर ितमीहरूले मेरो सल्लाह
मानेनौ। यसथर् अिहले उसको मृत्यकुो सट्टामा हामी दण्ड भोिगरहेका
छौं।”

23 आफ्ना दाज्यू-भाइहरूिसत कुरा गनर्को िनिम्त यूसुफले एकजना
अनुवादक राखेका िथए। यसथर् उनका भाइहरूले ितनीहरूको भाषा बुझे
भनी जान्न सकेनन्। तर ितनीहरूले के-के कुरा गर ेितनले सुने र बुझे।
24 ितनीहरूको कुराले यूसुफ अत्यन्त ैदःुखी भए। यसथर् उनी
ितनीहरूबाट अलग भए अिन रोए। केही क्षणपिछ यूसुफ ितनीहरू समक्ष
गए। उनले िशमोनलाई समाते अिन बाँधे तर अरू दाज्यू भाइहरूले
हेिररहे। 25 यूसुफले केही नोकरहरूलाई ितनीहरूका बोरामा अन्न भनर्
लगाए। ती दाज्यू-भाइहरूले यूसुफलाई अन्नको दाम िदए। तर यूसुफले
ितनीहरूले ितरकेो अन्नको पसैा ितनीहरूकै अन्नको बोरामा हािलिदए।
त्यसपिछ यूसुफले ितनीहरूलाई घर फकर् दा बाटोमा आवश्यक पनेर्
चीजहरू िदए।

26 यसथर् ती दाज्यू-भाइहरू अन्नको बोरा गधामा लादेर त्यहाँबाट
िंहडे। 27 त्यस रात ितनीहरू एक ठाउँमा बास बसे। ितनीहरू मध्ये
एकजनाले गधालाई खवुाउँनु आफ्नो थलैो खोल्यो। अिन त्यस थलैोमा
उनले ितरकेो पसैा पायो। 28 उनले आफ्नो दाज्यू-भाइहरूलाई भने,
“हेर, मलेै अन्नको िनिम्त िदएको पसैा यहाँ छ। कसलेै मेरो थलैोमा पसैा
राखेको हुन सक्छ।” त्यस समय ती दाज्यू-भाइहरूको साहस हरायो
अिन डराए। ितनीहरू एक-अकार्ितर फिर्कए अिन भने, “परमेश्वर
हामीमािथ के गनर् ु हँुदछै?”

दाज्यदाज्यू-ूभाइहरूलभाइहरूलेे याकयाकूूबलाईबलाई बताएबताए

29 कनानका ती दाज्यू-भाइहरू आफ्ना बाबु याकूबकहाँ पुगे।
ितनीहरूले याकूबलाई के भएको िथयो प्रत्येक कुरो बताए। 30

ितनीहरूले भने, “त्यस देशका शासकले हामीिसत िनषु्ठर शब्दमा कुरा
गर।े ितनले हामी जासूस हौ पिन भने। 31 तर ितनलाई हामीले भन्यौं
हामी जासूस होइनौं, हामी इमानदार मािनसहरू हौं। 32 हामीले
ितनलाई भन्यौं हामीहरू बाह्र भाइ छौं। हामीले आफ्नो बुबाको िवषयमा
भन्यौं र यो पिन भन्यौं हाम्रो सब भन्दा कान्छो भाइ कनान देशमा न ैछ।

33 “तब ती प्रशासकले हामीलाई भने, ‘ितमीहरू इमानदार मािनसहरू
हौ भनी प्रमाण गनेर् एउटा उपाय छ। ितमीहरू मध्ये एकजनालाई मिसत
छोड अिन अरू भाइहरू आफ्ना मािनसहरूको िनिम्त अन्न िलएर फकर् ।
34 त्यसपिछ ितमीहरूको कान्छो भाइ िलएर मकहाँ आऊ, तब म बुझ्ने
छु ितमीहरू साँच्चै इमानदार मािनसहरू हौ अथवा हामीलाई नष्ट पानेर्
सेनाको पक्षका ितमीहरू एउटा सेनाद्वारा हामीहरूलाई नष्ट पानर् ु पठाएका
हौ। यिद ितमीहरूले साँच्चो भनेका रहेछौ र इमानदार ठहिरयौ भने
आफ्नो भाइ िफतार् पाउनेछौ। म उसलाई िदनेछु र ितमीहरू पिन हाम्रो
देशमा अन्न िकन्न स्वतन्त्र हुनेछौ।’”

35 त्यसपिछ ती दाज्यू-भाइहरूले आ-आफ्नो बोराहरूबाट अन्न
बािहर िनकाल्न शुरू गर ेअिन प्रत्येकले आफ्नो पसैाको थलैो आफ्नो
अन्नको बोरामा पाए। ती दाज्यू-भाइहरू र ितनीहरूका बाबुले पसैा देखे र
खबु ैडराए।

36 याकूबले ितनीहरूलाई भने, “के ितमी मलेै मेरा सब ैनानीहरू
गुमाएको चाहन्छौ? यूसुफ गए, िशमोन पिन गए अिन अिहले ितमी मबाट
िबन्यामीनलाई पिन छुट्याउन चाहन्छौ।”

37 तर रूबेनले आफ्नो बाबुलाई भने, “बुबा! यिद मलेै िबन्यामीनलाई
फकार्एर तपाईकंहाँ नल्याए मेरा दवु ैछोराहरू मािरिदनु होस्। िवश्वास गनर् ु
होस्, म िबन्यामीनलाई फकार्एर ल्याउँने न ैछु।”

38 तर याकूबले भने, “म िबन्यामीनलाई ितमीहरूिसत जान िंदिदन।
उसको दाज्यू मयोर् अिन मेरी पत्नी राहेलबाट जन्मेको छोरो यो मात्र छ।
िमश्र देश जाँदा यसलाई बाटोमा केही भए त्यस घटनाले मेरो मृत्यलुाई
िनम्त्याउने छ। एक अित शोकाकुल बूढो मािनसलाई ितमीहरूले
िचहानमा गाड्नेछौं।”

याकयाकूूबलबलेे िबन्यामीनलाईिबन्यामीनलाई िमश्रदिमश्रदेेशश जानजान िदन्छन्िदन्छन्

त्यस देशमा अिनकालको प्रकोप साह्रै िथयो। 2

मािनसहरूले िमश्र देशबाट ल्याएको सब ैअन्न खाइसके। जब
अन्न सिकयो, याकूबले आफ्ना छोराहरूलाई भने, “हामीले

खानुको िनिम्त अझ केही अन्न िकन्न िमश्र देश जानु पछर् ।”
3 तर यहूदाले याकूबलाई भने, “तर त्यस देशको शासकले हामीलाई

चेताउनी िदएकाछन्। उनले भने, ‘यिद ितमीहरूले आफ्नो भाइ मकहाँ
िलएर आएनौ भने म ितमीहरूिसत कुरा गनेर् छैन।’ 4 यिद तपाई ं
िबन्यामीनलाई हामीिसत पठउनु हुन्छ भने, मात्र हामीहरू अन्न िकन्नु
जान सक्छौ। 5 तर यिद तपाई ंउसलाई पठाउन अस्वीकार गनर् ु भयो
भने तब हामी जानेछैनौ। त्यस मािनसले िबना िबन्यामीन हामीलाई त्यहाँ
जानु होिशयारी गराएकाछन्।”

6 इस्राएलले भने, “उसलाई ितमीहरूले अकोर् पिन भाइ छ भनी िकन
भन्यौ? ितमीहरूले मेरो िनिम्त यस्तो नराम्रो काम िकन गयौर्?”

7 ती दाज्यू-भाइहरूले जवाफ िदए, “उनले हामी र हाम्रा कुटुम्बका
िवषय धेर ैजान्न खोज्थ्यो र उनले हामीलाई थुप्रै प्रश्नहरू गयोर्। उनले
हामीलाई सोध्यो, ‘के ितम्रा दाज्यू-भाइहरू अझ बाँचेका छन्? घरमा अझ
कोही भाइहरू छन् छैनन्?’ हामीले खाली उसको प्रश्नहरूको उत्तर मात्र
िदयौं। हामीले जानेका िथएनौ उनले भाइ िलएर मात्र आइज भन्छ।”

8 त्यसपिछ यूहदाले आफ्नो बाबु इस्राएललाई भने, “िबन्यामीन
मिसत जाओस्। म उसको हेरचाह गनेर्छु। हाम्रो िनिम्त अन्न िलनु हामी
िमश्र देश जान ैपछर् । यिद हामी गएनौं भनें हाम्रा नानीहरू हामीहरूसँगै
मनेर्छन्। 9 म ितमीलाई िवश्वास िदलाउँछु हाम्रो भाइ सुरिक्षत रहनेछ।
यसको लािग म सम्पूणर् दाियत्व िलने छु। यिद मलेै उसलाई फकार्उन
सिकन भने ितमीले मलाई सधैँ दोष िदन सक्छौ। 10 यिद तपाई ं
हामीलाई अघाडी न ैजान िदएको भए, अिहलेसम्म दइु चोटी अन्न िलएर
आई सक्ने िथयौं।”

11 त्यसपिछ ितनीहरूका बाबु इस्राएलले भने, “यिद यो सही रूपमा
न ैसाँचो हो भने, तब िबन्यामीनलाई ितमीहरूसँग ैिलएर जाऊ। तर त्यस
शासकको िनिम्त केही उपहारहरू लजैाऊ। हामीले आफ्नो भूिममा
उब्जाएका चीजहरूबाट केही िलएर जाऊ। केही सुगिन्धत मसला,
अिलकती मह, अिलकता, सुगिन्धत लेप, मूरर्, पेक्ता, र हाडे-बदाम िलएर
जाऊ। 12 यसपाली ितमीहरूसँग भएको पसैा भन्दा पिन दइु गुणा वेशी
िलएर जाऊ। हुन सक्छ शासकले भूल गर ेहोलान, यसथर् ितमीहरूलाई
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फकार्ई िदएको पसैा पिन िलएर जाऊ। 13 िबन्यामीनलाई त्यस
मािनसकहाँ िलएर जाऊ। 14 म प्राथर्ना गछुर्  जब ितमी त्यो
प्रशासकअिघ उिभन्छौ सवर्शिक्तमान परमेश्वरले सहायता गनर् ु हुनेछ। म
प्राथर्ना गछुर्  उनले िबन्यामीन र िशमोनलाई सुरिक्षत फकर् न िदनेछन। यिद
यस्तो भएन भने, म फेिर पुत्र शोकले व्याकुल हुनेछु।”

15 यसथर् ती दाज्यू-भाइहरूले शासकलाई िदनको िनिम्त उपहार
लगे। ितनीहरूले पिहलो पाली लगेको भन्दा दोबर रकम पिन िलएर गए।
यस पल्ट िबन्यामीन आफ्नो दाज्यूहरूसँग िमश्र देश गए।

दाज्यदाज्यू-ूभाइहरूलाईभाइहरूलाई ययूसूुफकोसुफको घरमाघरमा िनम्त्याइयोिनम्त्याइयो

16 िमश्र देशमा यूसुफले ितनीहरूसँग िबन्यामीनलाई देखे। यूसुफले
आफ्ना नोकरलाई भने, “ती मािनसहरूलाई मेरो घरमा िलएर जाऊ।
एउटा पशु मार अिन पकाऊ, ियनीहरू आज िदउँसो मिसत भोजन
खानेछन्।” 17 उसलाई जे भिनएको िथयो नोकरले त्यही गयोर्। उनले
ती मािनसहरूलाई यूसुफको घरमा ल्यायो।

18 जब ती दाज्यू-भाइहरूलाई यूसुफको घरमा लिगयो ितनीहरू
डराए। ितनीहरूले भने, “अिस्तको पाली हाम्रो बोराहरूमा पसैा हालेर
फकार्इएको िथयो त्यसकैारण हामीलाई यहाँ ल्याइयो। त्यो ितनीहरूले
हाम्रो िबरूद्धमा अस्त्र बनाउने छन्। अिन ितनीहरू हाम्रो गधाहरू चोररे
लगी हामीलाई कमारा बनाउनेछन्।”

19 यसथर् ती दाज्यू-भाइहरू यूसुफको घरको नोकरहरूको
मुिखयाकहाँ गए। 20 ितनीहरूले भने, “महाशय, म प्रितज्ञा गछुर्  यो सत्य
हो, अिस्तको पाली हामी अन्न िकन्न आयौं। 21 तर जब हामीहरूले रात
िबताउनु पनेर् ठाउँमा आई पुग्यौं, हामीले आफ्नो बोरा खोल्यौं तब बोराको
मुखमा न ैहामीहरूले ितरकेो पुर ैरकम पायौं। अिहले हामीले यहाँ
ल्याएका छौं। 22 अिन अिहले फेिर पिन अन्न िकन्नको िनिम्त अरू रकम
ल्याएका छौं। हामी जान्दनैौ कसले त्यो रकम हाम्रो बोरामा राख्यो।”

23 तब नोकरले उत्तर िदयो, “ितमीहरू शािन्तिसत बस। नडराऊ।
ितमीहरूका परमेश्वर, ितमीहरूको बाबुका परमेश्वरले न ैितमीहरूको
िनिम्त बोरामा धन रािखिदएको हुनसक्छ। ितमीहरूले ितरकेो रकम मलेै
पाएकै हँु।”
त्यसपिछ त्यस नोकरले ितनीहरू भएको ठाउँमा िशमोनलाई ल्यायो।

24 तब उनले ितनीहरूलाई यूसुफको घरमा ल्याए अिन पानी िदए।
ितनीहरूले ितनको खटु्टा धोए। उसले ितनीहरूको गधाहरूलाई पनी
खवुायो।

25 यूसुफले पिन मध्य िदनको भोजन ितनीहरूिसत खानेछन् भनी
सुनेकोले त्यसपिछ ितनीहरूले यूसुफलाई िदइने उपहार तयार राखे।

26 यूसुफ घरमा आए अिन दाज्यू-भाइहरूले ितनीहरूिसत ल्याएको
उपहारहरू ितनलाई िदए। त्यसपिछ ितनीहरू ितनको अगाडी भूइँमा
िनहुिरए।

27 यूसुफले ितनीहरूलाई आफ्नो भलोकुशल सोधपूछ गर।े यूसुफले
भने, “ितमीहरूले आफ्नो बूढो बाबुको बारमेा बताएका िथयौ, ितनी अझै
जीिवत अिन स्वस्थ हुनुहुन्छ?”

28 ती दाज्यू-भाइहरूले जवाफ िदए, “ज्यू हजुर, उहाँ जीिवत हुनु
हुन्छ।” अिन ितनीहरू फेिर यूसुफअिघ िनहुिरए।

29 त्यसपिछ यूसुफले आफ्नो भाइ िबन्यामीनलाई देखे। (िबन्यामीन र
यूसुफकी एउटै आमा हुन्।) यूसुफले भने, “ितमीहरूले मलाई बताएको
कान्छो भाइ यही हो?” त्यसपिछ यूसुफले िबन्यामीनलाई भने, “हे बाबू,
परमेश्वरले ितमीलाई आशीवार्द िदनु हुनेछ।”

30 तब यूसुफ हतािरएर कोठा छोडे िकनभने ितनी आफ्ना दाज्यू-
भाइहरूको मनोभावले व्याकुल भएका िथए अिन रून चाहन्थे। ितनी
आफ्नो कोठािभत्र पसे अिन रोए। 31 त्यसपिछ यूसुफ मुख धोएर बािहर
आए। ितनले आफौंलाई वशमा राखेर भने, “अिहले भोजन गनेर् समय
हो।”

32 यूसुफले एकै्ल एउटा टेबलमासँग ैभोजन खाए। उनका भाइहरूले
अकोर् एउटा टेबलमा भोजन खाए। िमश्र देशबासीहरूले अकोर् टेबलमासँगै
भोजन खाए। ितनीहरूको िवश्वास िथयो िहब्रु मािनसहरूसँग ैबसेर खानु
राम्रो होइन। 33 यूसुफका दाज्यूभाइहरू ितनकै टेबल अिघ बसेका िथए।
ितनीहरू जेठादेिख कान्छासम्म उमेर अनुसार लहर ैबसेका िथए। के

भइरहेको छ सब ैदाज्यूभाइहरूले एका-अकार्मा आश्चयर्मानी हेिररहेका
िथए। 34 नोकरहरूले यूसुफको टेबलबाट भोजन ल्याएर ितनीहरूलाई
िदन्थे। तर ती नोकरहरूले िबन्यामीनलाई अरू दाज्यूभाइहरूलाई भन्दा
पाँच गुणा वेशी िदन्थे। ती दाज्यूभाइहरू नअघाउञ्जेलसम्म यूसुफसँगै
खाए।

ययूसूुफलसुफलेे जालजाल िफजाउिफजाउँँछछ

तब यूसुफले आफ्नो नोकरलाई हुकुम गर!े यूसुफले भने, “यी
मािनसहरू बोराहरूमा जित अन्न िलएर जान सक्छन् त्यित
धेर ैअन्न हािलदेऊ। अिन प्रत्येक मािनसको पसैा उसको

अन्नको बोरािभत्र हािलदेऊ। 2 कान्छो भाइको थलैोमा पसैा हािलदेऊ।
तर उसको थलैोमा मेरो चाँदीको कचौरा पिन हािलदेऊ।” यूसुफको
सेवकले उसलाई जस्तो गनर् ु भिनएको िथयो त्यस्त ैगयोर्।

3 अकोर्िदन, एका िबहान,ै सब ैदाज्यू-भाइहरूलाई ितनीहरूको गधा
समेत फकार्ई आफ्नो देशितर पठाइयो। 4 जब ितनीहरूले शहर नाघेका
िथए यूसुफले आफ्नो नोकरलाई भने, “जाऊ अिन ितनीहरूलाई
पछ्याऊ। ितनीहरूलाई रोकेर भन, ‘हामी ितमीहरूिसत राम्रो िथयौं, तर
िकन ितमीहरू हाम्रो िनिम्त नराम्रो भयौ? मेरा मािलकको चाँदीको कचौरा
िकन चोयौर्? 5 मेरा मािलकले यस ैकचौराबाट िपउँछन् अिन गुप्तकुराहरू
जान्नुको लािग यसलाई प्रयोग गछर्न्। ितमीहरूले जे गयौर् त्यो साँच्चै धेरै
नराम्रो हो।’”

6 यसथर् त्यस नोकरले यूसुफको आज्ञा मानी सवारमा चढेर गयो अिन
ती दाज्यू-भाइहरूलाई रोक्यो। यूसुफले ितनीहरूलाई जे भन्न लगाएको
िथए त्यही उसले भन्यो।

7 तर ती दाज्यू-भाइहरूले त्यस नोकरलाई भने, “िकन हजूरका,
शासकले यी कुराहरू गछर्न्। हामीले त्यस्तो केही गदैर्नौ। 8 हामीले
अिघल्लो पल्ट हाम्रो बोराहरूमा जुन पसैा पाएका िथयौं त्यो पिन फकार्एर
ल्यायौं। यसथर् हामीले ितम्रो मािलकको घरबाट कुन ैसुन अथवा चाँदी
चोरकेा छैनौं। 9 यिद त्यो चाँदीको कचौरा हामी मध्ये कसकैो थलैामा
भेिटयो भने त्यो मरोस्। ितमीहरू आफैं ले उसलाई मानर् सक्छौ अिन तब
हामी ितमीहरूको कमारा हुनेछौं।”

10 नोकरले भने, “ितमीहरूले भने झैं गनेर्छौं। तर म मािनसको हत्या
गिर्दन। जुन मािनससँग म चाँदीको कचौरा भेट्छु त्यो मािनस मेरो कमारा
हुनेछ, तर अरू मािनसहरू स्वतन्त्र भएर जानेछन्।”

िंफजाइएकोिंफजाइएको जालमाजालमा िबन्यामीनिबन्यामीन पयोर्पयोर्

11 तब प्रत्येक भाइले आफ्नो थलैो िछटो-िछटो भूइँमा राखे। 12

त्यस नोकरले बोराहरू िनरीक्षण गनर् थाल्यो। उनले सबभन्दा जेठोबाट
शुरू गररे कान्छोसम्म िनरीक्षण गयोर्। उनले िबन्यामीनको बोरामा
चाँदीको कचौरा भेट्यो। 13 ती दाज्यू-भाइहरू अत्यन्त ैदःुखी भए।
ितनीहरूले आफ्नो दःुख प्रदशर्नगनर् आफ्ना लुगाहरू च्याते। ितनीहरूले
बोराहरू आफ्नो-आफ्नो गधमा चढाए र शहरितर फकेर् ।

14 यहूदा अिन उसका दाज्यू-भाइहरू यूसुफको घरमा गए। यूसुफ
त्यितन्जेल त्यही िथए। ती दाज्यू-भाइहरू भूइँमा उनी अिघ िनहुिरए। 15

यूसुफले ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरूले िकन यस्तो कुरा गयोर्? के
ितमीहरूलाई थाह छैन म जस्तो मािनसिसत अगमवाणी गनेर् अभ्यास
अिन यस्तो वस्तु पत्तो लगाउने क्षमता छ?”

16 यहूदाले भने, “व्याख्या गनेर् कुन ैबाटो छैन। हामी दोषी छैनौ भनी
सािबत गनेर् हामीिसत कुन ैसबूत न ैछैन। परमेश्वरले मात्र दोषी मािनस
पत्तो लगाउनु भएको छ। यसथर् हामी दवु ैअिन जसको थलैामा कचौरा
भेिटयो कमारा कै रूपमा सेवा गनर् तयार छौ।”

17 तर यूसुफले भने, “म ितमीहरू सबलैाई कमारा बनाउँिदन। त्यही
मािनस मात्र कमारा हुनेछ जसले कचौरा चोरी गरकेो छ। अरू ितमीहरू
शािन्तिसत ैआफ्ना बाबु भएको भूिममा जान सक्छौ।”

यहयहूूदालदालेे िबन्यामीनकोिबन्यामीनको िनिम्तिनिम्त िवन्तीिवन्ती गरगरेे
18 त्यसपिछ यहूदा यूसुफको निजक गए अिन भने, “महाशय, दया

गरी मलाई स्पष्टिसत केही भन्न िदनु होस्। दया गरी मिसत निरसाउनु
होस्। म जान्दछु तपाई ंिफरऊन राजा सरह हुनुहुन्छ। 19 हामी अिघल्लो
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पाली यहाँ हँुदा तपाईलें सोध्नु भयो, ‘के ितम्रो बाबु अथवा दाज्यू-भाइहरू
छन्?’ 20 हामीले उत्तर िदयौं, ‘हाम्रा बाबु हुनुहुन्छ, उहाँ बूढो मािनस
हुनुहुन्छ। अिन हाम्रो सानो भाइ पिन छ। हाम्रा बाबुले त्यसलाई खबु ैप्रेम
गनर् ु हुन्छ कारण त्यो उहाँको वृद्ध अवस्थामा जन्मेको हो। त्यस सानो
छोराको दाज्यू पिन मयोर्। यसथर् त्यस आमाबाट जन्मेर बाँचेको छोरो त्यो
मात्र हो। हाम्रा बाबुले उसलाई खबु ैमाया गनर् ुहुन्छ।’ 21 तब ितमीले
हामीलाई भनेका िथयौ, ‘त्यसो भए त्यस भाइलाई मकहाँ िलएर आऊ।’
म उसलाई हेनर् चाहन्छु। 22 अिन हामीले तपाईलंाई भनेका िथयौं, ‘त्यो
भाइ आउन सकै्तन। उनले बाबुलाई छोड्न सकै्तन। यिद उसको बाबुले
यसलाई पिन गुमाउनु पर ेितनी अत्यन्त ैशोकाकुल हुनेछन्। ितनी त्यही
शोकमा मनर् पिन सक्छन्।’ 23 तपाईलें भन्नु भएको िथयो, ‘ितमीले
आफ्नो कान्छो भाइलाई मकहाँ अवश्य ल्याउनु पछर् , होइन भने
ितमीहरूले अन्न पाउँने छैनौ।’ 24 यसथर् हामी आफ्ना बाबु भएको
ठाउँमा गयौं अिन तपाईलें बताउनु भएका कुराहरू सब ैउनलाई बतायौं।

25 “पिछ हाम्रा बाबुले भन्नुभयो, ‘हाम्रो िनिम्त ितमीहरू फेिर गएर अन्न
िकन।’ 26 अिन हामीले आफ्नो बाबुलाई भन्यौ, ‘हामी आफ्नो कान्छो
भाइ निलइ जान सकै्तनौ। शासकले भनेका छन् जबसम्म उनी हाम्रा
कान्छो भाइलाई देख्दनैन् तबसम्म हामीलाई अन्न बेच्ने छैनन्।’ 27 तब
हाम्रा बाबुले हामीलाई भन्नुभयो, ‘ितमीहरूलाई थाहा छ मेरी पत्नी
राहेलले मेरो िनिम्त दइुवटा छोरा जन्माइन्। 28 एकजनालाई मलेै टाढा
पठाएँ अिन जङं्गली पशुहरूले उसलाई मायोर्। अिन अिहलेसम्म मलेै
उसलाई देखेको छैन। 29 अिन यिद अकोर् छोरो पिन ितमीहरूले लगेर
यिद उसलाई केही खतरा भए, तब मलेै मेरो काल पखर्नु पदैर्न, त्यो मेरो
िनिम्त मृत्य ुन ैहुनेछ।’ 30 अब, सोच्नु होस् यिद हामी त्यसलाई निलई
गए के हुन्छ होला। हाम्रा बाबुको जीवनको महत्व पूणर् अङ्ग न ैयही केटो
हो। 31 यिद हाम्रा बाबुले त्यस केटोलाई हामीिसत नदेखे ितनी मनेर्छन् र
त्यसमा हामी दोषी हुनेछौं। हामी आफ्ना शोकाकुल बाबुलाई िचहान िभत्र
पठाउने छौं।

32 “त्यस केटोको िजम्मादारी मलेै िलएँ। मलेै मेरो बाबुलाई भनें, ‘यिद
मलेै त्यस केटोलाई फकार्ई ल्याइन भने तपाईलें मलाई सारा जीवनभिर
दोष िदन सक्नु हुन्छ।’ 33 यसथर् म तपाईिंसत िबन्ती गछुर् , त्यस
केटोलाई आफ्नो दाज्यूहरूिसत फकर् न िदनु होस्, अिन म बस्छु र
तपाईकंो कमारो बिनन्छु। 34 यिद केटो मसँग ैफिर्कदनै भने म आफ्नो
अनुहार बुबालाई देखाउन सिक्दनँ। यसले के आपित्त मेरो बुबामािथ
आउनेछ, म हेनर् भयभीत छु।”

ययूसूुफसुफ भन्छभन्छ ऊऊ कोको होहो

यूसूफले अब केही क्षण पिन आफूलाई िनयन्त्रणमा राख्नु
सकेन। ितनी त्यहाँ भएका सब ैमािनसहरूको अघाडी रोए।
यूसुफले भने, “प्रत्येकलाई यो ठाउँ छोडी जानु भन।” यसथर्

मािनसले त्यो ठाउँ छोडी िदए। खाली ती दाज्यू-भाइहरू मात्र यूसुफिसत
बसे। त्यसपिछ यूसुफले ितनी को हुन् भने। 2 यूसुफ रोइरहे अिन
िफरऊनको घरमा भएका जन्म ैिमश्र देशीहरूले सुने। 3 यूसुफले उनका
दाज्यू-भाइहरूलाई भने, “म ितमीहरूका भाइ यूसुफ हँु। के मेरा बाबु
कुशल हुनुहुन्छ?” तर दाज्यू भाइहरूले ितनलाई उत्तर िदएनन्। ितनीहरू
अलमल्ल पर ेअिन घबराएका िथए।

4 यसथर् यूसुफले आफ्ना दाज्यू-भाइहरूलाई फेिर भने, “मकहाँ
आऊ। म िबन्ती गछुर् , ितमीहरू मेरो निजक आओ” यसथर् ितनीहरू
यूसुफको निजकमा गए। अिन उनले ितनीहरूलाई भने, “म ितमीहरूको
भाइ हँु। म त्यही भाइ हँु जसलाई ितमीहरूले िमश्र देशमा कमारोको
रूपमा बेचेका िथयौ। 5 अिहले िचन्ता नगर। ितमीहरू आफैं िसत आफूले
गरकेो कायर्को िनिम्त निरसाऊ। मलाई यहाँ ल्याउनमा परमेश्वरको एउटा
योजना हो। म यहाँ ितमीहरूको जीवन बचाउनुको िनिम्त छु। 6 यस
भयकंर अिनकाल दइु बषर्सम्म चल्यो अिन अझ ैपाँच बषर्सम्म कुन ैअन्न-
बाली तथा उिद्भदको उब्जाऊ िबना अिनकाल चिलरहने छ। 7 यसथर्
ितमीहरूका मािनसहरूलाई बचाउनको िनिम्त परमेश्वरले मलाई यस
देशमा ितमीहरूभन्दा अिग पठाउनु भयो। 8 यसथर् मलाई यहाँ
पठाएकोमा ितमीहरूको कुन ैदोष छैन। यो परमेश्वरको इच्छा िथयो।

परमेश्वरले मलाई िफरऊनको बुबा जस्त ैबनाउनु भयो। म िमश्रको सम्पूणर्
भूिम अिन िफरऊनको घरको राज्यपाल हँु।”

िमश्रमािमश्रमा इस्राएललाईइस्राएललाई िनम्तोिनम्तो

9 यूसुफले भने, “चाँडो गर अिन मेरा बाबुकहाँ जाऊ। उनलाई भन
उनका छोरो यूसुफले यो समाचार पठाएको छ।” परमेश्वरले मलाई
िमश्रदेशको शासक बनाउनु भएको छ। यसथर् मकहाँ आउनु। अबेर
नगरी। अिहले न ैआउनु। 10 ितमीहरू गोशेनमा मेरो निजकै बस्न
सक्छौ। ितमी, ितमीहरूका बाल-बच्चाहरू, नाित-नाितनाहरू साथ ैसबै
ितम्रा पशुहरूलाई यहाँ स्वागत गिरन्छ। 11 म आउँदो पाँच बषर्सम्म हुने
अिनकालमा ितमीहरूको हेरचाह गनेर्छु। यसथर् ितमीहरू र ितमीहरूका
पिरवारहरूले आफूसँग भएका कुन ैचीज पिन हराउने छैनौ।

12 यूसुफले आफ्ना दाज्यू-भाइहरूिसत कुरा गरी रहे। उनले भने,
“अब ितमीहरू जान्नेछौ म साँच्चै न ैयूसुफ हँु र ितमीहरूको भाइ
िबन्यामीनले जान्दछ म यूसुफ न ैहँु। म ितमीहरूको भाइ ितमीहरूिसतै
बात गरी रहेको छु। 13 यसथर् मेरा बुबालाई मलेै िमश्र देशमा पाएको
सम्मानको िवषयमा भिनदेऊ। ितमीहरूले यहाँ देखेको प्रत्येक कुरा
सुनाई देऊ। अब झट्टै जाऊ अिन मेरा बुबालाई यहाँ िलएर आऊ।” 14

त्यसपिछ ितनको भाइ िबन्यामीनिसत यूसुफले आिलङ्गन गर ेअिन
ितनीहरू दवुजैना रून शुरू गर।े 15 त्यसपिछ यूसुफले आफ्ना सबै
दाज्यू-भाइहरूलाई म्वाइँ खाए अिन ितनीहरूको िनिम्त रोए। त्यसपिछ
उनका दाज्यू-भाइहरू उनीसँग कुरा गनर् थाले।

16 िफरऊनले थाहा पाए यूसुफका दाज्यू-भाइहरू त्यहाँ आएका
िथए। िफरऊको राजमहलमा प्रत्येकले यो खबर चाल पाए। िफरऊन र
उनका सेवकहरू यो खबर सुनेर खशुी भए। 17 यसकारण िफरऊनले
यूसुफलाई भने, “ितम्रो दाज्यू-भाइहरूलाई भन ितनीहरूलाई जित अन्न
चािहन्छ िलएर कनान देशमा जाऊन। 18 आफ्ना दाज्यू भाइहरूलाई
भन ितनीहरू आफ्नो बाबु र पिरवारहरू िलएर यहाँ मकहाँ आउन्।
जीवन िनवार्हको िनिम्त म ितनीलाई यहाँको सब भन्दा असल भूिम
िदनेछु अिन ितनीहरूले सबभन्दा असल भोजन गनेर् छन्।” 19 त्यसपिछ
िफरऊनले भने, “ितम्रा दाज्यू-भाइहरूलाई यहाँ भएका गाडीहरू मध्ये
सबभन्दा असल चाँिह िदनु। ितनीहरूलाई भन ती गाडीहरूमा ितनीहरू
कनान गएर आफ्ना बाबु र जहान, छोरा-छोरीहरू िलएर आउनु। 20

आफ्ना ती सर-समानहरूको िफक्री नगर जो ितमी आफूसँग ैल्याउन
सक्दनैौ िकनभने िमश्रका सवोर्त्तम वस्तुहरू ितनीलाई िदइनेछ।”

21 यसथर् इस्राएलका छोराहरूले यसो गर।े िफरऊनले प्रितज्ञा गर ेझैं
यूसुफले ितनीहरूलाई गाडीहरू िदए। ितनीहरूको यात्राको िनिम्त
प्रशस्त भोजन पिन िदए। 22 यूसुफले ितनीहरू प्रत्येकलाई सुन्दर
लुगाको जोडा िदए। तर िबन्यामीनलाई चाँिह ितनले राम्रो लुगाले
बिनएको पाँच जोडा िदए। िबन्यामीनलाई ितनले चाँदीको तीन सय िसक्का
पिन िदए। 23 यूसुफले आफ्ना बाबुको िनिम्त उपहारहरू पिन पठाए।
ितनले दश गधामा लदाएर िमश्र देशको राम्रा-राम्रा समानहरू पठाइ िदए
अिन आफ्ना बाबु िलएर आउनको लािग दशवटा छाउरी गधामा अन्न,
रोटी र अरू भोजनहरू पूरा लादेर पठाए। 24 त्यसपिछ यूसुफले आफ्ना
दाज्यू-भाइहरूलाई जाने अनुमित िदए। अिन जब ितनीहरू जान लागेका
िथए यूसुफले ितनहरूलाई भने, “सरासरी घर जानु बाटोमा कत ैलडाइँ
नगनर् ु।”

25 यसथर् ती दाज्यू-भाइहरू िमश्र देश छोडी ितनीहरूका िपता भएका
देश कनानमा गए। 26 दाज्यू-भाइहरूले उनलाई भने, “बाबु, यूसुफ
अझसम्म जीिवत छ। अिन त्यो समस्त िमश्र देशको शासक छ।”
ितनीहरूका बाबुले के सोच्नु पनेर् केही जानेन। प्रथम त, ितनले आफ्ना

छोराहरूको कुरामा िवश्वास गरनेन्। 27 तर ितनीहरूले उनलाई यूसुफले
भनेको प्रत्येक कुरा बताए। अिन यूसुफले आफ्नो बाबुलाई िमश्र देश
िलएर आउनु भनी पठाएको गाडीहरू याकूबले देखे। ितनी उत्तेिजत र
अत्यन्त ैखशुी भए। 28 इस्राएलले भने, “अब म ितमीहरूलाई िवश्वास
गछुर् । मेरो छोरो यूसुफ अझ जीिवत छ। मेरो मृत्यअुिघ म उसलाई भेट्न
जानेछु।”
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इस्राएललाईइस्राएललाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको िवश्वसनीयतािवश्वसनीयता

यसथर् इस्राएलले िमश्र देशको यात्रा शुरू गर।े पिहला ितनी
बशेर्बा गए। त्यहाँ ितनले आफ्नो बुबा इसहाकका
परमेश्वरलाई बिल चढाए। उनले परमेश्वरको आराधना गर।े 2

त्यस रात परमेश्वर इस्राएलिसत सपनामा बोल्नु भयो। परमेश्वरले
भन्नुभयो, “याकूब, याकूब।”
अिन इस्राएलले उत्तर िदए, “म यहाँ छु।”
3 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “म परमेश्वर हँु, ितम्रा बाबुको परमेश्वर।

िमश्रमा जान नडराऊ िमश्रमा म ितमीलाई ठूलो जाितहरू बनाउनेछु। 4

म ितमीसँग ैिमश्र जानेछु, तर म आफैं ले िनश्चय न ैिमश्रबाट ितमीलाई
फकार्एर ल्याउनेछु। जब ितमी मछौर् ितम्रो आँखा आफ्नो हातले बदं
गिरिदने यूसुफ हुनेछ।”

इस्राएलइस्राएल िमश्रिमश्र जान्छन्जान्छन्

5 त्यसपिछ याकूबले बेशेर्बा छोडे र िमश्रको यात्रा गर।े उसका
छोराहरू, पत्नीहरू र ितनीहरूका सब ैनानीहरू िमश्रमा ल्याए।
िफरऊनले पठाएको गाडीहरूमा ितनीहरूले यात्रा गर।े 6 ितनीहरूिसत
गाई-वस्तुहरू र िमश्रमा ितनीहरूिसत भएका सब ैचीजबीजहरू िथए।
यसथर् आफ्नो सब ैनानीहरू र पिरवारिसत िमश्र गए। 7 ितनीिसत
ितनका छोरा-छोरीहरू र नाती-नाितनीहरू िथए। ितनका सब ैपिरवार
ितनीिसत िमश्रमा गए।

याकयाकूूबकोबको पिरवारपिरवार

8 ितनीिसत िमश्र जाने छोरा-छोरी तथा पिरवार ियन ैहुनः
रूबेन याकूबका जेठो छोरो िथए। 9 रूबेनका छोराहरूः हनोक, पल्ल,ु
हेस्रोन अिन कमीर् िथए।
10 िशमोनका छोराहरूः यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन अिन सोहर
र कनानी पिन िथए। (शाओल कनानी पत्नीबाट जन्मेका िशमोनका
िथए।)
11 लेवीका छोराहरूः गेशोर्न, कहात र मरारी िथए।
12 यहूदाका छोराहरूः एर, ओनान, शेला, पेरसे अिन जेरह िथए।
(एर र ओनान कनानमा हँुद ैमर।े) पेरसेका छोराहरूः हेस्रोन, अिन
हामूल िथए।
13 इस्साकारका छोराहरूः तोला, पुवा, योब र िशम्रोन िथए।
14 जबूलूनका छोराहरूः सेरदे, एलोन अिन यहलेल िथए।

15 रूबेन, िशमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार अिन जबूलून याकूबकी पत्नी
लेआबाट जन्मेका छोराहरू िथए। लेआले यी छोराहरू पद्यानआराममा
जन्माएकी िथइन्। ितनकी एउटी दीना नाउँ भएकी छोरी पिन िथइन्।
यस पिरवारमा तेत्तीस जना मािनसहरू िथए।

16 गादका छोराहरूः ियम्ना, ियश्वा, ियश्वी, र बरीआ िथए।
ितनीहरूकी बिहनी सेरह, ितनीहरूिसत बरीआका हेबेर र मलिकयल
नाउँ भएका छोराहरू पिन िथए।
17 अशेरका छोराहरूः ियम्ना, ियश्वा, ियश्वी र बरीआ िथए।
ितनीहरूकी बिहनी सेरह, ितनीहरूिसत बिरआका हेवेर र मलिकयल
नाउँ भएका छोराहरू पिन िथए।

18 यी सब याकूबकी पत्नी लेआकी कमारी िजल्पाबाट जिन्मएका िथए।
(िजल्पा लाबानले आफ्नी छोरी लेआलाई िदएको कमारी हो।) त्यस
पिरवारमा सोह्र जना मािनसहरू िथए।

19 याकूबिसत उसकी पत्नी राहेलबाट जन्मेको छोरो िबन्यामीन
िथयो। (यूसुफ पिन राहेलबाट न ैजन्मेको हो तर ऊ अिघदेिख न ैिमश्र
देशमा िथयो।)
20 िमश्रमाहँुदा यूसुफको दइुवटा छोराहरू जिन्मएः मनश्शे अिन एप्रैम
िथए। ओन शहरका एक जना पूजाहारी पोतीफेराकी छोरी आसनतले
यूसुफका लािग यी छोराहरू जन्माइन्।
21 िबन्यामीनका छोराहरूः बेला, बेकेर, अश्बेल, गेरा, नामान, एही
शेश, मुप्पीम, हुप्पीम अिन आदर् िथए।

22 ियनीहरू याकूबकी पत्नी राहेलबाट जन्मेका छोराहरू िथए। यस
पिरवारमा चौध जना मािनसहरू िथए।

23 हुशीम दानका छोरो िथयो।
24 नप्तालीका छोराहरूः यहसेल, गुनी, येसेर अिन िशल्लेम िथए।

25 याकूब र िबल्हाबाट जन्मेका छोराहरू ितनीहरू न ैिथए। (िबल्हा
लाबानले आफ्नी छोरी राहेललाई पठाएको कमारी िथइ।) यस पिरवारमा
सात जना मािनसहरू िथए।

26 याकूबका सन्तानहरू जम्मा छयसठ्ठी जना िथए जो ितनीिसत
िमश्र देश गएका िथए। (यस संख्यामा याकूबका छोरा बुहारीहरू परकेा
छैनन्।) 27 त्यसमा यूसुफका दइुजना छोराहरू पिन िथए जो िमश्र
देशमा जन्मेका िथए। यसथर् िमश्र देशमा याकूब पिरवारका मािनसहरू
जम्मा सत्तरी जना िथए।

इस्राएलइस्राएल िमश्रमािमश्रमा पुग्छपुग्छ
28 याकूबले यूसुफिसत कुराकानी गनर् यहूदालाई पिहले पठाए। गोशेन

भूिममा यहूदा यूसुफिसत कुरा गनर् गयो। त्यसपिछ याकूब र उनका अन्य
मािनसहरू त्यस भूिममा गए। 29 यूसुफले थाहा पाए ितनका बाबु आउँदै
हुनु हुन्छ। यसथर् यूसुफले इस्राएल तथा ितनका बाबुलाई गोशेनमा भेट्न
जान रथ तयार पार।े जब यूसुफले आफ्नो बाबुलाई भेटे र धेर ैबेरसम्म
आिंलगन गर ेर धेर ैबेरसम्म रोए।

30 तब इस्राएलले यूसुफलाई भने, “अब म शािन्तिसत प्राण त्याग्न
सक्छु। मलेै तेरो मुख देखें अिन बुझें तँ िजउँद ैछस्।”

31 यूसुफले आफ्नो दाज्यू-भाइ तथा बाबुका अरू पिरवारलाई भने,
“म जान्छु र िफरऊनलाई ितमीहरू यहाँ आएको कुरा गछुर् । म
िफरऊनलाई भन्छु ‘मेरा दाज्यू-भाइ र मेरो बाबुका अरू सन्तानहरूले
कनान देश छोडेर यहाँ मकहाँ आएका छन्। 32 यी पिरवारहरू
गोठालाहरू िथए। ितनीहरूले सधैँ भेंडा र गाई-गोरूहरू पाल्थे।
ितनीहरूिसत भएका गाई-वास्तुहरू सब ैिलएर आएका छन्।’ 33 जब
िफरऊनले बोल्ने छन् र ितमीहरूलाई ितनले सोध्ने छन्, ‘ितमीहरूले के
काम गछौर्?’ 34 ितमीहरूले उनलाई भन्नु, ‘हामी भेंडा गोठालाहरू हौं।
जीवनभिर हामी भेंडा गोठाला िथयौं। अिन हामी भन्दाअिघ हाम्रा
पुखार्हरू पिन भेंडागोठाला न ैिथए।’ तब िफरऊनले ितमीहरूलाई गोशेन
भूिममा बस्ने अनुमित िदनेछन्। िमश्र देशीहरूले गोठालाहरू मन
पराउँदनैन्, यसथर् ितमीहरू गोशोनमा बस्दा राम्रो हुन्छ।”

इस्राएलइस्राएल गोशगोशेेनमानमा बस्छन्बस्छन्

यूसुफ िफरऊनकहाँ गए अिन भने, “मेरा बाबु, दाज्यू-
भाइहरू र सब ैितनीहरूका पिरवारहरू कनान देश छाडेर
ितनीहरूिसत भएका सब ैपशुहरू तथा प्रत्येक चीज िलएर

यहाँ मकहाँ आएका छन्। अिहले ितनीहरू गोशेन भूमीमा छन्।” 2

िफरऊनकहाँ जान यूसुफले अरू आफ्ना पाँच दाज्यू-भाइहरूलाई रोजे।
3 िफरऊनले ती दाज्यू-भाइहरूलाई भने, “ितमीहरूको काम धन्धा

के हो?”
ितनीहरूले िफरऊनलाई भने, “हजूर, हामीहरू भेंडा गोठालाहरू हौं।

अिन हाम्रा अिघका िपता-पुखार्हरू पिन भेंडा गोठालाहरू न ैिथए।” 4

ितनीहरूले िफरऊनलाई भने, “कनान देशमा अिनकालको घोर प्रकोप
परकेो छ। हाम्रा पशुहरूको िनिम्त त्यहाँ कुन ैभूिममा घाँस छैन। यसथर्
हामी यस भूिममा बस्न भनी आएका छौ र तपाईलाई अनुमितको िनिम्त
िबन्ती गछौर्।”

5 तब िफरऊनले यूसुफलाई भने, “ितम्रा बाबु अिन दाज्यू-भाइहरू
ितमी कहाँ आएका छन्। 6 ितनीहरूका लािग बस्ने कुन ैठाउँ िमश्रमा
ितमी छान्न सक्छौ। आफ्ना बुबा र भाइहरूको लािग असल ठाउँ
छािनदेऊ। गोशेनको भूिममा ितनीहरूलाई बस्ने अनुमित देऊ। यिद
ितनीहरूमध्ये कोही राम्रा गोठाला छन् भनी ितमीलाई थाहा छ भने
ितनीहरूलाई मेरा पशुहरू हेनेर् िजम्मा देऊ।”

7 तब यूसुफले आफ्ना बाबु याकूबलाई िफरऊनिसत भेट गनर् बोलाए।
याकूबले िफरऊनलाई आशीवार्द िदए।

8 अिन िफरऊनले उनलाई भने, “ितम्रो उमेर कित हो?”
9 याकूबले िफरऊनलाई भने, “मेरो जीवन छोटो अिन दःुखले

भिरएको छ। म केवल एक सय तीस बषर् पुगेको छु। यो मेरा पुखार्हरूिसत
तुलना गदार् केही होइन जब ितनीहरू यस धतीर्मा बाँचेका िथए।”
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10 याकूबले िफरऊनलाई आशीवार्द िदए अिन उनले िफरऊनबाट
िवदा िलए।

11 यूसुफले िफरऊनको िनदेर्शन अनुसार आफ्ना बुबा र दाज्यू-
भाइहरूलाई िमश्रको सब ैभन्दा मिललो भूिम रामसेसेमा राखे। 12

यूसुफले आफ्ना बाबु, दाज्यू-भाइ तथा ितनीहरूका मािनसहरूलाई
चािहएको खाद्य पदाथर्हरू पिन िदए।

ययूसूुफसुफ िफरऊनकोिफरऊनको िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम िकन्छन्िकन्छन्

13 अिनकालको समयले अझ भयकंर रूप धारण गयोर्। त्यस भूिममा
कत ैखाद्य वस्तुहरू िथएन। अिनकालको समयले गदार् िमश्र र कनानको
अवस्था सोचनीय भयो। 14 त्यस भूिमका मािनसहरूले धेर ैभन्दा धेरै
अन्न िकन्न थाले, यूसुफले रूिपयाँ जम्मा गर ेअिन िफरऊनको महलमा
ल्याए। 15 केही समय पिछ िमश्र र कनान देशका मािनसको पसैा
सिकयो। ितनीहरूले आफ्नो सब ैपसैा अन्न िकनेर ैखचर् गर।े यसथर्
िमश्रका मािनसहरूले यूसुफलाई भने, “हाम्रो पसैा सिकयो हामीलाई
खाने कुरा िदनुहोस्। यिद हामीले खान पाएनौ भने तपाईकंो अिघ न ैहामी
मनेर्छौं।”

16 तर यूसुफले भने, “ितमीहरूले आफ्नो गाई-वस्तुहरू मलाई देऊ
तब म अन्न िदनेछु।” 17 यसथर् मािनसहरूले आफ्नो सब ैपशुहरूको
बदलीमा खाद्यान्न िकने। त्यस बषर् यूसुफले मािनसहरूबाट भेंडा, बाख्रा,
घोडा र गधा िलए अिन ितनीरूलाई खाद्यान्न िदए।

18 तर अकोर् बषर् मािनसहरूिसत अन्न िकन्ने पसैा तथा पशुहरू केही
िथएन। यसथर् मािनसहरू यूसुफकहाँ गए अिन भने, “तपाई ंजान्नु हुन्छ
हामीिसत पसैा छैन अिन पशुहरू पिन तपाईकैं भए। यसथर् हामीिसत यस
घडी हाम्रो जीवन र जग्गा जमीनबाहेक केही छैन। 19 अब हामी तपाईकंो
नजरको सामुन्ने मनेर्छौं। तर यिद तपाईलें हामीलाई अन्न िदनु भयो भने
हामी िफरऊनलाई जमीन िदनेछौ र उनको कमारा कमारी हुनेछौं।
हामीलाई अन्नको बीउ िदनोस् त्यसलाई छररे हामी अन्न उब्जाउन
सक्छौं। त्यसो भए हामी मदैर्नौ र बाँच्छौ अिन हाम्रो िनिम्त भूिमले फसल
फेिर उब्जाउनेछ।”

20 यसथर् यूसुफले िफरऊनको िनिम्त िमश्र देशको सब ैभूिम िकने।
सब ैमािनसहरूले यूसुफलाई भूिम बेचे। अिनकाल लागेको हुनाले
ितनीहरूले त्यसो गर।े 21 जहाँ सम्म साधारण मािनसहरूको कुरा छ,
उनले ितनीरूलाई सम्पूणर् िमश्रका शहरहरूमा घुमिफर गनेर् अनुमित िदए।
22 पूजाहारीहरूको भूिम मात्र यूसुफले िफरऊनको िनिम्त िकनेनन्।
पूजाहारीहरूले आफ्नो भूिम बेच्न परने कारण ितनीहरूको कायर्को
िनिम्त िफरऊनले ितनीहरूलाई पसैा िदन्थे। यसथर् अन्न िकन्दा
ितनीहरूले त्यही पसैा खचर् गर।े

23 यूसुफले मािनसहरूलाई भने, “मलेै िफरऊनका िनिम्त
ितमीहरूको भूिम ल्याएँ। यसथर् म ितमीहरूलाई बीउ िदन्छु जसले गदार्
ितमीहरू त्यसलाई खेतमा छनर् सक्छौ।

24 “फसल उठाउँदा ितमीहरू उब्जनीको पाँचौ िहस्सा िफरऊनलाई
िदनु पछर् । आफ्नो िनिम्त ितमीहरूले अकोर् फसलको िनिम्त बीउ चार
भाग राख्न सक्छौं। आफ्नो खेतमा र अन्न उब्जाउन सक्छौ। अब
ितमीहरू आफ्नो पिरवार र नानीहरूलाई खवुाउन सक्छौ।”

25 मािनसहरूले भने, “हामी िफरऊनको कमारा हुन खशुी छौं। कारण
तपाईलें हामीलाई हाम्रो जीवन दान िदनु भयो।”

26 यसथर् यूसुफले त्यस समयमा एउटा िनयम बनाए जुन आजसम्म
चिलरहेको छ। त्यस िनयमले यसो भन्छ “भूिमबाट उब्जेको प्रत्येक
चीजको पाँच भागमा एक भाग चािह िफरऊनको हो। पूजाहारीहरूले
राखेको भूिम मात्र िफरऊनको होइन नत्र िमश्र देशको पुर ैभूिम
िफरऊनको हो।”

“िमश्रिमश्र ददेेशमाशमा मलाईमलाई नगाडनगाड”
27 इस्राएल िमश्र देशको गोशेन भूिममा बसे। ितनका पिरवारहरू बढेर

अित िवशाल भयो। ितनीहरूले िमश्रमा भूिम पाए अिन राम्रो जीवन
िबताए।

28 याकूब िमश्र देशमा सत्र बषर्सम्म बसे। यसथर् ितनी एक सय
सैंतालीस बषर्का भए। 29 इस्राएलले आफ्नो मृत्यकुो समय आयो भनी

थाहा पाए। यसथर् ितनले आफ्नो छोरो यूसुफलाई बोलाएर भने, “यिद
तैंले मलाई साँच्चै प्रेम गछर्स् भने आफ्नो हात मेरो ितघ्रामुिन राखेर कसम
खा। मलाई वचन दे जे म भन्छु त्यही मान्छु भनेर म प्रित तँ साँचो हो।
जब म मछुर्  मलाई िमश्र देशमा नगाड। 30 मलाई त्यही जग्गामा गाड्नु
जहाँ मेरा िपता-पुखार्हरू गािडएका छन्। मलाई िमश्रबाट बािहर लगेर
हाम्रा पिरवारको िचहान घारीमा गाड्नु।”
यूसुफले भने, “तपाईलें जे भन्नु हुन्छ म त्यही गछुर्  म वचन िदन्छु।”
31 तब याकूबले भने, “कसम खाऊ।” तब यूसुफले कसम खाए अिन

भने उनले त्यही गनेर्छन् जे उनले गनर् ु भिन कसम खाए। तब इस्राएल
आफ्नो पलङ्गमािथ अडेिसएर िशर िनहुराए।

मनश्शमनश्शेे अिनअिन एप्रैमकोएप्रैमको लािगलािग आशीवार्दआशीवार्द

केही समय पिछ यूसुफले थाहा पाए उनका बाबु िसिकस्त
िबमार िथए। यसथर् यूसुफले आफ्ना छोराहरू मनश्शे र
एप्रैमलाई िलएर बाबुकहाँ गए। 2 जब त्यहाँ यूसुफ पुगे

कसलेै इस्राएललाई भने, “ितम्रो छोरो यूसुफ तपाईलंाई भेट्न आएका
छन्।” इस्राएल खबु ैदबुर्ल भएका िथए तापिन ितनले आफ्नो
ओछ्यानबाट उठेर बस्ने चेष्टा गर।े

3 तब इस्राएलले यूसुफलाई भने, “सवर्शिक्तमान परमेश्वरले कनान
देशको लूजमा मलाई दशर्न िदनु भयो। परमेश्वरले त्यहाँ मलाई आशीवार्द
िदनु भयो। 4 परमेश्वरले भन्नुभयो, ‘म ितम्रो एउटा िवशाल पिरवार
बनाउनेछु। म ितमीलाई धेर ैनानीहरू िदनेछु अिन ितमी महान व्यिक्त हुने
छौ। ितम्रा पिरवारले यो भूिममा सधैँको िनिम्त अिधकार जमाउनेछन्।’ 5

अिन अिहले ितम्रा दइु छोराहरू छन्। यी छोराहरू म िमश्रमा आउनुभन्दा
अिघ न ैयहाँ जन्मेका हुन्। ितम्रा एप्रैम र मनश्शे छोराहरू मेरो िनिम्त
रूबेन र िशमोन जस्त ैहुन्। 6 यसथर् यी दइु भाइ मेरा छोराहरू हुनेछन्।
मेरो प्रत्येक चीजमा न ैितनीहरूले अशं पाउनेछन्। तर यिद अब ितम्रा
अरू छोराहरू जन्मे, ती ितम्रा छोराहरू हुनेछन्, र ितनीहरू एप्रैम र
मनश्शेका छोराहरू झैं भएर भिवष्यमा एप्रैम र मनश्शेको सम्पित्तको
हकदार हुनेछन्। 7 पद्दनआरामबाट यात्रा गेरपिछ राहेलको मृत्य ुभयो
जसले मलाई अत्यन्त ैशोकाकुल पायोर्। ितनी कनानमा मिरन् हामीहरू
अझ ैएप्रातपट्टी यात्रा जारी राख्यौ। मलेै ितनलाई एप्रातितर जाने बाटो
छेउमा गाडें। (एप्रात न ैबेतलेहेम हो)”

8 तब इस्राएलले यूसुफका छोराहरूलाई देखे। इस्राएलले भने, “यी
केटाहरू को हुन्?”

9 यूसुफले आफ्नो बाबुलाई भने, “ियनीहरू मेरा छोराहरू हुन।
परमेश्वरले यी छोराहरू न ैमलाई िदनु भएको हो।”
इस्राएलले भने, “ती ितम्रा छोराहरूलाई मकहाँ ल्याऊ, म

ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन्छु।”
10 इस्राएल बूढो भइसकेकोले आखाँ राम्रो देख्दनै िथए। यसथर्

यूसुफले ती छोराहरूलाई आफ्ना बाबु निजक ल्याए। इस्राएलले ती
केटाहरूलाई चुम्बन गदैर् अङ्गालो हाले। 11 तब इस्राएलले यूसुफलाई
भने, “म तँलाई हेनर् पाउँछु भनी किहल्य ैसोचेको िथइन, तर हेर,
परमेश्वरले तँ र तेरा छोराहरू समेत मलाई भेटगराउँनु भयो।”

12 यूसुफले ती केटाहरूलाई आफ्ना बाबुको घँुडाबाट हटाए अिन
ितनीहरू सब ैआफ्नो बाबुअिघ िनहुिरए। 13 यूसुफले एप्रैमलाई दािहने
ितर र मनश्शेलाई आफ्नो देब्रेितर राखे। (यसरी एप्रैम याकूबको देब्रे र
मनश्शे दािहने पट्टी िथए।) 14 तर इस्राएलले हात लम्काएर आफ्नो
दािहने हात सानो नानी एप्रैमको िशरमा राखे। त्यसपिछ उनले आफ्नो
देब्रे हात ठूलो चाँिह नानी मनश्शेको िशरमा राखे। मनश्शे पिहले जन्मेको
र एप्रैमभन्दा जेठो भएता पिन इस्राएलले त्यसको िशरमा देब्रे हात राखे।
15 अिन इस्राएलले यूसुफलाई आशीवार्द िंदद ैयसो भने,
“मेरो िपता-पुखार्हरू अब्राहाम र इसहाकले हाम्रा परमेश्वरलाई आराधना
गर,े
अिन परमेश्वरले न ैमेरो जीवनभिर डोयार्उँनु भयो।

16 उहाँ एकजना स्वगर्दतू हुनु हुन्थ्यो जसले मलाई मेरो जीवनका सबै
कष्टहरूबाट मुक्त गनर् ु भयो।
अिन म प्राथर्ना गछुर् , उहाँले यी केटाहरूलाई पिन आशीवार्द िदनु

हुनेछ।
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मेरा अिन मेरो पुखार्हरू अब्राहाम अिन इसहाकको नाउँ यी केटाहरूले
बढाउने छन्।
ितनीहरू बढुन अिन बहुसंख्यक मािनसहरूका राष्ट्र  होउन्।”
17 यूसुफले आफ्ना बाबुले एप्रैमको िशरमा दािहने हात राखेको देखे र

यस मा यूसुफ खशुी भएनन्। उनले इस्राएलको दािहने हात एप्रैमको
िशरबाट हटाएर मनश्शेको िशरमािथ राख्न चाहन्थे, र ितनले आफ्नो
बाबुको हात समाते। 18 यूसुफले आफ्नो बाबुलाई भने, “तपाईकंो दािहने
हात एप्रैमको िशरमा पयोर् तर त्यो राम्रो भएन कारण मनश्शे पिहले
जन्मेको हो। यसथर् तपाईकंो दािहने हात उसको िशरमा राख्नु होस्।”

19 तर ितनका बुबाले तकर्  गनर् ुभयो अिन भन्नुभयो, “मेरा छोरा, म
जान्दछु। म जान्दछु, मनश्शे जेठो छोरो हो अिन ऊ महान् हुनेछ। मनश्शे
ठूलो पिरवारहरूको बुबा पिन हुनेछ। तर कान्छो छोरा जेठाभन्दा अझै
महान् हुनेछ। अिन कान्छोका सन्तानहरू बढ्नेछन् अिन देशमा महान्
हुनेछन्।”

20 यसथर् इस्राएलले ितनीहरूलाई त्यस िदन आशीवार्द िदए। उनले
भने,
“जिहले पिन इस्राएलका मािनसहरूले आशीवार्द िंददा,
ितमीहरूको नाउँ उच्चारण गनेर्छन्।
ितनीहरूले भन्नेछन्, ‘परमेश्वरले ितमीहरूलाई पिन
एप्रैम र मनश्शे झैं महान बनाउन्।’”
यसरी इस्राएलले एप्रैमलाई मनश्शेभन्दा महान् बनाए।
21 तब इस्राएलले यूसुफलाई भने, “हेर, मेरो अिन्तम समय

आइसकेको छ। तर परमेश्वरले ितमीलाई सधैँ सघाउनु हुनेछ। उहाँले
ितमीहरूलाई ितमीहरूको िपता पुखार्हरूको भूिममा लजैानु हुनेछ। 22

जुन कुरो ितम्रा दाज्यू-भाइहरूलाई िदइनँ त्यो ितमीहरूलाई िदएको छु।
मलेै एमोरीहरूबाट िजतेको पहाड ितमीलाई िदन्छु। यस पहाडलाई
िजत्नको िनिम्त मलेै तरवार र धनु-काँड चलाएँ, अिन िजतें।”

याकयाकूूबलबलेे छोराहरूलाईछोराहरूलाई आशीवार्दआशीवार्द िदन्छन्िदन्छन्

तब याकूबले सब ैछोराहरूलाई बोलाए। उनले भने, “मेरा
सब ैछोराहरू मकहाँ आऊ। भिवष्यमा के हुनेवाला छ म त्यो
भन्ने छु।

2 “हे याकूबका छोराहरू, ितमीहरू सँग ैआऊ,
अिन ितम्रा बाबु इस्राएलले भनेको सुन।

रूबरूबेेनन

3 “रूबेन, तँ मेरो जेठो छोरो होस्, तँ मेरो जेठो छोरो साथै
मेरो शिक्तको पिहलो प्रमाण होस्।
तँमेरा छोराहरू मध्ये सब ैभन्दा गौरव शािल,
अिन शिक्तशाली हुन्छस्।

4 तर तेरो महत्वपूणर् शिक्त
बाढीको पानी जस्त ैशिक्तशाली िथयो
तर तैंले त्यसलाई बचाई राख्न सिकनस्।
यहीकारण तँ अरू छोराहरूभन्दा महत्वपूणर् छैनस्।
तँ आफ्नो बुबाको ओछ्यानमा चिढस्
अिन उनकी एउटी पत्नीिसत सुितस्।
तँ मेरो ओछ्यानमा गइस्
अिन त्यसलाई भ्रष्ट पािरस्।

िशमोनिशमोन रर ललेेवीवी
5 “िशमोन र लेवी दाज्यू-भाइ हुन्।
ितनीहरू आफ्नो तरवार िलएर खेल्न रूचाउँछन्।

6 ितनीहरूको दषु्ट योजनामा म भाग िलनु चाहँिदनँ
अिन ितनीहरूको सभामा उपिस्थत हुनु चाहँिदन िकनभने
ितनीहरू आफू िरसाउँदा मािनसहरू माछर्न्।
अिन आफ्नो आनन्दका लािग ितनीहरू प्राणीहरूलाई दःुख िदन्छन्।

7 ितनीहरूलाई िरसको सराप परकेो छ िकनभने यो साह्रै उग्र हुन्छ।
जब ितनीहरू िरसले बौलाहा भए, ितनीहरू साह्रै िनदर्यी भए।
ितनीहरू याकूबको भूिममा आफ्नो अशं पाउने छैनन्।

ितनीहरू याकूबको भूिममा छरपस्ट हुनेछन्।

यहयहूूदादा

8 “हे यहूदा, तेरा दाज्यू-भाइहरूले तेरो प्रशसंा गनेर्छन्।
तैंले तेरा शत्रुहरूलाई ध्वंश पानेर्छस्।
तेरा दाज्यू-भाइहरू तेरो अिघ नतमस्तक हुनेछन्।

9 यहूदा तँ िंसह जस्त ैछस्।
मेरो छोरा, तँ त्यो िंसह जस्तो देिखन्छस् जो आफूले मारकेो

जनावरमािथ उिंभदा देिखन्छ।
तँ जब आराम गनर् ढिल्कन्छस तँ िंसह जस्त ैदेिखन्छस्,
अिन कसलेै तेरो िवरोध गनेर् साहस गदैर्न।

10 यहूदाको पिरवारबाट राजाहरू हुनेछन्।
राजत्वको प्रतीक यस पिरवारबाट हराउने छैन,
जब सम्म एकजना वास्तिवक राजा आउनु हँुदनै।
तब उनको आज्ञाहरू पालन गनर् र उहाँलाई सेवा पुयार्उनु धेरै
मािनसहरू आउनेछन्।

11 उनले उसको जवान गधा सबभन्दा असल दाखको बोटमा
बाँध्नेछ।
सबभन्दा असल अङु्गरको रसमा उनले आफ्नो लुगाहरू धुनेछ।

12 उसका आँखाहरू मद्यलेगदार् राता हुनेछन्,
र उसका दाँतहरू दधूलेगदार् सेता छन्।

जबूलूनजबूलून

13 “जबूलून समुद्रको िकनारमा बस्नेछ।
समुद्रको िकनार जहाजहरूको िनिम्त सुरिक्षत ठाउँ हुनेछ।
उसको भूिम सीदोन शहरसम्म िवस्तृत रहनेछ।

इस्साखारइस्साखार

14 “इस्साखार आफ्नो जीन थलैोको बीचमा आराम
गनर् ढिल्कएको बिलयो गधा जस्तो हो।

15 ऊ हेछर्  उसको िवश्राम गनेर् ठाउँ राम्रो छ।
ऊ हेछर्  उसको जग्गा राम्रो छ।
त्यसपिछ ऊ गहु्रँ भारी बोक्न राजी हुने छ।
ऊ कमारा जस्त ैखट्न राजी हुने छ।

दानदान

16 “दानले इस्राएलका अरू कुलहरूले झैं
आफ्ना मािनसहरूको न्याय गनेर् छ।

17 दान बाटोको िकनारमा बसेको
सपर् झैं हुनेछ।
दान बाटो छेउमा सुितरहेको
सपर् झैं भयानक हुनेछ।
त्यो सपर्ले घोडाको खटु्टामा डस्नेछ,
र घोडामािथ सवार हुने भूइँमा लड्नेछ।

18 “परमप्रभु, म तपाईकंो उद्धारको प्रतीक्षामा पिर्खरहेको छु।

गादगाद

19 “एक हुल डाकुहरूले गादमािथ आक्रमण गनेर्छन्,
तर गादले ितनीहरूलाई धपाउने छ!

आशआशेेरर

20 “आशेरको भूिममा राम्रो उब्जनी हुनेछ।
त्यसले राजाका लािग उत्तम उपयोगी खाद्य प्रदान गनेर् छ।

नप्तालीनप्ताली

21 “नप्ताली स्वतन्त्र दगुनेर् मृग जस्त ैहो।
अिन उसका शब्दहरू मृगका पाठा-पाठीहरू भन्दा सुन्दर छन।
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ययूसूुफसुफ

22 “यूसुफ अत्यन्त सफल भएको छ।
यूसुफ फलले लािदएको बोट जस्त ैवसन्तमा बढने बोट जस्तै
अिन यस्तो बोट हो जसका हाँगाहरू िभत्तामा चढ्छन्।

23 धेर ैमािनसहरू ितनको िवरोधी भए
अिन ितनीिसत यदु्ध गर।े
काँडहरू िलएका मािनसहरू ितनका शत्रु भए,
24 तर दक्षता र बहादरूी अिन बिलयो धनुले गदार् उसले लडाँई िजत्यो।
याकूबको परमेश्वर गोठालाबाट साहस र शिक्त प्राप्त गनेर्छन्।

25 आफ्ना बाबुका परमेश्वरबाट उसले शिक्त पाउनेछ।
“सवर्शािक्तमान परमेश्वरले ितमीलाई आशीवार्द िदऊन,
अिन स्वगर्बाट ितमीलाई आशीवार्द िदऊन, अिन अगाध गिहरो

समुद्रबाट ितमीलाई आशीवार्द िदऊन्।
उहाँले ितमीलाई स्तन र गभर्बाट आशीवार्द िदऊन।
26 मलेै प्राप्त गरकेो आशीवार्दहरू
मेरा माता-िपताले प्राप्त गरकेो आशीवार्दभन्दा धेर ैछन्।
ती पुराना पवर्तहरू जस्त ैथुपािरएका यूसुफका यस्ता आशीवार्दहरू,
उनका दाज्यू-भाइहरू मध्ये राजकुमारको िशरमा परून्।

िबन्यामीनिबन्यामीन

27 “िबन्यामीन एउटा भोकाएको ब्वाँसो जस्त ैहो।
िबहान ऊ िशकार गछर् , जनावर माछर्  अिन खान्छ।
अिन राती ऊ लुटेका वस्तुहरू भाग लगाउँछ।”
28 ियनीहरू इस्राएलका बाह्र कुलहरू िथए। यो न ैितनका बुबाले भन्नु

भएको िथयो जब उहाँले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदनु भयो। उहाँले
प्रत्येकलाई उिचत आशीवार्द िदनु भयो। 29 तब इस्राएलले
ितनीहरूलाई आज्ञा िदए अिन भने, “म मनर् आँटेको छु। मलाई मेरो िपता
पुखार्हरूसँग गाड्नू। म एप्रोन िहत्तीको के्षत्रको ओडारमा गािडन चाहन्छु
जहाँ मेरा पुखार्हरू गािडएका छन्। 30 कनानमा माम्रेको छेउ मकपेलाको
मदैानमा भएको ओडार यही हो। यो त्यो ओडार हो जसलाई मेरा बुबा
अब्राहामले एप्रोन िहत्तीबाट इलाकासमेत आफ्नो गाड्ने िचहानको लािग
िकनेका िथए। 31 त्यही ओडार हो जहाँ अब्राहाम र उसको स्वास्नी
सारालाई गािडएको िथयो। इसहाक र उसकी स्वास्नी सारालाई
गािडएको िथयो। इसहाक र उसकी पत्नी िरबेकालाई पिन त्यस
ओडारमा गािडएको िथयो। मलेै मेरी पत्नी लेआलाई पिन त्यहाँ गाडँे। 32

त्यो ओडार िहत्ती मािनसहरूबाट िकनेको भूिम हो।” 33 आफ्ना
छोराहरूिसत कुरा गिरसके पिछ याकूबले आफनो खटु्टा ओछ्यानमा
राखे अिन अिन्तम सास फेर।े

याकयाकूूबकोबको दाहदाह-ससँँस्कारस्कार

जब याकूबको मृत्य ुभयो यूसुफ खबु ैदःुखी भए। ितनले
आफ्नो बाबुलाई अँगाले हालेर रूद ैम्वाई खाए। 2 यूसुफले
आफ्ना सेवकहरूलाई आफ्नो बाबुको अिन्तम संस्कारको

िनिम्त तयार पानर् आज्ञा िदए। (ती सेवकहरू वदै्यहरू िथए।) ती
वदै्यहरूले याकूबको शरीर अिन्तम संस्कारको िनिम्त तयार पार।े
ितनीहरूले याकूबको मृत शरीर िमश्र देशवासीहरूका िवशेष िनयम
अनुसार तयार पार।े 3 िमश्रीहरूले इस्राएलको लािग 70 िदन सम्म
शोक गर।े ितनको शरीर तयार गनेर् समय 40 िदन िभत्र पूरा भयो।
शोकको पूरा समय पिछ। यूसुफ िफरऊन कहाँ गए।

4 सत्तरी िदनपिछ शोक समय सिकयो र यूसुफले िफरऊनका
अिधकारीहरूसँग कुरा गर।े यूसुफले भने, “िफरऊनलाई यो कुरो
भनीिदनु। 5 ‘मेरा बाबुको मृत्य ुहुनअिघ, मलेै ितनलाई एउटा वचन
िदएको िथएँ। मलेै प्रितज्ञा गरकेो िथएँ म ितनलाई कनान भूिममा दफन
गनेर्छु। त्यो उनले आफ्नो िनिम्त तयार पारकेो ओडार हो। यसथर् मेरा
बाबुको अिन्तम संस्कार गनर् मलाई त्यहाँ जानु िदनु होस्। त्यसपिछ म
तपाई ंकहाँ फकेर् र आउने छु।’”

6 िफरऊनले उत्तर िदए, “आफ्नो प्रितज्ञा पालन गर। जाऊ अिन
बाबुको अिन्तम संस्कार गर।”

7 यसकारण यूसुफ आफ्नो बाबुको अिन्तम संस्कार गनर् गए।
िफरऊनका अिधकारीहरू, िफरऊनका अग्रजहरू अिन िमश्रका
अग्रजहरू समस्त यूसुफिसत गए। 8 ितनीिसत आफ्ना सब ैदाज्यू-
भाइहरू अिन ितनका बाबुका समस्त पिरवारका मािनसहरू गए। गोशेन
भूिममा खाली नानीहरू र पशुहरू मात्र िथए। 9 मािनसहरूको त्यहाँ
एउटा िवशाल घुइँचो भयो। त्यहाँ रथहरूमा र घोडसवार भएका
िसपाहीहरू पिन िथए।

10 ितनीहरू यदर्न नदीको पूवर् गोरने आतादमा गए। तब ितनीहरू
यदर्न नदीको पूवर्ितर आतादको खलामा पुगे। ितनीहरूले एउटा ठूलो
अिन शोकपूणर् अिन्तम संस्कार गर।े अिन त्यहाँ यूसुफले सात िदनसम्म
आफ्नो बुबाको मृत्य ुशोक पालन गर।े 11 जब कनान देशका मािनसहरू
जो त्यस आताद खलामा िथए, ितनीहरूले भने, “िमश्र देशवासीहरू कित
गिहरो शोक पालन गिररहेका छन्।” यसथर् ितनीहरूले त्यस भूिमको नाउँ
हािबल-िमश्रइम राखे।

12 यसथर् याकूबका छोराहरूले आफ्ना बाबुले जे भनेका िथए त्यही
गर।े 13 ितनीहरूले बुबाको मृत शरीर कनान देशमा ल्याए अिन उसलाई
त्यस ओडारमा गाडे जो मकपेला के्षत्रमा छ अिन जसलाई अब्राहामद्वारा
माम्रे निजक िहत्ती, एप्रोनबाट आफ्नो िचहानको लािग उपयोग गनर्
िकिनएको िथयो। 14 आफ्नो बुबाको मृत शरीर गाडे पिछ यूसुफ सबै
मािनसहरूसँग ैिमश्र फिर्कए जो ितनीसँग गएका िथए।

दाज्यदाज्यू-ूभाइहरूभाइहरू ययूसूुफिसतसुफिसत अझअझै ैडराइरहडराइरहेे

15 याकूबको मृत्य ुपिछ यूसुफका दाज्यू-भाइहरू िचिन्तत भए।
ितनीहरूले धेर ैबषर्अिघ यूसुफिसत गरकेो कमर्को िनिम्त ितनीहरू डराए।
ितनीहरूले भने, “हुन सक्छ, हामीले गरकेो कमर्को िनिम्त यूसुफले
अझसम्म हामीलाई घृणा गछर् ।” 16 यसथर् उसका दाज्यू-भाइहरूले
उसलाई यो संदेश पठाए, “ितम्रो बुबा मनर् ु अिघ उहाँ आफैं ले यो संदेश
ितमीलाई िदनु भनी हामीलाई भन्नु भएको िथयो। 17 उनले भने, ‘दाज्यू-
भाइहरूले ितमीिसत गरकेो कुकमर्को िनिम्त क्षमा िदनु भनी म िबन्ती
गदर्छु।’ यसथर्, यूसुफ, हामीले ितमीिसत गरकेो कुकमर्को िनिम्त दया गरी
हामीलाई क्षमा गर। हामी तपाईकंा बुबाको परमेश्वरका दासहरू हौं।”
त्यस समाचारले यूसुफलाई साह्रै दःुखी तुल्यायो, अिन ितनी खबु ैरोए।

18 ितनका दाज्यू-भाइहरू ितनीकहाँ गए अिन ितनी अिघ िनहुिरएर भने,
“हामी तपाईकंा दास हुनेछौं।”

19 तब यूसुफले ितनीहरूलाई भने, “नडराओ। म परमेश्वर होइन।
ितमीहरूलाई दण्ड िदने मेरो कुन ैअिधकार छैन। 20 यो सत्य हो
ितमीहरूले मेरो िवरूद्धमा हािन गनेर् योजना गरकेा िथयौ। तर वास्तवमा,
परमेश्वरले राम्रोको िनिम्त योजना बनाउनु भएको िथयो। परमेश्वरको
योजना अनुसार धेर ैमािनसहरूको जीवन बचाउँन मलाई प्रयोग गनर् ु
िथयो। अिन उहाँको योजना जस्तो िथयो त्यस्त ैभयो। 21 यसथर्
ितमीहरू नडराओ। म ितमीहरू र ितमीहरूका नानीहरूको हेरचाह
गनेर्छु।” यसरी यूसुफले आफ्ना दाज्यू-भाइहरूलाई राम्रा कुराहरू भने।
यसले दाज्यू-भाइहरूले धेर ैशािन्त पाए।

22 यूसुफ उनको पिरवारिसत िमश्रमा बसे। यूसुफ एक सय दश बषर्
पुगेर मर।े 23 यूसुफकै जीवन कालमा एप्रैमको छोरा-छोरी तथा नाित-
नाितनीहरू जन्मेका िथए। अिन ितनको छोरो मनश्शेबाट छोरो जिन्मयो
जसको नाउँ माकीर िथयो। यूसुफ माकीरका नानीहरूको मुख हेनर्
बाँिचरहे।

ययूसूुफकोसुफको मृत्यमृत्य

24 जब यूसुफको मनेर् बेला भएको िथयो, उनले आफ्ना दाज्यू-
भाइहरूलाई भने, “प्रायः मेरो मृत्यकुो समय भयो। तर म जान्दछु
परमेश्वरले ितमीहरूको हेरचाह गनर् ु हुनेछ, अिन यस देशबाट बािहर
लजैानु हुनेछ। परमेश्वरले अब्राहाम, इसहाक र याकूबलाई िदन्छु भनी
प्रितज्ञा गनर् ु भएको भूिममा ितमीहरूलाई लजैानु हुनेछ।”

25 तब यूसुफले मािनसहरूलाई एउटा प्रितज्ञा गनर् ु लगाए। उनले भने,
“जब परमेश्वरले ितमीहरूलाई त्यो नयाँ भूिममा लानु हुनेछ त्यस बेला
मेरा अिस्थहरू ितमीहरूिसत िलएर जानेछौं भनी प्रितज्ञा गर।”
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26 यूसुफ जब एक सय दश बषर् पुगेपिछ ितनको मृत्य ुभयो। अिन्तम
संस्कारको िनिम्त वदै्यहरूले ितनको लाश तयार पार ेअिन ितनको
शरीरलाई िमश्रमा एउटा कफनमा राखे।
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प्रस्थानप्रस्थान

िमश्रदिमश्रदेेशमाशमा याकयाकूूबकोबको पिरवारपिरवार

याकूबले आफ्ना छोराहरूिसत िमश्रदेशितर यात्रा गर ेअिन
ितनका प्रत्येक छोराहरूका आफ्नो-आफ्नो पिरवार िथए।
इस्राएलका छोराहरू ियनीहरू न ैहुन्: 2 रूबेन, िशमोन, लेवी,

यहूदा, 3 इस्साकार, जबूलून, िबन्यामीन, 4 दान, नप्ताली, गाद र
आशेर। 5 याकूबका आफ्न ैपिरवारका जम्मा सन्तानहरू सत्तरी जना
िथए। यूसुफ याकूबका बाह्रजना छोराहरू मध्ये एकजना िथए (तर ितनी
पिहलेदेिख न ैिमश्रमा िथए।)

6 यूसुफ, उनका दाज्यू-भाइहरू अिन त्यस पुस्ताका सबै
मािनसहरूको मृत्य ुभयो। 7 तर इस्राएलका मािनसहरूका धेर ैबाल-
बच्चाहरू िथए अिन ितनीहरूका सन्तान बिढ न ैरहे। इस्राएलका
मािनसहरू शिक्तशाली भए र इस्राएलीहरूले न ैिमश्र देश भिरयो।

इस्राएलकाइस्राएलका मािनसहरूकोमािनसहरूको ददुःुखःख
8 तब नयाँ राजाले िमश्रदेशमा शासन गनर् थाले। त्यो राजाले

यूसुफलाई िचन्दनै िथए। 9 त्यो राजाले आफ्ना मािनसहरूलाई भने,
“इस्राएलका मािनसहरूलाई हेर, ितनीहरू िवशाल संख्यामा छन् र
हामीभन्दा बिलया पिन छन्। 10 यी इस्राएलीहरूको संख्या वृिद्धमा
अकुंशे लगाउन हामीले केही योजनाहरू बनाउनु पछर् । यिद हामीिसत
कसलेै लडाइँ गर ेयी इस्राएलीहरू शत्रु पक्षपिट्ट लाग्न सक्छन्। अिन
ितनीहरूले हामीलाई िजतेर हामीबाट उम्कन सक्छन्।”

11 िमश्रीहरूले इस्राएलीहरूको जीवन कष्टपूणर् पानेर् िनणर्य गर।े यसथर्
िमश्रीहरूले इस्राएलीहरूमािथ कमारा-स्वामीहरू िनयकु्त गर।े ती
स्वामीहरूले िफरऊनको िनिम्त िपताम र रामसेस शहरहरू बनाउन ती
इस्राएलीहरूलाई जोर लगाए। राजाले यी शहरहरू अन्न र अरू चीजहरू
राख्न प्रयोग गर।े

12 िमश्रीहरूले इस्राएलीहरूलाई किठन-किठन कामहरू गनर् लगाउन
थाले, तर जित ितनीहरूलाई काममा लगाइन्थ्यो त्यित न ैितनीहरूको
संख्या बढथ्यो अिन फैिलन्थे। अिन िमश्रीहरू इस्राएलीहरूसँग अझै
डराउन थाले। 13 यसथर् ितनीहरूलाई िमश्रीहरूले अझ किठन कामहरू
गनर् लगाए।

14 िमश्रीहरूले इस्राएलीहरूको जीवन किठन बनाइ िदए। िमश्रीहरूले
इस्राएलीहरूलाई ईटंा र त्यसको मसला बनाउँने जस्ता किठन काम गनर्
वाध्य गराए। ितनीहरूलाई खेतमा पिन किठन काम गनर् वाध्य गराए।
ितनीहरूलाई खेतमा पिन किठन कामहरू गनर् जोर िदए। ितनीहरूले गनेर्
प्रत्येक काममा न ैइस्राएलीहरूलाई सह्रै अप्ठयारोमा पार।े

ससेेिवकाहरूिवकाहरू जसलजसलेे परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई पछ्याएपछ्याए

15 िहब्रू स्त्रीहरूले नानी जन्माउने समयमा हेरचाह गनेर् त्यहाँ दइुजना
सँुडेनीहरू िथए। ितनीहरूको नाउँ िशप्रा र पूआ िथयो। िमश्रदेशका
राजाले ती दइु सँुडेनीसँग कुरा गर।े 16 राजाले ितनीहरूलाई भने, “जब
ितमीहरूले एउटा िहब्रू स्त्रीहरूलाई नानी जन्माउनमा सहायता गनेर्छौ,
यिद छोरी जन्मेछ भने उसलाई बाँच्न देऊ। तर यिद छोरा जिन्मछ भने
तब त्यसलाई अवश्य मािरदेऊ।”

17 तर ती सँुडेनीहरूले परमेश्वरलाई सम्मान गथेर्। यसकारण
ितनीहरूले राजाको हुकुम पालन नगरी, जन्मेका बालकहरूलाई बाँच्न
िदए।

18 तब राजाले ती सँुडेनीहरूलाई बोलाए र ितनीहरूलाई भने,
“ितमीहरूले यस्तो िकन गयौर्? ितमीहरूले बालकहरूलाई िकन बाँच्न
िदयौ? यसो िकन गयौर्?”

19 सँुडेनीहरूले िफरऊनलाई उत्तर िदए, “महाराज! िहब्रू स्त्रीहरू
िमश्री स्त्रीहरूभन्दा ज्याद ैबिलया छन्। हामीहरू ितनीहरूलाई सहायता
गनर् पुग्नअिघन ैनानी जन्माइसकेका हुन्छन्।” 20 परमेश्वर सँुडेनीहरूिसत
खशुी हुनुहुन्थ्यो, यसकारण परमेश्वर ितनीहरू प्रित राम्रो हुनुहुन्थ्यो,
उहाँले ितनीहरूलाई आफ्न ैपिरवारहरू बनाउने अनुमित िदनुभयो।
िहब्रू मािनसहरूका धरै ेनानीहरू हँुद ैगए अिन ितनीहरू साह्रै

शिक्तशाली भए। 22 यसकारण राजा िफरऊनले आफ्ना सबै
मािनसहरूलाई आदेश िदए, “सब ैबािलकाहरूलाई बाँच्न देऊ। तर जब
प्रत्येक पल्ट बालक जन्मन्छ ितमीहरूले उसलाई नील नदीमा अवश्यै
फ्याँक्नु पछर् ।”

िशशुिशश ुमोशामोशा

एकजना मािनस जो लेवी कुलका िथए, ितनले लेवी कुलकै
एउटी आइमाईलाई िववाह गर।े 2 त्यो मिहला गभर्वती भई
अिन छोरा जन्माई। त्यो बालक अत्यन्त सुन्दर िथयो। यसथर्

उसकी आमाले उसलाई तीन महीनासम्म लुकाएर राखी। 3 जब उनले
त्यसलाई अझ लामो समयसम्म लुकाउन सिकन उसले एउटा डालो
बनाई अिन त्यसलाई अलकत्राले िलिप कारण यसो गदार् त्यो पानीमा
बग्थ्यो, उसले त्यो बालकलाई डालो िभत्र हाली अिन डालो िनगालोधारी
बीच नील नदीको छेउमा राखी। 4 त्यस नानीकी िददीले बालकलाई के
हँुदो रहेछ भनेर हेनर्को िनिम्त केही टाढा बसी।

5 जब िफरऊनकी छोरी नील नदीमा नुहाउन आइन् ितनकी
सेवीकाहरू नील नदीको छेउमा िंहडे, िफरऊनकी छोरीले डालो अग्ला
िनगालो घािरको बीचमा देिखन्। यसथर् ितनले त्यो डालो ल्याउन
ितनीहरू मध्ये एकजनालाई अह्राइन्। 6 राजकुमारीले ती डालो खोिलन्
र त्यसिभत्र एउटा बालकलाई रोइरहेको पाइन्। बालक रोइरहेकोमा त्यो
राजकुमारी दःुखी भइन्। त्यसपिछ ितनले थाहा पाइन् िक त्यो बालक
कुन ैिहब्रूको हो।

7 त्यस बालककी िददीले िफरऊनको छोरीलाई सोधी, “म एउटी िहब्रू
आइमाईलाई खोजँू जसले यो नानीलाई तपाईकंो िनिम्त स्याहार सुसार
गनर् सक्छे?”

8 िफरऊनकी छोरीले भनी, “हुन्छ, ल्याई देऊ।”
यसथर् त्यो केटी गएर त्यस नानीकी आफ्न ैआमालाई िलएर आई।
9 िफरऊनकी छोरीले नानीकी आमालाई भनी, “यो नानी लजैाऊ

अिन यसलाई हेरचाह गर र म ितमीलाई त्यसका िनिम्त ज्याला िदनेछु।”
तब आइमाईले नानीलाई लगी र उसलाई हेरचाह गरी। 10 त्यो नानी

हुिर्कयो अिन केही समयपिछ त्यस आइमाईले राजकुमारीलाई नानी
िदई। त्यो राजकुमारीले नानी ग्रहण गरी अिन त्यो नानीलाई उसले
पानीबाट तानेर िनकालेको हुनाले त्यसको नाउँ मोशा राखी।

मोशालमोशालेे आफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई सहायतासहायता गछगछर्र्नन््
11 जब मोशा बढेर ठूलो भए, उनी बािहर गए अिन िहब्रू, आफ्ना

मािनसहरूलाई किठन काम गनर् लगाएको देखे। एक िदन मोशाले
एकजना िमश्री मािनसले एकजना िहब्रू मािनसलाई िहकार्उँद ैगरकेो देखे।
12 मोशाले चारिैतर हेर ेर त्यहाँ कोही अरू मािनसहरू नभएकाले त्यस
िमश्री मािनसलाई माररे बालुवा तल पुर।े
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13 अकोर् िदन दइु जना िहब्रू मािनसहरूलाई आफ्स्तमा लडाइँ गदैर्
गरकेो भेटे। ितनीहरू मध्ये एकजनाको कसुर भएको उनले पाए अिन
ितनलाई भने, “ितमीले िकन आफ्नो िछमेकीलाई नोक्सान
पुयार्इरहेकाछौं?”

14 त्यस मािनसले उत्तर िदयो, “कसले ितमीलाई हाम्रो न्यायकतार् र
शासक बनायो? के ितमीले मलाई पिन मानर् लािगरहेकाछौ जस्तो ितमीले
त्यो िमश्री मािनसलाई मारकेा िथयौ?”
तब मोशा डराए। उनले सोचे, “मलेै के गरकेो िथएँ त्यो थाह भएछ।”
15 मोशाद्वारा हत्या गरकेो िवषयमा िफरऊनले पिन थाह पाए, अिन

उसलाई मानेर् िनश्चय गर।े यसकारण मोशाले आफैं लाई िफरऊन देिख
बाँच्नको िनिम्त भागेर िमद्यानमा गए।

मोशामोशा िमद्यानमािमद्यानमा

जब मोशा िमद्यानमा पुगे ऊ कुन ैकुवाको निजक बसे। 16 त्यहाँ एक
जना िमद्यान पूजाहारी बस्थे जसका सातवटी छोरीहरू िथए। छोरीहरू
ितनीहरूका िपताका भेंडाहरूका लािग त्यही कुवामा पानी िनकाल्न
आए। ितनीहरूले डँुडमा पानी भनेर् प्रयास गिररहेका िथए। 17 तर त्यहाँ
केही भेंडा गोठालाहरू जो त्यहाँ िथए केटीहरूलाई पछ्याउने चेष्टा गर।े
यसकारण मोशाले केटीहरूलाई बँचाए अिन पानी िझके र पशुहरूलाई
िदए।

18 तब ती केटीहरू ितनीहरूको बाबु रूएलकहाँ गए ितनीहरूका
बाबुले ितनीहरूलाई सोधे, “िकन आज ितमीहरू यित चाँडै घरमा
आएकाछौं?”

19 केटीहरूले उत्तर िदए, “हो बाबु, गोठालाहरूले हामीलाई पछ्याउने
चेष्टा गर,े तर एकजना िमश्र देशी मािनसले हाम्रो िनिम्त पानी ताने र हाम्रा
पशुहरूलाई खवुाए।”

20 यसकारण रूएलले आफ्नी छोरीहरूलाई भने, “त्यो मािनस कहाँ
छ? िकन ितमीहरूले उसलाई एकै्ल छोड्यौ? उसलाई यहाँ बोलाऊ अिन
उसले हामीसँग ैखाओस्।”

21 मोशा रूएलसँग बस्न राजी भए। रूएलले आफ्नी छोरी
िसप्पोरासँग मोशाको िववाह गिरिदए। 22 िसप्पोरा गभर्वती भई अिन
एउटा छोरा जन्माइ मोशाले आफ्नो छोरोको नाउँ गेशोर्म राखे िकनभने
मोशा त्यस भूिममा अपिरिचत िथए जो उनको िथएन।

परमपरमेेश्वरश्वर इस्राएललाईइस्राएललाई सहयोगसहयोग गनगनेर्ेर् िनणिनणर्र्यय िलनुिलन ुहहुुन्छन्छ
23 धेर ैसमय िबते पश्चात् िमश्रका राजाको मृत्य ुभयो। तर इस्राएलका

मािनसहरू अझ ैकठोर काम गनर् ु बाध्य िथए। यसकारण ितनीहरूले
सहायताको िनिम्त प्राथर्ना गर ेअिन ितनीहरूको प्राथर्ना परमेश्वरले सुन्नु
भयो। 24 परमेश्वरले ितनीहरूको प्राथर्ना सुन्नु भयो र उहाँले अब्राहाम,
इसहाक अिन याकूबिसत गनर् ु भएको करार सम्झनु भयो। 25 परमेश्वरले
इस्राएलका मािनसहरूको कष्टहरू देख्नु भयो अिन चाँडै ितनीहरूलाई
सहायता गनर् ु पनेर् उहाँले बुझ्नु भयो।

जिलरहजिलरहेकेोको पोथ्रापोथ्रा

त्यस समय मोशा उसको ससूराका भेंडाहरूको हेरचाह
गदैर्िथए। ितनका ससूरा ियत्रो िमद्यानमा पूजाहारी िथए।
मोशाले भेंडाहरू मरुभूिमको पिश्चमितर लगे। मोशा होरबे,

परमेश्वरको पहाड गए। 2 पवर्तमा मोशाले परमप्रभुको दतूलाई एउटा
बल्द ैगरकेो पोथ्रामा देखे।
पोथ्रामा आगो जिलरहेको िथयो तर पोथ्रा चाँिह भस्म भएको िथएन।

उनले हेर ेत्यो आगो पोथ्रामा जिल रहेको िथयो तर पोथ्रा भस्म भएको
िथएन। 3 मोशाले िवचार गर,े “िकन पोथ्रा आगो द्वारा नाश भएको छैन?”

4 जब परमप्रभुले मोशालाई त्यो दृश्य ध्यान पूवर्क हेनर् आएको
देख्नुभयो परमप्रभुले पोथ्राबाट यसो भन्द ैबोलाउनु भयो, “मोशा! मोशा!”
मोशाले उत्तर िदए, “म यहाँ छु।”
5 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “निजक नआऊ। जुन ठाउँमा ितमी

उिभरहेका छौ त्यो भूिम पिवत्र हो यसथर् आफ्नो जुत्ता खोल। 6 म ितम्रा
िपता-पुखार्हरू अब्राहाम, इसहाक र याकूबको परमेश्वर हँु।”

मोशाले उसको अनुहार छोपे िकनभने ऊ परमेश्वर ितर हेनर् डराएका
िथए।

7 परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, “िमश्रमा भएका मेरो मािनसहरूले कष्ट
भोगेको मलेै देखेको छु। मलेै ितनीहरूको शोकपूणर् प्राथर्नाहरू सुनेको छु,
जब ितनीहरूका कमारा मािलकहरूले जबरजस्ती किठन कामहरू गनर्
लगाए। म ितनीहरूको दःुखको कारण पिन जानेकोछु। 8 अब म त्यहाँ
जान्छु अिन मेरो मािनसहरूलाई िमश्री मािनसहरूबाट बचाउँछु। म
ितनीहरूलाई त्यस स्थानबाट िनकालेर ितनीहरूले कष्ट भोग्नु नपनेर्
स्थानमा िलएर जान्छु। त्यो ठाउँ धेर-ैधेर ैअसल चीजहरूले भिरएको
हुनेछ र कनानी, िहत्ती, एमोरी, पिरज्जी, िहव्वी र यबूसी जस्ता िविभन्न
जाितका मािनसहरू बसो-बास गछर्न्। 9 मलेै इस्राएलका मािनसहरूको
पुकार सुनेकोछु। मलेै देखें िमश्रीहरूले ितनीहरूका िनिम्त जीवन कित
कठोर बनाइिदएका छन्। 10 यसकारण अब म ितमीलाई िफरऊन कहाँ
पठाउँछु। जाऊ अिन मेरा मािनस इस्राएलीहरूलाई िमश्रबाट बािहर
ल्याऊ।”

11 तर मोशाले परमेश्वरलाई भने, “म कुन ैएउटा त्यस्तो महान मािनस
होइन। म कसरी त्यो मािनस हुन सक्छु जो िफरऊन कहाँ जान सक्छ र
इस्राएलीहरूलाई िमश्रबाट बािहर ल्याउन सक्छ?”

12 परमेश्वरले भन्नुभयो, “ितमीले भलो गनर् सक्छौ िकनभने म
ितमीिसत हुनेछु। यही प्रमाण हुनेछ िक मलेै ितमीलाई पठाउँदछुै ितमीले
इस्राएलीहरूलाई िमश्रदेशाबाट अगुवाई गरपेिछ, ितमी आउनेछौ अिन
यही पवर्तमा आराधना गनेर्छौ।”

13 तब मोशाले परमेश्वरलाई भने, “जब म इस्राएलीहरू कहाँ जान्छु
अिन ितनीहरूलाई भन्छु, ‘म ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूका परमेश्वरद्वारा
पठाइएको हँु,’ अिन ितनीहरूले तपाईकंो नाउँ सोधेमा मलेै के भन्नु
पनेर्छ?”

14 तब परमेश्वरले मोशालाई भन्नुभयो, “‘म जो हँु त्यही हँु’
ितनीहरूलाई भिनदेऊ, ‘म हँु,’ भन्नेले ितमीलाई ितनीहरूकहाँ पठाएको
हो।” 15 परमेश्वरले मोशालाई अझ भन्नुभयो, “ितमीले इस्राएलीहरूलाई
के भन्नु पछर्  भने, ‘परमप्रभु ितम्रो िपता-पुखार्हरूका परमेश्वर, अब्राहामका
परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो नाउँ
सदवै परमप्रभु रहनेछ। यही रूपमा मािनसहरूले मलाई पुस्तौं-पुस्तासम्म
िचन्नेछन्,’ यसकैारण मािनसहरूलाई भन, ‘परमप्रभुले मलाई ितमीहरू
कहाँ पठाउनु भएको छ।’”

16 परमेश्वरले मोशालाई फेिर भन्नुभयो, “जाऊ अिन इस्राएलका बूढा
प्रधानहरूलाई एकित्रत गर अिन ितनीहरूलाई भन, ‘यहोवा, ितमीहरूका
िपता-पुखार्हरूका अब्राहाम, इसहाक अिन याकूबका परमेश्वर मेरोअिघ
मािनस जस्त ैप्रकट हुनुभयो अिन मलाई भन्नु भयो, यहाँ िमश्रमा भोगेका
कष्टहरू र शोकहरू उहाँलाई थाह छ र ितमीहरूलाई उहाँ कष्टबाट मुक्त
गराउनु चाहनु हुन्छ। 17 उहाँले यसो भन्नु भयो ितमीहरूलाई िमश्रबाट
बािहर िनकाल्नु हुनेछ, अिन िविभन्न जाितहरूको भूिममा लानु हुनेछन्
जस्त ैकनानी, िहत्ती, एमोरी, पिरज्जी, िहव्वी र यबूसीहरू अिन दधू र मह
बिगरहेको भूिममा पुयार्उनु हुनेछ।’

18 “ती बूढा-प्रधानहरूले ितमीहरूको कुरा सुन्नेछन्। त्यसपिछ ितमी
र बूढा-प्रधानहरू िमश्रका राजा कहाँ जानेछौ। ितमीले राजालाई भन्ने छौ,
‘यहोवा िहब्रू मािनसहरूका परमेश्वर हुन्। हाम्रा परमेश्वर हामीकहाँ आउनु
भयो अिन हामीलाई तीन िदनसम्म मरुभूिममा यात्रा गनर् भन्नुभयो।
हामीले हाम्रा परमेश्वर यहोवालाई त्यहाँ बिलहरू चढाउनु पनेर्छ।’

19 “तर म जान्दछु िमश्रको राजाले ितमीहरूलाई जान िदनु हँुदनै कुनै
महा-शिक्तले मात्र उहाँलाई जानु िदने बनाउनेछौ। 20 यसथर्
ितनीहरूमाझ म अचम्मका कुराहरू गनर् महा-शिक्त प्रयोग गनेर्छु। जब म
महा-शिक्तको प्रयोग गछुर्  राजाले ितनीहरूलाई छोड्न बाध्य गनेर्छु। 21

अिन म िमश्रका मािनसहरूलाई इस्राएली मािनसहरूप्रित दयालु
बनाउँनेछु। जब इस्राएलीहरूले िमश्र छाड्छन् ितनीहरू िरत्तै हात जाने
छैनन्।

22 “िहब्रू मिहलाहरूले ितनीहरूका िमश्री िछमेकीहरूिसत सुन र
चाँदीको चीजहरू अिन लुगाहरू माग्ने छन्। ितमीहरूले ती चीजहरू
ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई लगाईिदने छौ। यस प्रकार ितमीहरूले
िमश्रबाट सम्पित्त िलएर आउनेछौ।”
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मोशाकोमोशाको िनिम्तिनिम्त प्रमाणप्रमाण

तब मोशाले परमेश्वरलाई भने, “तर इस्राएलीहरूले मलाई
िवश्वास गनेर् छैनन जब म ितनीहरूलाई भन्छु तपाईलें मलाई
पठाउनु भयो। ितनीहरू भन्ने छन्, परमप्रभु ितमीअिघ प्रकट

हुनुभएन?”
2 तर परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “त्यो ितम्रो हातमा भएको के

हो?”
मोशाले उत्तर िदए, “यो मेरो िंहड्ने लहुरो हो।”
3 तब परमेश्वरले मोशालाई भन्नु भयो, “त्यो ितम्रो िहँड्ने लहुरो भँूईमंा

फ्याँिक देऊ।”
मोशाले आफ्नो लहुरो भूईमंा फ्याँिकिदए पिछ अचनाक लहुरो सपर्मा

पिरणत भयो। मोशा डराए अिन त्यहाँबाट टाढा गए। 4 तर परमप्रभुले
मोशालाई भन्नुभयो, “अिघ बढ र सपर्को पुच्छरमा समात।”
मोशा सपर् निजक पुगे अिन त्यसको पुच्छरमा समाते। जब मोशाले

सपर्लाई समाते त्यो फेिर लहुरो न ैभइहाल्यो। 5 तब परमप्रभुले
मोशालाई भन्नु भयो, “आफ्नो लहुरो ितमीले यसरी न ैप्रयोग गर, अिन
मािनसहरूले िवश्वास गनेर्छन् परमप्रभु ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूको
परमेश्वर, अब्राहामको परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर अिन याकूबका
परमेश्वर ितम्रोअिध प्रकट हुनु भएको िथयो।”

6 त्यसपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “म ितमीलाई अकोर् एउटा
प्रमाण िदनेछु। आफ्नो लुगािभत्र हात हाल।”
यसथर् मोशाले लगाएको लुगा खोले अिन आफ्नो हात त्यसिभत्र हाले।

तब मोशाले उसको हात लुगाबाट बािहर िनकाल्दा उसको हात सेतो िहउँ
जस्तो दाग-ैदाग भएको पाए।

7 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “अब फेिर ितम्रो हात लुगािभत्र हाल।”
यसकारण मोशाले आफ्नो हात लुगािभत्र फेिर हाले मोशाले आफ्नो हात
लुगािभत्र हालेर फेिर बािहर िनकाले। त्यो फेिर पिहलेकै जस्तो राम्रो
भयो।

8 तब परमेश्वरले मोशालाई भन्नुभयो, “यिद मािनसहरूले ितमीलाई
िवश्वास गदैर्न जब ितमी िंहड्ने लहुरो प्रयोग गछौर् जब ितमी ितनीहरूलाई
यो संकेत देखाउँछौ, ितनीहरूले ितमीलाई िवश्वास गनेर्छन्। 9 यी दइु
संकेतहरू देखाउँदा पिन ितनीहरूले ितमीहरूलाई आफैं  िवश्वास गरनेन्
भने ितमीले नील नदीबाट केही पानी ल्याऊ। त्यो पानी भूईमंा खन्याऊ,
यसले भूई ंछुने िवित्तकै त्यो रगतमा पिरवत्तर्न हुनेछ।”

10 तर मोशाले परमप्रभुलाई भने, “तर परमप्रभु, म तपाईलंाई साँच्चो
भन्दछुै म दक्ष वक्ता होइन। म किहल्य ैराम्रो बोल्ने योग्यको हुन सकेको
छैन। अिन अिहले तपाईिंसत कुरा गरें पिछ पिन म असल वक्ता होइन।
तपाईलंाई थाह ैछ म िढलो बोल्छु र उत्कृष्ट शब्दहरू प्रयोग गिर्दन।”

11 त्यसपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “मािनसको मुख कसले
बनायो? अिन मािनसलाई कसले बिहरो, बोल्न नसक्ने बनाउन सक्छ?
कसले मािनसलाई अन्धो बनाउन सक्छ? कसले मािनसलाई देख्न
सक्ने बनाउन सक्छ? त्यो म न ैएक हँु जसले यी सब कमर्हरू गनर् सक्छ,
म यहोवा हँु। 12 यसकारण, ितमी जाऊ, जब ितमी कुरा गछौर् म
ितमीिसत हुनेछु। म ितमीलाई भन्नु पनेर् शब्दहरू िदनेछु।”

13 तर मोशाले भने, “हे मेरो परमप्रभु! मलाई होइन, अरू कसलैाई
पठाउनु होस्।”

14 तब परमप्रभु मोशािसत िरसाउनु भयो अिन उसलाई भन्नु भयो,
“ितम्रो दाज्यू हारून जो लेवी कुलका हुन्। म हारूनलाई ितम्रो
सहायताको िनिम्त पठाउनेछु। ितनी कुशल वक्ता हुन्। ितमीलाई भेट्न
हारून आउदछैन् र ितमीलाई देखेर ितनी खशुी हुनेछन्। 15 ऊ
ितमीसँग िफरऊन कहाँ जानेछ। म ितमीहरूलाई भन्नेछु के भन्नु पनेर् हो।
तब ितमीले हारूनलाई भन्नुपछर् , अिन हारूनले िफरऊनिसत बोल्ने सही
शब्दहरू चुन्नेछ। 16 ितम्रो दाज्यू हारूनले पिन मािनसहरूसँग बोल्ने
छन्। ितमी महान राजा जस्त ैहुनेछौ अिन हारून ितम्रा अिधकृत वक्ता
बिननेछन्। 17 यसथर् अब ितमी जाऊ। ितमीिसत ितम्रो िहँड्ने लहुरो
लजैाऊ अिन मलेै बताएको संकेतहरू मािनसहरूलाई देखाऊ अिन
बुझाऊ म ितमीसँग ैछु।”

मोशामोशा िमश्रिमश्र फिर्कन्छन्फिर्कन्छन्

18 तब मोशा आफ्नो ससूरा ियत्रोकहाँ गए। मोशाले ितनलाई भने,
“दया गरी मलाई िमश्र देश फिर्कन िदनुहोस्। मेरा मािनसहरू अझै
जीिवत छन् िक? म भेट्न चाहन्छु।”
ियत्रोले मोशालाई भन्यो, “अवश्य, ितमी शािन्तिसत जान सक्छौ।”
19 जब, मोशा िमद्यानमा िथए, परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयो, “अिहले

ितमी िमश्रमा फकेर् र जानु सुरिक्षत छ। ती मािनसहरू जसले ितमीलाई
मानर् चाहन्थे अिहले सब ैमिरसकेका छन्।”

20 यसथर् मोशाले आफ्नो नानीहरू र पत्नीलाई गधामािथ चढाए अिन
िमश्र फकेर् । ितनले परमेश्वरको शिक्त भएको आफ्नो लहुरो पिन साथ ैलगे।

21 िमश्र जाँदा बाटोमा, परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “जब ितमी
िफरऊनिसत कुरा गछौर् मलेै ितमीलाई िदएका सब ैशिक्तको चमत्कारहरू
सब ैसम्झना गर। तर म िफरऊनलाई मािनसहरूलाई जान निदने अट्टेरी
बनाउँछु। 22 तब ितमीले िफरऊनलाई भन्नुपछर् । 23 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
‘इस्राएल मेरो जेठो छोरा हो। अिन जान देऊ र मेरा उपासना गनर् देऊ,
नत्र भने उहाँले ितमीहरूको जेठो छोरो मािरिदनु हुनेछ।’”

मोशाकोमोशाको छोरालाईछोरालाई खतनाखतना गिरन्छगिरन्छ

24 िमश्रको बाटोमा जाँदा, रात िबताउन मोशा एक ठाउँमा रोिकए।
परमप्रभुले ितनलाई त्यस ठाउँमा भेटेर मानेर् इच्छा गनर् ुभयो। 25 तर
िसप्पोराले ढुङ्गाको छुरीले आफ्नो छोराको खतना गिरिदइन्। उसले
छाला िनकालेर मोशाको खटु्टा छुइन्। तब ितनले मोशालाई भिनन्,
“ितमी मेरो रगत को साइनो भएको लोग्ने हौ।” 26 िसप्पोराले यसो भिनन्
िकनभने उसले आफ्नो छोराको खतना गनर् ु िथयो यसकारण परमप्रभुले
मोशालाई क्षमा गनर् ुभयो अिन उसलाई मानर् ु भएन।

मोशामोशा रर हारूनहारून परमपरमेेश्वरकोश्वरको सम्मुखसम्मुख

27 परमप्रभुले हारूनिसत कुरा गनर् ु भएको िथयो। परमप्रभुले उसलाई
भन्नुभएको िथयो, “ितमी मरुभूिममा जाऊ अिन मोशालाई भेट।” यसथर्
हारून गए अिन परमेश्वरको पवर्तमा मोशालाई भेटे अिन मोशालाई चुम्बन
िदए। 28 मोशाले हारूनलाई बताए िकन परमप्रभुले उसलाई पठाउनु
भयो अिन कुन चमत्कारहरू र संकेतहरू प्रमाणको िनिम्त ितनले
देखाउनु पनेर् िथयो ती सब ैमोशाले हारूनलाई बताए।

29 यसथर् मोशा र हारून गए अिन ितनीहरूले इस्राएली मािनसहरूका
सब ैअगुवाहरूलाई भेला गर।े 30 त्यसपिछ हारूनले मािनसहरूसँग कुरा
गर।े उनले परमप्रभुले मोशालाई भनेका सब ैकुराहरू ितनीहरूलाई
बताईिदए। त्यसपिछ मािनसहरूलाई देखाउनाको िनिम्त सब ैप्रमाणहरू
प्रदशर्न गर।े 31 मािनसहरूले िवश्वास गर ेपरमप्रभुले न ैमोशालाई
पठाउनु भएको रहेछ। इस्राएलका मािनसहरूले थाह पाए परमप्रभुले
ितनीहरूका दःुख अिन कष्ट बुझ्नु भएको छ अिन ितनीहरूको
सहायताका िनिम्त आउनु भएको छ। यसथर् ितनीहरू िनहुिरए अिन
परमेश्वरको आराधना गर।े

मोशामोशा रर हारूनहारून िफरऊनकोिफरऊनको सामुन्नेसामुन्ने

मािनसहरूसँग कुरा गरपेिछ मोशा र हारून िफरऊनकहाँ गए।
ितनीहरूले भने, “परमप्रभु इस्राएलीहरूका, परमेश्वर भन्नुहुन्छ,
‘मेरो मािनसहरू भरूभूिममा जाऊन अिन ितनीहरूले मेरो

सम्मानमा भोज मनाउन सकून्।’”
2 तर िफरऊनले भने, “परमप्रभु को हुनुहुन्छ? मलेै िकन उहाँको

आज्ञा पालन गनर् ु पछर्? मलेै िकन इस्राएलीहरूलाई जान िदनु पछर्? म यो
परमप्रभुको हो िचिन्दन, अिन म इस्राएलीहरूलाई जान िंदिदनँ।”

3 तब हारून र मोशाले भने, “िहब्रूहरूका परमेश्वरले हामीिसत कुरा
गनर् ु भयो। यसथर् हामीहरूलाई तीन िदनसम्म मरुभूिममा यात्रा गनर्
िदनुहोस् भनी िवन्ती गछौर्ं। हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई त्यहाँ बिल
चढाउने छौं। यिद हामीले त्यसो गरनेौं भने उहाँले हामीमािथ रोगहरू
लगाउनु हुनेछ अथवा शत्रुहरूद्वारा आक्रमण गराउनु हुनेछ।”

प्रस्थान 4:2 43 प्रस्थान 5:3
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4 तर िफरऊनले ितनीहरूलाई भने, “हारून र मोशा! ितमीहरूले
कमर्चारीहरूलाई िवरक्त पािररहेका छौ। ितनीहरूलाई आफ्नो काम गनर्
देऊ! जाऊ ितमीहरू आफ्नो काम गर। 5 िहब्रूहरू ती िमश्रीहरूभन्दा
ज्याद ैसंख्यामा छन्, अिन ितमीहरू उनीहरूलाई काम गनर्बाट रोक्न
चाहन्छौ।”

िफरऊनलिफरऊनलेे मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई दण्डदण्ड िदन्छन्िदन्छन्

6 त्यही िदन इस्राएलीहरूको िनिम्त कठोर काम िदनु भनी िफरऊनले
आदेश िदए। िफरऊनले कमारा मािलकहरू र िहब्रू पिरदशर्कहरूलाई
भने, 7 “अिहलेसम्म ईटंा बनाउने कमीर्हरूलाई ितमीहरूले पराल
िदइरहेका छौ। अब उसो ितनीहरू आफैं ले पराल बटुल्नु पछर्  अिन ईटंा
बनाउनु पछर् । 8 ितनीहरूले पिहले झैं त्यित न ैसंख्या ईटंा बनाउनु पछर् ।
ितनीहरू अल्छी भएका छन् अिन त्यसकैारण ितनीहरू यहाँबाट जाने
अनुमित मािग रहेका छन् त्यसलेै ितनीहरू आफ्नो परमेश्वरलाई बिल
चढाउन अनुमित माग्दछैन्। 9 यसथर् ितनीहरूलाई कठोर काम िदएर
व्यस्त राख। ितनीहरूले मोशाका झूटा कुराहरू सुन्ने समय पाउने
छैनन्।”

10 यसथर् िमश्र देशका कमारा मािलकहरू र िहब्रू पिरदशर्कहरू
इस्राएली मािनसहरू कहाँ गए र भने, “ितमीहरूलाई ईटंा बनाउन
िफरऊनले पराल निदने िनणर्य िलएका छन्। 11 ितमीहरू आफैं  गएर
आफ्नो ईटंा बनाउने पराल खोज। तर ितमीहरूले आफ्नो िनिम्त पराल
खोजेर पिन ईटंा चाँिह पिहले जित बनाउँथ्यौ त्यित न ैसंख्यामा बनाउनु
पछर् ।”

12 यसथर् ती मािनसहरू पराल बटुल्नलाई िमश्र देशको प्रत्येक
ठाउँमा गए। 13 कमाराका मािलकहरूले मािनसहरूलाई झन् कठोर
काममा लगाए। ितनीहरूलाई बलपूवर्क पिहले बनाए जित न ैईटंा बाउने
आदेश िदए। 14 िमश्री कमारा मािलकहरूले िहब्रू पिरदशर्कहरूलाई चुनेर
मािनसहरूको कामको िनिम्त उत्तरदायी बनाएका िथए। िमश्र कमारा
मािलकहरूले ती िहब्रू नायकहरूलाई िपटे अिन ितनीहरूलाई भने,
“ितमीहरूले िकन पिहले जित ईटंा बनाइरहेका छैनौ, यिद ितमीहरूले
त्यित समय बनाउन सक्थ्यौ भने अिहले बनाउन सक्छौ?”

15 त्यसपिछ िहब्रू पिरदशर्कहरू िफरऊनकहाँ गए। ितनीहरूले अजीर्
गर।े “हामी तपाईकंा सेवकहरू हौं, िकन हामीिसत यस्तो व्यवहार गनर् ु
हँुदछै? 16 तपाईलें हामीलाई पिहला पराल िंदद ैहुनु हुन्थ्यो। तर अिहले
आफ्नो आफ्नो िनिम्त पराल जम्मा गनर् ु पछर् । तर पिहलेको जित नै
ईटंाहरू बनाउन हामीलाई भन्नुहुन्छ। अिहले हामीलाई मािलकहरूले
कुट्छन्। तपाईहंरूका मािनसहरू यस्तो गररे गल्ती गदैर्छन्।”

17 िफरऊनले जवाफ िदए, “ितमीहरू अल्छे छौ र ितमीहरू काम गनर्
चाँहदनैौ यसकारण ितमीहरू मलाई छोडी िदनु भन्छौ। त्यसलेै यहाँको
काम छोडेर ितमीहरू आफ्नो परमप्रभुलाई बिल चढ़ाउन खोज्छौ। 18

अब ितमीहरू आ-आफ्नो काममा जाऊ तर ितमीहरूलाई पराल िदने
छैनौं। र ितमीहरूले अब पिन त्यित न ैईटंाहरू बनाउनु पछर्  जित पिहले
बनाउँथ्यौ।”

19 िहब्रू पिरदशर्कहरूले बुझे ितनीहरूले पिहले जाित ईटंा बनाउन
सक्ने छैनन् र ितनीहरू अप्ठेरोमा पनेर्छन्।

20 जब ितनीहरू िफरऊनलाई भेटेर जाँदथेै ितनीहरूले मोशा र
हारूनलाई भेटे। मोशा र हारूनले ितनीहरूलाई पिर्खरहेका िथए। 21

यसकैारण ितनीहरूले मोशा र हारूनलाई भने, “तपाईहंरूले साँच्चै गल्ती
गनर् ु भयो जब तपाईहंरूले िफरऊनलाई हामीलाई छोड्ने कुरा गनर् ुभयो।
परमप्रभुले तपाईहंरूलाई दण्ड िदऊन्। िकनभने तपाईहंरूले िफरऊन र
उसका अिधकारीहरूलाई हामीिसत िघनाउने बनाउनु भयो। तपाईलें
ितनीहरूलाई हामीलाई मानेर् िनहँु िदनु भएको छ।”

मोशामोशा परमपरमेेश्वरिसतश्वरिसत िशकायतिशकायत गछगछर्र्नन््
22 तब मोशाले परमप्रभुिसत प्राथर्ना गदैर् भने, “हे मािलक! तपाईलें

आफ्नो मािनसहरूिसत िकन नराम्रो व्यवहार गनर् ु भयो? तपाईलें मलाई
यहाँ िकन पठाउनु भयो? 23 म िफरऊनकहाँ गएँ र तपाईलें जे भन्नु
भएको िथयो त्यही कुरा गरें। तर त्यस समयदेिख िफरऊन ितनीहरू प्रित

अिधक क्रोिधत भएका छन् अिन तपाईलें ितनीहरूलाई केही सहायता
गनर् ु भएन।”

तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “अब ितमीले हेनेर्छौ
िफरऊनलाई म के गनेर्छु। म मेरो महा-शिक्त उसको िवरोधमा
चलाउनेछु अिन उसले मेरा मािनसहरूलाई जान िदनेछ।

ितनीहरूलाई पठाउनको िनिम्त िफरऊन यित व्याकुल हुनेछ िक ऊ
आफैं ले ितनीहरूलाई जबरजस्ती पठाउनेछ।”

2 तब परमेश्वरले मोशालाई भन्नु भयो, “म परमप्रभु हँु, 3 अब्राहाम,
इसहाक र याकूबको अिघ प्रकट भएको िथएँ। ितनीहरूले मलाई एल-
सद्दाई भने। ितनीहरूले मेरो नाउँ यहोवा (परमप्रभु) भनी जाने। 4 मलेै
ितनीहरूिसत करार बाँधे। मलेै ितनीहरूलाई बसो-बास गनर् कनान भूिम
िदनेछु भनी प्रितज्ञा गरें। ितनीहरू त्यस भूिममा बसे तर त्यो भूिम
ितनीहरूको आफ्न ैिथएन। 5 इस्राएलीहरू पीरले कराएको मलेै सुनेको
छु। म जान्दछु इस्राएलका मािनसहरू िमश्र देशका दास हुन्। अिन म मेरो
करार सम्झना गछुर् । 6 यसथर् ती इस्राएलका मािनसहरूलाई भन, ‘म
परमप्रभु हँु, म ितमीहरूलाई िमश्रीहरूद्वारा जबरजस्ती लगाएको कामबाट
मुक्त गनेर्छु। म ितमीहरूलाई दासत्वबाट स्वतन्त्र गनेर्छु। म यसलाई मेरो
महा-शिक्त अिन महान न्यायले पूणर् गनेर् छु। 7 ितमीहरू मेरा मािनसहरू
हुनेछौ अिन म ितमीहरूका परमेश्वर हुनेछु। म परमप्रभु ितमीहरूको
परमेश्वर हँु र ितमीहरूलाई मलेै िमश्रको मािनसहरूबाट स्वतन्त्र पारकेो
थाह पाउनेछौ। 8 मलेै अब्राहाम, इसहाक, याकूबिसत महान प्रितज्ञा
गरकेो िथएँ। मलेै ितनीहरूलाई एउटा देश िदनेछु भनी वचन िदएको िथए।
यसकैारण म ितमीहरूलाई त्यो देशमा लानेछु। म त्यो देश ितमीहरूलाई
िदनेछु र त्यो देश ितमीहरूको हुनेछ। म परमप्रभु हँु।’”

9 यसथर् मोशाले इस्राएलीका मािनसहरूलाई प्रत्येक कुरा भने तर
मािनसहरू यित कठोर पिरश्रम गिररहेका िथए ितनीहरूले मोशाका कुरा
धयैर्िसत सुनेनन्।

10 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 11 “जाऊ अिन िमश्रको राजा
िफरऊनलाई भन इस्राएलका मािनसहरूलाई उसको भूिममा जान
िदनोस्।”

12 तर मोशाले उत्तर िदए, “इस्राएली मािनसहरूले मेरा कुरा सुन्दनैन्
भने। िफरऊनले मेरो कुरा कसरी सुन्छन्? म एउटा एकदम ैअयोग्य वक्ता
हँु।”

13 परमप्रभुले मोशा र हारूनसँग कुरा गनर् ुभयो। उहाँले ितनीहरूलाई
इस्राएली मािनसहरूिसत अिन िफरऊनसँग कुरा गनेर् आज्ञा िदनुभयो।
परमप्रभुले ितनीहरूलाई भन्नु भयो, इस्राएलका मािनसहरूलाई िमश्रबाट
बािहर लजैाऊ।

इस्राएलकाइस्राएलका ककेेहीही पिरवारहरूपिरवारहरू

14 इस्राएल कुल समूहका अगुवाहरू ियनीहरू हुन्, इस्राएलीको प्रथम
पुत्र रूबेन िथए। रूबेनको छोराहरूः
हनोक, पल्ल,ू हेस्रोन र कमीर् िथए। त्यो रूबेनको पिरवार िथयो।
15 िशमोनका छोराहरू हुन्: यमूएल, यािमन, ओहद, यािकन, सोहर
र शाऊल। (शाऊल कनानी पत्नीबाट जम्मेका छोरा िथए) यो
िशमोनको वंश िथयो।
16 लेवी एक सय सैंतीस बषर् बाँचे अिन उनका छोराहरू गेशोर्न,
कहात र मरारी हुन्।
17 गेशोर्नका छोराहरू िलब्नी अिन िशमी िथए। ितनीहरूका पिन
आफ्न ैपिरवारहरू िथए।
18 कहात एक सय तेित्तस बषर् बाँचे अिन ितनका छोराहरू हुन्:
अम्राम, ियसहार, हेब्रोन र उज्जीएल।
19 महली अिन मूशी मरारीका छोराहरू िथए।
यी सब ैपिरवारहरू लेवीबाट जन्म भएका िथए।
20 अम्राम एक सय सैंतीस बषर्सम्म बाँचे। ितनले आफ्नो फूपु
(िपताको बिहनी) योकेबेदिसत िववाह गर।े अम्राम अिन येकेबेदबाट
मोशा र हारून जन्मे अम्राम 137 बषर् बाँचे।
21 ियसहारका छोराहरू हुन् कोरह, नेपेग, र िजक्री।
22 मीशाएल, एल्सापान अिन िसथ्री उज्जीएलका छोराहरू िथए।
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23 हारूनले अम्मीनादाबकी छोरी तथा नहशोनकी बिहनी
एलीशेबािसत िववाह गर।े हारून र एलीशेबाले नादाब, अबीहू,
एलाजार अिन ईतामारलाई जन्म िदए।
24 कोरहका छोराहरू (कोरहका िपता-पूखार्हरू) हुन्, अस्सीर,
एलकाना र अिबआसाप।
25 हारूनका छोरो एलाजारले पतीएलकी छोरीिसत िववाह गर ेअिन
ितनीबाट पीनहास जन्मे।
यी सब ैमािनसहरू इस्राएलको छोरो लेवीबाट जन्मेका हुन्।
26 हारून र मोशा यही पिरवारका हुन्। अिन यी दइु जना न ैती

मािनसहरू हुन् जोिसत परमेश्वरले कुरा गनर् ु भयो, “मेरा मािनसहरूलाई
दल-दलमा िमश्र बािहर ल्याउनु पछर् ।” 27 हारून र मोशा न ैती
मािनसहरू हुन् जसले िमश्रका राजा, िफरऊनिसत कुरा गर।े ितनीहरूले
इस्राएली मािनसहरूलाई िमश्रबाट छोड्न िफरऊनलाई भने।

परमपरमेेश्वरश्वर मोशालाईमोशालाई फफेेिरिर बोलाउनुबोलाउन ुहहुुन्छन्छ
28 िमश्र देशमा परमप्रभुले मोशासँग कुरा गनर् ुभयो र 29 उसलाई

भन्नुभयो, “म परमप्रभु हँु। मलेै ितमीहरूलाई जो भनें त्यो िमश्रको राजा
िफरऊनलाई भन।”

30 तर मोशाले उत्तर िदए, “म अकुशल वक्ता हँु, यसथर् िफरऊनले
मेरा कुरा सुन्ने छैनन्।”

परमप्रभुले मोशालाई भन्नु, भयो, “म ितमीसँग हुनेछु,
िफरऊनको अिघ ितमी एकजना देवता जस्त ैहुनेछौ अिन
हारून ितम्रो अगमवक्ता हुनेछ। 2 ितमीले प्रत्येक चीज

हारूनलाई भन जो मलेै ितमीलाई आज्ञा गरकेो छु। त्यसपिछ उसले ती
सब ैकुराहरू िफरऊनलाई भन्नेछ अिन िफरऊनले इस्राएली
मािनसहरूलाई िमश्रबािहर पठाउँनेछ। 3 तर िफरऊनलाई म अट्टेरी
बनाउनेछु। अिन िमश्रमा म धेर ैआश्चयर्कमर्का िचन्हहरू देखाउनेछु अिन
मलेै भनेका कुरा उसले ग्रहण अझ ैगनेर्छैन् र 4 यसकैारण, म िमश्रलाई
दण्ड िदनेछु अिन म मेरा इस्राएली मािनसहरूलाई बािहर ल्याउनेछु। 5

तब िमश्रीहरूले जान्नेछन म परमप्रभु हँु, म ितनीहरूको िवरोधमा हुनेछु
अिन ितनीहरूले जान्ने छन्। तब म आफ्नो मािनसहरूलाई ितनीहरूको
देशबाट िनकाल्ने छु।”

6 परमप्रभुले ितनीहरूलाई भनेका कुराहरू मोशा र हारूनले पालन
गर।े 7 ितनीहरूले जब िफरऊनिसत कुरा गर ेत्यस समय मोशा 80 बषर्
र हारून 83 बषर्का िथए।

मोशाकोमोशाको टटेेक्नक्नेे लहलहुुरोरो सपसपर्र् बिनन्छबिनन्छ

8 परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, 9 “िफरऊनले ितमीलाई
केही शिक्त प्रदशर्न गनर् ु भन्नेछ। हारूनलाई आफ्नो लहुरो िफरऊनको
अिघ भूईमंा फ्याँक्नु भन। िफरऊन हेिररहेको हुन्छ, लट्ठी सपर् हुनेछ।”

10 यसथर् मोशा र हारूनले परमप्रभुको आदेश पालन गररे िफरऊन
कहाँ गए। हारूनले िफरऊन र ितनका अिधकारीहरूले हेरकेो समयमा
आफ्नो लहुरो तल फ्याँिकिदए अिन त्यो लहुरो सपर् भयो।

11 तब राजाले त्यहाँका ज्ञानी मािनसहरू तथा जादवूालाहरूलाई
बोलाए। ती मािनसहरूले आफ्नो तन्त्र-मतं्र प्रयोग गर ेर हारूनले गरे
जस्त ैगनर् सके। 12 ितनीहरूले पिन आफ्नो-आफ्नो लहुरो भुईमंा फ्याँके
अिन ती फ्याँकेका लहुरोहरू सपर्मा पिरणत भए। तर हारूनको लहुरोले
सब ैलहुराहरू िनली िदयो। 13 तर िफरऊन अट्टेरी न ैबसे अिन
मािनसहरूलाई जान िदएनन्। यो त्यस्तो भयो परमप्रभुले जस्तो भन्नु
भएको िथयो।

पानीपानी रगतरगत बिनन्छबिनन्छ

14 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “िफरऊन अट्टेरी गिररहेकोछ।
उसले मािनसहरूलाई जान िंददनै। 15 िबहान ैिफरऊन नदीितर जानेछ।
नील नदीको िकनारमा उसलाई भेट। त्यो सपर् बिनएको लहुरो लगेर
जाऊ। 16 उसलाई यसो भन, ‘परमप्रभु िहब्रूहरूका परमेश्वरले मलाई
तपाईकंहाँ यो भन्नु पठाउनु भएको छ: मेरा मािनसहरूलाई मेरो उपासना
गनर् मरुभूिममा पठाऊ।अिहलेसम्म तपाईलें उहाँको कुरा मान्नु भएको
छैन।’ 17 यसथर् परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘उहाँ परमप्रभु हुनुहुन्छ भनी

बुझाउनको िनिम्त उहाँले तपाईलंाई केही देखाउनु हुनेछ। म यो मेरो
हातको लहुरो नील नदीको पानीमा िहकार्उँछु र नदी रगतमा पिरवतर्न
हुनेछ। 18 नदीका माछाहरू मनेर्छन् अिन पानी गानाउन थाल्नेछ। तब
िमश्रका मािनसहरूले नील नदीको पानी िपउनु सक्ने छैनन्।’”

19 परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “हारूनलाई भन् िक उसले
आफ्नो हातको लहुरोले िमश्र देशका मािनसहरूले जम्मा गरकेो पानीको
कुवा, नहर, नदी, ताल प्रत्येक ठाउँमा िहकार्ओस् जब उसले त्यसो गछर्
सब ैपानी रगतमा पिरवतर्न हुनेछ। यहाँसम्म ितनीहरूले काठ र ढुङ्गाको
भाँडामा राखेको पानी पिन रगत बिननेछ।”

20 यसथर् परमप्रभुले आज्ञा गनर् ु भएका सब ैकुरा मोशा र हारूनले गर।े
हारूनले आफ्नो लहुरो उठाएर नील नदीको पानीमा िहकार्ए। उसले यसो
िफरऊन र उसका अिधकारीहरूको सामुन्नेमा गर।े यसो गरपेिछ नदीको
सब ैपानी रगतमा पिरणत भयो। 21 पानीका माछाहरू मनर् थाले अिन
नदीको पानीबाट कुहेको गन्ध आउन थाल्यो। यसथर् िमश्रका
मािनसहरूले नदीबाट पानी िपउन सकेनन्। िमश्रमा जता तत ैरगत भयो।

22 जादगूरहरूले आफ्नो मतं्र प्रयोग गर ेअिन ितनीहरूले पिन त्यसै
गर।े यसथर् िफरऊनले मोशा र हारूनको कुरा मान्न अस्वीकार गर।े त्यस्तै
भयो जस्तो परमप्रभुले भन्नु भएको िथयो। 23 िफरऊन आफ्नो
राजमहलमा फकेर् । मोशा र हारूनले जे गर ेत्यस िवषयमा उनले त्यती
चासो िदएनन्।

24 िमश्र देशका मािनसहरूले नदीको पानी खान सकेनन्। यसकारण
ितनीहरू नदीको विरपिर िपउने पानीका लािग कुवाहरू खन्न लागे।

भ्यागुत्ताहरूभ्यागुत्ताहरू

25 परमप्रभुले नील नदीलाई पिरणत गरपेिछ सात िदन िबत्यो।
तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “िफरऊन कहाँ जाऊ र
भन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘मेरो मािनसहरूलाई मेरो आराधना
गनर् जान िदइयोस्। 2 यिद ितमी मेरो मािनसहरूलाई छोडन

अस्वीकार गछौर्, तब म िमश्र देशलाई भ्यागुत्ताहरूले भिरिदनेछु। 3 नील
नदी भ्यागुत्ताले भिरनेछ। भ्यागुत्ताहरू नदीबाट आउने छन् अिन
ितमीहरूका घरिभत्र पस्नेछन्। ितनीहरूको सुत्ने कोठाहरू र
ओछ्यानहरू भिर हुनेछन्। भ्यागुत्ताहरू रोटी बनाउने भाँडाहरू अिन
अिधकारीहरूका घरहरूमा भिरनेछन्। 4 भ्यागुत्ता तपाई,ं तपाईकंा
मािनसहरू र तपाईकंा अिधकारीहरूका विरपिर हुनेछन।’”

5 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “हारूनलाई आफ्नो टेक्ने
लहुरो नदीहरू, खोला, पोखरीमािथ राख्न भन भ्यागुत्ताहरू बािहर
जमीनमा िनस्कनेछन्।”

6 यसथर् हारूनले आफ्नो लहुरो िमश्र देशको पानीमािथ उठाए अिन
ती सब पानीबाट भ्यागुत्ताहरू बािहर िनस्केर िमश्रको भूिममा भिरन
थाले।

7 जादगूरहरूले पिन त्यस ैगररे िमश्र देशमा भ्यागुत्ताहरू ल्याए।
8 िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए। िफरऊनले भने, “म र मेरा

मािनसहरूबाट भ्यागुत्ताहरू हटाउन भनी परमप्रभुलाई भन, म
मािनसहरूलाई आफ्नो परमप्रभु अिघबिल चढाउनु छोडीिदनेछु।”

9 मोशाले िफरऊनलाई भने, “भन्नुहोस् भ्यागुत्ताहरू किहले जावोस्।
म तपाई,ं तपाईकंा मािनसहरू तथा तपाईकंा अिधकारीहरूको िनिम्त
प्राथर्ना गनेर्छु। तब भ्यागुत्ताहरूले तपाईहंरू र तपाईकंा घर छोड्ने छन् र
नदीमा मात्र रहनेछन्।”

10 िफरऊनले भने, “भोिलसम्म।”
मोशाले भने, “तपाईलें जे भन्नु भयो त्यस ैहुनेछ। यसरी तपाईलें जान्नु

हुनेछ, त्यहाँ कोही परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर जस्तो छैन, 11 भ्यागुत्ताहरूले
तपाई ंर तपाईकंा मािनसहरू र अिधकारीहरूलाई छोडेर जानेछन्, र
भ्यागुत्ताहरू नदीमा मात्र रहनेछन्।”

12 मोशा र हारून िफरऊनबाट िबदा िलएर बािहर िनस्के। मोशाले
परमप्रभु परमेश्वरले िफरऊनकहाँ पठाएका भ्यागुत्ताको िवषयमा िचच्याए
र भने। 13 अिन मोशाले प्राथर्नामा गरकेो माग परमप्रभुले पूरा गिरिदनु
भयो। भ्यागुत्ताहरू घर, आँगन र खेतमा मर।े 14 मरकेा भ्यागुत्ताहरू
सडेर पूरा देशमा न ैदगुर्न्ध चल्न शुरू भयो। 15 िफरऊनले देखे
ितनीहरू भ्यागुत्ताहरूबाट मुक्त भए अिन फेिर उनी अट्टेरी भए मोशा र
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हारूनले जे गनर् ु भनेका िथए िफरऊनले गरनेन्। त्यस्त ैन ैभयो जो
परमप्रभुले भन्नु भएको िथयो।

जुम्राहरूजुम्राहरू

16 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “हारूनलाई भन उसले आफ्नो
लहुरो उठाएर भूईकँो धूलोमा िहकार्ओस् अिन धूलो िमश्रमा जता ततै
जुम्रामा पिरणत हनेछ।”

17 ितनीहरूले त्यस ैगर।े हारूनले जमीनको धूलोमािथ आफ्नो
लहुरोले िहकार्ए अिन धूलो िमश्रको जता तत ैजुम्रामा पिरणत भयो। जुम्रा
पशु र मािनसहरूमा सर।े

18 यसथर् जादगूरहरूले आफ्नो छल प्रयोग गररे त्यसरी न ैजुम्राहरू
उब्जाउने चेष्टा गर।े तर ती जादगूरहरूले धूलोबाट जूम्राहरू बनाउन
सकेनन्। जूम्रा मािनसहरू र जनावरहरूमािथ न ैरहे। 19 यसथर्
जादगूरहरूले िफरऊनलाई भने यो परमेश्वरको शिक्तले यस्तो भयो। तर
िफरऊनले ितनीहरूका कुरा सुन्न मानेनन्। परमप्रभुले जे भन्नु भएको
िथयो त्यही भयो।

झींगाहरूझींगाहरू

20 परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “िबहान उठ अिन िफरऊनकहाँ
जाऊ। िफरऊन नदीमा जानेछ। उसलाई भन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘मेरा
मािनसहरूलाई मेरो आराधना गनर् जानदेऊ। 21 यिद तपाईलें मेरो
मािनसहरूलाई जान िदनु हुन्न भने म झींगाहरू ितमी, ितम्रा
अिधकारीहरू र ितम्रा मािनसहरूको िवरूद्धमा पठाउनेछु। झींगाहरू
ितम्रो र ितम्रा अिधकारीहरूका घरहरूमा जानेछन्। िमश्रका सब ैघरहरू
झींगाले भिरनेछन्। जमीन पिन झींगाले भिरनेछ। 22 तर इस्राएलहरू र
िमश्रका मािनसहरूिसत एकै प्रकारको व्यवहार गिर्दनँ गोशेनमा जहाँ मेरा
मािनसहरू बस्छन् त्यहाँ झींगा हुनेछैनन्। यसप्रकार ितमीले चाल पाउँने
छौ िक म परमप्रभु यस भूिममा छु। 23 यसथर् भोिल म अरूलाई भन्दा
मेरो मािनसहरूलाई अलग प्रकारले व्यवहार गछुर् । मेरो प्रमाण त्यही
हुनेछ।’”

24 त्यसपिछ परमप्रभुले जे भन्नु भएको िथयो, त्यही भयो। धेर-ैधेरै
झींगाहरू िमश्रमा आए। िफरऊन र ितनका अिधकारीहरूको घर झींगाले
भिरए अिन िमश्र देश भरी न ैझींग-ैझींगा भए। झींगाहरूले देश न ैनष्ट
पािररहेका िथए। 25 त्यसपिछ िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाएर
ितनीहरूलाई भने, “यही भूिममा ितमीहरूले आफ्नो परमेश्वरलाई बिल
चढाओ।”

26 तर मोशाले भने, “यसो गनर् ु ठीक हँुदनै। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई
पशु बिलदान चढाउँदा िमश्र देशका मािनसहरूले भयानक कुरा हो भनी
सम्झन्छन्। यिद यहाँ हामीले बिलदान चढायौं भने िमश्रदेशका
मािनसहरूले देख्नेछन् र ितनीहरूले हामीमािथ ढुङ्गा िहकार्उने छन्। 27

हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरले आज्ञा गनर् ु भए झैं परमप्रभुलाई बिलदान
चढाउनु हामीलाई तीन िदन मरुभूिममा यात्रा गनर् ु िदनुहोस्।”

28 यसथर् िफरऊनले भने, “म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई बिल
चढाउन मरुभूिममा जान िदनेछु। तर ितमीहरू ज्याद ैटाढा जान पाउँने
छैनौ अिहले जाऊ अिन मेरो िनिम्त प्राथर्ना गर।”

29 मोशाले भने, “म िबदा िलन्छु र भोिलन ैितमी, ितम्रा मािनसहरू र
ितम्रा अिधकारीहरूका घरबाट झीगाहरू हटाइ िदनु भनी परमप्रभुिसत
प्राथर्ना गनेर्छु। ितमीले परमप्रभुलाई बिल चढाउनमा मािनसहरूलाई
बाधा िदनु हँुदनै।”

30 त्यसपिछ मोशाले िफरऊनबाट िबदा िलए अिन परमप्रभुलाई
प्राथर्ना गर।े 31 मोशाले िवन्ती गर ेजस्त ैन ैपरमप्रभुले गनर् ु भयो।
परमप्रभुले िफरऊन, उसका अिधकारीहरू र उसका मािनसहरूका
घरहरूबाट झींगाहरू हटाइिदनु भयो। झींगा एउटा पिन रहेन। 32 तर
िफरऊन फेिर अट्टेरी भए अिन मािनसहरूलाई जान िदएनन्।

खखेेतकातका पशुहरूकोपशुहरूको रोगरोग

तब परमप्रभुले मोशालाई िफरऊनकहाँ गएर यसो भन,
“परमप्रभु, िहब्रू मािनसहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘मेरा
मािनसहरूलाई मेरो आराधना गनर् जान देऊ।’ 2 यिद मेरो

मािनसहरूलाई जान िदएनौ र रोकी राख्यौ भने, 3 तब परमप्रभुले
आफ्नो शिक्त ितम्रा खेतका पशुहरूमािथ प्रयोग गनर् ुहुनेछ। ितम्रा सबै
घोडाहरू, गधाहरू, ऊँटहरू, गाई वस्तुहरू अिन भेंडाहरूमािथ भयानक
रोगले ग्रस्त हुनेछन्। 4 परमप्रभुले इस्राएलीहरूको र िमश्रीहरूका
पशुहरूलाई िभन्दा िभन्द ैव्यवहार गनर् ु हुनेछ। इस्राएलीहरूका कुन ैपशु
मनेर् छैनन्। 5 यस्तो अिनष्ट हुने समय परमप्रभुले तोक्नु भएको छ।
परमप्रभुले यस्तो िवपित्त यस भूिममा भोिल ल्याउनु हुनेछ।”

6 परमप्रभुले जे गछुर्  भन्नु भएको िथयो त्यस ैगनर् ु भयो। अकोर् िदन
िबहान िमश्रका सब ैपशुहरू मर।े तर इस्राएलीहरूका एउटा पिन पशु
मरनेन्। 7 िफरऊनले आफ्नो मािनस इस्राएलीहरूका कुन ैपशु मर ेिक
मरने पत्तो लगाउन पठायो। तर इस्राएलीहरूका कुन ैपशु मरनेन्।
िफरऊन अट्टेरी िथयो इस्राएली मािनसहरूलाई उसले जानु िदएन।

खिट्टराहरूखिट्टराहरू

8 परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, “चुल्हाको खरानी
हत्केलाभरी लेऊ। मोशा, िफरऊन अिध त्यो खरानी हावामा उडाईदेऊ।
9 त्यो धूलो बिनन्छ र िमश्रको भूिममािथ उडनेछ। जब धूलोले गदार्
िमश्रका मािनसहरू र पशुहरूलाई छालामा खिटराहरू िनस्कनेछन्।”

10 यसथर् मोशा र हारूनले एउटा भट्टीबाट खरानी िलए अिन
िफरऊनको अिघ उिभए। मोशाले खरानी हावामा फ्याँिकिदए अिन
मािनसहरू तथा पशुहरूको छालामा खिटरा िनस्कन थाल्यो। 11

मोशाले गर ेजस्तो जादगूरहरूले गनर् सकेनन् कारण ितनीहरू पिन यस
रोगले ग्रस्त िथए। यस्तो िमश्र देशमा जता-तत ैभयो। 12 तर परमप्रभुले
िफरऊनलाई अट्टेरी न ैबनाई राख्नु भयो, यसथर् मोशा र हारूनका कुरा
सुन्न उसले अस्वीकार गयोर्। परमप्रभुले मोशालाई भन्नु जस्त ैन ैभयो।

अिसनाअिसना

13 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “िबहान चाँडै उठ अिन
िफरऊनकहाँ जाऊ। उसलाई भन, ‘परमप्रभु िहब्रू मािनसहरूका परमेश्वर
भन्नुहुन्छ, “मेरा मािनसहरूलाई जान देऊ ितनीहरूले मेरो आराधना
गरून।” 14 यिद मेरा मािनसहरूलाई यसो गनर् िदएनौ भने म मेरो सम्पूणर्
शिक्त ितमी, ितम्रा मािनसहरू अिन ितम्रा अिधकारीहरूमािथ प्रयोग
गनेर्छु। तब ितमीले जान्ने छौ संसारमा म जस्तो परमेश्वर अरू छैन। 15

ितमी र ितम्रा मािनसहरूलाई यस भूिमबाट बािहर ल्याउन म मेरो शिक्त
प्रयोग गनर् सक्छु। 16 तर मलेै ितमीलाई मेरो शिक्त प्रकटको िनिम्त
राखेको हँु। यसो गदार् संसारका मािनसहरूले मेरो िवषयमा बुझ्ने छन्।
17 ितमी अझ ैपिन मेरो मािनसहरूको िवरोधमा छौ कारण ितमीले
अझसम्म मुिक्त िदएका छैनौं। 18 यसथर् भोिल यही समयमा अत्यन्तै
नराम्रो अिसना पानेर्छु। यस प्रकारको अिसना िमश्र एउटा राष्ट्र  बिनएदेिख
किहल्य ैपरकेो िथएन। 19 अब, ितमीले आफ्नो पशुहरूलाई सुरिक्षत
ठाउँमा राख्नुपछर् । प्रत्येक ितम्रो चीच जो अिहले खेतमा छ, त्यो ितमीले
सुरिक्षत ठाउँमा राख्नुपछर् । िकनभने मािनस होस् अथवा पशु जे पिन
खेतमा हुन्छ त्यसलाई मािरनेछ। ितम्रो घर िभत्र नरािखएको कुन ैपिन
वस्तुमािथ अिसना पनेर्छ।’”

20 िफरऊनका केही अिधकारीहरू ज-जसले परमप्रभुको वचनलाई
आदर गरकेा िथए, ितनीहरूले आफ्नो पशुहरू र कमारा-कमारीहरू
घरिभत्र राखे। 21 तर अरू मािनसहरूले परमप्रभुको वचन ध्यान िदएका
िथएनन् ितनीहरूका पशुहरू अिन कमारा-कमारीहरू खेतमा न ैछोडी
िदए।

22 परमप्रभुले मोशालाई भननु भयो, “ितम्रो पाखरुा हावामामािथ
उठाऊ अिन िमश्रभरी अिसना पनर् शुरू हुनेछ। िमश्रमा प्रत्येक मािनस,
पशु र उिद्भदमािथ अिसना पनेर्छ।”

23 तब मोशाले आफ्नो लहुरो हावामा उठाए अिन परमप्रभुले िबजुली
गजर्न र अिसनाहरू िमश्रमािथ पठाउनु भयो। 24 अिसना पिररहेको
िथयो र सँग-सँग ैिबजुली पिन चिम्करहेको िथयो। िमश्र एउटा राष्ट्र  भए
पिछ सब भन्दा बढी अिसना परकेो यही िथयो। 25 िमश्रका सबै
मािनसहरू, पशु अिन उिद्भद आँधी-बेरीले ध्वंश पायोर्। अिसनाले खेतका
रूखहरू पिन भाँिचिदयो। 26 अिसना नपरकेो ठाउँ चाँिह गोशेन मात्र
िथयो जहाँ इस्राएलका मािनसहरू बस्थे।
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27 िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए। ितनीहरूलाई भने, “यस
पल्ट मलेै पाप गरकेोछु। परमप्रभु सही हुनुहुन्छ। म र मेरा मािनसहरू
गलत छौं। 28 परमेश्वरद्वारा परकेो अिसना अिन गजर्न एकदम ैबेशी भयो।
परमेश्वरिसत आँधी थाम्नको िनिम्त प्राथर्ना गर, म ितमीहरूलाई जान
िदनेछु। ितमीहरूले यहाँ बस्नु पनेर् छैन।”

29 मोशाले िफरऊनलाई भने, “जब म शहर छोडछु, म मेरो पाखरुा
परमप्रभुसँगको प्राथर्नामा उठाउँनेछु गजर्न र अिसना पनर् रोिकनेछ। तब
ितमीलाई थाहा हुनेछ परमप्रभु यो भूिममा हुनुहुन्छ। 30 तर म जान्दछु
ितमी अिन ितम्रा अिधकारीहरू अझ ैपिन परमप्रभु परमेश्वरिसत डराएका
छैनौ अिन सम्मान गदैर्नौ।”

31 पातमा िबउहरू लािग सकेको िथयो अिन जौंमा फूल फूिलसकेको
िथयो। यसकारण यो उिद्भदहरू नष्ट भयो। 32 गहँू र किठया गहँू अरू
अन्नहरू भन्दा िढलो उम्रन्छ यसकारण यो नष्ट भएन।

33 मोशाले िफरऊनबाट िवदा िलए अिन शहर बािहर गए। उनले
आफ्नो हात प्राथर्नामा उठाए गजर्न र अिसना रोिकयो अिन त्यसपिछ
पानी पनर् थािमयो।

34 जब िफरऊनले अिसना पानी अिन गजर्न रोिकएको देखे उनले
फेिर परमेश्वरको िवरूद्ध पाप गर,े िफरऊन र उसका अिधकारीहरू अट्टेरी
भए। 35 उनले इस्राएलका मािनसहरूलाई स्वतन्त्रता गनर् ु अस्वीकार
गर।े परमेश्वरले मोशालाई जे भन्नु भएको िथयो त्यो पूरा भयो।

सलहहरूसलहहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “िफरऊनकहाँ जाऊ। मलेै
िफरऊन र उसका अिधकारीहरूलाई िजद्दी बनाएको छु।
मलेै मेरा शिक्तशाली चमत्कारहरू प्रदशर्न गनर् यसो गरें 2

अिन ितमीले आफ्नो छोरा-छोरी तथा नाती नाितनाहरूलाई मलेै िमश्रमा
प्रदशर्न गरकेा शिक्तशाली चमत्कारहरू र अन्य चीजहरू भन्न सक्ने छौ।
तब ितमीहरू सबलेै जान्नेछौ म परमप्रभु हँु।”

3 यसथर् मोशा र हारून िफरऊनकहाँ गए। ितनीहरूले उसलाई भने,
“परमप्रभु, िहब्रूहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘ितमी किहलेसम्म मलाई
अस्वीकार गछौर्? मेरो मािनसहरू मेरो आराधना गनर् जाऊन्।’ 4 यिद
ितमीले मेरा मािनसहरूलाई जान िदएनौ भने भोिल म ितम्रो भूिममा
सलहहरू ल्याइ िदनेछु। 5 सलहहरूले जमीन ढाक्नेछन्। जमीनमा धेरै
सलहहरू हुनेछन्। ितमीले जमीन देख्न सक्ने छैनौ। सलहले खेतका
प्रत्येक कुरा अिन रूखहरू खानेछन्। 6 िमश्रमा भएका सब ैघरहरू,
तपाईकंा कमर्चारी र तपाईकंा घर सलहहरूले छोप्नेछन्। त्यहाँ तपाईकंा
िपता-पुखार्हरूले देखेको भन्दा अिधक सलहहरू हुनेछन। त्यहाँ यित धेरै
सलहरू देिखयो की िमश्रदेशमा मािनसहरू बसो-वास गनर् लागेयता त्यित
किहल्य ैदेिखएका िथएनन्।” त्यसपिछ मोशाले िफरऊनबाट िवदा िलए।

7 त्यसपिछ कमर्चारीहरूले िफरऊनलाई सोधे, “किहलेसम्म हामी यी
मािनसहरूको फन्दामा पिररहने छौं? ितनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरलाई
आराधना गनर् मािनसहरूलाई जान िदनुहोस्। यिद तपाईलें जान िदनु
भएन भने, तपाईलें चाल पाउनुअिघ न ैिमश्र ध्वंश हुनेछ।”

8 यसकारण िफरऊनका सेवकहरूले मोशा अिन हारूनलाई
िफरऊनकहाँ फकार्एर ल्याए। िफरऊनले ितनीहरूलाई भने, “जाऊ अिन
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको आराधना गर। तर साँच्चै को जाँद ैछन्
मलाई भन?”

9 मोशाले उत्तर िदए, “हाम्रा केटा-केटी, बूढा-बूढी जित छन् सबै
जानेछन्। हामी हाम्रा छोरा-छोरीहरू, हाम्रा भेंडा तथा गाई वस्तुहरू पिन
िलएर जानेछौं। हामी सब ैजानेछौं कारण परमेश्वरको भोज हामी सबकैो
िनिम्त हो।”

10 िफरऊनले ितनीहरूलाई भने, “मलेै ितमीहरू र ितमीहरूको केटा-
केटीहरूसमेत जान िंददा मेरो लािग परमप्रभु साँच्चै न ैितमीहरूिसत
हुनुपछर् । ितमीहरूले केही नराम्रो योजनाहरू बनाइरहेका छौ। 11 होइन!
मात्र ितम्रा मािनसहरू परमप्रभुको आराधना गनर् लान सक्छौ।” अिन
िफऊनले मोशा र हारूनलाई पठाए।

12 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “ितम्रो पाखरुा िमश्र देशमािथ
उठाऊ र सलह आउनेछन अिन िमश्रको समस्त भूिममा फैिलनेछन्।
अिसनाले नष्ट नपारकेो सब ैउिद्भदहरू सलहले खाईिदने छन।”

13 यसकारण मोशाले आफ्नो टेक्ने लाठ्ठी िमश्र देशमािथ उठाए अिन
परमप्रभुले पूवर्बाट आँधी बेरी पठाउनु भयो। हावा िबहान बेलुका पूरै
चिलरहयो। जब िबहान भयो िमश्र भूिममा हावाले सलह ल्यायो। 14

सलहहरू िमश्र देशमा उडेर आए अिन जमीनमा बसे। सलह िमश्रदेशमा
यित िवध्न आए िक यित िवध्न न िवगतमा किहल्य ैदेिखएका िथए न
भिवष्यमा न ैदेिखनेछन्। 15 ती सलहहरूले सब ैभूिम ढाके अिन मदैान
न ैछोपे। अिसनाले ध्वंश नपारकेो जम्म ैफलहरू र उिद्भदहरू सलहले
खाए।

16 िफरऊनले मोशा र हारूनलाई झट्टै बोलायो िफरऊनले भन्यो,
“मलेै परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर र ितमीहरूका िवरोधमा पाप गरकेो
छु। 17 अब यस पल्टको िनिम्त मेरो पाप क्षमा गिरदेऊ। परमप्रभुलाई
ममािथ आइलागेको यो ‘मृत्य’ु (सलहहरू) हटाई िदनु भनी भन।”

18 मोशाले िफरऊनबाट िवदा िलएर परमप्रभुलाई प्राथर्ना गर।े 19

यसथर् परमप्रभुले हावाको िदशा फकार्एर पिश्चम ितर गनर् ु भयो र यसले
सलहहरूलाई िमश्रबाट उडायो अिन िनगालोको समुद्रमा पुयार्यो। एउटै
पिन सलह िमश्रमा रहेनन्। 20 तर फेिर परमप्रभुले िफरऊनलाई अट्टेरी
बनाइिदनु भयो यसकारण उसले इस्राएली मािनसहरूलाई जान िदएन।

अअँँध्यारोध्यारो

21 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “ितम्रो हातमािथ हावामा
उठाऊ अिन अँध्यारोले िमश्रलाई ढाक्नेछ। अँध्यारो यित िनष्पट्ट हुनेछ
ितमीले त्यो अनुभव गनेर्छौ।”

22 मोशाले आफ्नो हात उठायो अिन अन्धकारले िमश्रलाई ढाक्यो।
त्यो अँध्यारो िमश्रमा तीन िदनसम्म रह्यो। 23 त्यहाँ कसलेै कसलैाई
देख्न सकै्तन िथयो। तर जहाँ इस्राएलका मािनसहरू िथए त्यहाँ अधं्यारो
भएन।

24 फेिर िफरऊनले मोशालाई बोलाए। िफरऊनले भने, “जाऊ अिन
परमप्रभुको आराधना गर। आफ्नो छोरा-छोरीहरूसँग ैलान सक्छौ, तर
ितमीले भेंडा र गाई-वस्तुहरू यहीं छोडेर जानु पछर् ।”

25 मोशाले भने, “तपाईलें हामीलाई परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरलाई
बिलदानहरू अिन होमबिलहरू चढाउनु जानु िदनुपछर् । 26 जब हामी
परमप्रभुलाई आराधना गनर् जान्छौ। हामीले हाम्रा पशुहरू पिन लाने छौं।
एउटै पिन भाग छाड्ने छैनौं। परमप्रभुको आराधनामा के कुराहरूको
आवश्यक पछर् , त्यो हामी पिन जान्दनैौं। हामीले आफ्नो आवश्यकता
त्यस समयमा मात्र बुझ्नेछौं जित बेला हामी हाम्रो गन्तब्य स्थानमा
पुग्छौं।”

27 परमप्रभुले फेिर िफरऊनलाई अट्टेरी बनाउनु भयो। यसथर्
ितनीहरूलाई जानु िदनुमा िफरऊनले फेिर पिन अस्वीकार गर।े 28 तब
िफरऊनले मोशालाई भने, “जाऊ, यहाँबाट। ितमी फेिर किहल ैआउनु
पदैर्न यिद ितमी मलाई हेनर् आयौ भने, मनेर्छौ।”

29 तब मोशाले िफरऊनलाई भने, “एउटा िवषयमा ितमी सही छौ,
कारण म ितमीलाई हेनर् फेिर किहल्य ैआउने छैन।”

पिहलपिहलेे जन्मनजन्मनेेहरूकोहरूको मृत्यमृत्युु

तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “मलेै अझ िफरऊन
अिन िमश्रमािथ एउटा िवपित्त ल्याउनुपछर् । त्यसपिछ मात्र
उसले ितमीहरूलाई िमश्रबाट जान मात्र िंददनै बलपूवर्क

जानु भनी जोर लगाउनेछ। 2 ितमीले यो समाचार इस्राएलका
मािनसहरूलाई िदनु पछर्  ‘पुरूष अिन स्त्रीहरू! ितमीहरूले आफ्नो-
आफ्नो िछमेकीहरूसँग सुन र चाँदीले बिनएका चीजहरू माग्नु पछर् ।’” 3

परमप्रभुले िमश्रका मािनसहरूलाई ितमीहरूप्रित दयालु हुनेछ। िमश्री
मािनसहरू र िफरऊनका शासकहरूले मोशालाई पिहलेदेिख महान-
मािनस भनी मान्दछन्।

4 मोशाले मािनसहरूलाई भने, “परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘आज मध्य-
रातमा म िमश्र भएर जानेछु, 5 अिन प्रत्येक पिहला जन्मेको छोरा,
िफरऊनको पिहलो छोरो िमश्रको शासक देिख िलएर जाँतो िपस्ने
कमारीको पिहलो छोरोसम्म िमश्रमा मनेर्छ। पिहला जिन्मएका सब ैमछर्
जसले मकै िपन्छ। पिहला जन्मेको सब ैमािनसहरू अिन पशुहरू
मनेर्छन्। 6 िमश्रमा दःुखको क्रन्दनहरू हुनेछ त्यहाँ िमश्रमा त्यस्तो
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दःुखपूणर् क्रन्दनहरू किहल्य ैभएको िथएन अिन त्यहाँ फेिर किहल्य ैहुने
छैन। 7 तर कुन ैपिन इस्राएली मािनसमािथ यस्तो घट्ना हुनेछैन।
यहाँसम्म िक ितनीहरूलाई कुकुरले पिन भुक्ने छैन। इस्राएली
मािनसहरूमा मात्र होइन ितनीहरूका पशुहरूलाई पिन कुन ैनोक्सान
हुनेछैन। ितमीले जान्ने छौ यस प्रकारले म इस्राएली मािनसहरू अिन
िमश्रीहरूमा िभन्दा िभन्द ैप्रकारको व्यवहार गनेर्छु। 8 त्यसपिछ िमश्रका
सब ैपदािधकारीहरू मेरोअिघ िनहुिरने छन् र मेरो आराधना गनेर्छन्।
ितनीहरूले भन्नेछन्, “जाऊ! ितमीसँग ैआफ्नो सब ैमािनसहरूलाई
लजैाऊ।” तब मोशा िरसाए र म िफरऊनलाई छोड्नेछु।’”

9 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “िफरऊनले ितम्रो कुरा सुनेको
छैन। यसकारण म िमश्रमा आफ्नो महा-शिक्त देखाउन सकँु।” 10

त्यसलेै गदार् मोशा र हारूनले िफरऊनअिघ धेर ैआश्चयर् कमर् गनर् सके। र
यसकैो िनिम्त परमप्रभुले िफरऊनलाई अित अट्टेरी बनाउनु भयो, जसले
गदार् उसले इस्राएलीहरूलाई आफ्नो देशबाट जान िदएन।

िनस्तारिनस्तार

जब ितनीहरू िमश्रमा िथए, परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई
भन्नु भयो। 2 “यो मिहना न ैितमीहरूको िनिम्त बषर्को
पिहलो मिहना हुनेछ। 3 यो आदेश इस्राएलका सारा

समुदायका िनिम्त हो। यो मिहनाको दशौं िदनमा आफ्नो घरका
मािनसहरूको िनिम्त प्रत्येक मािनसले एउटा थुमा ल्याउनु पछर् । 4

एउटा पाठो खाई सक्नलाई यिद कुन ैमािनसको घरमा प्रशस्त
मािनसहरू नभए उसले त्यस िदनको भोजमा भाग िलनको िनिम्त
िछमेकीलाई िनम्त्याउनु पछर् । प्रत्येक मािनसलाई पुग्ने पाठो हुनुपछर् । 5

पाठो एक बषर्को र खोट रिहत हुनुपछर् । पाठो भेंडा अथवा बाख्राको भए
पिन हुन्छ। 6 ितनीहरूले त्यो पाठोलाई मिहनाको चौधौं िदनसम्म
सावधानीसँग राख्नु पछर् । त्यस िदन इस्राएली समुदायका मािनसहरूले
साँझमा ती पाठाहरू मानर् ु पछर् । 7 यी पशुहरूको रगत सब ैमािनसले
जम्मा गनर् ुपछर् । अिन ढोकाका चौखटाहरूमा र घरका जहाँ पाठाहरू
खाइन्छन् ढोकाहरूमािथ छनर् ु पछर् ।

8 “त्यो राती पाठो आगोमा पोलेर खानु पछर् । ितमीहरूले िततो जडी-
बुट्टी र खमीर िबनाको रोटी खानुपछर् । 9 पाठो काँचो अथवा पानीमा
उमालेर खानु हँुदनै। त्यो पाठो सब ैआगोमािथ सेकाउनु पछर् , त्यसको
िभत्र, टाउको र खटु्टाहरू शरीरबाट नछुट्टाई आगोमािथ सेकाउनु पछर् ।
10 िबहानसम्म मासुहरू बाँिक नराख। यिद केही मासुहरू रह्यो भने,
त्यसलाई आगोमा जलाउनु पछर् ।

11 “जब ितमीहरू भोजन खान्छौ कत ैबािहर यात्रामा जाँदा जस्तै
लुगा लाउनुपछर् । ितमीहरूका खटु्टामा जुत्ता र हातमा टेक्ने लाठी हुन ैपछर्
र हतार-हतार खानु पछर् । िकनभने यो परमप्रभुको िनस्तार हो।

12 “आज राती म िमश्रिभत्र पस्नेछु अिन पिहले जन्मेका मािनसहरू र
पशुहरूलाई नष्ट गनेर्छु। यस प्रकारले म िमश्रका सब ैदेवताहरूको न्याय
गनेर्छु, म परमप्रभु हँु। 13 तर ितमीहरूका घरमा लगाएका रगत चाँिह
एउटा िवशेष िचन्ह हुनेछ र म जुन घरमा रगत लगाएको देख्छु त्यसलाई
छोडेर जान्छु। म िमश्र देशका मािनसहरूको िनिम्त हािनकारक रोग
उत्पन्न गछुर् । तर त्यो खराब िबमारले ितमीहरू कसलैाई पिन असर गदैर्न।

14 “यसकारण यो एउटा स्मरणीय िदन हुनेछ। अिन ितमीहरूको
िनिम्त यो एक िवशेष पिवत्र चाड़ हुनेछ। ितमीहरूका सन्तानहरूले सदा
सवर्दा यो पिवत्र चाड़लाई परमप्रभुलाई भिक्त गनेर् िदनको रूपमा मान्नु
पछर् । 15 यस चाड़मा ितमीहरूले अखिमरी रोटी सात िदनसम्म खाने
छौ। यस पिवत्र चाड़◌़को पिहलो िदन ितमीहरूले आफ्नो-आफ्नो
घरबाट समस्त खमीर बािहर िनकाल्ने छौ। यो पिवत्र चाड़◌़मा सात
िदनसम्म कसलेै पिन खमीर खाने छैनौ। यिद कसलेै खमीर त्यस
समयमा खायो भने त्यसलाई अरू इस्राएलीबाट बिहष्कृत गिरनेछ। 16

यो पिवत्र चाड़को पिहलो र अिन्तम िदनमा पिवत्र सभा हुनेछ। यी िदनमा
ितमीहरूले केही पिन काम गनर् ु हँुदनै। यी िदनमा ितमीहरूको िनिम्त एउटै
काम भोजन तयार गनर् ु हुन्छ। 17 ितमीहरूले यो अखिमरी रोटीको पिवत्र
चाड़लाई सम्झना गनर् ु पछर् , कारण यही िदन मलेै ितमीहरूलाई िमश्रबाट
दल बनाएर बािहर ल्याए। ितम्रा सन्तानहरू सबमैा सदा-सवर्दा यो एउटा
िनयम होस्। 18 यसथर् पिहलो मिहनाको चौधौं िदनको साँझ देिख

ितमीहरूले खमीर िबनाको रोटी खान शुरू गनेर् छौ। ितमीहरूले खमीर
िबनाको रोटी पिहलो मिहनाको एक्काईसौं िदनको साँझसम्म खानेछौ। 19

सात िदनसम्म ितमीहरूका घरमा कुन ैखमीर रहनु हँुदनै। कुन ैपिन
मािनस चाहे त्यो इस्राएली होस अथवा िवदेशी यिद ितनीहरूले यस
समयमा खमीर खायो भने उसलाई इस्राएलीको समुदायबाटै अलग्ग
गराउनु पछर् । 20 यी पिवत्र िदनहरूमा ितनीहरू जता सुकै भए पिन
खमीर भएको केही पिन खानँु हुदनै। ितमीहरूले त्यिह खमीर िबनाको
रोटी खानु पछर् ।”

21 यसथर् मोशाले सब ैबूढा-प्रधानहरूलाई बोलाए। मोशाले
ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरूका पिरवारका िनिम्त थुमाहरू ल्याऊ र
िनस्तारको िनिम्त थुमाहरू मार। 22 िहसपको झुप्पा लेऊ अिन रगतले
भिरएको भाँडामा डुबाऊ अिन ढोकाको चौकटकोमािथ तथा विरपिर
लगाऊ। िबहान नहुञ्जेल कसलेै पिन घर छाडनु हँुदनै। 23 जब परमप्रभु
िमश्रमा पिहला जन्मेको छोराहरूलाई मानर् जानुहुनेछ अिन ढोकाका
फल्याक अिन खाम्बाहरूमािथ रगत पोतेको देख्नु हुनेछ। तब परमप्रभुले
त्यस घरलाई रक्षा गनर् ु हुनेछ। उहाँ ती ढोकाद्वारबाट जाँदा परमप्रभुले
िवनाशक शिक्त ती घरहरूमा पसेर नाशगनर्बाट रोक्नुहुनेछ। 24

ितमीहरूले यो आदेश याद राख्नुपछर् । यो िनयम सदा-सवर्दा ितम्रा
सन्तानहरूको िनिम्त हुनेछ। 25 ितमीहरू जब परमप्रभुले िदनु भएको
भूिममा जानेछौ ितमीहरूले यो चाड़ पालन गनर् ुपछर् । 26 जब ितमीहरूका
नानीहरूले ितमीहरूलाई सोध्नेछन्, ‘िकन हामी यो चाड़ मनाउछौं?’ 27

तब ितमीहरूले जवाफ िदनेछौ, ‘यो िनस्तार चाड़ परमप्रभुको सम्मानमा
मािनएको हो। नानीहरूलाई ितमीहरू भन्नेछौ, जब हामीहरू िमश्रमा
िथयौं, परमप्रभुले इस्राएलीको घरहरू छोडेर जानु भयो। उहाँले िमश्री
मािनसहरूलाई मानर् ु भयो अिन हाम्रो रक्षा गनर् ुभयो।’”
यसकारण अिहले मािनसहरू उहाँलाई िनहुिरएर दण्डवत गछर्न् र

आराधना गछर्न्। 28 परमप्रभुले यो आदेश मोशा र हारूनलाई िदनु
भएको िथयो, यसथर् इस्राएलीहरूले त्यही गर ेजे परमप्रभुले आदेश िदनु
भएको िथयो।

29 मध्यरातमा िमश्र देशीहरूका पिहले जन्मेका सब ैछोराहरू,
िमश्रका शासक िफरऊनको पिहलो छोरो देिख झ्यालखानामा सजाय
भोग्द ैगरकेो कैदीको छोरोसम्मलाई मानर् ुभयो। पशुहरूमा पिन पिहले
जन्मेका सब ैमानर् ु भयो। 30 त्यस रात िमश्रमा प्रत्येक घरको कोही न
कोही मर।े िफरऊन, उसका अिधकारीहरू अिन िमश्रका सब ैमािनसहरू
िचच्याउँद ैरोए।

इस्राएलीहरूलइस्राएलीहरूलेे िमश्रिमश्र छाड्छन्छाड्छन्

31 तब त्यस राती िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए। िफरऊनले
ितनीहरूलाई भने, “तयार होऊ अिन हाम्रा मािनसहरूलाई छोडेर जाऊ।
ितमी र ितम्रा मािनसहरूले त्यस ैगनर् सक्छौ जो ितमी भन्छौ ितमीहरू
जाऊ अिन आफ्नो परमप्रभुको आराधना गर। 32 ितमीहरूले भने झैं
आफ्नो-आफ्नो भेंडा तथा गाई-वस्तुहरू िलएर ैजाऊ। ितमीहरूले मलाई
पिन आशीवार्द देऊ।” 33 िमश्र देश वासीहरूले पिन भने, “ितमीहरू
चाँडै गइहाल। िकनभने, यिद ितमीहरू गएनौ भने हामीहरू सब ैमनर्
सक्छौं।”

34 इस्राएली मािनसहरू यित हतारमा िथए ितनीहरूले रोटीमा खमीर
िमसाउने समय पाएनन्। यसकारण ितनीहरूले आँटा, भाँडाहरूमा
आफ्नो काँधमािथ बोकेर ल्याए। 35 तब इस्राएलीका मािनसहरूले त्यही
गर ेजे मोशाले ितनीहरूलाई गनर् ु भनेका िथए। ितनीहरूले िमश्र देशका
आफ्नो िछमेकीहरूिसत लुगा, अिन सुन चाँदीले बिनएको चीजहरू माँगे।
36 परमप्रभुले िमश्रका मािनसहरूलाई दयालु बनाई िदनु भयो अिन
ितनीहरूले जे मांगे त्यही िदए।

37 इस्राएली मािनसहरूले रामसेसबाट, सुक्कोतसम्म यात्रा गर।े
ितनीहरू लगभग 6,00,000 िथए। यस संख्यामा नानीहरूको गिन्त
गिरएको िथएन। 38 ितनीहरूिसत धेर ैभेंडा, बाख्रा गाई-वस्तु र अरू
चीजहरू िथए। ितनीहरूिसत अन्य धेर ैथिरका मािनसहरू यात्रा
गिररहेका िथए। 39 ती मािनसहरूसँग रोटीमा खमीर िमसाउने समय
पिन िथएन अिन ितनीहरूले यात्राको िनिम्त कुन ैिवशेष भोजन तयार
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पारकेा िथएनन्। यसकारण ितनीहरूका साधरण खमीर िबनाको रोटी
बाहेक अरू कुन ैखाने कुरा िथएन।

40 इस्राएली मािनसहरू 430 बषर्सम्म िमश्रमा बसे। 41 ठीक 430
बषर्पिछ परमप्रभुका समस्त सेनाहरू िमश्रबाट गए। 42 यसथर् त्यो िवशेष
छ। जब परमप्रभुले गरकेो मािनसहरूले सम्झने छन्। त्यो रात सबै
इस्राएली मािनसहरूको हृदयमा सदा-सवर्दा रहनेछ।

43 परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, “यहाँ िनस्तारका िनिम्त
िविधहरू छन् कुन ैपिन िवदेशीले िनस्तार चाड़को भोजन खान
पाउनेछैन। 44 तर यिद कुन ैमािनसले कमारो िकन्छ र त्यसको खतना
गराइिदन्छ भने, त्यो कमरोले िनस्तारको भोजन खान सक्छ। 45 तर
ितमीहरूको माझमा बस्ने कुन ैपिन ज्यालाका मजदरू अथवा
िवदेशीहरूले िनस्तारको भोजन खानु हँुदनै।

46 “प्रत्येक पिरवारले एउटा घर िभत्र न ैभोजन गनर् ुपछर् , कुन ैपिन
भोजन बािहर लानु हँुदनै। थुमाको कुन ैहड्डी भाँच्नु हँुदनै। 47 इस्राएलका
सारा समुदायले यो चाड़ मनाउनु पछर् । 48 यिद कोही मािनस
ितमीहरूिसत बसो-बासो गछर्  तर त्यो इस्राएली होइन र यो परमप्रभुको
िनस्तार चाड़◌़मा भाग िलन चाहन्छ भने उसको खतना गिरनु न ैपछर् ।
त्यसपिछ त्यो इस्राएली नागिरक बराबर हुन्छ र उसले िनस्तार भोजनमा
भाग िलन सक्छ। तर यिद उसको खतना गिरएको छैन भने िनस्तार
भोजनमा भाग िलन सकै्तन। 49 खतना नभएको कुन ैपिन मािनसहरूले
परमप्रभुको भोजनमा भाग िलनु हँुदनै। यो प्रत्येक मािनसहरूको लािग यो
सत्य र िनष्पक्ष िनयम हो त्यो देशी अथवा िवदेशमा जन्मेका नागिरक
होस् यो िनयम प्रत्येकलाई हुनुपछर् ।”

50 यसथर् इस्राएलका सारा मािनसहरूले परमप्रभुले मोशा र
हारूनलाई िदनु भएका आदेशहरू पालन गर।े 51 यस प्रकारले
परमप्रभुले इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई िमश्र देशबाट बािहर िलएर
जानु भयो। मािनसहरू झुण्ड-झुण्डमा यात्रा गर।े

त्यसपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, 2 “ितमीले
इस्राएलमा जन्मेको प्रत्येक पिहले पुरूष िशशु मलाई
िदनुपछर् । त्यसको अथर् हुन्छ पिहला जन्मेको प्रत्येक बालक

अिन पिहला जन्मेको प्रत्येक पाठो मेरो हुनेछ।”
3 मोशाले मािनसहरूलाई भने, “यस िदनलाई सम्झना गर। ितमीहरू

िमश्रमा कमारा-कमारीहरू िथयौ। तर आजको िदन परमप्रभुले आफ्नो
महाशिक्त प्रयोग गरी ितमीहरूलाई स्वतन्त्र पानर् ुभयो। ितमीहरूले खमीर
िमसाएको रोटी खान ैहँुदनै। 4 आज, आबीबको महीनामा ितमीहरूले
िमश्र छाड्यौ। 5 परमप्रभुले ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िवशेष वचन
िदनुभएको छ। उहाँले ितमीहरूलाई कनानी, िहत्ती, एमोरी, िहव्वी अिन
यबूसी मािनसहरूको भूिम िदने प्रितज्ञा गनर् ु भयो। परमप्रभुले
ितमीहरूलाई त्यस भूिममा लानु हुनेछ जहाँ दधू र मह बग्छन्। यसकारण
ितमीहरूले यो रीित प्रत्येक बषर् यही महीनामा पालन गनर् ुपछर् ।

6 “सात िदनसम्म ितमीहरूले अखिमर ेरोटी खानुपछर् । सातौं िदनमा
ितमीहरूले ठूलो भोज गररे मनाउँनु पछर्  अिन यस भोजले परमप्रभुप्रित
सम्मान जनाउँनेछ। 7 यसथर् सात िदनसम्म ितमीहरूले अखिमर ेरोटी
खानु हँुदनै। ितमीहरूको भूिममा सात िदनसम्म खमीर हुनुहँुदनै। 8 यस
िदन ितमीहरूले आफ्नो नानीहरूलाई भन्नु पछर् , ‘हामी यो भोज खाँदछैौं
िकनभने आजको िदन परमप्रभुले हामीहरूलाई िमश्रबाट बािहर ल्याउनु
भएको िथयो।’

9 “यस पिवत्र चाड़ले ितमीहरूलाई सम्झना गराउने छ यो हातमा
बाँधेको धागो आँखाअिघ रािखएको िचन्ह जस्तो हुनेछ। यस पिवत्र
िदनले ितमीहरूलाई परमप्रभुले िदनु भएको उपदेशहरू सम्झना
गराउनेछ। यसले ितमीहरूलाई त्यही िदनको सम्झना गराउँछ परमप्रभुले
आफ्नो महाशिक्त प्रयोग गररे ितमीहरूमािथ करूणा गनर् ु भएको िथयो।
10 यसकारण प्रत्येक बषर् यो िदनलाई ठीकिसत सम्झना गर।

11 “परमप्रभुले ितमीहरूलाई त्यस भूिममा लजैानु हुनेछ जसलाई
उहाँले ितमीहरूलाई िदनेछु भनी वचन िदनु भएको िथयो। अिहले त्यस
भूिममा कनानी मािनसहरू बस्छन्। तर परमप्रभुले ितमीहरूका िपता-
पुखार्हरूलाई त्यो भूिम ितमीहरूलाई िदन्छु भनी वचन िदनु भएको िथयो।
परमेश्वरले जब ितमीहरूलाई त्यो भूिम िदनुहुन्छ, 12 ितमीहरूले सम्झना
गनर् ु पछर् । ितमीहरूले आफ्नो पिहलो छोरो अिन पिहलो उहाँलाई समपर्ण
गनर् ुपछर् । 13 ितमीहरूले गधा उद्धार गनर् ु एउटा थुमा समपर्ण गनर् सक्छौ

तर यिद गधा गराउनु सकेनौ भने त्यसलाई गदर्न फुटाएर मानर् ु पछर् । तर
पिहले जन्मेको छोरो ितमीहरूले परमप्रभुबाट छुट्याएर ल्याउनु पछर् ।

14 “भिवष्यमा ितमीहरूका सन्तानले सोध्न सक्छन् ‘ितमीहरूले
यस्तो िकन गछौर्?’ अिन ितमीहरूको उत्तर हुनेछ, ‘हामीहरू िमश्र देशमा
कमारा-कमारी िथयौं अिन परमप्रभुले उहाँको शिक्त प्रयोग गरी हामीलाई
यहाँ ल्याउनु भयो। 15 िमश्र देशमा िफरऊनले अट्टेरी गररे हामीलाई
त्यहाँबाट बािहर पठाउन अस्वीकार गर।े यसथर् परमप्रभुले त्यहाँ जन्मेका
प्रत्येक मािनस र पशुका पिहले जन्मेका छोराहरू तथा बच्चाहरू मािरिदनु
भयो। यही कारणले मेरा प्रथम जन्मेका छोरो परमप्रभुबाट उद्धार गनर्
प्रथम जन्मेको डाँगो पशु भेटी चढाँउँछु।’ 16 यो ितमीहरूको हातमा
कसेको धागो जस्त ैहो र यो ितमीहरूका आँखाको सामुन्ने राखेको िचन्ह
जस्तो हो। यसले हामीलाई सधैँ सम्झना गनर् सहायता गछर्  कसरी
परमप्रभुले उहाँको महा-शिक्त चलाएर हामीहरूलाई िमश्रबाट ल्याउनु
भयो।”

िमश्रबािहरिमश्रबािहर यात्रायात्रा

17 िफरऊनले मािनसहरूलाई छोड्न लगाए। परमप्रभुले
मािनसहरूलाई पिलश्तीहरूको भूिमको बाटो जानु िदनु भएन।
समुद्रकोबाटो सब भन्दा छोटो छ तर परमप्रभुले भन्नुभयो, “यिद
मािनसहरू त्यो बाटो जान्छन् भने ितनीहरूले लडाइँ गनर् ु पनेर्छ। यस्तो
हँुदा ितनीहरूको मन िवचार बद्लन सक्छ अिन िमश्रमा न ैफिर्कएर
जानेछन्।” 18 यसकारण परमप्रभुले ितनीहरूलाई अकोर् बाटोबाट समुद्र
िकनाराहँुद ैमरूभुिमको बाटो लानु भयो। इस्राएली मािनसहरू िमश्रबाट
बािहर िनस्कँदा यदु्धको पोशाकमा िथए।

ययूसूुफसुफ घरघर जान्छन्जान्छन्

19 मोशाले यूसुफको अिस्थरहरू िलएर िंहडे। मनर् ु अिघ यूसुफले
इस्राएलीहरूसँग आफ्नो लािग यस्तो गनेर् प्रितज्ञा गराएका िथए। यूसुफले
भने, “जब परमेश्वर ितमीहरूलाई सुरक्षा िदनु हुन्छ मेरा अिस्थरहरूलाई
िमश्रदेिख बािहर लान निबसर्।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे आफ्नोआफ्नो मािनसहरूकोमािनसहरूको अगुवाइअगुवाइ गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
20 इस्राएलका मािनसहरूले सुक्कोत छाडे अिन एथाममा छाउनी

लगाए। एतामम मरुभूिम निजक िथयो। 21 परमप्रभुले िदउँसो अग्लो
बादललाई र राती अग्लो आगोको खम्बालाई ितनीहरूलाई बाटो
देखाउन प्रयोग गनर् ु भयो। आगो ितनीहरूलाई उज्यालो िदन्थ्यो र
ितनीहरू राती पिन यात्रा गनर् सक्थे। 22 अग्लो बादलको खाँबो िदनमा र
आगोको खाँबो रातीमा ितनीहरूसँग ैहुन्थ्यो।

तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, 2 “इस्राएलीहरूलाई
पी-हहीरोत फकीर् जानु भन। ितनीहरूलाई भन, िमग्दोल
अिन समुद्रको बीचमा बालसपोन कै निजक छाउनी लगाऊ।

3 िफरऊनले सोच्नेछ इस्राएलका मािनसहरू मरुभूिममा हराए छन्।
अिन उसले सोच्नेछ मािनसहरूको जाने ठाउँ छैन। 4 म िफरऊनलाई
अट्टेरी बनाउनेछु अिन उसले ितमीहरूको खेदो गनेर्छ, तर म िफरऊन र
उसका सेनाहरूलाई परािजत गराउनेछु। तब िमश्रदेशका मािनसहरूले
जान्नेछन् िक म न ैपरमप्रभु हँु।”

िफरऊनलिफरऊनलेे इस्राएलीहरूलाईइस्राएलीहरूलाई खखेेद्छद्छ
5 इस्राएलका मािनसहरू भागे भन्ने समाचार िफरऊनले थाहा पायो।

जब िफरऊन र उसका अिधकारीहरूले पिन यो खबर सुने, ितनीहरूले
के गरकेा िथए त्यस िवषयमा आफ्नो िवचार बद्ली गर।े िफरऊनले भने,
“हामीहरूले िकन इस्राएली मािनसहरूलाई ितनीहरूको दासत्वबाट जान
िदयौं?”

6 यसथर् िफरऊनले आफ्नो रथ ठीक पायोर् अिन आफूसँग ैआफ्नो
मािनसहरूलाई िलयो। 7 उसले आफ्नो सवर्शे्रष्ठ मािनसहरूमध्ये 600
जना अिन आफ्नो सारा रथहरू िलए। प्रत्येक रथमा एकजना अिधकारी
िथए। 8 इस्राएलका मािनसहरू िनडर साथ बिढरहेका िथए, तर
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परमप्रभुले िफरऊनलाई अट्टेरी बनाइ िदनु भयो, यसथर् उसले
इस्राएलीहरूलाई खेद्यो।

9 िमश्री फौजिसत धेर ैघोडा, सेना अिन रथहरू िथए। ितनीहरूले
इस्राएलीहरूलाई खेदे र लाल समुद्रको निजक बालिसपोनमा जहाँ
ितनीहरूले छाउनी लगाएका िथए ितनीहरूलाई पके्र।

10 इस्राएलीले िफरऊनलाई उसका िमश्रदेशीहरूिसत आउँद ैगरकेो
देखे। ितनीहरू साह्रै डराएका िथए अिन ितनीहरूले परमप्रभुलाई गुहार
मागे। 11 ितनीहरूले मोशालाई भने, “ितमीले हामीहरूलाई िमश्रबािहर
िकन ल्यायौ? िमश्रमा के धेर ैिचहानहरू िथएनन्? िकन ितमीले हामीलाई
मरुभूिममा मानर् ल्यायौं? 12 हामीले िमश्रमा ितमीलाई भनेका िथयौं,
‘यस्तो परी आउनेछ। िमश्रमा हामीले भनेका िथयौ िक हाम्रो िचन्ता नगनर् ु
होस्।’ हामीलाई िमश्रमा बस्न िदनुहोस र िमश्र वासीहरूको सेवा गनर्
िदनुहोस। यसरी मरुभूिममा आएर मनर् ु भन्दा त त्यही बसी कमारा-
कमारी हुनु न ैअसल िथयो।”

13 तर मोशाले उत्तर िदए, “नडारऊ ितमीहरू जहाँ छौ त्यहीं उिभने
काम गर अिन हेर आज परमप्रभुले ितमीहरूलाई बचाउनु हुनेछ।
ितमीहरूले यी िमश्रबासीलाई फेिर किहल्य ैदेख्ने छैनौ। 14 ितमीहरूले
केही गनर् ु पदैर्न तर िस्थर भएर बस। परमप्रभुले ितमीहरूको िनिम्त यदु्ध
गनर् ु हुनेछ।”

15 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “अिहलेसम्म मसँग ितमी िकन
कराइरहेका छौ? इस्राएली मािनसहरूलाई अिघ बढ़न शुरू गनर् ु भन। 16

लाल समुद्रमािथ ितम्रो लाठी उठाऊ अिन समुद्र दइु भाग हुन्छ, तब
मािनसहरू सूख्खा जमीनमा िंहडेर जानेछन्। 17 िमश्रदेशका
मािनसहरूले ितमीहरूलाई खेिदरहेका छन् िकनभने मलेै ितनीहरूलाई
अट्टेरी बनाएको छु। तर म िफरऊन र उसको घोडा तथा रथहरू भन्दा
शिक्तशाली छु भन्ने ितमीलाई देखाउने छु। 18 तब िमश्रदेशवासीहरू
जान्नेछन् िक म परमप्रभु हँु। जब म िफरऊन, उसका सेना, घोडाहरू
तथा रथहरूलाई परािजत पानेर्छु तब त्यहाँका मािनसहरूले मलाई आदर
गनेर्छन्।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे िमश्रकािमश्रका ससेेनालाईनालाई परािजतपरािजत गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
19 तब परमप्रभुका स्वगर्दतू मािनसहरूका पिछ लागे। (परमप्रभुका

स्वगर्दतू खास गरी मािनसहरूलाई डोयार्उन ितनीहरूका अिघ-अिघ
िथए।) यसकारण बादलको खामो मािनसहरूको अिघबाट सररे
पछािडपिट्ट गयो। 20 यसरी त्यो बादल इस्राएली अिन िमश्रदेशी
मािनसहरूको माझमा उिभयो। यसले इस्राएलीहरूलाई उज्यालो िदयो
अिन िमश्रदेशी मािनसहरूलाई अँध्यारो। अँध्यारोले गदार् िफरऊनका
सेनाहरू इस्राएलीहरूको निजक आउन सकेनन्।

21 मोशाले आफ्नो लहुरो लाल समुद्रमािथ उठाए अिन परमप्रभुले
पूवर्बाट तेजिसत बतास चलाइिदनुभयो। बतास रात भरी न ैचिलरह्यो,
पूवीर्य बतासले समुद्रलाई सुकाइिदयो अिन यसलाई दइु भाग पािर िदयो।
22 इस्राएलका मािनसहरू सूखा जमीनमािथ िंहडेर समुद्र पार गर।े
ितनीहरूको दािहने र देब्रेपिट्ट समुद्रको पानी पखार्ल झ ैउिभएको िथयो।
23 िफरऊनका घोडसिैनक अिन रथहरूले इस्राएलीहरूलाई समुद्र
बीचमा खेदे। 24 एकािबहान ैपरमप्रभुले बादल अिन आगोको खाँबोबाट
िमश्रका सेनालाई हेनर् ु भयो। अिन उहाँले ितनीहरूलाई आक्रमण गनर् ु भयो
अिन परािजत पानर् ु भयो। 25 रथका पाङग्राहरू भािसए अिन रथलाई
िनयन्त्रणमा राख्न किठन पयोर्। िमश्रदेशका मािनसहरू जोरले कराए,
“हामी यहँबाट भागौं, परमप्रभु हाम्रो िवरूद्ध इस्राएलका मािनसहरूको
पक्षमा लडाइँ गनर् ु हँुदछै।”

26 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “समुद्रमािथ ितम्रो लहुरो
उठाऊ जसले गदार् पानी िमश्रहरूका घोडाहरू र रथहरूमािथ फकेर् र
जाऊन्।”

27 यसकारण िबहान उज्यालो हुनअिघ मोशाले आफ्नो लहुरो
समुद्रमािथ उठाए अिन समुद्र फेिर पानीले भिरयो। िमश्रका मािनसहरू
त्यहाँबाट भाग्ने चेष्टा गदैर् िथए तर परमप्रभुले ितनीहरूलाई समुद्रमा
डुबाएर मािरिदनु भयो। 28 त्यसको पानी पिहलाको स्थानमा फिर्कयो
अिन रथ र घोडाहरू सबलैाई डुबायो। िफरऊनका सम्पूणर् सेनाहरू जो

इस्राएलीहरूलाई खेद्द ैआएका िथए डुबेर नष्ट भए। ितनीहरू कोही पिन
बाँचेनन्।

29 समुद्रको पानी भाग-भाग भएर इस्राएलीहरूको दािहने र देब्रेपिट्ट
उिभयो र इस्राएलका मािनसहरू सूख्खा जमीनमा िंहडेर पािर गए। 30

यसरी त्यस िदन परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई बचाउनु भयो र ती
मािनसहरूले िमश्री मािनसहरू लाल समुद्रको िकनारमा देखे। 31

इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुको महाशिक्त थाह पाए जब उहाँले
िमश्रका सेनाहरूलाई परास्त गनर् ु भयो। यसकारण मािनसहरू
परमप्रभुिसत डराए। ितनीहरूले फेिर परमप्रभु र उहाँका सेवक
मोशामािथ िवश्वास गनर् ु थाले।

मोशाकोमोशाको गीतगीत

त्यसपिछ मोशा अिन इस्राएलीहरूले परमप्रभुको िनिम्त यो
गीत गाउन थालेः
“म परमप्रभुको िनिम्त गाउनेछु!

उहाँले महान कायर् गनर् ु भयो।
उहाँले घोडाहरू तथा सवारीहरूलाई समुद्रमा
फ्याँिक िदनुभयो।

2 परमप्रभु मेरो शिक्त हुनुहुन्छ,
उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ।
परमप्रभु मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ,
अिन म उहाँको स्तुित गछुर् ।
परमप्रभु मेरो िपता-पुखार्हरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ,
अिन म उहाँको आदर गछुर् ।

3 परमप्रभु एउटा योद्धा हुनुहुन्छ,
उहाँको नाउँ परमप्रभु हो।

4 उहाँले िफरऊनका रथहरू,
र सेनालाई समुद्रमा िमल्काई िदनु भयो।
िफरऊनका अत्यन्त ैअसल सिैनकहरू
लाल समुद्रमा डुबे।

5 गिहरो पानीले ितनीहरूलाई डुबायो,
अिन ितनीहरू ढुङ्गा झ ैगिहराईमा भािसए।

6 “तपाईकंो दािहने बाहुली अद्भतू शिक्तशाली छ।
हे परमप्रभु, तपाईकंो दािहने बाहुलीले शत्रुको िवनाश गयोर्।

7 आफ्नो महान मिहमामा तपाईलें ती मािनसहरूको नाश गनर् ु भयो,
जसले तपाईकंो िवरोध गर।े
तपाईकंो रीसले परालको आगोले झैं
तपाईकंा शत्रुहरूलाई जलायो।

8 तपाईकंो नाकबाट िनस्केको सासले पानीलाई
एक ठाउँमा थुपारी िदयो।
बिगरहेको पानी पखार्ल झैं उिभयो।
समुद्रको गिहराइ सतहमा ठोस बिनयो।

9 “शत्रुले भन्यो,
‘म ितनीहरूलाई खेद्नेछु र समात्नेछु,
म ितनीहरूको सम्पूणर् सम्पित्त लुट्नेछु।
म मेरो तरवार िनकाल्नेछु
र ितनीहरूलाई परािजत गनेर्छु।’

10 तर तपाईलें ितनीहरूमािथ फुिकिदनु भयो
अिन ितनीहरू समुद्रमा ढािकए।
ितनीहरू नाप्न नसिकने गिहरो समुद्रमा डुबे।
11 “के कत ैपरमप्रभु जस्तो अन्य देवाताहरू छन्?
अँह, तपाई ंझैं अन्य देवता कत ैछैनन्-
तपाई ंआश्चयर्पूणर् र पिवत्र हुनुहुन्छ!
तपाई ंिवष्मय पूणर् शिक्तशाली हुनुहुन्छ!
तपाई ंअचम्मको काम गनर् ुहुन्छ।

12 तपाई ंआफ्नो दािहने बाहुली तेसार्उनु हुन्छ,
अिन पृथ्वीलाई नाश गनर् ु हुन्छ।

13 तर आफूले बचाएका मािनसहरूलाई
तपाईकंो दयाले डोयार्उनु हुन्छ।
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अिन आफ्नो क्षमताले ितनीहरूलाई
पिवत्र प्रसन्न भूिममा डोयार्उनु हुन्छ।

14 “अरू राष्ट्रहरूले यो कथा सुन्ने छन्
र ितनीहरू डराउने छन्।
पिलश्तीका मािनसहरू डरले काम्ने छन्।
15 एदोमका प्रमुखहरू डरले काम्नेछन्,
मोआबका प्रमुखहरू डरले काम्नेछन्।
कनानीहरूले ितनीहरूको साहस हराउनेछन्।
16 जब मािनसहरूले तपाईकंो शिक्त चाल पाउँछन्
ितनीहरू भयभीत हुनेछन्।
जबसम्म तपाईकंा मािनसहरू पार हँुदनैन्,
ितनीहरू चट्टान जस्ता हुनेछन्।

17 हे परमप्रभु तपाईलें आफ्नो मािनसहरूलाई आफ्नो पवर्तमा
डोयार्उनु हुनेछ।
तपाईलें बसोबासो गनर् बनाएको िंसहासनको निजकमा
ितनीहरूलाई तपाईलें बस्न िदनु हुनेछ।

18 “परमप्रभुले सदा-सवर्दाको िनिम्त शासन गनर् ुहुनेछ।”
19 हो, साँच्चै न ैयस्त ैभयो। िफरऊनका घोडाहरू, घोडसवार र

रथहरू सब ैसमुद्रमा डुबे। अिन परमेश्वरले ितनीहरूमािथ समुद्रको सबै
पानी ल्याउनुभयो। इस्राएलीहरू समुद्रको माझबाट सूख्खा भूिममा िहँडे।

20 त्यसपिछ हारूनकी िददी मिहला अगमवािदनी मिरयमले खैंजडी
समाितन् मिरयम र अरू स्त्रीहरू गाउन र नाँच्न थाले। मिरयमले यी
शब्दहरू दोहयार्इन।

21 “परमप्रभुप्रित गीत गाऊ!
उहाँले महान कायर् गनर् ु भएको छ।
उहाँले घोडाहरू र सवारहरूलाई
समुद्रमा फ्याँिकिदनु भयो।”

इस्राएलीहरूइस्राएलीहरू मरुभूिमितरमरुभूिमितर जान्छन्जान्छन्

22 मोशाले इस्राएलीहरूलाई लाल समुद्रदेिख शूरको मरुभूिमितर
डोयार्उने गर।े ितनीहरू मरुभूिममा तीन िदनसम्म यात्रा गर।े ितनीहरूले
िपउने पानी कत ैभेटेनन्। 23 तीन िदनपिछ ती मािनसहरू मारामा
आइपुगे। मारामा पानी त िथयो तर िपउँन नसिकने तीतो िथयो।
(यसकारण मािनसहरूले त्यस ठाउँको नाउँ मारा राखे।)

24 मािनसहरू मोशािसत गुनासो पोख्न थाले। मािनसहरूले भने,
“अब हामीहरूले के िपउने छौं?”

25 मोशाले परमप्रभुलाई पुकार गर।े यसथर् परमप्रभुले ितनलाई एउटा
रूख देखाउनु भयो। मोशाले त्यस रूखलाई पानीमा डुबाए अिन पानी
िपउने लायकको भयो।
त्यस ठाउँमा परमप्रभुले मािनसहरूको परीक्षा िलनु भयो अिन

ितनीहरूका िनिम्त उहाँले िनयम बनाइ िदनु भयो। परमप्रभुले ती
मािनसहरूमा िवश्वासको पिन परीक्षा गनर् ुभयो। 26 परमप्रभुले भन्नु भयो,
“ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा पालन गनर् ु पछर् ।
उहाँले भन्नु भएको आज्ञाहरू ितमीहरूले मान्नै पछर् । यिद ितमीहरूले
उहाँका आज्ञाहरू पालन गयौर् र िनयमहरू मान्यौ भने िमश्रवासीहरू
जस्त ैितमीहरू रोगी हुने छैनौ म परमप्रभु हँु। म एक जना हँु जसले
ितमीहरूलाई स्वस्थ राख्छ।”

27 तब मािनसहरू एलीमितर लागे। एलीममा बाह्रवटा जलस्रोत र
सत्तरीवटा खजूरको रूखहरू िथए। यसथर् मािनसहरूले त्यस पानीको
निजक आफ्नो छाउनी बनाए।

इस्राएलीहरूलइस्राएलीहरूलेे गुनासोगरगुनासोगरे,े अिनअिन परमप्रभुलपरमप्रभुलेे खानाखाना पठाउनुपठाउन ुभयोभयो

त्यसपिछ ती मािनसहरूले एलीमबाट यात्रा शुरू गररे एलीम
र सीन बीचको सीन ैमरुभूिममा आइपुगे। ितनीहरू त्यस
स्थानमा िमश्र देश छोडेको दोस्रो महीनाको पन्ध्रौं िदनमा

आइपुगे। 2 इस्राएलका मािनसहरू फेिर गुनासो गनर् थाले। मािनसहरूले
मरुभूिममा मोशा र हारूनको िवरूद्ध गुनासो गर।े 3 मािनसहरूले भने,
“यिद परमप्रभुले हामीलाई िमश्र देशमा न ैमनर् िदनु भएको भए राम्रो हुने
िथयो त्यहाँ हामीलाई खानलाई प्रशस्त अन्न िथयो। जे होस् त्यहाँ हाम्रो

िनिम्त हामीले मागेको प्रशस्त खाने कुरो िथयो। हामीलाई आवश्यक
परकेा सब ैखाध्यहरू िथए तर अिहले ितमीहरूले हामीहरूलाई यहाँ
मरुभूिममा ल्यायौ अब हामी भोकैले मनेर् भयौं।”

4 त्यसपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “म ितमीहरूको िनिम्त
खाध्य आकाशबाट झारी िदन्छु। त्यो खाध्य ितमीहरूको िनिम्त हुनेछ
अिन प्रत्येक िदन मािनसहरू बािहर जान्छन् र आफूलाई चािहएको
खाध्य बटुलेर ल्याउँछन्। मलेै मािनसहरूलाई भनेको कुरो गछर्न् अथवा
गदैर्नन् त्यो बुझ्नको िनिम्त म त्यसो गछुर् । 5 छैटौं िदनमा जब
मािनसहरूले ितनीहरूको भोजन तयार गछर्न, ितनीहरूले दइु िदनको
िनिम्त प्रशस्त पुग्ने भोजन तयार गनर् ु पछर् ।”

6 तब मोशा र हारूनले सारा इस्राएलीहरूलाई भने, “साँझ सम्ममा
ितमीहरूले जान्ने छौ परमप्रभुले न ैितमीहरूलाई िमश्र बािहर ल्याउनु
भएको हो। 7 ितमीहरूले परमप्रभुलाई गुनासो पोख्यौ अिन उहाँले त्यो
गुनासो सुन्नु भयो। यसकारण भोिल िबहान ितमीहरूले उहाँको मिहमा
थाह पाउनेछौ। ितमीहरू हामीहरूसँग गन-गन गिररहन्छौ र हुन सक्छ
अब हामीले केही आराम पाउँने छौं।”

8 अिन मोशाले भने, “ितमीहरूले गन-गन गिररहेका छौ र परमप्रभुले
पिन ितमीहरूको गुनासो सुन्नु भएको छ। यसथर् आज राती परमप्रभुले
ितमीहरूलाई मासु िदनुहुन्छ अिन िबहान ितमीहरूको आवश्यकता
अनुसार रोटी िदनु हुनेछ। ितमीहरूले हारून, र मलाई गन-गन गिररहेका
छौ। हुनु सक्छ अब हामीले केही आराम पाउने छौं। यित बुझ ितमीहरू
हारून, र मेरो िवरूद्धमा होईन तर परमप्रभुको िवरूद्धमा गन-गन
गिररहेका छौ।”

9 तब मोशाले हारूनलाई भने, “इस्राएली मािनसहरूसँग कुरा गर
अिन ितनीहरूलाई भन, ‘परमप्रभुकहाँ सँग ैआऊ िकनभने उहाँले
ितमीहरूको गुनासो सुन्नु भएकोछ।’”

10 हारून इस्राएलका मिनसहरूसँग बोले। ितनीहरू सब ैएक ठाउँमा
भेला भएका िथए। जब हारून कुरा गिररहेका िथए मािनसहरू फकेर्  र
मरुभूिममा हेर।े अिन ितनीहरूले परमप्रभुको मिहमा बादलमा प्रकट
भएको देखे।

11 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 12 “मलेै इस्राएलीहरूको गुनासो
सुनेको छु। यसथर् ितनीहरूलाई भन, ‘ितनीहरूले आज रातीमासु
खानेछन् र िबहान रोटी खानेछन्। तब ितमीहरूले जान्नेछौ म न ैपरमप्रभु
ितमीहरूको परमेश्वर हँु।’”

13 त्यस रात बट्टाई चराहरू छाउनी विरपिर आए। िबहान त्यहाँितर
सब ैछाउनी विरपिर शीत पारकेो िथयो। 14 जब शीत सुक्यो भुइँमा
पातलो तुसारोको पलाक जस्तो िथयो। 15 इस्राएलीहरूले यी सब ैदेखेर
एक अकार्मा सोधे, “यो के हो?” ितनीहरूले सोधे िकनभने ितनीहरूलाई
थाहा िथएन यो के िथयो। तब मोशाले ितनीहरूलाई भने, “यो परमप्रभुले
ितमीहरूलाई िदनु भएको भोजन हो! 16 परमप्रभु भन्नु हुन्छ, ‘प्रत्येक
मािनसले उसलाई आवश्यक पर ेजित्त भोजन जम्मा गनर् ु पछर् , ितमीहरू
प्रत्येकले पिरवारको एक मािनसको िनिम्त एक-एक ओमेर खाध्य जम्मा
गनर् ु पछर् ।’”

17 तब इस्राएली मािनसहरूले यस ैगर।े प्रत्येक मािनसले खाध्य
बटुले अिन कितपय मािनसहरूले अरूले भन्दा वेशी खाध्य कुरा बटुले।
18 खाध्य ओजन गदार् प्रत्येकले वेशी बटुल्ने को िथयो पाइयो। तर त्यहाँ
प्रशस्त चािंह िथएन। ितमीहरूमध्ये प्रत्येकले आफू र आफ्नो
पािरवारलाई खानु पुग्नें भन्दा बढी बटुलेको िथएन।

19 मोशाले ितनीहरूलाई भने, “अकोर् िदनको िनिम्त खाध्य
नजोगाऊ।” 20 तर केही मािनसहरूले मोशाको कुरा सुनेन्। ती
मािनसहरूले भोिलपल्टको िनिम्त पिन खाध्य जोगाए तर खानामा िकरा
पयोर् र गनाउन थाल्यो। यसकारण त्यसो गनेर् मािनसहरूसँग िरसाए।

21 प्रत्येक िदन िबहान मािनसहरूले आफूलाई चािहए जित भोजन
बटुले। तर जब िदन ताितन्थ्यो हराउँथ्यो।

22 छैटौं िदनचािंह मािनसहरूले दइु गुणा बढी ओमेर खाध्य बटुले
ितनीहरूले प्रत्येकका लािग दइु डाला बटुले। यसथर् अगुवाहरू आए र
मोशालाई यो सब ैबताए।

23 मोशाले ितनीहरूलाई भने, “परमप्रभुले भन्नु भएको जस्त ैन ैभयो।
यसो भयो कारण भोिल परमप्रभुको सम्मानमा मनाइने िवश्रामको िदन
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हो। ितमीहरूलाई जित आवश्यक पछर्  आज त्यित खाध्य बटुल्न सक्छौ
तर भोिल िबहानको िनिम्त यस खाध्यको रहल राख।”

24 तब मोशाले भने झैं मािनसहरूले अकोर् िदनका िनिम्त खाध्य
बँचाएर राखे तर त्यो खाध्य िबिग्रएन, कुनमैा िकरा परने।

25 शिनवारको िदन मोशाले मािनसहरूलाई भने, “आज परमप्रभुलाई
सम्मान गनेर् िवशेष िवश्रामको िदन हो। यसथर् ितमीहरू कोही पिन बािहर
मदैानमा जाने छैनौ र िहजो बचाएको भोजन खाने छौ। 26 ितमीहरूले
हप्तामा छः िदनको िनिम्त खाध्य बटुल्नु पछर्  अिन सातौं िदन िवश्रामको
िदन हो यसकरण भूईमंा केही कुन ैिवशेष खाद्य हुनेछैन।”

27 केही मािनसहरू सातौं िदनमा पिन खाद्य बटुल्नु गए तर
ितनीहरूले केही पिन पाएनन्। 28 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो,
“किहलेसम्म ितम्रा मािनसहरूले मेरो आज्ञाहरू र उपदेशहरू अस्वीकार
गछर्न्? 29 हेर, परमप्रभुले ितम्रालािग शिनवारलाई एउटा िवश्रामको िदन
बनाउनु भयो। अिन छैटौं िदनमा परमप्रभुले ितमीहरूलाई दइु िदनको
िनिम्त प्रशस्त खाद्य िदनु हुन्छ। सातौंिदनमा ितमीहरू प्रत्येकले िवश्राम
लेऊ। ितमीहरू जहाँ छौ त्यहीं बस।” 30 यसथर् मािनसहरूले सातौं
िदनमा िवश्राम गर।े

31 इस्राएलीहरूले त्यस िवशेष भोजनलाई “मन्न”e भन्न थाले। मन्न
मिसनो धिनयाँको िबऊ जस्तो सेतो िथयो अिन खाँदा मह िमसाएर
बनाएको पातलो रोटी जस्त ैस्वािदलो िथयो। 32 मोशाले भने,
“परमप्रभुले भन्नु भयो, ‘ितमीहरूका सन्तानको िनिम्त एक ओमेर खाद्य
जोगाएर राख। मलेै ितमीहरूलाई िमश्रबाट िलएर आउँदा मरुभूिममा
िदएको खाद्य भनी ितनीहरूले हेनर् सक्छन्।’”

33 अिन मोशाले हारूनलाई भने, “एउटा भाँडो ल्याऊ र त्यसमा एक
ओमेर मन्न भररे परमप्रभुकोअिध राख। आफ्नो सन्तानको िनिम्त
जोगाऊ।” 34 परमप्रभुले मोशालाई आज्ञा गर ेजस्त ैन ैहारूनले गर।े
हारूनले मन्नको भाँडा लगे अिन करार सामुने राखे। 35 इस्राएलीहरू
40 बषर्सम्म मन्न खाँद ैबसे। ितनीहरूले तबसम्म मन्न खाए जबसम्म
ितनीहरू जुन भूिममा बस्नु िथयो त्यहाँ आई पुगेनन्। ितनीहरूले कनान
प्रदेश निजकै नपुगुन्जेल मन्न खाए। 36 (प्रायः एक ओमेर अथार्त एपाको
दशौं भागको भाँडोद्वारा ितनीहरूले मन्न जोखे।)

चट्टानबाटचट्टानबाट पानीपानी

सीनकैो मरुभूिमबाट सब ैइस्राएली दलसँग ैयात्रा गर।े
परमप्रभुको आज्ञा अनुसार ितनीहरू एक ठाउँदेिख अकोर्
ठाउँ यात्रा गर।े जब ितनीहरू रपीदीम पुगे त्यही छाउनी

बनाए। त्यस ठाउँमा मािनसहरूको िनिम्त िपउने पानी िथएन। 2 यसथर्
ितनीहरू मोशाको िवरोधमा कुरा गनर् लागे अिन ितनीहरूले भने,
“हामीलाई िपउने पानी देऊ।”
मोशाले ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरू िकन मिसत बहस गछौर्? िकन

परमप्रभुको परीक्षा िलन्छौ?”
3 तर मािनसहरू पानीको िनिम्त साह्रै ितखार्एका िथए, यसथर्

ितनीहरूले लगातर मोशा िवरूद्ध गन-गन गिररहे। मािनसहरूले भने,
“िकन ितमीले हामीलाई िमश्र देशबाट बािहरा ल्यायौ? के ितमीले हामी
हाम्रा बाल-बच्चा तथा गाई-वतुहरू सब ैपानी िबना मरून् भनी िलएर
आएका हौ?”

4 अिन मोशाले परमप्रभुलाई िवन्ती गर,े “म यी मािनसहरूिसत के गनर्
सक्छु? ितनीहरू मलाई मानर् तयैार छन्।”

5 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “इस्राएली मािनसहरूअिघ जाऊ र
ितनीहरूबाट केही बूढाप्रधानहरूलाई ितमीसँग ैलजैाऊ। र आफ्नो लहुरो
पिन ल्याऊ। त्यो लहुरो त्यही हो जुन ितमीले नील नदीमा िहकार्उनमा
प्रयोग गरकेा िथयौ। 6 म ितमीहरूको अिघ होरबेमा िसन ैपवर्तको
चट्टानमािथ म हुनेछु। त्यो लहुरोले चट्टानलाई िहकार्उ अिन त्यो
चट्टानबाट पानी िनस्कनेछ, तब मािनसहरूले त्यो पानी िपउन सक्छन्।”
मोशाले त्यही गर ेजुन इस्राएलका बूढा-प्रधानहरूले त्यो देखे। 7

मोशाले त्यस ठाउँको नाउँ मरीबा र मस्सा राखे िकनभने यो त्यही ठाउँ
हो जहाँ इस्राएली मािनसहरूले उनको िवरोद्धमा गए अिन परमप्रभुको
परीक्षा िलएका िथए। मािनसहरू जान्न चाहन्थे, परमप्रभु ितनीहरूिसत
हुनुहुन्छ अथवा हुन्न।

अमालअमालेेकीकी मािनसहरूसमािनसहरूसँँगग ययुदु्धद्ध
8 रपीदीममा अमालेकी मािनसहरू आए अिन इस्राएली

मािनसहरूिसत लडाइँ गर।े 9 यसथर् मोशाले यहोशूलाई भने, “केही
मािनसहरूलाई छान र भोिल अमालेकीहरूिसत यदु्ध गनर् जाऊ। म
पवर्तमािथ बसेर ितमीहरूलाई हेनेर्छु। म त्यहाँ परमेश्वरको लहुरो पक्री
रहनेछु।”

10 यहोशूले मोशाको आज्ञा पालन गर।े अकोर् िदन उनी
अमालेकीहरूिसत यदु्ध गनर् गए। त्यही समय मोशा, हारून र हूर पवर्तको
टाकुरामा गए। 11 केही समयमा जब मोशाले आफ्नो हात हावामामािथ
उठाउँथे इस्राएलीहरूले यदु्धमा िजत्थे तर जब मोशा आफ्नो हात तल
झाथेर् अमालेकीहरूले िजत्नु शुरू गथेर्।

12 केही समय पिछ मोशाका पाखरुा थाके। मोशािसत भएका
मािनसहरूले बस्नको िनिम्त एउटा ढुङ्गा ल्याए अिन हारून र हूरले
मोशाको हात उठाएर राखे। मोशाको एकापिट्ट हारून र अकोर्पिट्ट हूर
िथए। ितनीहरूले मोशाको हातहरू घाम नअस्ताउन्जेलसम्म मािथ
उठाई राखे। 13 यसरी यहोशू र उसका मािनसहरूले अमालेकीहरूलाई
यस यदु्धमा परास्त गर।े

14 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “यस यदु्ध बार ेएउटा
पुस्तकमा लेख अिन यहोशूलाई भन म अमालेकीहरूलाई सम्पूणर् रूपले
ध्वंश गिरिदनेछु।”

15 तब मोशाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए। उनले यसको नाउँ िदए,
“परमप्रभु मेरो झण्डा हो।” 16 मोशाले भने, “मलेै परमप्रभुको
िंसहासनितर हात बढाएको िथएँ। यसकारण परमप्रभुले अमालेकीहरूको
िवरोधमा लडाइँ गनर् ु भयो उहाँ यो सधैँ गनर् ु हुन्छ।”

मोशालाईमोशालाई उनकाउनका ससुराबाटससुराबाट सल्लाहसल्लाह

मोशाका ससुरा ियत्रो िमद्यानका पूजाहारी िथए। ियत्रोले
इस्राएली मािनसहरूलाई परमेश्वरले धरै ेप्रकारले सघाएको
सुन्नुभयो ियत्रोले इस्राएली मािनसहरूलाई परमप्रभुले

िमश्रबाट बािहर ल्याएको कुरा पिन सुने। 2 यसथर् ियत्रो मोशा कहाँ गए,
ियत्रोले मोशाकी पत्नी िसप्पोराहलाई पिन सँग ैल्याए (मोशाले
िसप्पोरालाई ितनको घरमा पठाएका िथए) िकनभने मोशाले उसलाई घर
पठाएका िथए। 3 ियत्रोले मोशाका दइु छोराहरूलाई पिन सँग ैल्याए।
जेठो छोरोको नाउँ गेशोर्म िथयो कारण जित बेला छोरो जन्मेको िथयो,
मोशाले भने, “म परदेशमा प्रवासी भइ रहें।” 4 अकोर् छोरोको नाउँ
एलीएजेर रािखयो, िकनभने जब ऊ जिन्मयो तब मोशाले भने, “मेरो
िपता-पुखार्हरू परमेश्वरले मलाई सहायता गनर् ु भयो अिन िफरऊनको
तरवारबाट मलाई बचाउनु भयो।” 5 ियत्रो मोशा कहाँ गए जब मोशाले
परमेश्वरको पवर्तमािथ मरुभूिममा छाउनी बनाएका िथए। ियत्रोिसत
मोशाकी पत्नी र दइुजना छोराहरू िथए।

6 ियत्रोले मोशाकहाँ समाचार पठाए। ियत्रोले भने, “म ितम्रा ससुरा
ियत्रो हँु। म ितमी कहाँ ितम्री पत्नी र दवु ैछोराहरूलाई िलएर आउँदछुै।”

7 यसकारण मोशा आफ्नो ससुरालाई भेट्न गए। मोशा उसकोअिघ
िनहुिरए अिन उसलाई चुम्बन गर।े ितनीहरूले एका-अकार्को स्वस्थको
बारमेा सोधपुछ गर।े ितनीहरू मोशाको पालमा गए। 8 मोशाले ियत्रोलाई
प्रत्येक कुरा भने जे परमप्रभुले इस्राएलीहरूको िनिम्त िफरऊन र
िमश्रलाई गनर् ु भएको िथयो। मोशाले ियत्रोलाई ितनीहरूले यात्रा गदार्
सामना गनर् ु परकेो िस्थितहरू पिन बताए। परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई
सङ्कट घडीमा कसरी बचाउनु भयो त्यो पिन मोशाले आफ्नो ससुरालाई
बताए।

9 परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूका िनिम्त गनर् ु भएका असल
कुराहरू सुनेर ियत्रो खशुी भए। िमश्र देशीहरूबाट इस्राएलका
मािनसहरूलाई परमप्रभुले मुक्त गनर् ु भएकोलािग ियत्रो आनिन्दत िथए।
10 ियत्रोले भने,
“परमप्रभुको स्तुित होस!
उहाँले ितमीहरूलाई िमश्रका मािनसहरूबाट स्वतन्त्र गराउनु भयो।
परमप्रभुले ितमीहरूलाई िफरऊनबाट बचाउनु भयो।

11 अब म जान्दछु परमप्रभु सब ैदेवताहरूभन्दा महान् हुनुहुन्छ।
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ितनीहरूले सोचे ितनीहरू िनयन्त्रणमा िथए,
तर परमप्रभुले के गनर् ु भयो?”

12 तब ियत्रोले परमेश्वरलाई बिलहरू र भेटी चढाए। तब हारून र
इस्राएलका सब ैबूढा-प्रधानहरू मोशाका ससुरा ियत्रोिसत परमेश्वरसँगै
भोजन गर।े

13 अकोर् िदन मोशाको मािनसहरूको न्याय गनेर् काम िथयो।
मािनसहरू िदनभरी न ैमोशाकहाँ आए।

14 मोशाले मािनसहरूको न्याय गरकेो ियत्रोले देखे। उनले सोधे, “यो
ितमी एकै्ल िकन गिररहेका छौ? ितमी एकै्ल न्यायधीश छौ? अिन िकन
िदनभरी मािनसहरू ितमीकहाँ आइरहन्छन्?”

15 तब मोशाले आफ्नो ससुरालाई भने, “मािनसहरू मकहाँ
ितनीहरूका समस्याहरूप्रित परमेश्वरको िनणर्य के छ त्यो सोध्न
आउँछन्। 16 यिद ितनीहरूिसत भन्ने कुरो छ भने ितनीहरू मकहाँ
आउँछन्। कुन मािनस सही छ म िनणर्य गछुर् । यसरी म मािनसहरूलाई
परमेश्वरले बताउनु भएको िनयम र िशक्षाहरू िसकाउँछु।”

17 तर मोशाका ससुराले उसलाई भने, “यस्तो कायर् गनेर् यो सही
तरीका होइन। 18 एक्लो मािनसको िनिम्त यो वेशी काम हो। ितमी एकै्ल यी
सब ैकायर्हरू गनर् सकै्तनौ, ितमी थाक्छौ अिन मािनसहरू पिन थाक्छन्।
19 अब मेरो कुरा सुन। मलाई केही सल्लाह िदनु देऊ, अिन म प्राथर्ना
गछुर्  परमेश्वर ितमीसँग हुनु हुनेछ। ितमीले मािनसहरूका िनिम्त
परमेश्वरको अिघ बोल्नु पछर् , अिन मािनसहरूका मुद्दाहरू सुन्नु पछर् । 20

ितमीले परमेश्वरका िनयम र िविध िवधानहरू मािनसहरूलाई िसकाउनु
पछर् । िनयमहरू नभत्काउने चेताउनी देऊ। मािनसहरू कसरी बाँच्नु पछर्
िसकाऊ। ितनीहरूले के गनर् ु पछर्  बताऊ। 21 तर ितमीले ती मािनसहरू
मध्ये कोही मािनसहरू न्यायधीश र अगुवाहरू हुने पिन रोज्नु पछर् ।

“जसमािथ भरोसा गनर् सक्छौ त्यस्ता असल मािनसहरूलाई छान जो
परमेश्वरको सम्मान मान्छन्। यस्ता मािनसहरूलाई रोज जो पसैामा
आफ्नो िनणर्य पिरवत्तर्न गदैर्नन्। अिन यी मािनसहरूलाई
मािनसहरूमािथ शासकहरू िनयकु्त गर। एक हजार, एक सय, पचास
अिन दश मािनसहरूका समूहहरूका शासकहरू हुनु पछर् । 22 यी
अगुवाहरूले मािनसहरूलाई न्याय गरून्। यिद कत ैमहत्वपूणर् मामला रहे
ती शासकहरू ितमीकहाँ आउन सक्छन्। तर अन्य मामलामा ितनीहरूले
न ैन्याय िदऊन्। यसरी ितम्रो कायर्-भारहरू हल्का हुन्छ। 23 यिद
ितमीले यी कायर्हरू परमप्रभुको इच्छामा गछौर् भने ितमी आफ्नो कायर्
गनर्मा सफल हुनेछौ। अिन त्यही समयमा मािनसहरू आफ्नो समस्याहरू
समाधान भएपिछ घर जानु सक्छन्।”

24 यसकारण मोशाले आफ्नो ससुराले भने जस्त ैगर।े 25 उनले
इस्राएलीहरूबाट योग्य मािनसहरू छाने। उनले ितनीहरूलाई अरू
मािनसहरूमाझ नायक बनाए। उनले मािनसहरूलाई हजार, एक सय,
पचास अिन दसको समूहको शासक बनाए। 26 यी अगुवाहरूका लािग
मािनसहरूको न्यायधीश िथए। मािनसहरू यी अगुवाहरू कहाँ सधैँ
आफ्नो कुराहरू िलएर आउँथे।

27 केही समय पिछ मोशाले आफ्नो ससुरा ियत्रोलाई िवदा िदए र
ियत्रो फकेर् र आफ्नो घर गए।

इस्राएलिसतइस्राएलिसत परमपरमेेश्वरकोश्वरको करारकरार पत्रपत्र

इस्राएलीहरू िमश्र छोडेर बसाइँ सदार् तेस्रो मिहनामा सीनै
मरुभूिममा पुगे। 2 ितनीहरू रपीदीमबाट सीनै
मरुभूिममासम्म यात्रा गए र ितनीहरूले आफ्नो छाउनी होरबे

पवर्तको निजकै मरुभूिममा बनाए। 3 तब मोशा परमेश्वरिसत भेट गनर्
पवर्तमा चढे। परमप्रभुले मोशािसत कुरा गनर् ु भयो अिन ितनलाई भन्नु
भयो, “यी कुराहरू याकूबको ठूलो पिरवारलाई भन, 4 ‘ितमीहरूले
देख्यौ मलेै ितमीहरूलाई िमश्रबाट चील झैं ल्याएँ। 5 यसकारण म
अिहले ितमीहरूलाई मेरा आज्ञा पालन गर अिन मेरो करार अनुशरण गर
भन्छु। यिद ितमीहरूले यसो गयौर् भने ितमीहरू मेरो आफ्न ैमािनसहरू
हुनेछौ। सम्पूणर् संसार मेरो हो। 6 ितमीहरू मेरो लािग पूजाहारीहरूको
एउटा िवशेष राष्ट्र  हुनेछौ।’ मोशा मलेै ितमीलाई भनेका कुराहरू इस्राएली
मािनसहरूलाई अवश्य ैभन्नुपछर् ।”

7 मोशा पवर्तबाट तल आए अिन मािनसका अगुवाहरूलाई बोलाए।
मोशाले सब ैकुरा ितनीहरूलाई भने जुन परमप्रभुले उनलाई आज्ञा
िदनुभएको िथयो। 8 सब ैमािनसहरू राजी हँुद ैभने, “परमप्रभुले जे भन्नु
हुन्छ हामी गनेर् छौं।”
त्यसपिछ मोशा फकेर् र परमेश्वरकहाँ पवर्तमािथ गए अिन मािनसहरूले

भनेका कुरा मोशाले परमप्रभुलाई भने। 9 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु
भयो, “म ितमीकहाँ बाक्लो बादलको रूपमा आउँनेछु। म ितमीिसत
बोल्नेछु। मलेै ितमीसँग कुरा गरकेो सबलेै सुन्ने छन्। म यसो गनेर्छु जसले
गदार् ती मािनसहरूले ितमीले भनेको कुरा सधैँ िवश्वास गनेर्छन्।”
त्यसपिछ मािनसहरूले भनेका सब ैकुराहरू मोशाले परमेश्वरलाई भने।
10 अिन परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “आज र भोिल ितमीले

मािनसहरूलाई एक िवशेष सभाको िनिम्त तयारी राख्नु पछर् ।
मािनसहरूले आफ्नो लुगाहरू धुनुपछर् । 11 अिन तेस्रो िदन मेरो िनिम्त
तयार होऊ। तेस्रो िदन परमप्रभु सीन ैपवर्तमा आउनु हुनेछ अिन सबै
मािनसहरूले मलाई देख्नेछन्। 12 तर ितमीले मािनसहरूलाई पवर्तदेिख
पर बस्नु भनी भन्नु पछर् । लाईन लगाऊ तािक मािनसहरूले लाईन पार
नगरून्। यिद कुन ैमािनस अथवा पशुले पवर्त स्पशर् गर ेत्यो मािरनु पछर् ।
त्यसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर अथवा काँडले हानेर मानर् ु पछर् । तर त्यसलाई
कसलेै नछोओस्। तुरही नबजुन्जेल मािनस पिर्ख रहनुपछर्  तब मात्र
मािनसहरूमािथ पवर्तमा जान सक्छन्।”

14 यसथर् मोशा पवर्तबाट तल झर ेअिन मािनसहरू भएको ठाउँमा
गए। ितनले मािनसहरूलाई िवशेष सभाको िनिम्त तयार पार ेअिन
ितनीहरूले आ-आफ्नो लुगा धोए।

15 तब मोशाले मािनसहरूलाई भने, “तीन िदनपिछ परमेश्वरिसत हुने
सभाको िनिम्त तयार बस। त्यस समयसम्म पुरूषहरूले स्त्रीहरूलाई छुनु
हँुदनै।”

16 तेस्रो िदन िबहान बाक्लो बादल पवर्तमा झयोर्। त्यहाँ िबजुलीको
चमक देिखयो आकाशको गजर्नको साथ ैतुरहीको एकदम ैचकोर् आवाज
सुिनयो। छाउनीमा भएका मािनसहरू डराए। 17 तब मोशाले
मािनसहरूलाई परमेश्वरसँग भेट गनर् अगुवाई गर।े ितनीहरू पवर्तको
फेिदमा न ैउिभए। 18 सीन ैपवर्त धुवाँले ढािकएको िथयो। पवर्तमािथ
िनस्केको धुवाँ भट्टीदेिख िनस्केको जस्त ैिथयो। यस्तो भयो िकनभने
परमप्रभु पवर्तमा आगोमा आउनु भयो। सम्पूणर् पवर्त पिन जोरिसत
हिल्लयो। 19 तुरहीको आवाज झन्-झन् चकोर् हुद ैगयो। प्रत्येक पल्ट
मोशाले परमेश्वरिसत बोले परमेश्वरले उसलाई गजर्न जस्तो आवाजमा
उत्तर िदनु भयो।

20 अिन परमप्रभु सीन ैपवर्तमा ओिर्लनु भयो। परमप्रभु स्वगर्बाट
पवर्तको टाकुरामा आउनु भयो। तब उहाँले मोशालाई पवर्तको
टाकुरामािथ बोलाउनु भयो अिन मोशा पवर्तमािथ गए।

21 परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “तल झर अिन मािनसहरूलाई
मेरो निजक नआउन र मलाई नहेनेर् चेताउनी देऊ। यिद ितनीहरूले
त्यसो गर ेधेर ैजना मनेर्छन्। 22 पूजाहारीहरूलाई यो पिन भन जो
परमप्रभुको सामुन्ने आउँछन् ितनीहरूले आफैं लाई पिवत्र बनाउनु पछर् ।
ितनीहरूले त्यसो गदैर्नन् भने तब म ितनीहरूलाई दण्ड िदनेछु।”

23 मोशाले परमप्रभुलाई भने, “तर मािनसहरू सीन ैपवर्तमािथ आउन
सकै्तनन्। तपाई ंआफैले हामीलाई पिवत्र भूिममा धकार् कोनर् ु अिन
मािनसहरूलाई नाध्न निदनु भन्नु भयो।”

24 परमप्रभुले उसलाई भन्नु भयो, “मािनसहरू कहाँ जाऊ,
हारूनलाई भेट अिन आफूसँग ैमकहाँ िलएर आऊ, तर पूजाहारी र
मािनसहरूलाई मेरो निजक आउन नदेऊ। यिद ितनीहरू निजक आए म
ितनीहरूलाई दण्ड िदनसक्छु।”

25 यसथर् मोशा तल मािनसहरू भएकहाँ गए र ितनीहरूलाई यी सब
कुराहरू बताए।

दशदश आज्ञाहरूआज्ञाहरू

तब परमप्रभुले भन्नुभयो,
2 “म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु। मलेै ितमीहरूलाई
िमश्र देशबाट बािहर ल्याएँ जहाँ ितमीहरू कमारा-कमारीहरू

िथयौ।
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3 “ितमीहरूले मबाहेक अरू कुन ैदेवता पूज्नु हँुदनै।
4 “ितमीहरूले कुन ैमूिर्त बनाउनु हँुदनै। कुन ैप्रकारको मूिर्त अथवा
नक्सा नबनाऊ जो आकाशमा अथवा तल पृथ्वीमािथ, पृथ्वी मुिन
पानीमा छ। 5 कुन ैपिन प्रकारको मूिर्त त्यस्तो प्रितरूपको पूजा नगर र
त्यसको अगाडी निनहुर। म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु। म मेरा
मािनसहरूले अरू देवताहरूको पूजा गरकेो घृणा गछुर् । यिद कसलेै मलाई
घृणा गछर्  भने, ितनीहरूका सन्तानहरू, नाती-नाितनाहरूलाई म
ितनीहरूको अपराधका िनिम्त िजम्मेवार ठह्राउनेछु। 6 तर म हजारौं
पुस्तासम्म ती सन्तानहरूिसत दयालु हुनेछु जसले मलाई प्रेम गछर्  र मेरो
आज्ञाहरू पालन गछर् ।
7 “ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरको नाउँ दरुूपयोग गनर् ु
हँुदनै। जसले परमप्रभुको नाउँको दरुूपयोग गछर्न् ितनीहरूलाई बाँच्न
िदनु हँुदनै।
8 “िवश्राम िदनलाई एक िवशेष िदन भनी मान्नु पछर्  भनी सधैँ ध्यानमा
राख। 9 हप्तामा छ िदन आफ्नो काम गर। 10 तर सातौं िदन परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरको सम्मानमा िवश्रामको िदन हो। यसथर् त्यो िदन
कसलेै पिन काम गनर् ु हँुदनै ितमीहरूका कमारा-कमारीहरू, छोरा-
छोरीहरू अिन ितमीहरूका पशुहरू तथा ितमीहरूका शहरहरूमा भएका
िवदेशीहरूले पिन काम गनर् ु हँुदनै। 11 िकनभने परमप्रभुले छ िदनमा
आकाश, पृथ्वी, समुद्र अिन ितनीहरूमा भएका प्रत्येक चीज सृिष्ट गनर् ु
लगाउनु भयो अिन सातौं िदनमा उहाँले िवश्राम िलनु भयो। यस प्रकारले
िवश्राम िदनलाई परमप्रभुले आशीवार्द िदनु भयो। त्यस िदनलाई
परमप्रभुले िवशेष िदन बनाउनु भयो।
12 “ितमीहरूले आफ्नो आमा-बाबुलाई आदर गनर् ु पछर् । यसो गयौर् भने
ितमीहरू परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरद्वारा िदइने भूिममा धेर ैसमयसम्म
बाँच्न सक्नेछौ।
13 “ितमीहरूले कसकैो हत्या गनर् ु हँुदनै।
14 “ितमीले व्यिभचार गनर् ु हँुदनै।
15 “ितमीले कुन ैचीज चोरी गनर् ु हँुदनै।
16 “ितमीले अरूको िवषयमा झूटो गवाही िदनु हँुदनै।
17 “ितमीहरूले िछमेकीहरूका घर, पत्नी, पुरूष अिन स्त्री, कमारा,
कमारीहरू अथवा ितनीहरूको केही चीजहरूको चाहना गनर् ु हँुदनै”

मािनसहरूमािनसहरू परमपरमेेश्वरिसतश्वरिसत डराउडराउँँछन्छन्

18 यस समयमा मािनसहरूले बेंसीमा गजर्नहरू सुने अिन पहाडमा
आगो देखे। ितनीहरूले तुरहीको आवाज सुने। ितनीहरूले पवर्तबाट धुवाँ
िनस्केको देखे। मािनसहरू डराए र डरले कामे। ितनीहरू पवर्तदेिख धेरै
टाढा उिभएर हेर।े 19 तब मािनसहरूले मोशालाई भने, “यिद तपाई ं
हामीिसत कुरा गनर् चाहनु हुन्छ भने हामीहरू तपाईकंा कुरा सुन्छौ तर
दया गररे परमेश्वरले हामीसँग कुरा नगरून्। यिद त्यस्तो भयो भने, हामी
मनेर्छौं।”

20 तब मोशाले मािनसहरूलाई भने, “नडराऊ, परमेश्वर ितमीहरूलाई
जाँच्न आउनु भएकोछ। उहाँ चाहनु हुन्छ ितमीहरूले उहाँको डर मान्नु
पछर् । जसले गदार् ितमीहरूले पाप गनेर् छैनौं।”

21 जब मोशा कालो बादलिभत्र गए जहाँ परमेश्वर हुनु हुन्थ्यो
मािनसहरू पवर्तदेिख टाढै उिभए। 22 तब परमप्रभुले इस्राएली
मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन्नु भनी मोशालाई भन्नु भयो, “स्वगर्बाट
मलेै ितमीिसत कुरा गरकेो ितम्रा मािनसहरूले देखे। 23 यसकारण म
सँग-सँग ैपूज्नको िनिम्त चाँदी अथवा सुनको मूिर्तहरू नबनाऊ।

24 “मेरो िनिम्त एउटा िवशेष वेदी बनाऊ। त्यो वेदी बनाउन माटो
प्रयोग गर। यो वेदीमा बिलको रूपमा होमबिल अथवा मेलबिल चढाऊ र
त्यसको िनिम्त आफ्नो भेंडा, गाई तथा बाख्राहरूको उपयोग गर। यो
काम ितमीहरूले प्रत्येक ठाउँमा गर जहाँ म ितमीहरूलाई मेरो सम्झना
गर भन्छु। तब म आउँछु अिन ितमीहरूलाई आशीवार्द िदन्छु। 25 यिद
ढुङ्गाको वेदी बनायौ भने फलामको हितयारले काटेको ढुङ्गाहरू
नलगाऊ। ितमीहरूको धातुका हितयारले गदार् वेदी अपिवत्र हुन्छ। 26

वेदीसम्म पुग्ने िंसढीहरू नबनाऊ। वेदीसम्म जाने िंसढी बनाएर नउक्लनु
िकनभने त्यसो गदार् त्यसमािथ ितमीहरूको नग्नता
देिखनेछन।ितमीहरूको शरीर लुगािभत्र तलबाट देिखनेछ।”

अरूअरू िनयमिनयम अिनअिन आज्ञाहरूआज्ञाहरू

त्यसपिछ परमेश्वरले मोशालाई भन्नुभयो, “ितमीले
मािनसहरूलाई िदनु पनेर् अन्य िनयमहरू ियन ैहुन्;

2 “यिद ितमीहरूले िहब्रू कमारा-कमारी िकन्यौ भने
त्यसले ितमीहरूको छ बषर्सम्म मात्र सेवा गनेर्छन्। छः बषर्पिछ ती
स्वतन्त्र हुनेछन्। ती कमाराले ितमीलाई केही पिन ितनर् ु पनेर्छैन। 3 यिद
त्यो मािनस, ितम्रो कमारा हुनअिघ िववाह नगरकेो भए पत्नी िबन ैस्वतन्त्र
हुनेछ। तर यिद त्यो मािनस कमारा हुनुअिघ न ैिववाह गरकेो भए उसले
आफू स्वतन्त्र हँुदा पत्नीलाई पिन साथ ैिलएर जानेछ। 4 यिद कमारा
अिववािहत छ भने उसको मािलकले उसलाई िववाह गराई िदन सक्नेछ।
अिन त्यसरी िववाह भएपिछ त्यसकी पत्नीबाट छोरा-छोरी जन्मे त्यसकी
पत्नी तथा छोरा-छोरीहरू मािलकका हुन्छन्। त्यस कमाराले आफ्नो
सेवा काल पूरा गरी आफू मात्र स्वतन्त्र भएर जानेछ।

5 “तर कमाराले भन्न सक्छ, ‘म आफ्नो मािलकलाई प्रेम गछुर् । म
आफ्नी पत्नी र नानीहरूलाई पिन प्रेम गछुर् । यसकारण म स्वतन्त्र हुन
मन पराउँिदन।’ 6 यिद यस्तो पिरिस्थित भए त्यस मािलकले उसलाई
न्यायकत्तार् अिघ ल्याएर ढोका अथवा ढोकाको चौकटमा उभ्याउने छ र
मािलकले कुन ैिसयोले उसको कान छेडी िदनेछ। त्यसो गर ेपिछ त्यो
कमारा मािलकको सेवामा जीवन भरी रहनेछ।

7 “कुन ैमािनसले आफ्नी छोरीलाई कमारीको रूपमा बेच्न चाहन्छ
भने कमारा स्वतन्त्र हुने िनयम उसलाई लागू हँुदनै। 8 यिद मािलकले
िववाह गनेर् योजनामा कमारी िकन्छ तर उिसत खशुी हँुदनै भने उसको
बाबुलाई त्यो कमारी केटी िकन्न िदनुपछर् । त्यो मािलकले अरूलाई बेच्नु
हँुदनै िकनभने उसले त्यस कमारीलाई धोका िदएको छ। 9 यिद त्यस
मािलकले आफ्नी कमारी छोरोिसत िववाह गिरिदने वचन िदए उसले
त्यस केटीलाई कमारीलाई जस्तो व्यवहार गनर् ु हुदनै तर आफ्नो
छोरीलाई जस्तो व्यवहार गनर् ुपछर् ।

10 “यिद मािलकले अकीर् आइमाई िववाह गर ेउसले पिहलेकी
पत्नीलाई कम्ती खाना र कम्ती लुगा-फाटा िदनु हँुदनै। उसले उसको
पिहलो पत्नीलाई लगातार दाम्पत्य अिधकार अवश्य ैिदनुपछर् । 11

मािलकले त्यस आइमाईको िनिम्त यी तीन प्रकारको कायर्हरू गनैर् पछर् ।
यिद उसले त्यसो नगर ेत्यो आइमाईले स्वतन्त्रता पाउनु पछर्  अिन
आफ्नो स्वतन्त्रताको िनिम्त केही ितनर् ु पदैर्न।

12 “यिद त्यस मािनसले कसलैाई िहकार्एर माछर्  भने त्यो मािनस पिन
मािरनु पछर् । 13 तर यिद कुन ैघटना घट्छ र कुन ैमािनसले कसलैाई
योजना िबन ैमाछर्  भने, परमेश्वरको इच्छा अनुसार त्यस्तो भएको हो। म
यस्तो जग्गा रोज्छु जहाँ मािनसहरू आफ्नो सुराक्षाको िनिम्त भागेर जान
सक्छन्। मािनसहरू, त्यस ठाउँमा गएर आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्छन्।
14 तर यिद कसलेै कसलैाई घृणा गरी अथवा रीसमा योजना गरी माछर्
भने त्यो हत्याराले दण्ड भोग्नै पछर् । त्यसलाई मेरो वेदी देिख टाढा
लजैाऊ र मार।

15 “कुन ैमािनसले आफ्नो बाबु अथवा आमालाई चोट पुयर्उँछ भने
त्यस मािनसलाई मानैर् पछर् ।

16 “यिद कुन ैमािनसले कसलैाई कमारा बनाई बेच्न अथवा आफ्नै
कमारा बनाउन चोरी गछर्  भने त्यस मािनसलाई मानैर् पछर् ।

17 “यिद कुन ैमािनसले आफ्नो आमा-बाबुलाई सराप्छ भने त्यसलाई
मानैर् पछर् ।

18 “मािनलेऊ त्यहाँ दइुजना मािनसहरू झगडा़ गिररहेका छन्, अिन
एउटाले अकोर्लाई मुड्की र ढुङ्गाले िहकार्यो। अथवा त्यो चोट लागेको
मािनस मरने, तर ओछ्यान लाग्यो। 19 यिद चोट लागेको मािनस उठेर
लहुरोको भरमा यता उता िंहडछ भने िहकार्उनेले चोट लाग्ने मािनसलाई
क्षितपूिर्त िदनुपछर्  अिन स्वस्थ हुने समयसम्म सहायता गनर् ुपछर् ।

20 “कोही मािलकले आफ्नो कमारा-कमारीलाई लट्ठीले कुट्छ अिन
यस्तो िहकाईले उसको मृत्य ुहुन्छ भने त्यो हत्याराले सजाय पाउनपैछर् ।
21 तर यिद कमारा-कमारी मरने अिन एकदइु िदनमा राम्रो भई हाल्यो
भने िहकार्उने मािनसलाई सजाय हँुदनै। िकनभने कमारा-कमारीको
िनिम्त उसले दाम ितरकेो छ र कमारा कमारी उसका सम्पित्त हुन्।
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22 “दइु जना मािनस झगडा़ गनर् सक्छन् अिन यसरी झगडा़ गदार्
ितनीहरूले कुन ैगभर्वती स्त्रीलाई चोट पुयार्उन सक्छ। यसरी चोट
लागेकाले त्यस गभर्वती स्त्रीले समय नपुगी तुह्यो भने। यिद त्यो स्त्रीलाई
अन्य कत ैचोट नलागे त्यो दोषी मािनसले दण्ड ितनर् ु पछर् । त्यस स्त्रीको
पितले दण्डको रकम तोक्नेछ। न्यायकतार्रूले त्यस मािनसलाई डाँडको
रकम तय गनर् ु मद्दत गनेर्छन्। 23 तर यिद त्यस स्त्रीलाई गिहरो चोट
लागे, जसले चोट पुयार्उँछ उसले सजाय भोग्नु पनेर्छ। एउटा जीवनको
सट्टामा अकोर् जीवन लेऊ। 24 ितमीले आँखाको सट्टामा आँखा, दाँतको
सट्टामा दाँत, हातको सट्टामा हात, खटु्टाको सट्टामा खटु्टा। 25 डामको
ठाउँमा डाम, खोस्रेको सट्टामा खोिस्रनु न ैअिन चोटको ठाउँमा चोट नै
िलनु पछर् ।

26 “यिद कसलेै आफ्नो कमाराको आँखो फुटाउँछ र ऊ आन्धो हुन्छ
भने त्यो कमारा केही नितरी स्वतन्त्र हुन सक्छ। उसको आँखो न ैउसले
पाउने स्वतन्त्रता दाम हुन्छ। कमारा-कमारी दवुकैो िनिम्त एउटै िनयम
लागू हुन्छ। 27 यिद कुन ैमािलकले कमारालाई मुखमा िहकार्एर दाँत
फुकाली िदन्छ भने त्यस कमाराले कुन ैपसैा नितरी त्यो स्वतन्त्र भएर
जान सक्छ। उसको दाँत न ैउसले ितनर् ु पनेर् दाम हुन्छ। यस्तो
पिरिस्थितमा पिन कमारा तथा कमारीको िनिम्त त्यही िनयम लागू हुन्छ।

28 “यिद कसकैो गोरूले कुन ैपुरूष अथवा स्त्रीहरूलाई माछर्  भने
त्यस गोरूलाई पिन ढुङ्गाले िहकार्एर मानर् ु पछर् । ितमीहरूले त्यो गोरूको
मासु खानु हँुदनै तर त्यस गोरूको मािलक िनदोर्ष हुन्छ। 29 त्यस गोरूले
पिहले कसलैाई हानेको िथयो अिन त्यसको मािलकलाई चेताउनी
िदइएको िथयो तर उसले गोरूलाई बाँधेन। तब ितमीले गोरू र त्यसको
मािलकलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मानर् ु पछर् । 30 तर यिद गोरूले हानेर
मािरएको मािनसको पिरवारले क्षितपूतीर् िलन्छ भने त्यो गोरूको
मािलकलाई मानर् ु हँुदनै। तर उसले क्षितपूतीर् अवश्य ैगनर् ु पछर् ।

31 “कुन ैमािनसको छोरा अथवा छोरी त्यसरी मािरए पिन त्यही िनयम
लागू हुन्छ। 32 तर यिद गोरूले कुन ैकमारा अथवा कमारीलाई मारे
गोरूको मािलकले कमारा-कमारीको मािलकलाई तीस शेकेल चाँदी ितनर् ु
पछर्  अिन गोरूलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मानर् ु पछर् ।

33 “कुन ैमािनसले इनारको ढकनी हटाउन सक्छ अथवा मदैानमा
एउटा इनार खन्न सक्छ र त्यसको ढकनी लाउँदनै अिन त्यसिभत्र एउटा
साँढे अथवा गधा खस्न सक्छ। 34 इनारको मािलकले पशुको क्षितपूिर्त
ितनर् ु पछर् । क्षितपूिर्त ितर ेपिछ त्यो जािकने पशु त्यसको सम्पित्त हुन्छ।

35 “यिद कुन ैमािनसको गोरूले अकार् मािनसको गोरू माछर्  भने
ितनीहरूले िजउँदो गोरूलाई बेच्नु पछर्  तब ितनीहरूले बेचेको मूल्य र
मृत गोरू बराबरी बाँढ्नु पछर् । 36 तर यिद कुन ैमािनसको गोरूले अरू
पशुहरूलाई हान्छ भने यसको मािलकले यसलाई िनयतं्रण गदैर्न भने
उसको गोरूले हानेको पशुको बदलामा पशु िदनु पछर् ।

“यिद कसलेै एउटा गोरू अथवा भेंडा चोररे त्यसलाई माछर्
अथवा बेच्छ भने त्यसले त्यो गोरूको बदलामा पाँचवटा
गोरू ितनर् ु पछर्  अथवा भेंडाको बदलामा पाँचवटा भेंडाहरू

ितनर् ु पछर् । 2 यिद चोरलाई राती चोरी गदार् भेटाएर कसलेै मािरिदयो भने
त्यसको मृत्यमुा कोही िजम्मावारी हुदनै। 3 तर घटना िदउँसो घटे त्यो
मानेर् मािनसलाई हत्याराको दोष लाग्नेछ। यिद ितरो ितनेर् उसमा क्षमता
छैन भने त्यो चोर दण्ड ितनर्को िनिम्त कमारा जस्त ैबेिचनु पछर् ।

4 “तर यिद जुन पशु उसले बेच्छ अझ ैिजउँद ैछ भने उसले ितमीलाई
चोिरएको प्रत्येक पशुको सट्टामा दइु-दइुवटा पशुहरू िदनुपछर् । त्यसमा
केही फरक पदैर्न। त्यो पशु गोरू, गधा अथवा भेंडा जुन सुकै होस्।

5 “यिद एक जना मािनस उसका पशुहरूलाई िछमेकीको जमीन
अथवा दाख बारीमा चनर् िदए त्यस पशुको मािलकले हजर्ना स्वरूप
आफ्नो खेतको सबभन्दा राम्रो फसल अथवा दाखरस िदनुपछर्

6 “एकजना मािनसले आफ्नो खेतको काँडे पोथ्राहरू जलाउन आगो
लाउन सक्छ तर उसले लगाएको आगो बढे त्यसले उसको अन्न-बाली
बिढरहेको खेती जल्न सक्छ। यस्तो भएको खण्डमा त्यो आगो लगाउने
मािनसले उसले जलाएको चीजको जरीमाना ितनर् ु पछर् ।

7 “कुन ैमािनसले आफ्नो चीजवीज अथवा पसैा आफ्नो िछमेकीकहाँ
राख्न सक्छ। तर यिद ती चीजहरू तथा पसैा िछमेकीको घरबाट चोरी
भए उसले के गनर् ु पछर्? यिद चोर पक्राउ पर,े उसले चोरकेो भन्दा दइु
गुणा ज्यादा ितनर् ु पछर् । 8 तर यिद ितमीले चोरलाई पक्रन सकेनौ घर

मािलक न्यायकत्तार्को सम्मुख जानु पछर्  अिन त्यही मािनसले चोरकेो हो
होइन न्यायकत्तार्ले िनणर्य िलनु हुनेछ।

9 “यिद दइु जना मािनसमा ितनीहरूका साँढे, गधा, भेंडा लुगा अथवा
केही चीजहरू हराएकोमा झगडा़ भए, ितनीहरूले के गनर् ु पछर्? एकजनाले
भन्नेछ, ‘यो मेरो हो,’ ती दवु ैमािनस न्यायकत्तार्सम्मुख जानु पछर्  अिन
न्यायकत्तार्ले ितनीहरूबीच को दोषी हो िनणर्य गनर् ु हुनेछ। त्यो मािनस
जसलाई न्यायकत्तार्ले यही दोषी हो भनी िनणर्य भएमा उसले त्यस
चीजले मूल्य दोबर ितनर् ु पनेर्छ।

10 “कुन ैएकजना मािनसले आफ्नो गधा, गोरू, भेंडा अथवा अरू कुनै
पशु केही समयको िनिम्त आफ्नो िछमेकीलाई हेरचाह गनर् भनी छोडन
सक्छ। तर यिद त्यो पशु चोिरयो अथवा त्यसलाई चोट लाग्यो अथवा
मयोर् अिन कसलेै त्यस्तो कसरी भयो देखेन, ितमीहरूले के गनर् ु पछर्? 11

त्यो उसले चोरकेो होइन भनी िछमेकीले स्पष्टीकरण िदनु पछर् । यिद
उसको कुरो साँचो हो भने उसले त्यो पशु मलेै चोरकेो होइन भनी
परमप्रभु अिघ कसम खानु पछर् , त्यस पशुको मािलकले आफ्नो
िछमेकीलाई कसम खवुाउनु पछर् । अिन त्यो िछमेकीले त्यस नोक्सानको
िनिम्त मािलकलाई केही ितनर् ु पदैर्न। 12 तर यिद त्यो पशु िछमेकीले
चोरकेो भए उसले पशुको मािलकलाई जरीमाना िदनुपछर् । 13 यिद
आफ्नो िछमेकीको पशुलाई जगंली जनावरले मारकेो हो भने उसले
प्रमाणको िनिम्त पशुको शरीर ल्याउनु पछर् । त्यसरी मािरएको पशुको
िनिम्त मािलकलाई िछमेकीले केही ितनर् ु पदैर्न।

14 “एकजना मािनसले उसको िछमेकीबाट एउटा पशु पैंचो िलयो
अिन मािलक नहँुदा पशुलाई चोट लाग्यो अथवा मयोर् भने, पैंचौ िलने
मािनसले अवश्य ैपशु साट्नु पछर् । 15 तर यिद त्यो मािलक त्यही
पशुिसत भए उसको िछमेकीले जरीमाना िदनु पदैर्न। अथवा, त्यस
िछमेकीले आफूले काम गराउन भनी त्यो पशु ज्यालामा ल्याएको हो। तर
त्यो मयोर् अथवा त्यसलाई चोट लागे उसले केही क्षितपूिर्त ितनर् ु पदैर्न।
उसले कामको िनिम्त िदएको ज्याला न ैत्यो नोक्सानको िनिम्त प्रशस्त
हुन्छ।

16 “यिद एकजना मािनसले बागदान नभएकी कन्या केटीलाई
प्रलोभनमा पाछर्  र त्यसिसत सुत्छ भने उसले त्यो केटीलाई िववाह गनर् ु
पछर् । अिन उसले त्यो केटीको बाबुलाई सम्पूणर् दाइजो िदनु पनेर्छ। 17

यिद त्यो केटीको बाबुले त्यस केटीलाई उिसत िववाह गनर् निदए पिन
त्यस मािनसले बाबु चाँिहलाई पूरा धन िदनु पनेर्छ।

18 “ितमीहरूले आइमाईलाई ततं्र-मतं्र गनर् िदनु हँुदनै। यिद उसले मतं्र-
तत्रं गछेर् तब उसलाई मानर् ु पछर् ।

19 “यिद कुन ैमािनसले पशुिसत सम्भोग गछर्  भने त्यस मािनसलाई
मानर् ु पछर् ।

20 “यिद कुन ैमािनसले कुन ैअकैर्  देवतालाई बिल चढाउँछ भने तब
त्यस मािनसलाई सवर्नाश पानर् ु पछर् ।

21 “सम्झना गर िवगत समयमा ितमीहरू िमश्र देशमा िवदेशी िथयौ,
यसथर् ितमीहरूको देशमा जो िवदेशी छ उसलाई ितमीहरूले ठग्नु अथवा
नोक्सान पुयार्उनु हँुदनै।

22 “जुन स्त्रीको लोग्ने छैन अथवा जुन केटा-केटीहरूको आमा-बाबु
छैनन् ितनीहरूको िनिम्त कुन ैकुभलो गनर् ु हँुदनै। 23 यिद कसलेै
िवधवाहरू अथवा टुहुरा-टुहुरीहरूलाई हािन गछर्  तब मलाई यो थाह
हुनेछ अिन ितनीहरूको कष्ट म सुन्नेछु। 24 अिन म ितमीहरूिसत
िरसाउनेछु अिन ितमीहरूलाई तरवारले मानेर्छु। तब ितमीहरूका
पत्नीहरू िवधवा र नानीहरू टुहुरा-टुहुरी हुनेछन्।

25 “यिद मेरा मािनसहरूमा कोही गरीब छ र ितमीहरू उसलाई ऋण
िदन्छौ भने ितमीले उसलाई पसैाका लािग ब्याज िलनु हँुदनै अिन ितमीले
उसलाई ऋण फकार्उन जोर िदनु हँुदनै। 26 कुन ैमािनसले ऋण िलँदा
आफ्नो कोट बन्धक राख्न सक्छ। तर ितमीले त्यो कोट सूयार्स्त
हुनअिघ न ैफकार्उनु पछर् 27 िकनभने त्यो मािनसको आफ्नो शरीर
ढाक्ने लुगा केही हँुदनै र राती जाडोले सुत्न सकै्तन। अिन यिद त्यस
मािनसले मलाई पुकार ेम उसको पुकार सुन्नेछु। म उसको पुकार सुन्छु
कारण म दयालु छु।

28 “ितमीहरूले ितमीहरूका परमेश्वर अथवा ितमीहरूका
शासकहरूलाई सराप्नु हँुदनै।
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29 “बाली उठाउने समयमा ितमीहरूले आफ्नो खेतबारीको पिहलो
फसल र दाखरस मलाई चढाऊनु पछर् । यसो गनर्मा िढलो नगनर् ु।

“ितमीहरूका जेठा छोरा मलाई चढाऊ। 30 ितमीहरूले पशुहरूको
पिहला जन्मेको बाछो र पाठो मलाई चढाऊ। बाछा अिन पाठो आफ्नो
माऊसँग सात िदनसम्म बसुन्, अिन त्यसलाई आठौं िदनमा मलाई
चढाऊ।

31 “ितमीहरू िवशेष मािनसहरू हौ। यसथर् जगंली जनावरले मारकेो
पशुको मासु खानु हँुदनै। त्यो कुकुरले खाओस्।

“कसकैो िवरोधमा झूटो नबोल। यिद ितमी अदालतमा साक्षी
छौ भने झूटो बोलेर दषु्ट मािनसहरूलाई सघाउनमा सहमत
नहोऊ।

2 “गल्ती कमर् गनेर् मािनसहरूको समूहमा सामेल नहोऊ। यिद
ितमीहरूले अदालतमा साक्षी िदनु पर ेबहुसंख्यकको पक्षमा नलाग।

3 “मुद्दा मामला लागेको मािनसहरूलाई गरीब भए पिन सहयोग नगर।
4 “यिद ितमीले ितम्रो शत्रुको हराएको गोरू अथवा गधा भेटायौ भने

उसको पशु उसलाई न ैफकार्ई देऊ।
5 “यिद ितमीले देख्यौ ितम्रो शत्रुको गधा गह्रौं भारीको कारणले लड्यो

ितमीले त्यसलाई उठाएर सहायता गनर् ुपछर् ।
6 “गरीब मािनससित न्यायालयमा अन्याय नगर।
7 “कसलैाई झूटो दोष नलगाऊ। एउटा िनदोर्ष मािनसको हत्या नगर

जसले अन्याय गरकेो छ त्यसलाई म िनदोर्ष मािन्दन।
8 “घूस स्वीकार नगर, घूसले न्यायलाई अन्धा बनाउन सक्छ अिन

िनदोर्ष मािनसको अिधकारलाई अस्वीकार गछर् ।
9 “िवदेशी नागिरकहरूमािथ किहले पिन अत्याचार नगर। एक

समयमा ितमीहरू पिन िमश्र देशमा िवदेशी िथयौ यसकारण ितमीहरू
जान्दछौ एउटा िवदेशी कस्तो हुन्छ।

िवशिवशेेषष छछुुट्टीहरूट्टीहरू

10 “छ बषर्सम्म आफ्नो जमीनमा बीउ छर, फसल काट। 11 तर
सातौं बषर्मा त्यो जमीन उपयोग नगर। त्यस जमीनमा कुन ैिबरूवा नरोप,
तर यिद त्यहाँ केही चीजहरू आफैं  उब्जन्छ भने गरीबहरूलाई खान
देऊ। अिन छोिडएको अन्नहरू जनावरहरूलाई खान देऊ। ितम्रा दाखको
बगैंचा र भद्राक्षको रूखहरूमािथ पिन त्यसरी न ैव्यवहार गर।

12 “छ िदनसम्म काम गर सातौं िदन िवश्रामको िदन हो। यसो गदार्
ितमीहरूका गोरूहरू गधाहरू, कमारा-कमारीहरू अिन िवदेशीहरूले पिन
िवश्राम गनेर् समय पाउँन।

13 “मलेै भनेका सब ैकाम गनर् िनिश्चत होऊ। अरू देवताहरूको पूजा
नगर। ितमीले ितनीहरूको नाउँ पिन उच्चारण नगर।

14 “प्रत्येक बषर्को तीन पल्ट ितमीहरूले मेरो िनिम्त िवशेष चाड़
आयोजना गनर् ु पछर् । 15 जब ितमीहरूले अखिमर ेरोटीको चाड़ मनाउँछौ
ितमीहरूले मेरा आज्ञाहरू पालन गनर् ु पछर् । त्यस समयमा ितमीहरूले
अखिमर ेरोटी खानेछौ। यो सात िदनसम्म यस्त ैचिलरहन्छ। ितमीहरूले
यसो आबीब महीनामा गनेर्छौ िकनभने त्यही समयमा जब ितमीहरू
िमश्रबाट िनस्केर आएका िथयौ। त्यो समयमा ितमीहरूले मेरो िनिम्त
एउटा भेटी ल्याउनु न ैपछर् ।

16 “जब प्रत्येक बषर् ितमीहरूले लगाएको बालीको प्रथम फलहरू
उठाउनु शुरू गछौर्।

“ितमीहरूले अन्न िभत्र्याउने चाढ मनाउनु पछर्  अिन बषर्को अन्तमा
जब बालीको अिन्तम फल उठाउँछौ त्यस समय छाप्रोवासको चाड़
मनाउनु पछर् ।

17 “यसथर् एक बषर् िभत्र सब ैमािनसहरूले परमप्रभु ितमीहरूका
मािलक कहाँ तीन पल्ट आउनु पछर् ।

18 “जब ितमीले पशु माररे त्यसको रगत बिल चढाउँछौ खमीर
िमसाएको रोटी चढाउनु हँुदनै। अिन त्यो बिल चढाएको पशुको मासु
खान्छौ भने त्यो एकै िदनमा खाई सक्नु पछर् । अकोर् िदनको िनिम्त मासु
नराख।

19 “जब ितमीहरूले पिहलो बाली उठाउँछौ, ितमीहरूले उब्जनी
परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको घरमा ल्याउनु पछर् ।

“ितमीहरूले त्यस्कै माऊको दधूमा उमालेको पाठोको मासु नखानु।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे इस्राएललाईइस्राएललाई आफ्नोआफ्नो जमीनजमीन िलनुमािलनुमा सहायतासहायता गनगनर्र् ु ुहहुुन्छन्छ
20 परमेश्वरले भन्नुभयो, “म ितम्रोअिघ एकजना स्वगर्दतू पठाउँदछुै।

त्यस स्वगर्दतूले ितमीहरूलाई मलेै तयार पारकेो ठाउँमा पुग्नमा मद्दत
गनेर्छ। 21 त्यस स्वगर्दतूले भनेको मान र उसलाई पछ्याऊ। त्यसको
िवरोध नगर। त्यस स्वगर्दतूले ितमीहरूले गरकेो कुन ैप्रकारको भूल काम
क्षमा गनेर् छैन। मेरो शिक्त उससँग छ। 22 उसले भनेको प्रत्येक कुरा
पालन गर। मलेै भनेको प्रत्येक कुरा ितमीले मान्नु पछर् । यिद ितमीहरूले
यी सब ैकुरा मान्यौ भने, म ितमीहरूका शत्रुहरूको शत्रु हुनेछु। अिन
ितमीहरूको िवरोधमा हुने प्रत्येकको म िवरोध गनेर्छु।

23 “मेरो स्वगर्दतूले ितमीहरूलाई एमोरीहरू िहत्ती, पिरज्जी, कनानी,
िहब्बी र यबूसीहरूको िवरोद्धमा िलएर जानेछ अिन म ितनीहरूलाई
परािजत गनेर्छु।

24 “ितनीहरूका देवताहरूलाई पूजा अथवा ढोग नगर, ितमीहरूले
उनीहरूको जीवन शलैी ग्रहण नगर। ितमीहरूले ितनीहरूका मूिर्तहरू
अिन अ-पिवत्र खाम्बाहरू चूर पािरदेऊ। 25 ितमीहरूले परमप्रभु आफ्नो
परमेश्वरको आराधना गनैर् पछर् । यिद ितमीहरूले यसो गर ेम प्रशस्त रोटी
र पानीको िनिम्त ितमीहरूलाई आशीवार्द िदन्छु। ितमीहरूको सम्पूणर्
रोगहरू हटाई िदनेछु। 26 ितमीहरू कसकैो पत्नीहरू बाँझी अथवा
गभर्पात हुने छैन, अिन म ितमीहरूलाई लामो जीवन िदनेछु।

27 “म ितमीहरूको अिघ मेरो महाशिक्त पठाउनेछु अिन सब ैराष्ट्रहरू
जहाँ ितमीहरू यात्रा गनेर्छौ भयग्रस्त हुनेछन् अिन म ितनीहरूलाई
परास्त पानर्लाई मद्दत गनेर्छु। 28 म ितमीहरूको अिघ ठूलो सङ्कट
पठाउनेछु र यसले िहव्वी, कनानी र िहत्ती मािनसहरूलाई ितमीहरूबाट
टाढा भगाउनेछ। 29 तर ती मािनसहरूलाई म ितम्रो भूिम एकै बषर्मा
छोड्न बाध्य गराउने छैन नत्र त्यो भूिम खाली हुनेछ अिन त्यहाँ जगंली
जनावरहरू बढेर ितमीहरूलाई नोक्सानमा पानेर्छन्। 30 जबसम्म
ितमीहरूको जनसंख्या प्रचूर मात्रमा बढेर यो भूिम भिरदनै म
ितनीहरूलाई िबस्तार ैिनकाल्नेछु।

31 “म ितमीहरूलाई लाल समुद्रदेिख फरात नदीसम्म सब ैभूिम
िदनेछु। त्यो भूिमको पिश्चम सीमाना पिलस्ती नदी भूमध्य सागर र पूवर्
सीमाना अरबको मरुभूिमसम्म हुनेछ। म ितमीलाई त्यहाँका
मािनसहरूलाई परािजत गनेर् अनुमित िदनेछु अिन ितमीहरूले
ितनीहरूलाई त्यहाँबाट बलपूवर्क जान वाध्य गराउनेछौ।

32 “ितमीले ती मािनसहरू अथवा ितनीहरूका देवी-देवताहरूिसत
कुन ैकरार गनर् ु हँुदनै। 33 ितनीहरूलाई ितम्रो भूिममा बस्न ैनदेऊ। यिद
ितमीले ितनीहरूलाई त्यहाँ बस्न िदयौ भने ितनीहरूले ितमीहरूलाई
जालोभारी गरी मेरो िवरोधमा पाप गनर् लगाउने छन। अिन ितमीहरू
ितनीहरूका देवी-देवताहरू पूज्न लाग्नेछौ।”

परमपरमेेश्वरश्वर अिनअिन इस्राएलइस्राएल ितनीहरूकोितनीहरूको करारकरार बनाउनोछन्बनाउनोछन्

परमेश्वरले मोशालाई भन्नु भयो, “ितमी, हारून, नादाब,
अबीहू अिन सत्तरी इस्राएलका जना अरू बूढा-
प्रधानहरूिसत पवर्तमािथ आउनु पछर्  अिन टाढोबाट मेरो

आराधना गनर् ु पछर् । 2 तब मोशा परमप्रभु सामुन्ने आफैं  आउनेछन् तर
अन्य मािनसहरू परमप्रभु निजक जाने छैनन् अिन रहल मािनसहरूले
पवर्तमािथसम्म पिन जानु हँुदनै।”

3 मोशाले मािनसहरूलाई परमप्रभुले भन्नु भएको सब ैआदेश र
िनदेर्शनहरू भने। तब मािनसहरू भने, “परमप्रभुले भन्नु भएका सबै
आदेश तथा िनदेर्शनहरू हामी पालन गनेर्छौं।”

4 अिन मोशाले परमप्रभुका सब ैआज्ञाहरू लेखे। अकोर् िबहान मोशाले
पवर्तको फेदीमा एउटा वेदी बनाए अिन इस्राएलीहरूको बाह्र कुल
समूहहरूलाई प्रितिनिधत्व गराउनु बाह्रबटा ढुङ्गाहरू राखे। 5 तब
मोशाले केही इस्राएली यवुकहरूलाई बिलहरू चढाउन पठाए। ती
मािनसहरूले परमप्रभुलाई होमबिल र मेलबिलको रूपमा गोरूहरू
चढाए।

6 मोशाले बिलको आधा रगत जोगाएर कचौरामा राखे। र आधा
वेदीमािथ छिर्कए।
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7 मोशाले करारको पुस्तक मािनसहरूका िनिम्त पढे अिन
मािनसहरूले भने, “परमप्रभुले आदेश गनर् ु भएको प्रत्येक चीज हामी गनेर्
छौं।”

8 तब मोशाले बिलको गोरूको रगत भएको कचौरा िलए अिन
मािनसहरूमािथ छकेर् । उनले भने, “परमप्रभुले ितमीहरूिसत िवशेष
करार गनर् ु भएकोछ भनी यस रगतले देखाउँछ। परमेश्वरले बनाउनु भएका
िनयमहरू यस करारको एउटा अशं हो।”

9 तब मोशा, हारून, नादाब, अबीहू र 70 जना इस्राएलका बूढा-
प्रधानहरू पवर्तमा चढे। 10 इस्राएलीहरूले इस्राएलका परमेश्वरलाई केही
चीजमािथ जो आकाश जस्तो स्वच्छ नीलम देिखयो उिभरहनु भएको
देखे। 11 इस्राएलीहरूको अगुवाहरूले परमेश्वरलाई देखे तर उहाँले
ितनीहरूलाई ध्वंश पानर् ु भएन। ितनीहरू सबलेै सँग ैखाए अिन िपए।

मोशामोशा परमपरमेेश्वरकोश्वरको आज्ञाआज्ञा िलनिलन जान्छन्जान्छन्

12 परमप्रभुले, मोशालाई भन्नु भयो, “पवर्तमािथ मकहाँ आऊ। मलेै
मेरा िशक्षाहरू र िनयमहरू ढुङ्गाको पाटीहरूमा लेखेको छु। ती पाटीहरू
म ितमीलाई िदनेछु।”

13 यसकारण मोशा र उसका सहायक यहोशू उठे अिन मोशा
परमेश्वरको पवर्तमािथ चढे। 14 मोशाले बूढा-प्रधानहरूलाई भने,
“हामीहरू नफकुर् न्जेल यहीं पखर्। जब म जान्छु, ितमीहरूबीच कसकैो
झगड़ा भए हारून र हूर कहाँ लानु पछर् ।”

मोशामोशा परमपरमेेश्वरिसतश्वरिसत भभेंेंटट गछगछर्र्नन््
15 तब मोशा पवर्तमािथ गए, र पवर्त बादलले ढाकेको िथयो। 16

परमप्रभुको मिहमा सीन ैपवर्तमा आयो। बादलले छ िदनसम्म पवर्तलाई
ढाक्यो। सातौं िदनमा परमप्रभुले मोशासँग बादलबाट कुरा गनर् ु भयो। 17

परमप्रभुको मिहमा इस्राएलीहरूको दृिष्टमा पवर्तमािथ जिलरहको आगो
झैं प्रकट भयो।

18 तब मोशा अझ ैधेर ैबादलिभत्र गए। पवर्तमािथ मोशा चालीस िदन
र चालीस रात बसे।

पिवत्रपिवत्र चीजहरूकोचीजहरूको िनिम्तिनिम्त भभेेटीहरूटीहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, 2 “इस्राएलीहरूलाई मेरो
िनिम्त उपहारहरू ल्याउनु भन। प्रत्येक मािनसले हृदयबाट
िनश्चय गनर् ु पछर्  ऊ मलाई के िदनु चाहन्छ। मेरो िनिम्त

उपहारहरू ग्रहण गर। 3 ती मािनसहरूबाट ितमीले ग्रहण गनर् ु पनेर्
उपहारको सूची यस प्रकार छन् सुन, चाँदी अिन काँसा, 4 िनलो, बजैनी
अिन रातो सुतीको धागो, मलमलको कपडा, बाख्राको भुत्ला। 5 रातो
रगंले रगंाएको भेंडाको छाला अिन नरम चमर्, बबुलको काठ। 6 बित्तको
िनिम्त तेल, अिभषेक तेलको िनिम्त मसला, अिन सुगिन्धत धूपको लािग
मसला। 7 अिन एपोद को िनिम्त बहमूल्य रत्नहरू र न्यायको थलैी।”

पिवत्रपिवत्र पालपाल
8 परमेश्वरले अझ भन्नु भयो, “मािनसहरूले मेरो िनिम्त पिवत्र स्थान

बनाउन सक्छन् अिन म ितनीहरूमाझ बस्न सक्छु। 9 त्यो पिवत्र पाल र
त्यस िभत्रका प्रत्येक चीज कस्तो देिखनु पछर्  म ितमीलाई बताउँछु।
प्रत्येक चीज मलेै ितमीलाई देखाए जस्त ैबनाऊ।

करारकोकरारको सन्दसन्दूकूक

10 “बबुल काठको एउटा सन्दकू बनाऊ। यो पिवत्र सन्दकू दइु हात
आधा लामो अिन एक हात आधा चौंडाइ र एक हात आधा उचाइँको
हुनुपछर् । 11 यो सन्दकूको िभत्र अिन बािहर शुद्ध सुनले मोहोनर् ु पछर् ।
सन्दकूको बािहर विरपिर सुनको घेरा बनाउनु पछर् । 12 सुनको चारवटा
मुन्द्रीहरू बनाऊ अिन सन्दकूको प्रत्येक सुरमा दइु दइुवटा मुन्द्रीहरू
लगाइदेऊ। 13 बबुल काठको डण्डाहरू बनाऊ अिन ितनीहरूलाई
सुनले मोहोरी देऊ। 14 सन्दकूको दवुिैतरको मुन्द्रीहरूमा डण्डा हाल
अिन ियनको सहायताले त्यसलाई बोक। 15 ती मुन्द्रीहरूबाट डण्डा
बािहर निनकाल ती डण्डाहरूलाई मुन्द्रीमा न ैरहन देऊ।

16 “मलेै िंदद ैगरकेो करार त्यस सन्दकूिभत्र राख। 17 त्यसपिछ दइु
हात आधा लामो अिन एक हात आधा चौंडाईको शुद्ध सुनको एउटा
ढकनी बनाऊ। 18 “अिन मातेर्लले िपटेर सुनलाई दइुवटा करूब दतूहरू
बनाऊ। अिन दवुलैाई ढकनीकोमािथ छेउ छेउमा लगाई देऊ। 19 एउटा
करूब एक छेउमा अिन अकोर्लाई अकोर् छेउमा राख। अिन ढकनी र
दतूहरू यस्तो यस प्रकारले जोडनु पछर्  ितनीहरू एउटै टुक्राले बिनएको
जस्तो होस्। 20 करूब दतूहरू एक अकार्पिट्ट फिर्कएको हुनुपछर्  अिन
ितनीहरूका पखेंटाहरू ढकनीमािथ फैिलएको हुनुपछर् ।

21 “म ितमीलाई करार पत्र िदन्छु र त्यो ितमीले सन्दकू िभत्र ढकनी
लगाएर राख्नु पछर् । 22 जब म ितमीलाई भेट्छु, करारको सन्दकूमािथ
रािखएको करूब स्वगर्दतू बीचबाट ितमीिसत कुरा गनेर्छु। त्यही
स्थानबाट इस्राएली मािनसहरूलाई म आफ्नो आज्ञाहरू िदनेछु।

टटेेबलबल

23 “दइु हात आधा लमाई, एक हात आधा चौंडाइ, र एक हात आधा
उँचाइ भएको एउटा बबुल काठको टेबल बनाऊ। 24 टेबललाई शुद्ध
सुनले मोहोर अिन चारिैतर सुनको िबट लगाएर सुसिज्जत गर। 25 तब
चार औलो फरािकलो घेरा बनाऊ र त्यसको विरपिर सुनको घेरा
लगाऊ। 26 त्यसपिछ चारवटा सुनको कुण्डलहरू बनाएर टेबलको खटु्टा
भएका चार कुनामा राख। 27 टेबलको चार ैितर घेरामा मुन्द्रीहरू
लगाऊ। मुन्द्रीमा डण्डाहरू लगाऊ अिन यसलाई टेबल बोक्न प्रयोग
गर। 28 डण्डाहरू बनाउन बबुलको काठ प्रयोग गर अिन त्यसलाई
सुनले मोहोर। ती डण्डाहरू टेबल बोक्नमा प्रयोग गर। 29 शुद्ध सुनको
थाल, धुपौरो, गाग्रो तथा भाँडाहरू बनाऊ। गाग्रो र भाँडाहरू पेय
बिलहरू चढाउँदा खन्याउन प्रयोग गिरनेछ। 30 टेबलमािथ मलाई िवशेष
रोटी चढाऊ त्यो रोटी सधैँ त्यहाँ मेरोअिघ हुनु पछर् ।

सामदानसामदान

31 “त्यसपिछ ितमीले एउटा सामदान बनाउनु पछर् । सामदानको
डण्डा र आधार अकबरी सुनकै बनाउनु पछर् । शुद्ध सुनको फूल, फूलका
कोिपलाहरू, र पत्रहरू बनाऊ र यी सबलैाई एकै ठाउँमा जोड।

32 “त्यस सामदानका छःवटा हाँगाहरू हुनुपछर्  एक पिट्ट तीनवटा
अकोर्पिट्ट तीनवटा। 33 प्रत्येक हाँगामा तीनवटा फूलहरू हुनु पछर् । यी
फूलहरू, पत्र तथा कोिपलाहरू बदामको फूल जस्त ैबनाऊ। 34

सामदानमािथ अझ चारवटा फूलका पत्तीहरू बनाऊ। यी फूलहरूका
कोिपला र पत्रहरू पिन बदामका फूल जस्त ैहुनु पछर् । 35 सामदानमािथ
हाँगाहरूको तीन एकको जोडीमा, यी बीचमा यी फूलहरू एक-एकवटा
लगाऊ। 36 कोिपलाका, पत्रहरू अिन सम्पूणर् सामदान शुद्ध सुनले
बिनएको हुनुपछर् । ियनीहरू सब ैएउटा सुनको टुक्राबाट मातोर्लले िपटेर
बनाएको हुनुपछर् । 37 तब सामदानमािथ राख्ने सातबटा िदयाहरू बनाऊ
अिन ियनले अिघल्लो भागको के्षत्रमा ज्योित िदऊन्। 38 िचम्टा र
तावाहरू शुद्ध सुनको बनाउनु पछर् । 39 एक तोडा शुद्ध सुन चलाएर
सामदान अिन यसमा चलाउनको िनिम्त अरू सहयोगी चीजहरू बनाउनु
पछर् । 40 चीजहरू मलेै ितमीलाई पवर्तमािथ देखाएको नमूना जस्त ैहुनु
पछर् ।

पिवत्रपिवत्र पालपाल

“दशवटा पदार्ले पिवत्र पाल बनाउनु पछर् । यी पदार्हरू सुती-
कपडा, िनलो, बजैनी अिन रातो रशेमको लुगाले बिनएको
हुनुपछर्  अिन करूब स्वगर्दतूहरूको आकृित पदार्हरूमा

बनाउनु पछर् । 2 हरके पदार् अठाईस हात लामो हुन पछर् । चार हात
चौंडाइको हुनुपछर्  अिन सब ैपदार्को नाप बराबरी हुनुपछर् । 3 पाँचवटा
पदार्हरूको एउटा समूह अिन अकोर् पाँचवटा पदार्हरूको अकोर् एउटा
समूह बनाऊ। 4 पिहला समूह पदार्को िकनारमा िनलो लुगाको एउटा
सुकार्उनी बनाऊ। दोस्रो समूह पदार्को िकनारमा पिन ितमीले त्यस ैगर।
5 हरके पदार्को हरके िकनारमा पचासवटा सुकार्उनीहरू बनाऊ। 6

त्यसपिछ ती पदार्हरूसँग ैजोड्नका लािग पचासवटा सुनको मुन्द्रीहरू
बनाऊ। दइुवटा समूहको पदार्लाईसँग ैजोडेर एउटा पिवत्र पाल बनाऊ।

प्रस्थान 24:7 57 प्रस्थान 26:6
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7 “तब अकोर् पाल पिवत्र मण्डप ढाक्नका िनिम्त बनाऊ। त्यो पाल
बाख्राका भुत्लाले बुनेर बनाऊ। पाल एघारवटा पदार्हरू गाँसेर बनाऊ।
8 यी प्रत्येक पदार्हरू टुक्राका नाप तीस हात लम्बाई र चार हात चौंडाइ
गरी सब ैबराबर हुनुपछर् । 9 पिहले पाँचवटा टुक्रा जोडेर एक भाग अिन
अरू छःवटा टुक्राहरू जोडेर अकोर् भाग तयार पार। छः वटा पदार्लाई
पालिभत्र प्रवेश द्वारमािथ पट्टाएर राख। 10 एक भागको आिखरी
िकनारमा पचासवटा सुकार्उनी बनाऊ र अकोर् भागमा पिन त्यसरी नै
पचासवटा सुकार्उनी बनाऊ। यी सुकार्उनीहरूले भाग भाग पदार्हरूलाई
एउटै पाल बनाउँछन्। 11 काँसाका पचासवटा मुन्द्रीहरू बनाऊ अिन
दइु समूह पदार्हरू एउटा एकलो पाललाई जोडनको िनिम्त प्रयोग गर।
12 यो पाल पिहले बनाइएको पिवत्र पाल भन्दा बढी लामो हुन्छ। यसरी
यस पालको पदार्को आधा भागको िकनारा पिवत्र पालको पछाडी
झुिण्डनेछ। 13 यो पालको पदार् पिवत्र पालको विरपिर अिन्तम िकनारमा
पिन एक हात झुिण्डएर रहनेछ। यसकारण यस पालले पिवत्र पाललाई
पूणर् रूपले ढाक्नेछ। 14 बािहरबाट ढाक्नलाई अरू दइुवटा पदार् बनाऊ।
दइुवटा पदार्मा एउटा चाँिह भेंडाको छालालाई रातो रगं लगाएर बनाऊ र
अकोर् चाँिह नरम छालाको बनाऊ।

15 “पिवत्र पाल स्थापना गनर्को िनिम्त लामो बबुलको काठको
फल्याकहरू प्रयोग गर। 16 अवश्य ैफल्याकहरू दश हात लामा अिन
एक हात आधा चौंडा हुन ैपछर् । 17 एका अकोर्लाई समान्तर गनर्को
िनिम्त प्रत्येक र जोडी फल्याकहरूलाई एकै साथ जोडनको िनिम्त
चुकुलहरू प्रयोग गर। 18 पिवत्र पालको दिक्षण पिट्ट जोड्न बीसवटा
फल्याकहरू बनाऊ, 19 अिन यी फल्याकलाई सीधा गनर्को िनिम्त
चालीसवटा चाँदीका आधारहरू बनाऊ। प्रत्येक फल्याकको एउटा
आधारमा लगाऊ, दइुवटा आधारहरू एउटा फल्याकमा लगाऊ। 20

पिवत्र पालको उत्तरी भागमा अझ बीसवटा फल्याकहरू बनाऊ। 21

अिन यस फल्याकहरूलाई िसधा बनाउन चालीसवटा चाँदीको
आधारहरू प्रत्येक फल्याकको िनिम्त दइु-दइुवटा बनाऊ। 22 अझ
छवटा फल्याकहरू बनाऊ। 23 पिवत्र पालको पिछल्लो भागको कुनामा
दइुवटा फल्याकहरू बनाऊ। 24 कुनाको फल्याकहरू फेदसम्म
फैिलएको हुनुपछर् । टुप्पाको मुन्द्रीहरूमा फल्याकहरूसँग ैजोिडएको
हुनुपछर्  अिन त्यस्त ैप्रकारले फेदको कुनाहरूको िनिम्त गनर् ु पछर् । 25

त्यहाँ पिश्चमी िकनारका िनिम्त आठवटा फल्याकहरू हुनुपछर्  अिन
प्रत्येकलाई दइुवटा गरी जम्मा सोह्रवटा चाँदीका आधारहरूको
आवश्यकता पनेर्छन्।

26 “पिवत्र पालमािथ पिट्टको पाँचवटा फल्याकको िकनार बनाउनमा
बबुल काठ प्रयोग गर। 27 पिवत्र पालको अकोर् िकनारको फल्याकमािथ
पाँचवटा डण्डाहरू बनाउनु पछर् । अिन पिवत्र पालको पिश्चमी िकनार
फल्याकमािथ पाँचवटा डण्डाहरू बनाउनु पछर् । 28 माझको डण्डा हरके
फल्याकको मध्य भागबाट एक छेऊ देिख अकोर् छेऊसम्म पुगेको
हुनुपछर् ।

29 “फल्याकहरू र डण्डाहरू सुनले मोहोरी देऊ अिन सुनको
मुन्द्रीहरू बनाऊ। 30 मलेै ितमीलाई पवर्तमा देखाए बमोिजम न ैपिवत्र
पाल बनाऊ।

पिवत्रपिवत्र पालकोपालको िभत्रीिभत्री भागभाग

31 “िनलो, बजैनी र राता धागाले बटारकेो सुती कपडाका पदार्हरू
बनाऊ। यसलाई करूब स्वर्गदतूका नक्साहरूले सुसिज्जत पार। 32

बबुल काठको चारवटा खम्बाहरू बनाऊ अिन ती खम्बाहरूलाई सुनले
मोहोर। प्रत्येक खम्बाको िनिम्त सुनको अकुंशेहरू बनाऊ अिन सीधा
पानर्का िनिम्त चाँदीको आधारहरू बनाऊ। त्यसपिछ ती सुनका
अकुंसेमा पदार् झुण्डाई देऊ। 33 करारको सन्दकूलाई पदार्को पछाडी
राख। यस पदार्ले पिवत्र स्थानलाई महापिवत्र स्थानबाट छुट्टाउँछ। 34

महापिवत्र स्थानिभत्र करारको सन्दकूमािथ ढकनी लगाऊ।
35 “पदार्को बािहर पिट्ट ितमीले बनाएको िवशेष टेबल राख। यो टेबल

पिवत्र पालको उत्तरपिट्ट हुनुपछर् । पिवत्र पालको दिक्षणपिट्ट सामदान यो
टेिबलको सोझोमा हुनेगिर राखी देऊ।

पिवत्रपिवत्र पालकोपालको ढोकाढोका

36 “िनलो, बजैनी र रातो सुतीको धागो बाटेर एउटा पदार् बनाएर
पिवत्र पालको प्रवेशद्वार पदार् बनाऊ। 37 यस पदार्मा सुनले बिनएको
अकुंसेहरू लगाऊ। अिन बबुलको काठको पाँचवटा खम्बाहरू सुनले
बेररे बनाऊ। यी पाँचवटा खम्बाको िनिम्त काँसाका आधारहरू बनाऊ।

होमबिलहरूकोहोमबिलहरूको िनिम्तिनिम्त ववेेदीदी

“बबुल काठको एउटा वेदी बनाऊ। त्यो वेदी पाँच हात लामो
तथा पाँच हात चौंडा र तीन हात उचाइ वगर् आकारमा बिननु
पछर् । 2 त्यस वेदीको चारवैटा कुनामा एक एकवटा सींग

बनाऊ र प्रत्येक सींगलाई यस्तो प्रकारले जोड िक सब ैएउटै टुक्राले
बिनएको देिखयोस्। तब वेदीलाई काँसाले मोहोरी देऊ।

3 “वेदी सफा गनर् चािहने सामग्रीहरू करूवा, मासु उठाउने काँटाहरू,
तावाहरू कोप्रे भाँडाहरू यी सब ैकाँसाको बनाउनु पछर् । 4 वेदीको िनिम्त
एउटा काँसाको जाली जस्त ैकोरसेो बनाऊ। त्यस कोरसेोको चारै
कुनामा काँसाको चारवटा कुण्डलहरू लगाई देऊ। 5 त्यो कोरसेो चाँिह
वेदीको तहको मुिन टँिसएको हुनुपछर् । अिन वेदीको तल आधा भागसम्म
फैिलएको हुनुपछर् ।

6 “वेदीको िनिम्त डण्डाहरू बबुल काठको बनाऊ र त्यसलाई
काँसाले मोहोर। 7 वेदीमा भएका कुण्डलहरूमा दइुितरबाट यी डण्डाहरू
पसाउँनु र वेदी बोक्नु पदार्मा यी डण्डाहरू प्रयोग गनर् ु पछर् । 8 वेदी
बनाउँदा एउटा खाली सन्दकू जस्तो फल्याकबाट बनाउनु पछर् । त्यो मलेै
ितमीलाई पवर्तमा देखाए जस्त ैहुनुपछर् ।

पिवत्रपिवत्र पालपाल विरपिरकोविरपिरको आआँँगनगन

9 “पिवत्र पालको आँगन हुनपछर् । एक सय हात लामो एउटा पदार्
लगाएर आँगन बनाऊ यो दिक्षण भागमा हुनुपछर् । त्यो पदार् राम्रोसँग
बुनेको सुतीको लुगाले बनाउनु पछर् । 10 र बीसवटा खम्बाहरू बनाऊ
अिन ती बीसवटा खम्बाहरूको लािग बीसवटा काँसले बिनएका
आधारहरू प्रयोग गर। डण्डाहरूको िनिम्त अकुंसे र बन्धनहरू चाँदीको
बनाउनु पछर् । 11 उत्तर ितर पिन एक सय हात लामो पदार् अिन त्यो
पदार्को िनिम्त पिन बीसवटा खम्बाहरूसँग बीसवटा काँसाको आधारहरू
हुनुपछर् । ितनीहरूको िनिम्त अकुंशे र बन्धन चाँदीको बनाउनु पछर् ।

12 “पिवत्र पालको पिश्चम ितरको आँगनमा पचास हात लामो पदार्
होस्। त्यस पदार्को िनिम्त दशवटा डण्डाहरू र दशवैटा आधारहरू
लगाऊ। 13 पिवत्र पालको पूवर्पिट्ट आँगनमा पिन पचास हात लामो पदार्
लगाऊ। 14 एकापिट्ट पन्ध्र हात लामो पदार् हुनुपछर्  अिन त्यसमा तीनवटा
खम्बा र तीनवैटा आधारहरू हुनुपछर् । 15 यसको अकोर्पिट्ट पिन पन्ध्र
हात लामो पदार्, तीनवटा डण्डा र तीनवैटा आधारहरू हुनुपछर् ।

16 “आँगनको प्रवेशद्वार ढाक्नको िनिम्त बीस हात लामो िनलो,
बजैनी र रातो धागोले मिसनो बुनेको सुती कपडाको पदार् लगाऊ। पदार्मा
बेलबुट्टा काढेर नक्सा बनाउनु पछर् । त्यस पदार्को िनिम्त चारवटा
डण्डाहरू र चारवटा आधारहरू लगाउनु पछर् । 17 आँगनका चारिैतरका
पदार्हरूको अकुंसे र त्यसलाई अड्याउने सब ैखम्बाका आधार पीतलले
मोहरकेो हुनुपछर् । 18 आँगन एक सय हात लामो अिन पचास हात चौंडा
हुनुपछर् । आँगन विरपिरको पदार्को उचाइ चाँिह पाँच हात हुनुपछर् । पदार्
मिसनो सुती कपडाको हुनुपछर् । डण्डा तथा खम्बाको िनिम्त लगाइने
आधार काँसाको हुनुपछर् । 19 पिवत्र पालमा प्रयोग गिरने सब ैआँगन
विरपिरका वस्तुहरू अिन पालका चुकुलहरू अिन आँगन काँसाको
हुनुपछर् ।

िदयोकोिदयोको िनिम्तिनिम्त ततेेलल
20 “भद्राक्षको शुद्ध तेल ल्याई िनरन्तर िदयाहरू बाल्न

इस्राएलीहरूलाई आदेश देऊ। 21 हारून र उसका छोराहरूले
िदयोहरूको ध्यान राख्नेछन्। ितनीहरू भेट हुने पालको प्रथम कक्षामा
जानेछन् अिन यो कक्षा पदार्को पछाडी बािहर जसले दइुटा कोठाहरूलाई
छुट्याउँछ। ितनीहरूले परमप्रभुको सम्मुख िदयोहरू िनरन्तर बाली
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राख्नकालािग प्रत्येक साँझ िवहान हेरचाह गनेर्छन्। इस्राएली मािनसहरू
तथा ितनीहरूका सन्तानहरूले यो िनयमका सदा-सवर्दा पालन गनर् ु
पछर् ।”

पूजाहारीहरूकोपूजाहारीहरूको िनिम्तिनिम्त पोशाकपोशाक

परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “ितम्रो दाज्यू हारून, उसका
छोराहरू नादाब, अबीहू, एलाजार अिन ईतामारलाई
इस्राएली मािनसहरूलाई छोडेर ितमी कहाँ आउनु भन। यी

मािनसहरू पूजाहारी भएर मेरो सेवा गनेर्छन्।
2 “ितम्रो दाज्यू हारूनको िनिम्त िवशेष पोशाक बनाऊ। यी

पोशाकहरूले उसलाई सम्मान र आदर िदनेछन्। 3 इस्राएली
मािनसहरूमा यस प्रकारको पोशाक बनाउन िनपुण मािनसहरू छन्। मलेै
ती मािनसहरूलाई िवशेष ज्ञान िदएकोछु। हारूनको िनिम्त ती
मािनसहरूलाई पोशाक बनाउनु भन। ती पोशाकहरूले उसलाई
पूजाहारी जस्त ैसजाउँछ। 4 ती मािनसहरूले पोशाक छालाको थलैो
एपोद एउटा डोरी, झालर लगाएको डोरी, एउटा फेटा अिन एउटा पेटी
बनाउनु पछर् । ती मािनसहरूले यो पिवत्र पोशाकहरू हारून र उसका
छोराहरूका िनिम्त बनाउनु पछर् । तब हारून अिन उसका छोराहरू
अिधकृत पूजाहारी हुन्छन्। 5 ती मािनसहरूलाई भन यी पोशाकहरू
बनाउँदा सुनको धागो, िमहीन वस्त्र र िनलो, बजैनी अिन रातो धागो
प्रयोग गरून्।

एपोदएपोद रर पपेेटीटी
6 “एपोद बनाउँदा ती मािनसहरूले िमहीन वस्त्र, िनलो, बजैनी अिन

रातो धागो र सुनको धागो प्रयोग गरून्। यो कायर् अत्यन्त ैिशपालु
मािनसहरूले गनर् ु पछर् । 7 यी दवु ैटुक्राले काँधे बन्धन हुनुपछर् , एउटाले
अकोर्को छेउ जोिडएको हुनुपछर् ।

8 “यी मािनसहरूले एपोदको िनिम्त पेटी पिन अत्यन्त ैसावधानीिसत
बनाउनु पछर् । पेटी पिन ितनीहरूले एपोद बनाउँदा जस्त ैसुनको धागो,
मिसनो गरी बाटेको सुती कपडा, िनलो, बजैनी अिन रातो धागोहरूले
बनाउनु पछर् ।

9 “गोमेद पत्थरहरू लेऊ र याकूबका बाह्रजना छोराहरूको नाउँ लेख
प्रत्येक पत्थरमा छ जनाको नाउँ लेख। 10 ितनीहरूको नाउँहरू जन्म
क्रम अनुसार सूिचत गर। 11 इस्राएलीका नाउँहरू रत्नहरूमा खोप। यी
कामहरू यस्त ैप्रकारले गनर् ु पछर्  जसरी िशल्पकारहरूले मोहोरमा नाउँ
अिन नक्शा खोप्ने गछर्न्। यसकारण खोिपएका रत्नहरू सुनको पातामा
ठोिकएको हुनुपछर् । 12 तब यी खोिपएको रत्नहरू एपोदको
काँधहरूमािथ लगाई देऊ। जब हारून परमप्रभुको सामुने उिभन्छ,
उसले एपोद जहाँ याकूबका छोराहरूले नाउँ खोपेर जोडेको रत्नहरू छन्
काँधहरूमािथ लगाउँछ। यी रत्नहरूले परमप्रभुलाई इस्राएलीहरूको
िवषयमा सम्झना गराउँछ। 13 सुनका दइुवटा आकारहरू बनाऊ अिन
14 शुद्ध सुनका धागोहरू बाटेर दइुवटा साङ्गली बनाऊ र दइु समूहलाई
जोडी देऊ।

न्यायकोन्यायको थथैलैीली
15 “प्रधान पूजाहारीका िनिम्त एपोद बनाउने िनपुण िशल्पकारहरूले

न्यायको थलैी बनाउनु पछर् । यस्तो थलैी बनाउँदा पिन ती
िशल्पकारहरूले सुनको धागो, मिसनो गरी बाटेको सुती कपडा अिन
िनलो, बजैनी र राता धागाहरू प्रयोग गनर् ु पछर् । 16 न्यायको थलैी
दोबारकेो चारपाटे हुनुपछर् । त्यो थलैी एक िबत्ता लामो र एक िबत्ता
चौंडाइको हुनुपछर् । 17 न्यायको थलैीमा यी रत्नहरू चार लहरमा जोड।
पिहलो लहरमा सािडयस, पुष्पराज, र पन्ना, 18 दोस्रो लहरमा िफरोजा,
नीलम र लालहीराको, 19 तेस्रो लहरमा नीलमिण, हािकक र कटेला र
20 चौथो लहरमा पीतमिण, आिनक्स अिन स्फािटक हुनु पछर् । रत्नहरू
सुनको घेरामा राख्नुपछर् । 21 प्रत्येक रत्नमा इस्राएलको बाह्र
वंशहरूमध्ये एक-एकको नाउँ खोिपएको हुनुपछर् । खोप्ने काम
िनपुणतासँग गिरएको हुनु पछर् ।

22 “न्याय थलैीको िनिम्त शुद्ध सुनको साङ्गली बनाऊ। यी
साङ्गलीहरू डोरी जस्त ैबटािरएको हुनुपछर् । 23 सुनका दइुवटा मुन्द्रीहरू

बनाऊ र ितनीहरूलाई दइुवटा न्याय थलैीको छेऊमा जोडी देऊ। 24

दइुवटा सुनको डोरीहरू दइुवटा मुन्द्रीहरू न्यायको थलैीमािथ छेउमा
जोडी देऊ। 25 दवु ैसाङ्गलाहरू िमलाएर एपोदको कुममािथ चौखटमा
साङ्गलाको अकोर् अन्त बाँध। यसले न्यायको थलैीलाई एपोदको अिघ
थाम्छ। 26 अझ ैदइुवटा सुनको मुन्द्रीहरू बनाऊ अिन ितनलाई
न्यायको थलैीको अकोर् दइु कुनामा रािखदेऊ। यो एपोदको छेऊमा
न्यायको थलैीको िभत्री भागमा हुनेछ। 27 अझ ैदइुवटा सुनको
कुण्डलहरू बनाएर एपोदको अघाडीपिट्टको भागमा काँधको मुिन राख।
एपोदको पेटीमािथ सुनका मुन्द्रीहरू लगाऊ। 28 न्यायको थलैी कुण्डल
र एपोदको कुण्डल बाँध्न िनलो डोरीको प्रयोग गर। यसरी न्यायको थलैी
पेटी निजक रहन्छ र एपोदिसत बाँध।

29 “हारून जब पिवत्र स्थानमा जान्छन् उनले आफ्नो छातीमा त्यो
न्यायको थलैी लगाएको हुनुपछर् । यसरी इस्राएलाका बाह्र जना
छोराहरूको नाउँ हारूनको छातीमािथ परमप्रभुको सम्झनामा सदा-
सवर्दा रहनेछ। 30 ऊरीम र तुम्मीम सधैँ त्यो न्यायको थलैीमा रािखएको
हुनुपछर् । हारून जब परमप्रभुको सामुन्ने जान्छन उनको छातीमािथ ती
राख्नुपछर् । यसकारण हारून जब परमप्रभु अघाडी हुन्छन् इस्राएली
मािनसहरूलाई न्याय गराइने साधनहरू सब ैआफूिसत रािखएको हुन्छ।

पूजाहारीकोपूजाहारीको िनिम्तिनिम्त अन्यअन्य पोशाकपोशाक

31 “एपोदको िनिम्त िनलो रगंको लबेदा ितमीले बनाऊ। 32 िशरको
लािग बीचमा प्वाल बनाऊ अिन प्वालको िकनारमा कोटको कलर
च्याितनुबाट बचाउनुलाई बुने झैं िसलाऊ। 33 पोशाकको फेरो विरविर
िनलो, बजैनी अिन रातो धागोले दारीमहरू बनाऊ र ितनलाई झुण्डाऊ।
34 सुनको घण्टीहरू दारीमहरू बीच-बीचमा पोशाकको विरपिर
झुण्डाऊ। यसरी पोशाकको िकनारमा दारीमहरू अिन एक पिछ अकोर्
गदैर् घण्टीहरू झुण्डाऊ। 35 हारून जब पूजाहारी भई सेवा गछर्न् ितनले
यो लवेदा लगाएर गछर्न्। हारून जब पिवत्र स्थानिभत्र जान्छन् र
त्यहाँबाट िनस्कन्छन् घण्टीहरू बज्नेछन् अिन यसरी हारून मनेर् छैनन्।

36 “मािनसहरूले मोहर बनाए झैं शुद्ध सुनको पाता बनाऊ अिन
त्यसमा यी शब्दहरू खोप परमप्रभुको िनिम्त पिवत्र। 37 यो फेटामा
िनलो धागो बाँिधदेऊ। यो सुनको पाता फेटामा अिघिल्तर हुनुपछर् । 38

हारूनले आफ्नो िशरमािथ त्यो लगाउनेछन् अिन यसरी इस्राएली
मािनसहरूले परमप्रभुलाई चढाएको पिवत्र उपहारको िजम्मावार हुनेछन्।
यसकारण हारूनले त्यो सुनको पाता सधैँ आफ्नो िशरमा राख्नेछन्
जसले गदार् मािनसहरूले चढाएका सब ैउपहारहरू परमप्रभुले ग्रहण गनर् ु
हुनेछ।

39 “सेतो लबेदा बनाउनलाई मिसनो सुती कपडा प्रयोग गर। फेटा
बनाउन िमहीन लुगा प्रयोग गर। पेटीमा बुट्टाहरू िसलाएर बनाऊ। 40

हारूनका छोराहरूको िनिम्त पिन लबेदा पटुका र फेटाहरू बनाऊ। यी
वस्त्रहरूले ितनीहरूलाई सम्मान अिन गौरव प्रदान गनेर्छन्। 41 हारून र
ितनका छोराहरूले ती पोशाकहरू लगाएपिछ ितनीहरूलाई तेलले
अिभषेक गिरदेऊ। यसरी ितनीहरू िनयकु्त हुनेछन् अिन पिवत्र भएर मेरो
िनिम्त पूजाहारीहरू झैं सेवा गनेर्छन्।

42 “पोशाकहरूको लािग सुती लुगा प्रयोग गर। त्यो पोशाक
ितनीहरूले कमरदेिख ितग्रासम्म लगाउँनु पछर् । 43 हारून र ितनका
छोराहरू जित बेला भेट हुने पालिभत्र पस्छन् ितनीहरूले त्यो लुगा
लाउनु पछर् । पूजाहारी भई काम गनर् जुन बेलामा पिन ितनीहरू पिवत्र
स्थानको वेदी निजक जान्छन् ितनीहरूले त्यो पोशाक लगाएको हुनुपछर् ।
यिद ितनीहरूले ती वस्त्रहरू धारण नगरी त्यसरी िभत्र पसे दोषी भई मनेर्
छन्। यी सब हारून अिन ितनका भावी सन्तानको िनिम्त सदा-सवर्दाका
लािग पालन गिरनु पनेर् िनयम हुनेछन।”

पूजाहारीहरूपूजाहारीहरू िनयिनयुकु्तक्त हहँँुुदादा मनाइनमनाइनेे उत्सवउत्सव

त्यसपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “हारून र ितनका
छोराहरूले आफू पूजाहारी भई िवशेष रूपमा मेरो सेवा
कसरी गनर् ु पछर्  भनी ितमीले देखाउनको िनिम्त के गनर् ु पछर्  म

ितमीलाई अब भन्नेछु। ितमीले िनष्खोट एउटा बाछा र दइुवटा भेंडाको
पाठाहरू जोगाड गर। 2 त्यसपिछ खमीर िबनाको गहँुको िमहीन िपठो
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जोगाड गरी रोटी बनाउनु त्यसमा भद्राक्षको तेल िमसाऊ। अिन त्यस
िपठोको पात्लो रोटी बनाएर त्यसमािथ तेल छकर् । 3 रोटीहरू डालोमा
हाल र यो हारून अिन उसको छोराहरूकहाँ साँढे अिन पाठाहरूसँगै
ल्याऊ।

4 “त्यसपिछ हारून र ितनका छोराहरूलाई भेटहुने पालको प्रवेश द्वार
अिघ ल्याएर नुहाउन लगाऊ। 5 हारूनलाई सेतो पोशाक एपोद अिन
िनलो पोशाक लगाइदेऊ। उसलाई न्यायको थलैी अिन एपोद लगाउन
लगाऊ। त्यसपिछ त्यो सुन्दर पेटी ितनलाई लगाइदेऊ। 6 उसको
टाउकोमा फेटा लगाइदेऊ अिन पिवत्र मुकुट फेटामािथ रािख देऊ। 7

हारूनको िशरमा अिभषेक गनेर् तेल छिर्कदेऊ।
8 “त्यसपिछ हारूनका छोराहरूलाई त्यस स्थानमा ल्याऊ। बुनेको

सेतो लबेदा ितनीहरूलाई लगाई देऊ। 9 त्यसपिछ ितनीहरूको
कम्मरमा पटुका बाँिधदेऊ। ितनीहरूलाई फेटा किस देऊ। तब ितनीहरू
पूजाहारी बिनन्छन् र आराधना गनर् शुरू गछर्न् अिन त्यही िनयम अनुसार
जुन िनयम सदा-सवर्दाको िनिम्त चिलरहन्छ। ितनीहरू पूजाहारी
रहन्छन्। यही तरीकाले हारून अिन ितनका छोराहरूलाई ितमीले
पूजाहारी बनाउने छौ।

10 “त्यसपिछ भेट हुने पालको प्रवेशद्वारमा बाछोलाई ल्याऊ अिन
हारून र उसका छोराहरूले बाछोको िशरमािथ ितनीहरूको हात राखून।
11 तब बाछोलाई परमप्रभुको सामुन्ने भेट हुने पालको प्रवेशद्वारमा मार।
12 बाछाको केही रगत ितम्रो औलामा लजैाऊ अिन यसलाई वेदीको
सींङहरूमािथ राख। बाँकी रहेको जम्म ैरगत वेदीको फेदमा खन्याइदेऊ।
13 बाछाको आन्द्रा भँडी छोिपएको बोसो कलेजोको भाग बोसो, दइुवटा
िमगौर्लाहरू अिन त्यो िमगौर्लाहरूमािथ भएका बोसो सब ैउठाऊ अिन
वेदीमा जलाई देऊ। 14 बाछोको मासु, छाला अिन भुडी ल्याऊ अिन
त्यसलाई छाउनी बािहर जलाई देऊ। यो पाप बिल हो।

15 “त्यसपिछ हारून अिन उसको छोराहरूलाई भेंडाहरूमध्ये
एउटाको िशरमािथ हातहरू राख्नु भन। 16 त्यसपिछ त्यो भेंडा माररे
त्यसको रगत जम्मा गर। रगतलाई वेदीको विरपिर छिर्कदेऊ। 17 तब
भेंडालाई टुक्रा-टुक्रा बनाएर सम्पूणर् रूपले धोऊ अिन खटु्टाहरू पिन
धोऊ र यी सब ैभेंडाको चीजहरू यसको िशरिसत ैराख। 18 तब सम्पूणर्
भेंडालाई वेदीमा जलाई देऊ। यसको सुगन्धले परमप्रभुलाई प्रसन्न
तुल्याउँछ। अिन त्यस्तो होम बिल जुन हो आगोद्वारा चढाईन्छ।

19 “हारून र ितनका छोराहरूलाई अकोर् पाठोको िशरमािथ हात
राख्नु भन। 20 त्यस भेंडालाई मार र त्यसको केही रगत ल्याऊ। हारून
र ितनका छोराहरूको दािहने कानको लोतीमा त्यो रगत लगाइदेऊ।
अिन केही रगत ितनीहरूको दािहने हातको बूढी औलंाहरूमा लगाइदेऊ।
र दािहने खटु्टाको बूढी औलंामािथ केही रगत राख। त्यसपिछ रगतलाई
वेदीको विरपिर छकर् । 21 त्यसपिछ वेदीबाट केही रगत िझकेर अिभषेक
गनेर् तेलिसत िमलाऊ र हारून र ितनका छोराहरूमािथ छिर्कदेऊ।
ितनीहरूका पोशाकहरूमािथ पिन छिर्कदेऊ। यसले हारून र ितनका
छोराहरूले मेरो िवशेष रूपले सेवा गनेर्छन् भन्ने बुझाउँछ। अिन यसले
ितनीहरूको लुगाहरू पिन िवशेष समयमा मात्र प्रयोग गिरन्छ भनी
दशार्उँछ।

22 “त्यसपिछ भेंडाबाट बोसो िझक। पुच्छरको बोसो िनकाल आन्द्रा
भँुडी छोप्ने बोसो अिन िभत्री कलेजो अिन दवु ैिमगौर्ला अिन
ितनीहरूमािथको बोसो र दािहने खटु्टा िनकाल। 23 त्यसपिछ एउटा
टुक्रा रोटी, एउटा केकको रोटी, तेलमा पकाएको फूलौरो र डालोबाट
अखिमरो नभएको पातलो रोटी िनकाल जुन चाँिह परमप्रभुको अिघ छ।
24 ती चीजहरू हारून अिन उनको छोराहरूलाई देऊ। ितनीहरूले यी
चीजहरू ितनीहरूको हत्केलामा राखून अिन ितनीहरूलाई परमप्रभुको
सामुन्ने उठाउन। 25 त्यसपिछ हारून र ितनका छोराहरूबाट यी सब
चीजहरू लेऊ र वेदीमा पाठोिसत ैराख। अिन वेदीमा प्रत्येक चीज
जलावोस्। यो आगोद्वारा चढाइएको होमबिल हो। यसको सुगन्धले
परमप्रभुलाई सन्तुष्ट तुल्याउँछ।

26 “त्यसपिछ त्यो पाठोबाट ह्याकुला िझक। (यो त्यही पाठो हो जुन
हारूनलाई प्रधान पूजाहारी बनाउँने उत्सवमा प्रयोग गिरनेछ।) पाठोको
ह्याकुलो परमप्रभु सम्मुख िवशेष भेटी स्वरूप समाती राख। पशुको त्यो
भाग ितम्रो हुन्छ। 27 तब पाठोको त्यो ह्याकुला र खटु्टा समात जुन
हारूनलाई प्रधान पूजाहारी बनाउँदा प्रयोग गिरएको िथयो। त्यस

भागहरूलाई पिवत्र बनाऊ र ितनीहरू हारून अिन उसको छोराहरूलाई
देऊ। 28 इस्राएली मािनसहरूले यी अशंहरू हारून र ितनका
छोराहरूलाई सधैँ िदनेछन्। जिहले पिन इस्राएलीहरूले परमप्रभुलाई
चढाएको मेलबिलहरू चढाउँछन् ती बिलका भागहरू पूजाहारीहरूलाई
िदनेछन्।

29 “हारूनको िनिम्त बनाएको िवशेष पोशाकहरू उसका
सन्तानहरूलाई िदइन्छ जब ितनीहरूलाई पूजाहारी अिभषेक गिरन्छन्।
30 हारून पिछ ितनको छोरो प्रधान पूजाहारी हुनेछ। हारूनको त्यस
छोराले ती पोशाकहरू सात िदनसम्म लगाउनेछ जब त्यो पिवत्र स्थानमा
सेवाको िनिम्त भेट हुने पालमा आउनेछ।

31 “हारूनलाई प्रधान पूजाहारी बनाउँदा प्रयोग गिरएको भेंडाको मासु
पकाऊ। त्यो मासु पिवत्र स्थानमा पकाऊ। 32 त्यसपिछ हारून र
ितनका छोराहरू भेट हुने पालको ढोका अिघ बसेर त्यो मासु र डालोमा
भएको रोटी पिन खाने छन्। 33 यी चीज ितनीहरू पूजाहारी हँुदा
ितनीहरूको प्रायिश्चतका िनिम्त चढाइएका हुन् अब ितनीहरूले ती
उपहारहरू खानु पछर् । अन्य मािनसहरूले यी उपहारहरू खानु हँुदनै
िकनभने यी चीजहरू पिवत्र हुन्। 34 यिद हारूनलाई पूजाहारीको रूपमा
अिभषेक गदार् बिल चढाएका रोटी अथवा मासु िबहानसम्म रहे त्यो
जलाउनु पछर् । अकोर् िदन ितमीहरूले त्यो रोटी अथवा मासु खानु हुदनै
िकनभने ितनीहरू पिवत्र छन्।

35 “ितमीहरूले यी सब ैचीजहरू हारून र उसका छोराहरूको िनिम्त
मलेै ितमीहरूलाई आदेश गर ेजस्त ैगनर् ु पछर् । ितनीहरूका पूजाहारी
िनयकु्ती को उत्सव लगातार सात िदनसम्म चल्नु पछर् । 36 यी सात
िदनसम्म प्रत्येक िदन ितमीहरूले एउटा बाछा बिल चढाउनु पछर् । यो
हारून र उसको छोराहरूको प्रायिश्चतका िनिम्त हुनेछ। ितमीहरूले एउटा
बाछा पिन वेदीको शुद्धताको िनिम्त चढाउनु पछर् । ितमीहरूले शुद्ध
भद्राक्षको तेल वेदीमािथ खन्याएर यसलाई पिवत्र बनाउनु पछर् । 37 सात
िदनसम्म ितमीहरूले वेदीको लािग प्रायिश्चत गनेर्छौ अिन पिवत्र पानेर्छौ।
त्यस समय वेदी अत्यन्त ैपिवत्र हुनेछ। कुन ैचीजहरूले वेदीलाई छुनेहो
भने त्यो पिन पिवत्र हुनुपछर् ।

38 “प्रत्येक िदन ितमीले वेदीमा उपहार चढाउनु न ैपछर् । ितमीले
दइुवटा एक बषेर् थुमाबिल चढाउनु पछर् । 39 ितमीहरूले पिहलो थुमा
िबहान अिन दोस्रो थुमा घाम अस्ताउँदा बिल िदनु पछर् । 40 जब ितमीले
पिहलो थुमा बिल िदनेछौ त्यस समय एक दशांश एपाको राम्रो गहँुको
िपठोिसत भद्राक्षको एक पावा कुटेको तेल अिन एक पावा दाखरसको
अघर्बिल यो बिलमा िमसाऊ र चढाऊ। जब ितमीहरूले साँझमा दोस्रो
बिल चढाउँछौ पिहलो थुमालाई िबहान गर ेझैं गर बिलको सुगन्धले
परमप्रभुलाई खशुी पाछर् ।

42 “ितमीहरूले यी चीजहरू बिलदान स्वरूप परमप्रभुलाई
ितमीहरूका सन्तानहरू बाँचुन्जेलसम्म प्रत्येक िदन जलाउनु पछर् । भेट
हुने पालको प्रवेश द्वारमा यसो गर। यो त्यो स्थान हो जहाँ म परमप्रभुले
ितमीहरूलाई भेट्नेछु र ितमीहरूिसत कुरा गनेर्छु। 43 त्यस स्थानमा म
इस्राएली मािनसहरूलाई भेट्छु अिन मेरो मिहमाले त्यो स्थान सधैँ पिवत्र
बिनरहनेछ।

44 “यसथर् म भेट हुने पाल र वेदी पिवत्र पानेर्छु। म हारून र ितनका
छोराहरूलाई पिन पिवत्र बनाउँनेछु अिन ितनीहरूले मलाई पूजाहारीहरू
झैं सेवा गनर् सक्छन्। 45 म इस्राएली मािनसहरूको परमेश्वर भई
ितनीहरूसँग बस्ने छु। 46 ितनीहरूले जान्नेछन् म न ैपरमप्रभु
ितनीहरूका परमप्रभु परमेश्वर हँु जसले ितनीहरूलाई िमश्र बािहर िनकाले
म ितनीहरू माझ वास गनर् सकँू। म परमप्रभु ितनीहरूको परमेश्वर हँु।”

धूपधूप जलाउजलाउँँनकोनको िनिम्तिनिम्त ववेेदीदी

परमेश्वरले मोशालाई भन्नु भयो, “बबुल काठको वेदी बनाऊ।
यो वेदी ितमीले धूप बाल्नको िनिम्त प्रयोग गनेर्छौ। 2

ितमीले त्यो वेदी वगार्कारमा बनाउनु पछर्  जसको लम्बाइ
अिन चौंडाइ एक हातको र उचाइँ दइु हातको रहनेछ। त्यसवेदीको चार
कुनामा सींङहरू हुनेछन्। यी सींङहरू वेदीिसत एउटै काठले बिनएको
जस्तो हुनुपछर् । 3 वेदीमािथका सब ैिकनारहरू अिन यसको सींङहरू
सुनले मोहोर। वेदीको विरपिर सुनको एउटा घेरा बनाऊ। 4 दइुवटा
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सुनको मुन्द्रीहरू बनाऊ प्रत्येकलाई वेदीको छेउमा घेरा मुिन जोडी छेऊ
वेदी बोक्नको िनिम्त यी मुन्द्रीहरूमा लौराहरू लगाइदेऊ। 5 लौराहरू
बबुल काठको बनाऊ अिन ितनीहरूलाई सुनले मोहोर। 6 वेदीलाई
पदार्हरूअिघ राख जसले करारको सन्दकूलाई ढाक्छ र त्यस ढकनीले
सन्दकूलाई छोप्छ। त्यो ढकनी त्यही ठाउँ हो जहाँ म ितमीिसत भेट
गनेर्छु।

7 “प्रत्येक िबहान हारूनले वेदीमा सुगिन्धत धूप जलाउनु पछर् ।
उसको यो कायर् बत्तीहरूको हेरचाह गनर् आउँदा गनेर्छन्। 8 साँझमा पिन
जित बेला ितमी बत्तीको हेरचाहा गनर् आउँछौ त्यस समयमा उसले
सुगिन्धत धूप जलाउनु पनेर्छ। यसथर् परमप्रभुको सामुने ितनीहरूको
सन्तान जितञ्ञेल रहन्छ सदा-सवर्दा धूप जलाउनु पछर् । 9 यस वेदीमा
अरू कुन ैप्रकारको धूप अथवा होमबिल अन्नबिल अथवा अघर्बिल प्रयोग
गनर् ु हँुदनै।

10 “बषर्मा एकपल्ट हारूनले परमप्रभुलाई एउटा िवशेष बिल
चढाउनेछ। हारूनले शुिद्धकरण बिलको त्यो रगत प्रयोग गररे वेदीलाई
प्रायिश्चत गछर्न्। हारूनले वेदीको सींङहरूमा त्यो रगत चढाउनेछन। त्यो
वस्तु परमप्रभुको िनिम्त महा-पिवत्र हुनेछ।”

मिन्दरकोमिन्दरको िनिम्तिनिम्त करकर
11 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 12 “इस्राएलीहरूको गन्ती गर

जसद्वारा ितमीले त्यहाँ कित जन-संख्या छ थाहा पाउनेछौ। हरकेले
आफ्नो जीवन बचाउनु परमप्रभुलाई केही भेटी िदनु पछर् । नत्र ितनीहरूले
कष्ट भोग्नु पछर्  जब ितमी उनीहरूको गन्ती गछौर्। 13 गन्ती गिरएका
प्रत्येक अिधकािरक नापमा आधा शेकेल ितनर् ुपछर् । (एक शेकेल बीस
गेराको हुन्छ) यो एउटा बिलदान परमप्रभुको लािग हो। 14 गन्ती
गिरएकोहरूमा प्रत्येक बीस बषर् अथवा अिधक उमेर भएकाहरूले यो
उपहार चढाउनु पछर् । 15 बिल धनी र गरीब बीच कुन ैिभन्नता िबन ैसबलेै
बराबर ितनर् ु पछर्  तर धनीले वेशी र गरीबले कम्ती ितनर् ु हँुदनै। यो बिल
ितम्रो आफ्नो जीवनको लािग हो। 16 उद्धारको पसैा भेट हुने पालको
सेवामा प्रयोग गर। यो बिलदानले इस्राएलीहरूलाई सम्झना गराउँछ
ितनीहरूका जीवनको िनिम्त मोल ितिरएको छ।”

हातहात गोडागोडा धुनधुनेे कचौराकचौरा

17 परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, 18 “काँसाको एउटा भाँडा
बनाऊ, त्यसलाई काँसाको आधारमा राख। यो भाँडा भेट हुने पाल र
वेदीको बीचमा रािख देऊ अिन हात गोडा धुनको िनिम्त यस िभत्र पानी
भर। 19 हारून अिन उनका छोराहरूले ितनीहरूको हातहरू अिन
खटु्टाहरू यो पानीले धुनु पछर् । 20 जब हारून अिन उसका छोराहरू भेट
हुने पालिभत्र पस्छन् अथवा वेदीको छेउमा आएर परमप्रभुलाई आगोद्वारा
बिलदानहरू चढाउँछन्। 21 यिद ितनीहरूले हात खटु्टा धोए भने
ितनीहरू मनेर् छैनन्। यो िनयम हारून र ितनका मािनसहरूको िनिम्त
भिवष्यमा पिन सदा-सवर्दा चिलरहनेछ।”

अिभषअिभषेेककोकको ततेेलल
22 त्यसपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 23 “राम्रो मसलाहरू

जम्मा गर। 500 शेकेल तरल मूरर् त्यसको आधा (अथार्त 250 शेकेल)
िमठो सुगिन्धत दालिचनी अिन 250 शेकेल िमठो सुगिन्धत काठ, 24

अिन 500 शेकेल तेजपात ल्याऊ। एक टीन भद्राक्षको तेल पिन ल्याउनु
पछर्  यी सब ैचीजहरूको नाप अिधकािरक नाप अनुसार गर।

25 “यी सब ैचीजहरू एक साथ िमलाएर िमठो सुगिन्धत पिवत्र
अिभषेक गनेर् पिवत्र तेल बनाऊ। 26 यो तेल भेट हुने पाल अिन करारको
सन्दकूमािथ छकर् । 27 अिन टेबलमािथ, सामदान सब ैसामानहरूमािथ
अिन सब ैसामानहरू अिन धूप वेदीमािथ। 28 होमबिल चढाउने वेदी र
त्यसमािथको प्रत्येक चीजहरूमा यो तेल हाल। कचौरा अिन यसको
आधारमा पिन यो तेल हाल। 29 यी सब ैचीजहरू महा-पिवत्र हुनेछन्।
यसलाई स्पशर् गनेर् कुन ैपिन वस्तु पिवत्र हुनपछर् ।

30 “हारून अिन उसका छोराहरूलाई यो तेलले अिभषेक गर।
ितनीहरू पिवत्र हुनेछन अिन पूजाहारीले जस्त ैमेरो सेवा गनेर्छन्। 31

इस्राएलीहरूलाई भन, ितमीहरूका संन्तानहरू रहुन्जेल सदा-सवर्दा यो

मेरो पिवत्र अिभषेकको तेल हुनेछ। 32 यो पिवत्र तेललाई ितमीहरूको
शरीरमा साधरण प्रकारले नदल। अरू कुन ैतेल यस तरीकाले नबनाऊ।
यो तेल पिवत्र हो ितमीहरूको िनिम्त िवशेष तेल मािननु पछर् । 33 यिद
कुन ैमािनसले यो तेल बनाउँछ अिन यो िवदेशीलाई िदन्छ जो एउटा
पुजाहारी होइन, तब त्यो मािनसलाई उसका मािनसहरूबाट अलग्ग
राख्नु पछर् ।”

सुगिन्धतसुगिन्धत धूपधूप
34 त्यसपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “यी सुगिन्धत

मसलाहरू लेऊः खोटो, कस्तुरी गन्ध, सालधूप अिन शुद्ध धूप। यी सबै
मसलाहरूको मात्रा बराबर हुनु आवश्यक छ। 35 सुगिन्धत धूप बनाउन
यी सब ैमसला िमसाऊ र जसरी सुगिन्धत तेल बनाएको तरीकामा न ैयो
धूप पिन बनाउनु पछर् । शुद्ध र पिवत्र पानर्को िनिम्त त्यसमा नुन पिन
िमलाऊ। 36 केही धूपहरू िपँधेर एकदम ैमिसनो बनाऊ। त्यो धूलोलाई
भेट हुने पालिभत्र जहाँ म ितमीलाई भेट्छु, करारको सन्दकू छेउमा राख।
यो धूपको धूलो मात्र िवशेष उदेश्यमा प्रयोग गनर् ु पछर् । 37 यस प्रकारले
बनाएको धूपलाई केही उदेश्यको िनिम्त प्रयोग नगर। ितमीले यसलाई
परमप्रभुको िनिम्त िवशेष तिरकाले प्रयोग गनर् ु पछर् । 38 कोही
मािनसहरूले आफ्नो िनिम्त यस प्रकारको िवशेष धूप बनाउन खोज्ला र
उसले त्यसको सुगन्ध िलन सक्ला, तर यिद कुन ैमािनसले त्यसो गरे
उसलाई उसको आफन्तहरूबाट छुट्टयाउन ैपछर् ।”

बजलबजलेेलल रर ओहोलीआबओहोलीआब

तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, 2 “यहूदाको
पिरवारबाट बजलेल ऊरीको छोरा हूरको नातीलाई मेरो
िनिम्त िवशेष काम गनर् चुनेको छु। 3 मलेै बजलेललाई

परमेश्वरको आत्मािसत पिरपूणर् पािरिदएको छु अिन उसलाई सबै
िकिसमको िनपुणता, कुशलता, अिन ज्ञानले आशीष िदएको छु। 4

उसले सुन, चाँदी अिन काँसाको सुन्दर-सुन्दर वस्तुहरू बनाउन सक्छ
िकनभने ऊ एउटा राम्रो िशल्पकार हो। 5 बजलेलले सब ैप्रकारको
कामहरू गनर् सक्छ जस्त ैसुनमा कँुद्न पत्थर घेरा लगाउनको िनिम्त ढुङ्गा
काट्नु अिन सब ैउदेश्यको िनिम्त काठहरू काट्न सक्छ। 6 दान
कुलका अहीसामको छोरा ओहोलीआबलाई मलेै बजलेलको सहयोगीको
रूपमा चुनेको छु। मलेै िदएको आदेश अनुसार सब ैप्रकारका चीजहरू
बनाउन सकून् भनेर अन्य सब ैकमीर्हरूलाई पिन कायर्क्षमता िदएको छु।

7 भेट हुने पाल, कराको सन्दकू,
सन्दकूको ढकनी,
भेट हुने पालका सब ैसामानहरू,
8 टेबल अिन त्यसका सब ैसामानहरू,
सामदान र यसका सब ैसामानहरू,
धूप जलाउने वेदी,
9 होमबिलको िनिम्त वेदी
र वेदीमा प्रयोग गनेर् सहयोगी कचौराहरू अिन आधारहरू।
10 पूजाहारी हारूनको िनिम्त िवशेष पोशाकहरू,
हारूनका छोराहरू जब पूजाहारी भई सेवा गछर्न, ितनीहरूको िनिम्त
िवशेष पोशाकहरू।
11 अिभषेकको िनिम्त सुगिन्धत तेल
अिन सुगिन्धत धूप मलेै ितमीलाई आज्ञा िदए

अनुसार ती कमीर्हरूले यी सब ैचीजहरू बनाउनु पछर् ।”

िवश्रामिवश्राम िदनिदन
12 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, 13 “इस्राएली मािनसहरूलाई

भन, ‘मेरो िवशेष िवश्रामको िदनको िनयम ितमीहरूले पालन गनर् ु पछर् ।
ितमीहरूका भावी सन्तानक िनिम्त ितमी र म बीचको िचनो यही हुनेछ।
यी िनयमहरू एउटा िनयमहरूले दशार्उनेछन् िक म परमप्रभुले
ितमीहरूलाई मेरा आफ्नो मािनस बनाएको हँु।

14 “‘िवश्राम िदनलाई एक िवशेष िदनको रूपमा मान। यिद कुनै
मािनसले िवश्रामलाई अन्य िदन सरह मान्छ त्यो मािनसलाई मानर् ु नै
पछर् । यिद कुन ैमािनसले िवश्रामको िदन काम गछर्  त्यस मािनसलाई
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उसका आफन्तहरूबाट छुट्ट्याउनु पछर् । 15 काम गनर्को िनिम्त छः
िदन पूरा रहन्छ तर सातौं िदन चाँिह परमप्रभुको िनिम्त एकदम ैिवशेष
आरामिलने िदन हुनेछ। कुन ैपिन मािनस जसले िवश्राम िदनमा काम गछर्
भने त्यस मािनसलाई मृत्य ुदण्ड िदइनेछ। 16 इस्राएलीहरूले िवश्राम
िदनलाई िवशेष िदन भनी सम्झना राख्नु पछर् । यस सम्झौतालाई
इस्राएलीहरूले पुस्तौं पुस्तासम्म सदा-सवर्दाको िनिम्त पालन गरून्।
17 िवश्राम िदन म अिन इस्राएलीहरूको बीच एउटा संकेत हो।’”
(परमप्रभुले छः िदन काम गनर् ु भयो र आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो अिन
सातौं िदन उहाँले िवश्राम िलनु भयो।)

18 यसरी परमप्रभुले मोशािसत सीन ैपवर्तमा कुरा गर ेशेष गनर् ु भयो।
त्यसपिछ उहाँले दइुवटा िशला-पाटीहरूमा आफ्न ैऔलंाले करार लेखेर
मोशालाई िदनु भयो।

सुनकोसुनको बाछाबाछा

मोशा पवर्तबाट तल नओलेर्को धेर ैिदन भइसकेको
मािनसहरूलाई थाहा भयो। यसथर् मािनसहरूले हारूनलाई
विरपिर घेररे भने, “हेर, मोशाले हामीलाई अगुवाई गरी

िमश्रबाट बािहर िलएर आउनु भयो। हामीलाई थाहा छैन ितनलाई के
भयो। यसथर् हाम्रो अगुवाई गनर् हाम्रोलािग केही देवताहरू बनाऊ।”

2 हारूनले ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरूकी आफ्नी पत्नीहरू अिन
छोरीहरूले कानमा लगाएका सुनको कुण्डलहरू मकहाँ ल्याऊ।”

3 यसकारण सब ैमािनसहरूले कानका सुनको कुण्डलहरू जम्मा गरे
अिन हारून कहाँ ल्याए। 4 हारूनले ितनीहरूबाट सुन िलए, पगालेर
यसको एउटा बाछोको मूिर्त बनाए अिन उनले यसलाई सुनले मोहरी
िदए।
तब मािनसहरूले भने, “हे इस्राएल ियनीहरू ितमीहरूको देवताहरू हो

जसले ितमीहरूलाई िमश्र बािहर ल्याए।”
5 हारूनले यी सब देखे अिन ितनले बाछाको अिघ एउटा वेदी बनाए।

त्यसपिछ ितनले घोषणा गर,े “परमप्रभुको सम्मानमा भोिल एक िवशेष
चाड़ मनाइनेछ।”

6 मािनसहरू िबहान चाँडै उठे पशुहरू माररे होमबिलहरू चढाए अिन
मेलबिलहरू चढाए। मािनसहरू खान तल बसे, तब रमाइलो गनर् उठे।

7 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “पवर्तबाट तल ओलीर् हाल।
ितमीले िमश्र देशबाट ल्याएका ती ितम्रा मािनसहरूले असाध्य ैपाप
गिररहेका छन्। 8 ितनीहरूले यित चाड़ ैिनयमहरूलाई त्यागे जुन मलेै
ितनीहरूलाई अनुशरण गनर् ु भनी आज्ञा िदएको िथएँ। ितनीहरूले सुन
पगालेर एउटा बाछो बनाएका छन् र त्यही बाछोलाई पूजा गदैर्छन् र
बिलहरू चढाइरहेका छन्। ती मािनसहरूले भने, ‘हे इस्राएली, यहाँ
ितमीहरूका देवताहरू छन् जसले ितमीहरूलाई िमश्रबािहर ल्याए।’”

9 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “त्यो मलेै देखे यी मािनसहरू
एकदम ैअट्टेरी छन्। 10 यसकारण मलाई एक्लो छोिडदेऊ मेरो क्रोध
ितनीहरूमािथ उठ्नेछ अिन ितनीहरूलाई ध्वंश गिरिदनेछु। तब म ितम्रा
सन्तानलाई एउटा ठूलो जाित बनाउनेछु।”

11 तर मोशाले परमप्रभु उसका परमेश्वरलाई शान्त गराए अिन भने,
“हे परमप्रभु तपाईकंा आफ्न ैमािनसहरूिसत चाँडै क्रोिधत नहुनुहोस्।
तपाईलें यी मािनसहरूलाई िमश्रबाट तपाईकंा िवशाल अद्भतु शिक्त र बल
प्रयोग गररे बािहर ल्याउनु भयो। 12 यिद तपाईलें ितनीहरूलाई ध्वंश
पानर् ु भयो भने, ‘मािनसहरूले सोच्ने छन् परमप्रभुले मािनसहरूलाई िमश्र
बािहर लगेको कारण ितनीहरूलाई पवर्तमािथ ध्वंश पानर् मात्र रहेछ।’
यसथर् तपाईकंा आफ्न ैमािनसहरूसँग क्रोिधत नहुनुहोस्। तपाईकंो मन
बदली गनर् ुहोस् र तपाईकंा मािनसहरूलाई नमानर् ु होस्। 13 अब्राहाम,
इसहाक तथा याकूबलाई सम्झना गनर् ु होस्, ती मािनसहरूले तपाईलंाई
सेवा गरकेा िथए अिन तपाईलें एउटा प्रितज्ञा गनर् ुभयो। तपाईलें भन्नु भयो,
‘म ितमीहरूका सन्तानलाई आकाशका ताराहरू भन्दा वेशी बनाउनेछु
अिन ितनीहरूलाई सम्पूणर् भूिम िदनु भयो। यो भूिम ितनीहरूलाई
सदाको िनिम्त हुनेछ।’”

14 यसथर् परमप्रभुले आफ्नो हृदयलाई कोमल बनाउनु भयो अिन
उहाँले के गनर् चाहनु भएको िथयो त्यो गनर् ु भएन। उहाँले ितनीहरूलाई
ध्वंश गनर् ु भएन।

15 तब मोशा पवर्तबाट तल ओिर्लए। ितनीिसत दवुपैिट्ट करार
लेिखएको दइुवटा िशला-पाटीहरू िथयो। यी पाटीहरूमा दवु ैपिट्ट लेखेको
िथयो। 16 यी पाटीहरू परमेश्वर आफैं ले बनाउनु भयो, अिन यसमािथ
आज्ञाहरू लेख्नु भयो।

17 जब मोशा पवर्तबाट तलितर ओिर्लद ैिथए यहोशूले मािनसहरूलाई
िंचच्याउद ैगरकेो सुने, यहोशूले मोशालाई भने, “मलेै छाउनीिभत्र यदु्धको
ध्विन सुने।”

18 मोशाले उत्तर िदए, “यो आवाज सेनाहरूको िवजय ध्विन होइन।
अिन यो हानेर् सेनाहरूको आवाज पिन होइन। त्यो आवाज जो म सुन्दछुै,
त्यो सँगीतको स्वर हो।”

19 मोशा छाउनी निजक आइपुगे अिन त्यहाँ एउटा बाछो र
मािनसहरू नाच्द ैगरकेो देखे। मोशा एकदम ैक्रोिधत भए अिन ितनीिसत
भएको च्याप्टो ढुङ्गाहरू भँूईमा फ्याँके। पवर्तको बेंसीमा ती ढुङ्गाहरू फुटेर
टुक्रा-टुक्रा भए। 20 तब मोशाले बाछालाई पगाले र यसलाई धूलो पार।े
तब उनले धूलोलाई पानीिभत्र हाले, उनले त्यो पानी इस्राएलीहरूलाई
िपउन कर लगाए।

21 उसले हारूनलाई भने, “यी मािनसहरूले ितमीलाई के गर?े िकन
ितनीहरूमािथ ितमीले यस्तो ठूलो पाप ल्यायौ?”

22 हारूनले उत्तर िदए, “हजूर, क्रोिधत नहुनुहोस्। तपाईलंाई थाहा छ
यी मािनसहरू सधैँ केही गल्ती गनर् तयैार न ैरहन्छन्। 23 यी
मािनसहरूले मलाई भने, ‘मोशाले हामीलाई िमश्र देशबाट अगुवाई गनर् ु
भयो, तर उहाँलाई के भयो हामी जान्दनैौं, यसथर् हाम्रो अगुवाई गनर् केही
देवताहरू बनाऊ।’ 24 यसकारण मलेै ितनीहरूलाई भनें ितनीहरूको
सुन ल्याऊ ितनीहरूले त्यो मलाई िदए। मलेै त्यो सुन आगोमा हाले् र
आगोबाट त्यो बाछो िनिस्कयो।”

25 मोशाले देखे हारूनले मािनसहरूलाई िनयन्त्रणबाट बािहर जान
िदए, मािनसहरू जगंली जस्तो कुिदरहे अिन ितनीहरूका सब ैशत्रुहरूले
ितनीहरूको मूखर्को जस्तो व्यवहार देखे। 26 यसथर् मोशा छाउनीको
प्रवेशद्वारमा उिभए र भने, “परमप्रभुलाई समपर्ण गनेर् जो पिन मेरो विरपिर
भेला हुनुपछर् । सब ैलेवीहरू उनको विरपिर भेला भए।”

27 त्यसपिछ मोशाले ितनीहरूलाई भने, “परमप्रभु इस्राएलका
परमेश्वरले के भन्नु भएको छ म ितमीहरूलाई भन्नेछु ‘प्रत्येकले हातमा
तरवार िलएर छाउनीको एक कुनादेिख अकोर् कुनासम्म जानुपछर् ।
ितमीहरूले आफ्नो दाज्यू-भाइ, साथीहरू, अिन िछमेकीहरूलाई मानैर्
पछर् ।’”

28 लेवीहरूले मोशाको आज्ञा पालन गर ेअिन त्यस िदन लगभग तीन
हजार इस्राएलीहरूले ज्यान गुमाए। 29 त्यसपिछ मोशाले भने, “आज
ितमीहरूका छोराहरू अिन दाज्यू-भाइ माररे आफूलाई परमप्रभुको
सेवामा समर्पण गयौर्। यसको िनिम्त ितमीहरूले आिशष पाउनेछौ।”

30 अकोर् िबहान मोशाले मािनसहरूलाई भने, “ितमीहरूले असाध्यै
ठूलो पाप गयौर्। अब म परमप्रभुकहाँ जानेछु। हुन सक्छ म ितमीहरूको
पापका िनिम्त प्रायिश्चत गनर् ु सक्छु।” 31 तब, मोशा परमप्रभुकहाँ गए
अिन भने, “दया गरी सुन्नु होस्, यी मािनसहरूले सुनको देवता बनाए र
साह्रै नराम्रो पाप गरकेा िथए। 32 अब ियनीहरूका पाप क्षमा गिर
िदनुहोस्। यिद ितनीहरूलाई क्षमा गनर् ु हँुदनै भने तपाईलें लेख्नु भएको
पुस्तकबाट मेरो नाउँ िनशान मोटाइ िदनुहोस्।”

33 तर परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “ज-जसले मेरो िवरोधमा पाप
गरकेाछन्, म ितनीहरूको नाउँहरू मेरो पुस्तकबाट हटाउने छु। 34

यसथर् तल गएर मलेै जहाँ जानु भन्छु त्यहाँ ितनीहरूको अगुवाइ गर। मेरो
स्वगर्दतूले ितमीलाई अगुवाई गनेर्छ। जब पाप गनेर् मािनसहरूलाई दण्ड
िदने समय आउँछ ितनीहरूलाई दण्ड िदइनेछ।” 35 यसथर् परमप्रभुले
मािनसहरूमािथ डरलाग्दो िबमार खन्याई िदनु भयो। उहाँले यसो गनर् ु
भयो िकनभने हारूनले अगुवाइ गरकेा मािनसहरूले एउटा सुनका बाछो
बनाएका िथए।

“मम ितमीहरूिसतितमीहरूिसत जानजानेे छछैैनन”

तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “ितमी र ितम्रा
मािनसहरू जसलाई ितमीले िमश्र देशबाट ल्याएका छौ त्यो
ठाउँबाट गईहाल। अिन ितमीहरू त्यो भूिममा जाऊ जुन मलेै
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अब्राहाम, इसहाक र याकूबलाई िदन्छु भनी प्रितज्ञा गरकेो िथएँ। मलेै
ितनीहरूलाई वचन िदएर भनेको िथएँ, ितमीहरूका भावी सन्तानलाई म
त्यो भूिम िदनेछु। 2 म एकजना स्वगर्दतूलाई ितम्रो अगुवाइ गनर् पठाउनेछु
अिन कनानी, एमोरी, िहत्ती, पिरज्जी, िहव्वी अिन यबूसीहरूलाई
ितनीहरूको भूिम छोड्न बाध्य गराउनेछु। 3 यसथर् ितमीहरू त्यो भूिममा
जाऊ जुन भूिम असल-असल चीजहरूले भिरभराऊ छ। म
ितमीहरूिसत जाँिदन र यिद म ितमीहरूिसत गएँ भने, हुन सक्छ,
ितमीहरूलाई म आधा बाटोमा न ैध्वंश पानेर्छु कारण ितमीहरू अत्यन्तै
अट्टेरी छौ।”

4 मािनसहरू यस्तो दःुख पूणर् समाचार सुनेर िचिन्तत भए।
ितनीहरूले गर-गहनाहरू लगाएनन्। 5 परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो,
“इस्राएलीहरूलाई भन, ‘ितमीहरू अट्टेरी छौ। यिद म ितमीहरूसँग केही
क्षणका िनिम्त पिन जानु पनेर् भए म ितमीहरूलाई ध्वंश पानेर् िथएँ। अब
ितमीहरूले आफ्नो गहना िनकाल अिन म िनश्चय गनेर् छु, ितमीहरूलाई के
गनर् ुपनेर् हो।’” 6 यसकारण गहनाहरू होरबे पवर्तमा इस्राएलीहरूले
फुकािलिदए।

अस्थायीअस्थायी भभेेटट हहुुननेे पालपाल
7 मोशाले छाउनी केही अिघ लगे अिन छाउनी त्यहाँ बसाले अिन

त्यसलाई “भेट हुने पाल”नाउँ िदए। कुन ैमािनस जसले परमप्रभुबाट केही
माग्ने इच्छा गछर्  ऊ भेट हुने पालमा जानु पथ्योर् जो छाउनी बािहर िथयो।
8 जित बेला मोशा पालमा जान्थे, मािनसहरू ितनको आफ्नै
पालहरूको ढोकाहरूमा खडा हुन्थे। जबसम्म उनी भेट हुने पालिभत्र
पस्दनै िथए। ितनीहरूले मोशालाई हेथेर्। 9 मोशा भेट हुने पालमा जान्थे
बादलको लामो स्तम्भ झैं मािथबाट तल आउँथ्यो। त्यो बादलको खामो
पालको द्वारमा खडा भई पिर्खरहन्थ्यो यसरी परमप्रभुले मोशासँग कुरा
गनर् ु हुन्थ्यो। 10 यसथर् जब बादलको खम्बालाई मािनसहरूले देख्थे
ितनीहरू आफ्नो-आफ्नो पालको द्वारमा गएर परमेश्वरको आराधना गरी
िनहुिरन्थे।

11 यस रीित अनुसार परमप्रभुले मोशासँग साथी जस्त ैकुरा गनर् ु
हुन्थ्यो। परमप्रभसँग कुरा गिरसकेपिछ मोशा पालमा फकर् न्थे। तर उसको
यवुक सहायक नुनको छोरा यहोशू पालिभत्र नैं रहन्थ्यो।

परमप्रभुकोपरमप्रभुको मिहमामिहमा मोशालमोशालेे ददेेखखेे
12 मोशाले परमप्रभुलाई भने, “तपाईलें मलाई यी मािनसहरूलाई

अगुवाइ गनेर् आदेश िदनु भयो तर यो भन्नु भएन तपाईलें मसँग ैकुन
मािनस पठाउनु हुन्छ। तपाईलें मलाई भन्नु भयो, ‘म ितमीलाई राम्ररी
जान्दछु र म ितमीिसत अत्यन्त ैखशुी छु।’ 13 यिद मलेै तपाईलंाई साँच्चै
खशुी पारकेो भए मलाई तपाईकंा तरीकाहरू बताउनु होस्। म तपाईलंाई
जान्न चाहन्छु। तब म तपाईलंाई िनत्य प्रसन्न पािरराख्छु। स्मरण रहोस्
यी सब ैमािनसहरू तपाईकंा हुन्।”

14 परमप्रभुले उत्तर िदनु भयो, “म आफैं  ितमीिसत जानेछु र ितम्रो
अगुवाइ गनेर्छु।”

15 त्यसपिछ मोशाले परमप्रभुलाई भने, “यिद तपाई ंहामीिसत
जानुहुन्न भने हामीलाई पिन यस ठाउँबाट नपठाउनुहोस्। 16 नत्र
हामीहरू कसरी थाहा पाउँछौं तपाई ंती मािनसहरू र मसँग खशुी
हुनुहुन्छ। यिद तपाई ंहामीिसत जानु भएन भने ती मािनसहरूका लािग म
र अरू मािनसहरूमा केही िभन्नता रहेन।”

17 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “ितमीले जो भन्यौ म गनेर्छु।
िकनभने म ितमीसँग प्रसन्न छु अिन म ितमीलाई राम्रो जान्दछु।”

18 त्यसपिछ मोशाले भने, “अब दया गरी मलाई तपाईकंो मिहमा
देखाउनुहोस।”

19 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “म मेरा सब ैपिरपक्क भलो धमर् ितम्रो
अघाडी जानमा लािग गनेर्छु। म ‘यहोवा’ मेरो नाउँ घोषणा गनेर् छु,
िकनभने म पिरपक्क कल्याण कायर् र प्रेम आफूले मन पराएको
मािनसअिघ देखाउने छु। 20 तर ितमीले मेरो अनुहारलाई हेनर् असमथर्
हुनेछौ। कुन ैपिन मािनसले मलाई हेनर् सक्दनै अिन िजउँदो रहन
सक्दनै।”

21 परमप्रभुले भन्नुभयो, “हेर मेरो छेउमा एउटा चट्टान छ अिन ितमी
यसमा उिभन सक्छौ। 22 मेरो मिहमा त्यहाँ जाने छ। म ितमीलाई त्यस
चट्टानमा लामो चकेर् को ठाउँमा बसाउनेछु। अिन जब म त्यहाँ जान्छु मेरो
हातले ितमीलाई छोप्ने छ। 23 त्यसपिछ म मेरो हात हटाउनेछु र
ितमीले मेरो पिछिल्तरको भाग देख्नेछौ, तर मेरो अनुहार देख्न सक्ने
छैनौ।”

नयाँनया ँिशलािशला पाटीहरूपाटीहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “ितमी आफैं ले पिहलाको
जस्त ैदइुवटा चेप्टा ढुङ्गाहरू काट। म त्यही शब्दहरू नयाँ
ढुङ्गाहरूमािथ लेख्नेछु मलेै जुन पिहले ितमीले धूलो पारकेो

ढुङ्गामािथ लेखेको िथएँ। 2 भोिल िबहान ैतयार भएर सीन ैपवर्तमा म
भएकहाँ आऊ। त्यस पवर्तको टाकुरामा मेरोआिघ उिभनु। 3 ितमीिसत
कसलैाई पिन आउन नदेऊ। पवर्तको कुन ैठाउँमा कसलैाई देिखनु हँुदनै।
पवर्तको बेंसीमा ितमीहरू कसकैो गाई, गोरू अथवा भेंडाहरू चनर् पाउने
छैनन्।”

4 यसकारण अकोर् िदन मोशाले दइुवटा चेप्टा ढुङ्गाहरू तयारी बनाए
अिन िबहान ैऊ सीन ैपवर्तमािथ चढे। परमप्रभुद्वारा आज्ञा भएका सबै
कुरा मोशाले गर।े उनी त्यहाँ ती दइुवटा टुक्रा चेप्टो ढुङ्गा िलएर गए। 5

परमप्रभु उनी भएकहाँ तल पवर्तमािथ बादलमा आउनु भयो अिन
मोशाको अिघ उिभनु भयो। मोशाले परमप्रभुको नाउँको उच्चारण गर।े 6

परमप्रभु मोशाको अिघ जानु भयो अिन भन्नुभयो, “म यहोवा अिन म
परमप्रभु हँु। म करूणापूणर् अिन दयालु हँु। म िरसाउनुमा ढीलो, म प्रेमले
पिरपूणर् अिन िवश्वास योग्य छु। 7 एउटा पुस्तादेिख अकोर् पुस्तासम्म
परमप्रभुले कृपा देखाउनु हुन्छ। उहाँले मािनसहरूलाई ितनीहरूको
दषु्टता, कुकमर् अिन िवद्रोहमा क्षमा गनर् ुहुन्छ। तर दोषी मािनसलाई दण्ड
िदन उहाँ िबिर्सनु हुन्न। ितनीहरूद्वारा गल्ती गिरएको कारण ितनीहरूका
छोरा-छोरीहरू, नाित-पनाित, ितनीहरूका सन्तानले तेस्रो अथवा चौथो
पुस्तासम्म दःुख भोग्नु पछर् ।”

8 तब झट्टै मोशा भुइँमा घोप्टे अिन परमप्रभुको आराधना गर।े तब
मोशाले भने, 9 “हे परमप्रभु यिद तपाई ंमिसत खशुी हुनुहुन्छ भने
हामीसँग िंहड्नु होस्। म जान्दछु यी मािनसहरू अट्टेरी छन् हामीद्वारा
कुकमर् गरकेोमा क्षमा गनर् ुहोस् अिन हामीलाई तपाईकंा आफ्न ैमािनसहरू
भनी ग्रहण गनर् ु होस्।”

10 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “म यो करार ितम्रा सब ैमािनसहरूसँग
बनाउन गइरहेछु। म यस्तो आश्चयर्जनक कामहरू गनेर्छु जुन यस
पृथ्वीको कुन ैभूिममा अथवा राष्ट्रमा किहल्य ैभएका िथएनन्। ितमीहरू
प्रत्येकले देख्नेछन् म परमप्रभु अिन महान सवोर्च्च हँु। 11 आज म जुन
आज्ञाहरू िदनेछु त्यो पालन गर अिन म एमोरी, कनानी, िहत्ती, पिरज्जी,
िहव्वी अिन यबूसीहरूलाई भूिम छोड्न जोड लगाउनेछु। 12 तर
होिशयार होऊ, कुन ैमािनससँग सिन्ध नगर जुन भूिममा ितमीहरू बस्न
गइरहेका छौ। यिद ितमीहरूले ितनीहरूिसत सिन्ध गयौर् भने ितनीहरूले
ितमीहरूलाई नराम्रो कायर् ितर लजैान्छन्। 13 यसकारण ितनीहरूको
वेदीहरू नष्ट गिरदेऊ ितनीहरूका पिवत्र खम्बाहरू भत्काइदेऊ अिन
ितनीहरूका डण्डाहरू टुक्रा-टुक्रा पािरदेऊ। 14 अरू कुन ैदेवताको
आराधना नगर। परमप्रभुको नाउँ ‘एल-कनाह’ हो डाह गनेर् परमेश्वर।

15 “होिशयार होऊ त्यस ठाउँमा बस्ने मािनसहरूसँग कुन ैसिन्ध
नगर, नत्र ितमीहरूले ितनीहरूका देवताहरूको आराधना र अिन
बिलदान िदन शुरू गनेर् छौ। ितनीहरूले ितमीहरूलाई बिलदानका भोजन
खानु िनम्त्याउने छन्। 16 ितमीहरू ितनीहरूको छोरीहरूलाई
ितमीहरूको छोराहरूिसत िववाह गिरिदन सक्छौ। तर ितनीहरूका
छोरीहरू वेश्या झैं झूटो देवताहरूको आराधना गछर्न्। ितम्रा
छोराहरूलाई पिन त्यही गनर् लगाउनु सक्छन्।

17 “मूिर्तहरू नबनाऊ।
18 “अखिमर ेरोटीको चाड़ मनाऊ। मलेै ितमीहरूलाई आज्ञा िदए

अनुसार सात िदनसम्म खमीर िबनाको रोटी खाऊ। यो आबीब महीनामा
गर, िकनभने त्यो त्यही महीनामा हो जब ितमीहरू िमश्र बािहर आएका
िथयौ।
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19 “गाई वस्तु होस् अथवा भेंडा ितनीहरूको पशुहरूबाट पिहले
जन्मेको मेरो हो। 20 प्रत्येक पिहले जन्मेको गधािसत थुमा साट्न
सक्छौ। यिद ितमीले थुमािसत गधा साटेनौ भने, ितमीले गधाको मुण्टो
भाँिच िदनुपछर् । ितमीहरूले मबाट आफ्नो छोराहरूको उद्धार गनर् ुपछर् ।
कुन ैमािनस मेरोअिघ िबना भेटी आउनु हँुदनै।

21 “ितमीले छ िदन काम गनेर्छौ र सातौं िदन िवश्राम िलनु पछर् । यो
िवश्राम ितमीहरूले बाली रोप्ने र उठाउने समयमा पिन िलनु पछर् ।

22 “साताको चाड़ पिहलो अन्न बाली उठाऊ र मनाऊ। अन्न
िभत्र्याउने चाड़ ऋतुको आिखरमा मनाऊ।

23 “बषर्मा तीन पल्ट सब ैइस्राएली मािनसहरू र ितनीहरूका
छोराहरू परमप्रभु ितनीहरूका स्वामी इस्राएलका परमेश्वरकहाँ जानु पछर् ।

24 “ितमीहरू जब आफ्नो भूिममा जानेछौ म ितमीहरूका शत्रुहरूलाई
बलपूवर्क भगाईिदनेछु। म ितमीहरूको भूिमको िसमाना िवस्तािरत गनेर्छु।
जब ितमीहरू बषर्मा तीन पल्ट परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको सामुन्ने
जान्छौ ितमीहरूको भूिम कसलेै पिन लाने चेष्टा गनेर् छैन।

25 “जब ितमीले मलाई बिलदान चढाउँछौ, रगतसँग कुन ैखमीर
नचढाऊ।

“िनस्तार चाड़को मासु अकोर् िबहानसम्म नराख।
26 “ितमीहरूको फसलबाट पिहलो अन्नहरू परमप्रभु ितमीहरूका

परमेश्वरको घरमा ल्याऊ।
“किललो पाठीलाई त्यसकी माऊको दधूमा न ैपकाउनु हँुदनै।”
27 परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “मलेै ितमीलाई भनेका सबै

कुराहरू लेख। यी कुराहरू करार हुन्, जुन मलेै ितमी र इस्राएलीहरूसँग
गिररहेकोछु।”

28 त्यहाँ मोशा चालीस िदन र चालीस रातसम्म परमप्रभुसँग बसे।
ितनले न ता केही खाए न ता िपए। मोशाले करारका वचनहरू अथार्त्
दश आज्ञाहरू दइुवटा पाटीहरूमा लेखे।

मोशाकोमोशाको उज्जवलउज्जवल अनुहारअनुहार

29 त्यसपिछ मोशा सीन ैपवर्तबाट तल आए। उनले आफूिसत दइु
िशला-पाटीहरू ल्याए। मोशाले थाह पाएनन् उनको अनुहार चिम्करहेको
िथयो िकनभने उनले परमप्रभुसँग कुरा गरकेा िथए। 30 हारून र
इस्राएली मािनसहरूले देखे मोशाको अनुहार चिम्करहेको िथयो।
ितनीहरू उनको छेउमा जान डराए। 31 मोशाले हारून अिन सब ैबूढा-
प्रधानहरूलाई आफूिसत बस्न बोलाए। मोशाले ितनीहरूसँग कुरा गर।े
32 त्यसपिछ इस्राएलीहरू मोशाको छेउमा आए अिन उनले
परमप्रभुद्वारा सीन ैपवर्तमािथ िदनु भएका ती आज्ञाहरू ितनीहरूलाई
िदए।

33 जब ितनले मािनसहरूिसत कुरा गरी सके पिछ ितनले आफ्नो
अनुहार ढाके। 34 कुन ैपिन समय जब मोशा कुरा गनर्को िनिम्त
परमप्रभुअिघ जान्थे आफ्नो अनुहार नढाकी जान्थे। त्यसपिछ मोशा
बािहर आएर परमप्रभुले िदनु भएका आज्ञाहरू इस्राएलका
मािनसहरूलाई सुनाउथे। 35 इस्राएली मािनसहरूले मोशाको अनुहार
चिम्करहेको देखे। यसकारण अकोर् पल्ट परमप्रभुसँग कुरा गनर्
नजाउञ्ञेलसम्म मोशाले आफ्नो अनुहार छोिपरहे।

िवश्रामिवश्राम-िदनकोिदनको िवषयमािवषयमा िनयमहरूिनयमहरू

मोशाले सब ैइस्राएलीहरूलाई एक जग्गामा भेला पार ेअिन
ितनीहरूलाई भने, “परमप्रभुका आज्ञाहरू म ितमीहरूलाई
भन्छु।

2 “काम गनर्को िनिम्त छ िदन छ र सातौं िदन ितमीहरूको िनिम्त
िवश्राम गनेर् िवशेष िदन हो। सात िदन परमप्रभुलाई समपर्ण गिरएको हो।
कुन ैपिन मािनस जसले िवश्राम िदनमा काम गछर्  त्यो मािरनु न ैपछर् । 3

िवश्राम िदनमा ितमीहरूले ितमीहरू बसेको भूिममा आगो पिन बाल्नु
हँुदनै।”

पिवत्रपिवत्र पालकोपालको िनिम्तिनिम्त सामग्रीसामग्री

4 इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई मोशाले भने, “परमप्रभुले िदनु
भएको आज्ञा यही हो। 5 परमप्रभुको िनिम्त िवशेष उपहारहरू भेला गर।

ितमीहरू प्रत्येकले के चढाउन चाहन्छौ हृदयले िनणर्य गर। त्यसपिछ
परमप्रभुलाई चढाउन उपहार िलएर आउनु पछर् । सुन, चाँदी, काँसा, 6

िनलो, बजैनी अिन रातो धागो र मिसनो सुती कपडा, र बाख्राको भुत्ला,
7 तन्काएको बाख्राको छाला, नरम छाला र बबुलको काठ। 8 दीयोको
िनिम्त तेल, अिभषेक तेल बनाउनको िनिम्त मसला र सुगिन्धत धूपको
िनिम्त मसला। 9 गोमेदक-रत्न तथा एपोदमा र न्यायको थलैीमा
कँुदाउने अरू रत्नहरू ल्याऊ।

10 “ितमीहरू जो िनपुण कमीर्हरू छौ, परमप्रभुले गनर् ु भन्नु भएको
आज्ञा अनुशरण गररे सब चीजहरू बनाउनु पछर् । 11 पिवत्र पाल,
त्यसको बािहरी पाल र त्यसलाई आवरणहरू, अकुंसे, बार, खम्बा अिन
आधारहरू, 12 पिवत्र सन्दकू, त्यसका डण्डाहरू अिन आवरण र पदार्
जसले पिवत्र सन्दकू रािखने जग्गा ढाक्नेछ। 13 टेबल अिन यसको
डण्डाहरू र यसको चीज-बीजहरू जो टेबलमािथ रािखन्छ अिन िवशेष
रोटी परमप्रभुको अघाडी रािखन्छ। 14 बत्तीको िनिम्त सामदान, त्यसले
सब ैसामग्रीहरूमा प्रकाश िदन्छ, अिन तेल त्यो जलेर प्रकाश िदन्छ। 15

धूपको िनिम्त वेदी अिन त्यसका डण्डाहरू, अिभषेक गनेर् तेल, अिन
सुगिन्धत धूप र पिवत्र पालको प्रवेशद्वारमा लगाइने पदार्, 16 होमबिलको
िनिम्त वेदी अिन काँसाको कोरसेो डण्डाहरू अिन वेदीमा प्रयोग गिरने
सब ैचीजहरू, काँसाको बटुका र ितनका आधार, 17 आँगन विरपिरको
पदार्। ितनीहरूका डण्डाहरू र आधार जुन आँगनको फाटकमा रािखएको
िथयो। 18 चुकुलहरूले पिवत्र पाल अिन आँगनका विरपिरको पदार्हरू
अड्याउनलाई प्रयोग गिरएका चुकुलहरू िस्थर राख्छन् अिन डोरी
जसले ती चुकुललाई बाधेर राख्छ। 19 पिवत्र स्थानमा पूजाहारीहरूले
िवशेष बुनेको लुगा लगाउनु पछर् । हारून अिन उसका छोराहरूले
पूजाहारी भई सेवा गदार् यी पोशाकहरू लगाउँथे।”

मािनसहरूबाटमािनसहरूबाट महामहा-उपहारहरूउपहारहरू

20 तब इस्राएली मािनसहरू मोशालाई छोडेर गए। 21 ितनीहरू
जसले परमप्रभुलाई भेटीहरू चढाउन इच्छा गर ेितनीहरूले सब ैभेटीहरू
ल्याए। ती भेटीहरू भेट हुने पालको काममा अिन िवशेष पोशाकको
िनिम्त प्रयोग गिरयो। 22 सब ैपुरूष र स्त्रीहरू ज-जसले भेटी चढाउनु
चाहन्थे सब ैप्रकारको सुनका गहनाहरू ल्याए। ितनीहरूले कुण्डल,
औठंी र अकुंसेहरू ल्याए। ितनीहरू सबलेै परमप्रभुको िनिम्त यी
भेटीहरू चढाए।

23 प्रत्येक मािनसहरू जोिसत िमहीन सुती अथवा िनलो, बजैनी,
रातो धागो, मिसनो सुती कपडा िथए, परमप्रभुलाई चढाउन ल्याए।
प्रत्येक मािनस जसिसत बाख्राका भुत्ला अिन सुकाएको बाख्राको छाला
अथवा िमहीन छाला िथयो ती छालाहरू परमप्रभुलाई चढाउन ल्याए।
24 प्रत्येक जोसँग चाँदी अथवा काँसा िथयो परमप्रभुकहाँ िवशेष भेटीहरू
स्वरूप चढाए। जोसँग बबुलको काठ िथयो यो काममा प्रयोग गराउनु
ल्याए। 25 प्रत्येक िनपुण स्त्रीहरूले मिसनो सुती कपडा, िनलो, बजैनी
अिन रातो धागो बनाए। 26 ती सब ैस्त्रीहरू जो िनपुण िथए अिन
सहायता गनर् चाहन्थे ितनीहरूले पिन बाख्राको भुत्लाबाट लुगाहरू
बनाए।

27 नायक मािनसहरूले पिन गोमेद अिन र अन्य रत्नहरू ल्याए। यी
रत्नहरू एपोद अिन न्याय थलैीमािथ लगाए। 28 मािनसहरूले मसला र
भद्राक्षको तेल पिन ल्याए। ती चीजहरू सुगिन्धत धूप, अिभषेक तेल
बत्तीको िनिम्त तेल प्रयोग गिरयो।

29 इस्राएलका सारा मािनसहरू जसले भेटी चढाउने इच्छा गथेर्
ितनीहरू सबलेै परमप्रभुलाई भेटी चढाउने चीजहरू ल्याए। सम्पूणर्
हृदयले आफूलाई इच्छा लागेको चीजहरू चढाए। परमप्रभुले मोशा र
इस्राएली मािनसहरूलाई बनाउनु भन्नु भएको चीजहरू बनाउन थािलयो।

बजलबजलेेलल रर ओहोलीआबओहोलीआब

30 तब इस्राएली मािनसहरूलाई मोशाले भने, “हेर, यहूदा कुल
समूहका ऊरीका छोरो बजलेललाई परमप्रभुले चुन्नु भयो। (ऊरी हुरका
छोरा हुन्।) 31 परमप्रभुले बजलेलमा परमेश्वरको आत्मा भनर् ु भयो।
उहाँले बजलेललाई सब प्रकारको सीप र ज्ञान िदनुभएको छ। 32 उसले
सुन, चाँदी अिन पीतलमा कसरी आकार बनाउनु पछर्  जान्दछ। 33
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उसले पत्थर तथा गहनाहरू चािहए अनुसार कँुद्न सक्छ। उसले काठमा
खोप्न अिन काठबाट सब ैप्रकारको चीजहरू बनाउन सक्छ। 34

परमप्रभुले बजलेल र ओहोलीआबलाई िवशेष सीप िदनु भएकोछ र
ितनीहरूले अरू मािनसहरूलाई पिन िसकाउन सक्छन्। (ओहोलीआब
दान कुल समूहका अहीसामाकको छोरो हो।) 35 परमप्रभुले
ितनीहरूलाई काठ र धातुमा। कँुद्ने र बुट्टा बनाउने अिन िनलो, बजैनी
अिन रातो धागोबाट लुगा अिन िमहीन सुती लुगा बनाउने सीप िदनु
भएको छ।

“यसकारण बजलेल, ओहोलीआब अिन अरू सब ैिनपुण
कमीर्हरूलाई आज्ञा परमप्रभुले िदनुभएको अनुसारका चीज
बनाउनु पछर् । परमप्रभुले पिवत्र स्थान बनाउन आवश्यक पनेर्

चीज बनाउनु ती िनपुण कमीर्हरूलाई सीप िदनु भयो।”
2 त्यसपिछ मोशाले बजलेल, ओहोलीआब अिन अरू सब ैिनपुण

मािनसहरूलाई बोलाए ज-जसलाई परमप्रभुले िवशेष ज्ञान िदनुभएको
िथयो। ती मािनसहरू पिन आए िकनभने ितनीहरूले यो काममा सहायता
गनर् चाहन्थे। 3 मोशाले ितनीहरूलाई ती सब चीजहरू िदए जो इस्राएली
मािनसहरूले परमप्रभुको िनिम्त उपहार स्वरूप ल्याएका िथए अिन
ितनीहरूले ती सब ैचीजहरू पिवत्र स्थान िनमार्ण गनर् प्रयोग गर।े
मािनसहरूले प्रत्येक िबहान भेटीहरू ल्याए। 4 आिखरमा ती सबै
कमीर्हरूले ितनीहरूले गदैर् गरकेो काम रोके। ितनीहरू मोशाकहाँ गए र
भने, 5 “मािनसहरूले उपहारहरू धेर ैल्याए। अिहले हामीसँग परमप्रभुले
आज्ञा गनर् ु भए अनुसार चीजहरू बनाउन चाहे भन्दा प्रशस्त समानहरू
छन्।”

6 तब मोशाले पुर ैछाउनीमा यो समाचार पठाए, “अब कुन ैपिन पुरूष
अथवा स्त्रीले पिवत्र स्थानका िनिम्त केही पिन भेटी ल्याउनु पदैर्न।”
यसकारण मािनसहरूले भेटीहरू ल्याउन रोके। 7 मािनसहरूले
आवश्यक भन्दा बेशी भेटीहरू पठाए।

पिवत्रपिवत्र पालपाल
8 तब िनपुण कमीर्हरूले पिवत्र पाल िनमार्ण गनर् शुरू गर।े ितनीहरूले

मिसनो सुतीको कपडा अिन िनलो, बजैनी अिन रातो धागोहरू बाट
दशवटा पदार्हरू बनाए। ितनीहरूले प्रत्येक पदार्हरूमािथ करूब
स्वगर्दतूको बुट्टा बनाए। 9 त्यहाँ बिनएका प्रत्येक पदार् एउटै नापको िथए।
28 हात लामो अिन 4 हात चौंडाई भएको। 10 ती कमीर्हरूले पाँचवटा
पदार्हरूलाई जोडेर एउटा बनाए, अिन ितनीहरूले अकोर् पाँचवटा
पदार्हरूलाईसँग ैजोडेर अकोर् एउटा पदार् बनाए। 11 पिहलाको पदार्को
अिन्तम िकनारमा सुकार्उनी बनाउन ितनीहरूले िनलो लुगा प्रयोग गर।े
ितनीहरूले अकोर् समूहको अिन्तममा पिन त्यस ैगर।े 12 एक समूहको
अिन्तम पदार्मा पचास सुकार्उनी र अकोर् समूहको अिन्तम पदार्मा पिन
पचास सुकार्उनीहरू िथए। सुकार्उनीहरू एकाकोर् िथए। 13 त्यसपिछ
ितनीहरूले सुनका पचासवटा अकुंसेहरू ती दइु पदार्लाई जोडन बनाए
अिन यसरी पिवत्र पालसँग ैजोिडएर एउटै भयो।

14 त्यसपिछ कमीर्हरूले पिवत्र पाल ढाक्नको िनिम्त अकोर् एउटा
पाल बनाए। ितनीहरूले एघारवटा पदार्हरू बनाउन बाख्राको भुत्ला प्रयोग
गर।े 15 तीस हात लामो अिन चार हात चौंडा सब ैपदार्हरू एउटा नापका
बनाए। 16 ती कमीर्हरूले पाँचवटा पदार् जोडेर एउटा ठूलो र फेिर छ वटा
पदार् जोडेर अकोर् समूह बनाए। 17 एक समूहको आिखरी पदीर्को अिन्तम
िकनारामा ितनीहरूले पचासवटा प्वालहरू पार ेअिन अकोर् समूहको
अिन्तम िकनारामा पिन पचासवटा प्वालहरू पार।े 18 ती दइु समूहका
पदार्हरू जोडेर एउटा पाल बनाउन ितनीहरूले काँसाको पचासवटा
अकुंसे बनाए। 19 तब ितनीहरूले पिवत्र पालको िनिम्त अझ दइुवटा
आवरणहरू बनाए। एउटा आवरण रातो रगंले रगंाएको भेंडाको छालाबाट
अिन अरू नरम छालाहरूबाट बनाए।

20 तब ितनीहरूले बबुल काठको फल्याकहरू पिवत्र स्थानलाई
सहायता गनर् बनाए। 21 प्रत्येक फल्याक दश हात लामा अिन एक हात
आधा चौंडाइको िथयो। 22 प्रत्येक फल्याक बनाउँदा दइुवटा खम्बाहरू
एका अकोर्मा बाख्राको भुत्लािसत जोिडएका िथए। यी सब ैफल्याकहरू
पिवत्र स्थानको िनिम्त िथए। 23 पिवत्र स्थानको दिक्षण पिट्टको िनिम्त
ितनीहरूले बीसवटा फल्याकहरू बनाए। 24 त्यसपिछ ितनीहरूले

चालीसवटा चाँदीको आधारहरू बनाए ितनीहरूले दइुवटा आधारहरू
प्रत्येक फल्याकमा लगाए। 25 ितनीहरूले पिवत्र पालको उत्तर पिट्टको
िनिम्त पिन बीसवटा फल्याकहरू बनाए। 26 ितनीहरूले चालीसवटा
आधारहरू बनाए, ितनीहरूले दइुवटा आधारहरू प्रत्येक फल्याकमा
लगाए। 27 पिवत्र पालको पिश्चम भागको ितनीहरूले अझ ैछःवटा
फल्याकहरू तयैार गर।े 28 पिवत्र पालको पिछिल्तरको कुनाको िनिम्त
पिन ितनीहरूले दइुवटा फल्याकहरू बनाए। 29 अिन यी फल्याकहरू
तल सब ैसँग ैजोिडएका िथए। मािथल्लो भागमा कुनाका फल्याकहरू
एउटा अकुंसेले जोिडएका िथए। ती कमीर्हरूले अरू कुनाका
फल्याकहरू पिन त्यसरी न ैजोडेका िथए। 30 यसकारण त्यहाँ जम्मा
आठवटा फल्याकहरू अिन प्रत्येक फल्याकको दइुवटा आधारहरू िथए,
जम्मा सोह्रवटा चाँदीका आधारहरू िथए।

31 कमीर्हरूले बबुलको काठ पिवत्र पालको एक पिट्टको फल्याक पाँच
पट्टी बनाउन प्रयोग गर।े 32 प्रयोग गर ेअकोर् पिट्टको फल्याकहरूको
िनिम्त पाँचवटा पट्टीहरू अिन पिवत्र पालको पिछ पिट्टको फल्याकहरूको
पिश्चम पिट्ट। 33 ितनीहरूले मध्य फल्याकहरूबाट एक कुना देिख अकोर्
कुनासम्म िछराएर पठाउनलाई बनाए। 34 ितनीहरूले यी
फल्याकहरूलाई सुनले मोहोर।े तब ितनीहरूले पट्टी समात्नको िनिम्त
मुन्द्राहरू बनाए। ितनीहरूले बारहरूलाई सुनले मोहोर।े

35 ितनीहरूले महापिवत्र स्थानका पदार्हरू बनाउदा िमहीन िनलो
सुती लुगा बजैनी र रातो धागो प्रयोग गर ेअिन ितनीहरूले िमहीन सूती
लुगामािथ करूब स्वगर्दतूको िचत्रमा बुट्टा भर।े 36 ितनीहरूले बबुल
काठको चारवटा खम्बाहरू बनाएर सुनले मोहर।े ती खम्बाहरूका िनिम्त
सुनको अकुंसेहरू बनाए। ितनीहरूले ती खम्बाहरूको िनिम्त चारवटा
चाँदीका आधारहरू पिन बनाए। 37 त्यसपिछ पिवत्र पालको प्रवेशद्वार
ढाक्न ितनीहरूले पदार् बनाए। यस पदार्को िनिम्त िमहीन सूती अिन
िनलो, बजैनी अिन रातो धागो प्रयोग गर ेर पदार्मा नक्शा िसलाए। 38

प्रयोग द्वारमािथ पदार्को लािग ितनीहरूले पाँचवटा खम्बाहरू तथा
अकुंसेहरू बनाएर खम्बाका सुकार्उनीहरू र पदार्का खाम्बालाई सुनले
मोहोर।े ती पाँचवटा खम्बाको लािग ितनीहरूले पाँचवटा आधारहरू
बनाए।

करारकोकरारको सन्दसन्दूकूक

बजलेलले बबुल काठको पिवत्र सन्दकू बनाए। त्यो
सन्दकूको लम्बाई दइु हात आधा, चौंडाइ र उचाइ एक हात
आधाको िथयो। 2 त्यसको िभत्र र बािहर उसले सुनले

मोहोयोर् उसले सन्दकूको विरपिर सबमैा सुनको घेरा बनाए। 3 सन्दकूको
एकपिट्ट दइुवटा मुन्द्री लगाए। 4 उसले बबुल काठका डण्डाहरू बनाए
अिन ितनीहरूलाई सुनले मोहोरी िदयो। 5 उसले डण्डाहरू सन्दकूको
दवु ैभागमा भएका मुन्द्रीहरू िभत्र घुसायोर्। यी डण्डाहरू सन्दकू बोक्न
प्रयोग गथेर्। 6 तब सन्दकूको आवरण शुद्ध सुनले बनाए। यो दइु हात
आधा लामो अिन एक हात आधा चौंडाईको िथयो। 7 तब आवरणको
प्रत्येक छेउममा बजलेलले करूब स्वगर्दतूको सुनको दइुवटा आकृितहरू
कँुदे। 8 उनले एउटा करूब स्वगर्दतूलाई आसनको एक छेउमा राखे,
उनले अकोर् करूब स्वगर् दतूलाई आसनको अकोर् छेउमा राख्यो, र करूब
स्वगर्दतूलाई आसनिसत जोडे ितनीहरू एउटै भए। 9 करूब स्वगर्दतूका
पखेंटाहरू आसनमािथ फैिलएका िथए, र ितनीहरूले त्यसलाई ढाकेका
िथए। स्वगर्दतूहरू एक-अकार्का सम्मुख आसनिभत्र हेिररहेका िथए।

िवशिवशेेषष टटेेबलबल
10 बजलेलले बबुल काठबाट एउटा टेबल बनाए। यो टेबलको लम्बाई

दइु हात चौंडाइ एक हात अिन एक हात आधा उँचाई िथयो। 11 उनले
टेबललाई शुद्ध सुनले मोहोरी िदए अिन सुनको घेरा टेबलको विरपिर
बनाए। 12 उनले टेबलको विरपिर चार औलंो ठूलो ताक्ता बनायो। उनले
फल्याकको विरपिर सबिैतर सुनले मोहोरी िदयो। 13 फेिर उनले सुनको
चारवटा मुन्द्रीहरू बनाए र त्यस टेबलको चारकुनामा र खटु्टाको छेउमा
लगाए। 14 उनले फल्याकको निजकै मुन्द्रीहरूलाई जोडे। डण्डाहरू
मुन्द्रीहरूिभत्र टेबल बोक्न लगाए। 15 तब उनले बबुल काठको डण्डा
बनाए अिन यसलाई सुनले मोहोयोर्। ती डण्डाहरू टेबल बोक्नमा प्रयोग

प्रस्थान 35:34 65 प्रस्थान 37:15



38

39

गथेर्। 16 त्यसपिछ उनले टेबलमा प्रयोग गिरने वस्तुहरू थालहरू,
धुपौरोहरू, कोपरा पेयबिल चढाउनको लागी गाग्री बनाए यी सब ैशुद्ध
सुनबाट बनाएका िथए।

सामदानसामदान

17 त्यसपिछ उनले सामदान बनाए। उनले शुद्ध सुनलाई मातोर्लले
कुटेर सामदानको आधार अिन डण्डा बनाए। तब उनले कोिपला, फूल र
पत्र बनाएर एकै ठाँउ जोडे। 18 त्यो सामदानको एकापिट्ट तीनवटा र
अकोर् ितर तीनवटा गरी जम्मा छ वटा शाखाहरू िथए। 19 प्रत्येक
शाखामा तीनवटा फूलहरू िथए। यी फूलहरू वदामको फल जस्त ैर
त्यसिसत कोिपला र पत्रहरू पिन िथए। 20 त्यो सामदानको डण्डामा
चारवटा फूलहरू िथए। ितनीहरूको आकार बदामको फूलिसत कोिपला
अिन पातहरू जस्ता िथए। 21 सामदानका दइु पाटाबाट िनकािलएको
तीन तीनवटा गरी छ वटा शाखामा फूल, कोिपला र पत्रहरू िथए। ती
फूलहरू शाखा िनिस्कएको ठाउँमा िथए। 22 सब ैफूल सामदानका,
हागाहरू शुद्ध सुनबाट बनाए। यी सब ैभाग एउटै बनाउनलाई सँगै
जोिडएका िथए। 23 उनले सामदानको िनिम्त सातवटा िदयोहरू बनाए।
उनले शुद्ध सुनबाट सलेदो िमलाउने थाली बनाए। 24 उनले एक तोडा
शुद्ध सुनको सामदान अिन सब ैसामग्री बनाए।

धूपधूप जलाउजलाउँँनकोनको िनिम्तिनिम्त ववेेदीदी
25 बजलेलले वेदी बनाउनका लािग बबुल काठका उपयोग गर।े यो

वेदी धूप बाल्नमा उपयोग हुन्थ्यो। यो एक हात लामो, एक हात चौंडा
अिन दइु हात उँचाईको िथयो। यो वेदी वगर्कार िथयो। प्रत्येक कुनामा
एक-एकवटा गरी यस वेदीमा चावटा सींङहरू िथए। यी सींङहरू एउटै
बनाउनलाई वेदीिसत जोिडएको िथयो। 26 उनले िसङहरूमािथ अिन
सींङका पाटाहरू शुद्ध सुनर त्यसपिछ वेदीको विरपिर सुन पगालेर घेरा
ठोके। 27 उनले सुनको दइुवटा मण्डपहरू बनाएर वेदीको दवु ैपिट्ट
मोहोरकेो िभत्र जोडीिदए। यी मुन्द्रीहरू वेदी उठाएर कत ैलाँदा डण्डाहरू
घुसानेर् काममा प्रयोग हुन्थे। 28 उनले त्यसपिछ बबुल काठको डण्डा
बनाएर त्यसलाई सुनले मोहोर।े

29 त्यसपिछ उनले अिभषेक गनेर् पिवत्र तेल अिन सुगिन्धत शुद्ध धूप
बनाए। उनले सब ैचीजहरू सुगिन्धत अत्तर बनाउनेले झैं बनाए।

होमबिलकोहोमबिलको िनिम्तिनिम्त ववेेदीदी

त्यसपिछ बजलेलले होमबिलको िनिम्त बबुल काठको एउटा
वेदी बनाए। यो वेदी पाँच हात लामो, पाँच हात चौंडा अिन
तीन हात अग्लो िथयो। 2 उनले यस वेदीको चार कुनामा

लगाउन चारवटा सींङहरू बनाए। उनले वेदीलाई काँसाले मोहर।े 3

त्यसपिछ उनले त्यस वेदीमा प्रयोग गिरने हितयारहरू सब ैकाँसाकै
बनाए। उनले भाँडाहरू, करूबहरू, काँटा र तावाहरू सब ैकाँसाको
बनाए। 4 त्यसपिछ उनले वेदीको िनिम्त एउटा जाली बनाए अिन
यसको मिन उसले िकनारा राख्यो। यो वेदीको आधा भागसम्म पुगेको
िथयो। 5 त्यसपिछ उनले डण्डाहरूलाई समात्न चारवटा काँसाको
मुन्द्रीहरू बनायो। यी मुन्द्रीहरू चार िकनाराहरूमा िथए। 6 उसले वेदी
बोक्ने डण्डा बबुल काठका बनाएर त्यसलाई काँसाले मोहर।े 7 वेदी
बोक्न मुन्द्रीहरूमा डण्डा हाले। वेदी िरत्तो सन्दकू झैं खोक्रो फल्याकले
बिनएको िथयो।

8 उनले काँसाको बाटा र त्यसलाई अडाउने आधारहरू बनाए। उनले
काँसाको ऐना बनायो जुन ती आइमाईहरूले चढाएका िथए। यी
आइमाईहरू भेट हुने पालको प्रवेशद्वारमा सेवा गथेर्।

पिवत्रपिवत्र पालपाल विरपिरकोविरपिरको आआँँगनगन

9 उनले सब ैआँगनको विरपिर पदार्हरूको पखार्ल बनाए। दिक्षणित
एक सय हात लामो पदार्हरू पखार्ल बनाए। पदार्हरू िमहीन सुती लुगाको
बनाए। 10 बीसवटा खम्बाहरूले दिक्षण ितरको पदार्हरूलाई सहारा
िदएको िथए। ती खम्बाहरू बीसवटा काँसाका आधारहरूमािथ िथए।
खम्बाहरू र पदार्को डण्डाको िनिम्त अकुंसेहरू चाँदीले बिनएका िथए।

11 आँगनको उत्तर ितर एक सय हात लामो पदार्हरूको बार जस्तो
िथयो। त्यहाँ पिन बीसवटा खम्बाहरू र ितनीहरूलाई अड्याउन बीसवटा
खम्बाको िनिम्त काँसाका आधारहरू िथए। खम्बा र पदार्को डण्डाको
िनिम्त अकुंसेहरू चाँदीले बिनएका िथए।

12 आँगनको पिश्चम ितर पचास हात लामा पदार्हरूको बार िथयो।
त्यहाँ दशवटा खम्बाहरू र दशवटा आधारहरू िथए। खम्बाहरू र पदार्को
लािग अकुंसहरू चाँदीका बनाएको िथए

13 आँगनको पूवर् पिट्टको लम्बाई पचास हात िथयो। आँगनको
प्रवेशद्वार यही िदशामा िथयो। 14 प्रवेशद्वारको एकापिट्ट भएको पदार्को
पखार्लको लम्बाई पन्ध्र हात िथयो। त्यता पिट्ट तीनवटा खम्बा र तीनवटा
आधारहरू िथए। 15 प्रवेशद्वारको अकोर् ितरको पखार्लको लमाई पिन
पन्ध्र न ैिथयो। त्यहाँ पिन तीनवटा खम्बा र तीनवटा आधारहरू िथए।
16 आँगन विरपिर लगाइएका पदार्हरू िमहीन सुती लुगाले बिनएका
िथए। 17 खम्बाको िनिम्त आधारहरू काँसाको बिनएका िथए।
अकुंसेहरू र पदार्का डण्डाहरू चाँदीले बिनएका िथए। खम्बाकोमािथल्लो
भाग चाँदीले मोहोरकेो िथयो। आँगनमा लगाइएका सब ैखम्बाका पदार्मा
चाँदीको डण्डाहरू लगाइएका िथए।

18 आँगनको मूलद्वारमा लगाइएका पदार्हरू िमहीन सुती लुगाले
बिनएको र रातो, बजैनी र िनलो धागोले बुटा भरकेा िथए। पदार्हरूमा
बुट्टा बनाइएको िथयो। आँगन विरपिरका पदार् बीस हात लामो र पाँच हात
अग्ला िथए। 19 यो पदार्लाई काँसाको आधारमा उभ्याइएका चारवटा
खम्बाहरूमा अकुंसेहरू िथयो। खम्बाहरूिसत लगाइएको अङकुसेहरू
चाँदीका िथए। पदार्का डण्डाहरू र खम्बाका िशरमा चाँदीले मोहोिरएका
िथए। 20 पिवत्र पालको र आँगन विरपिर लगाइएका पदार्का कीलाहरू
काँसाले बिनएका िथए।

21 पिवत्र पालमा प्रयोग गिरएका सब ैचीजहरूको सूची बनाउन
मोशाले लेवी मािनसहरूलाई आज्ञा िदए। जस्त ैकरारको मण्डप
हारूनका छोरो ईतामार त्यो सूची बनाउने मािनस िथयो।

22 यहूदा वंशको नाित अिन ऊरीका छोरो बजलेलले प्रत्येक चीज
मोशालाई परमप्रभुले िदनु भएको आज्ञा अनुसार बनाए। 23 दान वंशको
अहीसामाकको छोरो ओहोलीआबले पिन उसलाई सहायता पुयार्ए।
ओहोलीआब एक िशल्प कमीर् तथा िचत्रकार िथए। ऊ पिन मिसनो
सुतीको कपडा अिन िनलो, बजैनी अिन रातो धागोले बुट्टा बुन्न िनपुण
िथए।

24 पिवत्र स्थान िनमार्ण गनर् उनन्तीस तोडा र सात सय तीस
शेकेलभन्दा ज्यादा सुन परमप्रभुलाई बिलदानको रूपमा भेटी चढाए।
(यो ओजन मिन्दरका अिधकारी अनुसार िथयो।)

25 सब ैगन्ती गिरएका मािनसहरूले लगभग एक सय तोडा अझ ैएक
हजार सात सय पचत्तर शेकेल चाँदीहरू चढाए। (अिधकारीहरू द्वारा
गिरएको ओजन) 26 त्यहाँ छ लाख तीन हजार पाँच सय पचास जना
मािनसहरू (बीस बषर् अथवा त्यो भन्दा ज्यादा उमेर मािनसहरूको गन्ती
गिरएको िथयो।) प्रत्येक मािनसले अिधकारीले प्रयोग गरकेो ओजन
अनुसार आधा शेकेल चाँदी ितनर् ु पथ्योर्। 27 परमप्रभुको पिवत्र पाल
अिन पदार्हरूको िनिम्त एक सय आधारहरू बनाउँदा ितनीहरूले एक
सय तोडा चाँदी प्रयोग गर।े ितनीहरूले प्रत्येक आधारको िनिम्त एक
तोडा चाँदी खचर् गर।े 28 थोरभैन्दा थोर ैसत्र सय पचहत्तर शेकेल चाँदी
पदार्को िनिम्त अकुंसेहरू बनाउन र खाम्बाहरू मोहोनर् प्रयोग गर।े

29 अिन सत्तर तोडा अिन दइु हज्जार चार सय शेकेल काँसा भन्दा
वेशी परमप्रभुका िनिम्त चढाईयो। 30 त्यो काँसा भेट हुने पालको
प्रवेशद्वारको आधारहरू बनाउनमा प्रयोग गर।े ितनीहरूले पीत्तलको वेदी,
काँसाको जाली र वेदीमा चािहने समानहरू बनाए। 31 काँसा आँगन
विरपिर र प्रवेश द्वारको पदार्हरूको िनिम्त आधारहरू बनाउन पिन प्रयोग
गर।े अिन पिवत्र पालको कीलाहरू र आँगन विरपिरका पदार्को कीलाहरू
बनाउँदा पिन प्रयोग गर।े

पूजाहारीहरूकापूजाहारीहरूका िवशिवशेेषष पोशाकहरूपोशाकहरू

पूजाहारीहरूले पिवत्र स्थानमा सेवा गदार् लगाउने िवशेष
लुगाहरू बनाउदा ती िचत्रकारहरूले िनलो, बजैनी अिन राता
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धागोको प्रयोग गर।े परमप्रभुले मोशालाई आज्ञाहरू िदए अनुसार
ितनीहरूले हारूनको िनिम्त िवशेष लुगाहरू बनाए।

एपोदएपोद

2 ितनीहरूले एपोद सुनको धागो, िमहीन सुतीको लुगा अिन िनलो,
बजैनी र रातो धागोले बनाए। 3 ितनीहरूले सुनलाई िपटेर पातलो
च्याप्टो पार ेअिन त्यसलाई काटेर धागो बनाए। ितनीहरूले यी धागोलाई
दक्षतापूवर्क मिसनो सुतीको लुगा अिन िनलो, बजैनी र रातो
धागोहरूिसत िमलाएर काम गर।े 4 ितनीहरूले एपोदको िनिम्त काँधको
टुक्वाहरू बनाए अिन एपोदको दइुवटा छेऊ बाँिधिदए। 5 एपोद जस्तै
ितनीहरूले यो िमहीन सुती लुगा सुनको धागो, िनलो बजैनी अिन रातो
धागोले बनाए। ितनीहरूले यसलाई परमेश्वरले मोशालाई आज्ञा िदनु भए
अनुसार बनाए।

6 ती िशल्पकारहरूले एपोदको सुनको घेराहरूमा गोमेद पिन लगाए।
त्यसका मिणहरूमा ितनीहरूले इस्राएलीहरूको छोराको नाउँ कँुदे। 7

ितनीहरूले यी मिणहरू एपोदको कुमका टुक्राहरूमा जोिडिदए। यी
मिणहरूले परमेश्वरलाई इस्राएलीहरूको सम्झना गराउँछन्। ितनीहरूले
त्यही गर ेजो परमप्रभुले मोशालाई आज्ञा िदनु भएको िथयो।

न्यायकोन्यायको छातीछाती -पातापाता

8 तब ितनीहरूले न्यायको थलैी बनाए। एपोद झैं यो िनपुणता पूवर्क
बनाए। यो सुनको धागो, मिसनो िमहीन सुती लुगा, िनलो, बजैनी र रातो
धागोले बनाइएको िथयो। 9 न्यायको छाती-पाता वगार्दार जेब बनाउन
पट्टाएर आधा बनाइएको िथयो। यो एक िबत्ता लामो अिन एक िबत्ता
चौंडाको िथयो। 10 त्यसपिछ कमीर्हरूले न्यायको छाती-पातामािथ
सुन्दर रत्नहरूको चार लहर गरी मिण लगाए। पिहलो लहरमा मािणक,
पुष्पराज र पन्ना िथयो। 11 दोस्रो लहरमा नीर लाल हीरा िथयो। 12

तेस्रो लहरमा धमकान्त, सूयर्कान्त र मिर्तस िथयो। 13 अिन चौथोमा
लहर िपरोज, गोमेद र स्फिटकको िथयो। यी मिणहरू सुन कँुिदएका
िथए। 14 न्यायको छाती-पाता िभत्र बाह्रबटा रत्नहरू िथए। त्यहाँ एउटा
रत्न इस्राएलीको प्रत्येक वंशका िनिम्त िथयो। प्रत्येक इस्राएलीको नाउँ
एउटा रत्नमािथ खोिपएको िथयो।

15 न्यायको छाती-पाताको िनिम्त कमीर्हरूले शुद्ध सुनका दइुवटा
साङ्गली बनाए। ती साँङ्गलीहरू डोरी झैं बटािरएका िथए। 16 ितनीहरूले
सुनको दइुवटा मुन्द्रीहरू बनाए न्यायको थलैी दइु कुनामा अड्काए।
ितनीहरूले सुनको दइुवटा घेराहरू (कुमामािथ एपोदको लािग टुक्राहरू)
बनाए। 17 ितनीहरूले थलैीको कुनाहरूमा सुनको मुन्द्रीहरूबाट साँङ्गली
हाले। 18 ितनीहरूले सुनको साँङ्गलीको अकोर् पिट्टको अन्त कुमको
जोडेको घेरा सुनमा लगाए। ितनीहरूले यो एपोदको अिघल्लो भागमा
बाँधे। 19 ितनीहरूले न्यायको छाती-पातामा अन्य दइु कुनामा अरू
दइुवटा सुनको मुन्द्रीहरू जोडे। यो एपोदको छेउमा न्यायको छाती-
पाताको िकनारा िभत्रपिट्ट िथयो। 20 ितनीहरूले सुनका दइुवटा
मुन्द्रीहरू एपोदको काँधको टुक्रामा लगाए। यो मुन्द्रीहरू गाँिसने ठाउँको
छेउमा पेटीको अिलकितमािथ िथयो। 21 त्यसपिछ ितनीहरूले न्याय
थलैीमािथको मुन्द्रीहरूदेिख एपोदमािथको मुन्द्रीहरू बाँध्न िनलो डोरी
प्रयोग गर।े यसप्रकारले न्याय थलैी एपोदिसत बिलयोसँग बाँध्न
सिकन्थ्यो। ितनीहरूले प्रत्येक चीज परमप्रभुले मोशालाई िदनुभएको
आज्ञा अनुसार न ैगर।े

पूजाहारीहरूकोपूजाहारीहरूको िनिम्तिनिम्त अन्यअन्य पोशाकहरूपोशाकहरू

22 त्यसपिछ ितनीहरूले एपोदको िनिम्त लबेदा बनाए। िनपुण
िशल्पकारले बुनेको िनलो लुगाबाट ितनीहरूले यो लबेदा बनाए। 23

लबेदाको बीचमा ितनीहरूले एउटा दलुो पार ेअिन त्यस दलुोको विरपिर
एउटा लुगाको टुक्रा लगाएर िसलाए जसले गदार् त्यो दलुोको छेऊ
नच्याितयोस्।

24 ितनीहरूले मिसनो गरी बाटेको सुतीको लुगा अिन िनलो, बजैनी
अिन राता धागाहरू प्रयोग गररे सब ैलुगाको फेरा विरपिर दािरमहरू
बनाए। 25 फेिर ितनीहरूले शुद्ध सुनका घण्टीहरू बनाए अिन
ितनीहरूले ती घण्टीहरूलाई लुगाको फेरोमा दािरमहरूको बीचमा

झुण्डाइिदए। 26 परमप्रभुले मोशालाई िदनु भएको आज्ञा अनुसार नै
ितनीहरूले घण्टीहरू अिन दािरमहरू एकपिछ अकोर् गदैर् पोशाकको
फेरोमा विरपिर झुण्ड्याईिदए।

27 िनपुण िशल्पकारहरूले हारून र ितनका छोराहरूको िनिम्त
कमेजहरू बुने। यी कमेजहरू मिसनो सुती कपडाबाट बिनएका िथए। 28

ती िशल्पीहरूले मिसनो सुती लुगाले फेटाहरू पिन बनाए। टोपी अिन
िभत्री लुगाहरू पिन ितनीहरूले िमहीन सुती लुगाबाट बनाए। 29 जस्तो
मोशालाई परमप्रभुले आज्ञा िदनु भएको िथयो, ितनीहरूले मिसनो
सुतीको लुगा, िनलो, बजैनी अिन रातो कातेको धागो लगाएर बुट्टा भरकेो
पेटी बनाए।

30 तब ितनीहरूले शुद्ध सुनबाट पिवत्र मुकुटमा लगाउने पातो बनाए
त्यस पातोमािथ यी शब्दहरू खोपे: परमप्रभुको िनिम्त पिवत्र । 31

ितनीहरूले पातोलाई िनलो डोरीले बाँधे, तब ितनीहरूले िनलो डोरीले
फेटामा बाँधे परमप्रभुले मोशालाई आज्ञा िदए जस्त ैगर।े

मोशामोशा पिवत्रपिवत्र पालपाल िनरीक्षणिनरीक्षण गछगछर्र्नन््
32 परमप्रभुले आज्ञाहरू िदनु भए अनुसार न ैइस्राएलीहरूले पिवत्र

पाल, अथार्त् भेटहुने पाल िनमार्ण समाप्त गर।े 33 तब ितनीहरूले समाप्त
भएका सब ैकुराहरू मोशाकहाँ ल्याए जस्त ैपिवत्र पाल अिन पालहरू
िभत्रको सब ैचीजहरू अकुंसेहरू, बारहरू, फल्याकहरू र आधार
खाम्बाहरू। ितनीहरूले मोशालाई पाल छोप्न रातो रङ्गाले रङ्गाएको
भेंडाको छालाले बनाएको ढकनी देखाए। 34 ितनीहरूले मोशालाई
बाख्राको सुकेको रातो छालाले बिनएको पाल छोप्ने सील छालाबाट
बनाइएको पदार् देखाए। अिन ितनीहरूले अित पिवत्र स्थानको प्रवेशद्वार
ढाक्ने पदार् पिन मोशालाई देखाए।

35 ितनीहरूले मोशालाई करारको सन्दकू देखाए। ितनीहरूले
ितनलाई सन्दकू बोक्ने डण्डाहरू, सन्दकूको कृपा-आसान पिन देखाए।
36 ितनीहरूले उनलाई टेबल अिन यसको सब ैभाँडा-वतर्नहरू र िवशेष
रोटी पिन देखाए। 37 ितनीहरूले मोशालाई शुद्ध सुनले बिनएको
सामदान िदयोहरू, सामदानको िनिम्त प्रयोग गिरने सब ैसामानहरू अिन
बत्तीहरू बाल्नको िनिम्त तेल देखाए। 38 ितनीहरूले मोशालाई सुनको
वेदी, अिभषेक गनेर् तेल, सुगिन्धत धूप पालमा जाने द्वार र ढाक्ने पदार्
पिन देखाए। 39 ितनीहरूले उनलाई काँसाको वेदी, काँसाको कोरसेो
अिन (वेदी बोक्न प्रयोग हुने) डण्डाहरू देखाए। ितनीहरूले उनलाई
वेदीमा प्रयोग गिरने प्रत्येक चीजहरू देखाए ितनीहरूले उसलाई हात
खटु्टा धुने कचौरा अिन यसको आधार देखाए।

40 ितनीहरूले मोशालाई आँगनको िनिम्त पदार्हरू, यसको खम्बाहरू,
खम्बाको आधारहरू, आँगनको प्रवेशद्वारका िनिम्त पदार् र डोरीहरू,
पाल-कीलाहरू अिन पिवत्र स्थान जुन भेट हुने पाल हो त्यहाँ चािहने सबै
चीजहरू देखाए।

41 त्यस पिवत्र के्षत्रमा सेवा गनेर् पूजाहारीहरूका िनिम्त जुन
ितनीहरूले बुनेर बनाएका पोशाकहरू िथए ती मोशालाई देखाए।
ितनीहरूले हारून र उसका छोराहरूका िनिम्त बनाइएका िवशेष
पोशाकहरू पिन मोशालाई देखाए। ती लुगाहरू ितनीहरूले पूजाहारी भई
सेवा गदार् लाउनु पदर्थ्यो।

42 इस्राएली मािनसहरूले प्रत्येक चीज न ैपरमप्रभुले मोशालाई
िदनुभएको आज्ञा अनुसार गर।े 43 जब मोशाले प्रत्येक चीजहरू
परमप्रभुले आज्ञा गर ेअनुसार मािनसहरूले बनाएको देखे, उनले
ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए।

मोशामोशा पिवत्रपिवत्र पालपाल स्थापनास्थापना गछगछर्र्नन््

तब परमप्रभु मोशालाई भन्नु हुन्छ, 2 “पिवत्र पाललाई जुन
भेट हुने पाल पिन भिनन्छ पिहलो महीनाको पिहलो िदन
स्थापना गिरनु पछर् । 3 पिवत्र पालिभत्र करारको सन्दकू

राखेर त्यसलाई पदार्ले ढािकदेऊ। 4 त्यसपिछ टेबल ल्याऊ र
त्यसमािथ रािखनु पनेर् प्रत्येक चीज राख। सामदानलाई पालिभत्र ल्याऊ
अिन त्यसमा िदयोहरू जलाऊ। 5 धूप चढाउनलाई सुनको वेदीको
पालिभत्र राख। वेदीलाई करारको सन्दकू अिघ राख। तब पिवत्र पालको
प्रवेशद्वारमा पदार् लगाऊ।
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6 “तब होम बिलको लािग पिवत्र पालको प्रवेशद्वारमा जसलाई भेट
हुने पाल पिन भिनन्छ वेदी राख। 7 भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा बाटा
राख। त्यस बाटामा पानी हाल। 8 आँगनको विरपिर पदार्को पखार्ल
लगाऊ। तब आँगनको प्रवेश द्वारको अिघ पदार् लगाऊ।

9 “अिभषेक गनेर् तेल िलएर पाल तथा त्यसमा भएका प्रत्येक
चीजलाई अिभषेक गर। यिद ितमीले ती सब ैचीजमा अिभषेक तेलले
अिभषेक गररे ितनीहरू सबलैाई पिवत्र पानेर्छौ। 10 होमबिलको
वेदीमािथ अिन वेदीको िनिम्त प्रयोग गिरने सब ैचीजहरूमा तेल छकर् ।
यसले ती सब ैचीजहरूलाई पिवत्र अिन वेदी अित पिवत्र बनाउँछ। 11

बाटा र त्यस मुिनको आधार पिवत्र पानर् ितनीहरूमािथ अिभषेक गर।
12 “हारून र ितनका छोराहरूलाई भेट हुने पालको प्रवेश द्वारमा

ल्याएर पानीले नुहाउन लगाऊ। 13 त्यसपिछ हारूनलाई िवशेष लुगा
लगाई पिवत्र पानर् तेलले अिभषेक गर। त्यसपिछ उसले पूजाहारी भई
मेरो सेवा गनर् सक्छ। 14 त्यसपिछ उसका छोराहरूलाई लुगा लगई
देऊ। 15 छोराहरूलाई पिन बुबालाई गरकैे प्रकारले अिभषेक गिरदेऊ।
तब ितनीहरूले पिन पूजाहारी भई मेरो सेवा गनर् सक्छन्। जब ितमी
ितनीहरूलाई अिभषेक गछौर् तब ितनीहरू पूजाहारी हुन्छन्। भिवष्यमा
पिन त्यो पिरवार पूजाहारी न ैभइरहनेछ।” 16 परमप्रभुले आज्ञा गनर् ु भए
अनुसार न ैमोशाले प्रत्येक चीज गर।े

17 त्यसकारण पिवत्र पाल ठीक समयमा स्थापन गिरयो।
इस्राएलीहरूले िमश्र छोडेको यो दोस्रो बषर्को पिहलो महीनाको पिहलो
िदन िथयो। 18 मोशाले पिवत्र पाल स्थािपत गर।े ितनले पिहले
आधारहरू राखे अिन त्यसपिछ आधारहरूमािथ फल्याकहरू राखे। तब
उसले बार र तक्ताहरू िभत्र लगाए अिन खम्बाहरू ठडाए। 19 तब
मोशाले पिवत्र पालमािथ कृपा-आसान राखे परमप्रभुले िदनु भएको आज्ञा
अनुसार ितनले यसो गर।े

20 मोशाले करार पत्र पिवत्र सन्दकूिभत्र राखे। मोशाले सन्दकूमािथ
डण्डाहरू राखे अिन ढकनीले ढाके। 21 तब मोशाले पिवत्र सन्दकू पिवत्र
पालिभत्र राखे अिन यसको अिघ पदार् झुण्डाइिदए। यस प्रकारले पदार्
पछाडी करारको सन्दकूलाई ितनले सुरिक्षत पार।े ितनले परमप्रभुले िदनु
भएको िनदेर्शन अनुसार गर।े 22 तब मोशाले भेट हुने पालमा टेबल
राखे। यो ितनले पिवत्र सन्दकूको उत्तर ितर राखे। यो ितनले पिवत्र
पालिभत्र पदार्को अघाडी राखे। 23 तब उनले टेबलमािथ परमप्रभुको

सामने रोटी राखे। ितनले परमप्रभुले ितनलाई िदनु भएको आज्ञा अनुसार
यसो गर।े 24 उनले सामदान भेट हुने पालको दिक्षण भागमा टेबलको
अघाडी राखे। 25 उनले परमप्रभुको अिघ िदयोहरू बाले। ितनले यी सब
कामहरू परमप्रभुले ितनलाई िदनु भएको आज्ञा अनुसार गर।े

26 तब ितनले सुनको वेदी भेट हुने पाल िभत्र राखे। वेदी पदार्को
अिघललाितर राखे। 27 तब ितनले वेदीमा सुगिन्धत धूप बाले। उनले यो
परमप्रभुले िदनु भएको आज्ञा अनुसार गर।े 28 तब मोशाले पिवत्र
पालको प्रवेश द्वारमा पदार् लगाए।

29 मोशाले होमबिलहरूका िनिम्त वेदीलाई पिवत्र पालको, (जसलाई
भेट हुने पाल पिन भिनन्छ) प्रवेशद्वारमा राखे। उनले वेदीमािथ होमबिल
र अन्नबिलहरू चढाए। उनले यो सब ैपरमप्रभुले आज्ञा गर ेअनुसार नै
गर।े

30 तब मोशाले बाटा भेट हुने पाल र वेदीको माझमा राखे। ितनले
बाटामा हात धुनलाई पानी पिन राखे। 31 मोशा, हारून र ितनका
छोराहरूले आफ्नो हात-खटु्टा धुन यो बाटामा प्रयोग गर।े 32 ितनीहरू
भेट हुने पालमा पस्दा प्रत्येक पल्ट आफ्नो हात-खटु्टा धोए अिन त्यसरी
न ैितनीहरू वेदी सामने जाँदा पिन हात-खटु्टा धोए। ितनीहरूले
परमप्रभुले आज्ञा गर ेअनुसार यसो गर।े

33 मोशाले पिवत्र पालको आँगन विरपिर पदार् लगाए। ितनले आँगनमा
वेदी राखे। अिन आँगनको प्रवेशद्वारमा पदार् लगाए। मोशाले यी सब ैकाम
समाप्त गर।े

परमप्रभुकोपरमप्रभुको मिहमामिहमा

34 भेट हुने पाललाई बादलले ढाक्यो र परमप्रभुको मिहमाले पिवत्र
पाल भिरपूणर् भयो। 35 बादल त्यहाँ बसेकोले र पिवत्र पालिभत्र
परमप्रभुको मिहमा भिरएकोले मोशा भेटहुने पालिभत्र जान सकेनन्।

36 जब बादल पिवत्र पालबाटमािथ उठ्थ्यो इस्राएलीहरूले आफ्नो
यात्रा शुरू गथेर्। 37 तर जब बादल पिवत्र पालबाटमािथ उठ्दनैथ्यो भने
मािनसहरू िंहड्ने चेष्टा गदैर्नथे। ितनीहरू बादल मािथ नउठुन्जेलसम्म
एकैठाउँमा बिसरहन्थे। 38 यसथर् िदउँसो पिवत्र पालमािथ परमप्रभुको
बादल रहन्थ्यो अिन राती बादलमा आगो देिखन्थ्यो। यसथर् जब यात्रा
गथेर् समस्त इस्राएलीहरू बादल देख्न सक्थे।
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ललेेवीवी

बिलदानहरूबिलदानहरू अिनअिन भभेेटीहरूटीहरू

परमप्रभुले मोशालाई भेट हुने पालबाट भन्नुभयो, 2 “इस्राएली
मािनसहरूलाई भन जब ितनीहरू मध्ये कुन ैमािनसले
परमप्रभुको िनिम्त बिल चढाउँछ भने, त्यो ितनीहरूको आफ्नो

गाई-गोरू तथा भेंडा-बाख्राहरूको बगालबाट हुनुपछर् ।
3 “यिद उसले गोरू होमबिल चढाउँछ भने, त्यो िनष्खोट बाछो

हुनुपछर् । उसले बाछो भेट हुने पालको ढोकामा चढाउनु पछर्  जसले गदार्
त्यो परमप्रभुलाई ग्रहण योग्य हुनेछ। 4 उसले आफ्नो पापको
प्रायिश्चतको िनिम्त मािरन लागेको पशुमािथ आफ्नो हात राख्नु पछर् ।
अिन परमप्रभुले त्यस व्यिक्तलाई शुद्ध गराउन होमबिल ग्रहण गनर् ुहुनेछ।

5 “पिछ त्यो बाछो परमप्रभुको सामुन्ने मारोस् तब हारूनका पूजाहारी
छोराहरूले भेट हुने पालको ढोका निजक भएको वेदी विरपिर त्यसको
रगत छिर्कउन्। 6 तब त्यो बाछो अथवा पशुको छाला काढेर त्यसलाई
टुक्रा-टुक्रा पािरयोस्। 7 तब पूजाहारी हारूनका छोराहरूले वेदीमा
दाउराहरू िमलाएर आगो सल्काउन्। 8 हारूनका छोराहरू अथार्त
पूजाहारीहरूले वेदीमा बलेको आगोमािथ बाछो अथवा पाठोको
टाउकाका टुक्राहरूको बोसो वेदीको आगोको दाउरा मािथ िमलाएर
राखनु्। 9 त्यसपिछ पूजाहारीले त्यस पशुको खटु्टाहरू र त्यसको िभित्र
भागहरू पानीले पखालोस् र ती सब ैपूजाहारीले आगोद्वारा वेदीमा
जलाओस् यो आगोद्वारा परमप्रभुलाई मन पनेर् सुगिन्धत होमबिल समपर्ण
गिरएको हुनेछ।

10 “यिद उसको भेटी पशु हो भने, पाठो अथवा थुमा िनष्खोट
हुनुपछर् । जब बिलदानहरू चढाउँदा उसले पाठो अथवा बोका
चढाउनुपछर् । 11 उसले वेदीको उत्तरपिट्ट परमप्रभुको सामुन्ने त्यो काटेर
मारोस् अिन पूजाहारी हारूनका छोराहरूले त्यसको रगत वेदीको विरपिर
सबिैतर छिर्कउन्। 12 तब त्यो बिल टुक्रा-टुक्रा पाररे काटोस् आन्द्रा-
भँुडी र अिघ पिछका खटु्टाहरू पखालोस् अिन वेदीको दाउराको आगोमा
पूजाहारीहरूले ती टुक्राहरू, बोसो र टाउको जलाओस। 13 त्यसपिछ
उसले आन्द्रा-भँुडी र अिघ पिछका खटु्टाहरू पानीले पखालोस् र
पूजाहारीहरूले ती सब ैआगोमा जलाएर भष्म गरोस्। त्यही बिल
परमप्रभुको िनिम्त सुगिन्धत होमबिल हुनेछ।

14 “यिद ऊ चरा बिलको रूपमा चढाउँछ भने, त्यो होमबिल ढुकुर
अथवा परवेा हुनुपछर् । 15 पूजाहारीले त्यो बिल वेदीमा ल्याएर टाउको
िनमोठेर चँुडाओस् र वेदीमा जलाओस्, अिन त्यस परवेाको रगत वेदी
भएको ठाउँमा िनकाली देओस्। 16 त्यसपिछ उसले त्यसको गलामा
भएको खाद्य थलैी िनकालोस् अिन वेदीको पूवर्पिट्ट खरानी भएको ठाउँमा
फ्याँकोस्। 17 त्यसपिछ त्यसलाई पूजाहारीले नटुक््रयइकन परवेाको
बीचबाट िचरोस् अिन पूजाहारीले त्यो बिल वेदीमा रािखएको आगोको
दाउरामािथ जलाउन राखोस्। यो पिन परमप्रभुको िनिम्त सुगिन्धत
होमबिल हो।

अन्नबिलहरूअन्नबिलहरू

“जब कोही मािनस परमप्रभुलाई अन्नबिलको केही बिल
चढाउँछ भने त्यो बिल मिसनो पीठोको होस्। त्यसमा तेल
खन्याएर पूजाहारीले सुगिन्धत धूप हालोस्। 2 तब उसले त्यो

बिल हारूनका छोराहरूकहाँ ल्याउनु पछर्  अिन पूजाहारीले एक मुट्ठी
मिसनो अन्नको पीठो, तेल अिन त्यसबाट धूप िझक्नु पछर्  अिन वेदीमा
परमप्रभुलाई चढाउने सम्झना भेटीको रूपमा यसलाई चढाउनु पछर् । यो
आगोद्वारा चढाउने भेटी हो अिन यसको वासनाले परमप्रभुलाई प्रसन्न

पाछर् । 3 बाँकी रहेको अन्नबिल परमप्रभुको अत्यन्त ैपिवत्र उपहार स्वरूप
हारूनका छोराहरूका िनिम्त रहोस्।

पकाएकोपकाएको अन्नबिलहरूअन्नबिलहरू

4 “यिद ितमी चुलामा पकाएको अन्नबिल चढाउँछौ भने, तेलमा
मुछेको अखिमरी मिसनो िपठोको फुलौरा अथवा तेल हालेको अखिमरी
रोटी होस्। 5 यिद ितम्रो अन्नबिल तावामा पकाएको अन्नबिल भए त्यो
तेलमा मुछेको अखिमरी मिसनो पीठोको होस्। 6 त्यो मिसनो गरी िंपध
अिन त्यसमा तेल खन्याऊ। त्यो अन्नबिल हो। 7 यिद ितमी अन्न
भेटील्याउँछौ जो तावामा भूिटएको छ भने यो तेलिसत िमसाइएको
मसीनो पीठो हुनु पछर् ।

8 “जब ितमीले यी कुन ैअन्नबिलहरूबाट बनाइएको पिरकार ल्याउँछौ
त्यो पूजाहारीलाई देऊ र त्यो पूजाहारीले वेदीमा चढाओस्। 9

पूजाहारीले अन्नभेटीको केही भाग छुट्याउनुपछर्  अिन यसलाई स्मरणीय
भेटीको रूपमा जलाउनुपछर् , अिन वेदीमा परमप्रभुलाई सुगिन्धत भेटीको
रूपमा चढाउनु पछर् । 10 अन्नबिलबाट रहेको भाग हारून र ितनका
छोराहरूको िनिम्त हुनुपछर् । परमप्रभुको िनिम्त यो आगोद्वारा चढाएको
बिल अित पिवत्र हो।

11 “ितमीले खमीर भएको कुन ैपिन अन्नबिल परमप्रभुलाई चढाउनु
हँुदनै अथवा महबाट बिनएको परमप्रभुको िनिम्त उपहार आगोमा
जलाउनु हँुदनै। (यहाँ भिनएको मह हुन सक्छ मौरीको नभई फूलहरूको
रस हुनसक्छ।) 12 ितमीहरू बषर्को पिहलो बालीबाट खमीर र मह
चढाउन सक्छौ, तर त्यो बिल भेटीलाई सुगिन्धत भेटीबनाउन जलाउनु
हँुदनै। 13 ितमीले प्रत्येक अन्नबिलमा नूनहालेर ल्याउनुपछर् ।
परमेश्वरिसत गरकेो नूनको करार ितम्रो अन्नबिलबाट हराउनु हुदनै।
ितमीले आफ्नो बिल नूनसँग ैल्याउँनुपछर् ।

अगौटअगौटेे फलहरूबाटफलहरूबाट अन्नबिलअन्नबिल

14 “यिद ितमीहरू बषर्को अगौटे बालीबाट परमप्रभुलाई भेटी
चढाउँछौ भने ितमीहरू पिहले बालीको ताजा अन्नको अिघल्लो भागलाई
िंपधेर अन्न पकाएको भेटी बनाउनु पछर् । 15 ितमीले त्यसमा तेल अिन
सुगिन्धत धूप लगाउनुपछर् । यो अन्नबिल हो। 16 पूजाहारीले परमप्रभुको
िनिम्त सब ैधूपिसत िंपधेको अन्नबाट तयार गरकेो भेटीको केही भाग
तेलिसत िमसाएर स्मारकको रूपमा जलाउनु पछर् ।

ममेेलबिललबिल

“यिद उसको बिल मेलबिलको िनिम्त हो भने गाई-गोरू
मध्येको हुनुपछर् । तर पशु चाहीं िनष्खोट होस्। 2 अिन उसले
आफ्नो हात त्यस पशुमािथ राखोस् अिन भेट हुने पालको

प्रवेशद्वारमा त्यसलाई मारोस् र पूजाहारी हारूनका छोराहरूले वेदीको
विरपरी त्यसको रगत छकोर्स्। 3 आगोद्वारा उसले मेलबिलबाट
परमप्रभुको िनिम्त खाद्य उपहार स्वरूप आन्द्रा-भँुडी ढाक्ने बोसो र
आन्द्रामािथ हुने सब ैबोसो। 4 दइुटै मृगौला र त्यस मािथको बोसो र
कम्मर छेउको बोसो अिन मांसपेशीमा भएको बोसो अिन कलेजामािथको
गमर्जाल समेत िझकेर चढाओस्। 5 तब हारूनका छोराहरूले वेदीको
आगोमािथ बोसो होमबिलिसत यो नजलाउन्। आगोद्वारा चढाइएको यो
परमप्रभुको िनिम्त सुगिन्धत बिल हो।

6 “यिद उसको मेलबिल कै भेटी हो भने आफ्ना भेंडा अथवा एउटा
आफ्ना बाख्राको बगालहरूबाट हो भने त्यो िनष्खोट हुनपछर्  चाहे यो
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पाठो अथवा पाठी होस्। 7 यिद उसले थुमा बिल चढाउँदछै भने त्यो
परमप्रभुअिघ ल्याउनुपछर् । 8 तब उसले आफ्नो हात त्यो बिल िदइने
पशुको टाउकोमािथ राखोस् र यसलाई भेट हुने पालको प्रवेशद्वारअिघ
मारीिदओस्। हारूनका पूजाहारी छोराहरूले त्यसको रगत वेदीको
वरीपिर सब ठाउँमा छिर्कउन्। 9 तब परमप्रभुलाई आगोबाट चढाएको
मेलबिलबाट उसले मेरूदण्डबाट सम्पूणर् पूच्छरको बोसो, पशुको िभत्र
भागहरूलाई छोपेको बोसो िनकाल्नु पछर् । 10 दइुवटा मृगौला र त्यस
मािथको बोसो कम्मर छेउको बोसो पिन िनकाल्नु पछर् । मृगौलासिहत
कलेजा छोप्ने मासु पिन िनकाल्नु पछर् । 11 तब पूजाहारीले वेदीमािथ
भोजन स्वरूप त्यो िनकाल्नु पछर् । यो परमप्रभुको िनिम्त भोजन बिल हो।

12 “यिद उसको बिल एउटा बाख्रा हो भने उसले त्यो परमप्रभुको
सामुन्ने चढाओस्। 13 तब उसले आफ्नो हात त्यसको टाउकोमािथ
राखोस् अिन भेट हुने पालको अिघ त्यसलाई मारीिदओस्। अिन
हारूनका छोराहरू पूजाहारीले वेदीको वरीपिर त्यस बिलको रगत
छिर्कउन्। 14 तब उसले उसको आफ्नो बिल परमप्रभुको िनिम्त
आगोद्वारा चढाओस्, आन्द्रा-भँुडी छोप्ने बोसो र आन्द्रमािथको सबै
बोसो, 15 दइुवटा िमगौला अिन त्यस मािथको बोसो, डँढाल्नु मािथको
माँसपेशी, कलेजा मािथको उपांग कलेजािसत ैिझकेर चढाओस्। 16

अिन पूजाहारीले सब ैबोसो परमप्रभुको िनिम्त वेदीमािथ मीठो वासनाको
रूपमा जलाउँनुपछर् । यो परमप्रभुको िनिम्त अन्न बिल हो। 17 यो िनयम
ितमीहरूका सन्तानहरू रहून्जेलसम्म सधैँ रिहरहनेछ जुनसुकै ठाउँमा
ितमीहरू बस्छौ। ितमीहरूले बोसो खानु हँुदनै अथवा रगत िपउनु हँुदनै।”

ससंभंोगलभोगलेे भएकाभएका पापहरूकोपापहरूको िनिम्तिनिम्त बिलहरूबिलहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका मािनसहरूलाई
भन: जब एउटा मािनसले नजान्दा पाप गर ेअिन परमप्रभुका
आज्ञाहरूमा नगनर् ु भनेको कुन ैकाम गछर्  भने, त्यस मािनसले

तलका कुराहरू गनर् ु पछर् ।
3 “यिद कुन ैअिभिषक्त पूजाहारीले पाप गयोर् भने त्यो मािनस आफैं

पापको दोषी हुन्छ, त्यसले एउटा िनष्खोट जवान साँढे उसको पाप
प्रायिश्चतको िनिम्त परमप्रभुलाई चढाउनु पछर् । 4 अिन उसले साँढेलाई
परमप्रभुअिघ भेटहुने पालको प्रवेशद्वारमा ल्याउनु पछर्  अिन त्यस
साँढेको टाउकोमािथ आफ्नो हात राख्नु पछर्  परमप्रभुअिघ त्यसलाई
मानर् ु पछर् । 5 त्यसपिछ अिभिषक्त भएको पूजाहारीले बिल चढाइएको
साँढेको रगत भेट हुने पालमा ल्याओस्। 6 त्यसपिछ पूजाहारीले आफ्नो
औलंा रगतमा चोपोस् र अित-पिवत्रस्थानको पदार्अिघ परमप्रभुको
सामुन्ने रगत सात पल्ट छकोर्स्। 7 त्यसपिछ पूजाहारीले धूपवेदीका
सींङहरूमा रगतको केही अशं छिर्कनु पछर्  जो भेट हुने पालमा
परमप्रभुको सामुन्ने हुन्छ, अिन साँढेका रहल रगत भेटहुनेपालको प्रवेश
द्वारको होमबिलको वेदीको आधारमा खान्याउन्। 8 अिन उसले पाप
बिलको साँढेबाट सब ैबोसो िनकाल्नु पछर् । उसले िभत्री भागहरूको
चारिैतर भएका त्यो बोसो अवश्य ैिनकाल्नु पछर् । 9 दवु ैमृगौलाहरू अिन
ितनीहरूका बोसो अिन मांशपेशीको तल्लो भागमा भएको बोसो र
कलेजोलाई ढाक्ने बोसो, उसले यसलाई मृगौलाहरूसँग ैपापबिलको
साँढेबाट िनकाल्नु पछर् । 10 मेलबिलको साँढेबाट िनकािलए जस्तै
पापबिलको िनिम्त चढाइएको साँढेबाट पिन सब ैबोसोहरू िनकािलयोस्।
त्यसपिछ पूजाहारीले त्यस बिललाई होमबिलको वेदीमा जलाओस्। 11

तर साँढेको छाला, त्यसको मासु र टाउको, खटु्टा, आन्द्रा-भँुडी,
गोबरसमेत, 12 अिन रहल सब ैपालबािहर खरानी थुपानेर् एउटा चोखो
ठाउँमा ल्याउन पछर्  अिन दाऊराको आगोमािथ त्यहाँ जलाउनु पछर् ।

13 “यिद समस्त इस्राएली मािनसहरूले नजान्दा न ैभूल गछर्न् अिन
ितनीहरूलाई थाहा हँुदनै ितनीहरूले परमप्रभुको कुन ैआज्ञा पालन
गरनेन् भने, तब ितनीहरू दोषी हुनेछन्। 14 जब ितनीहरूले परमप्रभुको
आज्ञा िवरूद्ध गरकेो पाप चाल पाउँछन्, पापबिलको िनिम्त ितनीहरूले
बथानबाट एउटा साँढे बिल िदऊन्। त्यो साँढे ितनीहरूले भेट हुने पाल
अगाडी ल्याउनपछर् । 15 अिन समुदायको मुिखयाहरूले साँढेको
टाउकोमािथ आफ्नो हात राख्नु पछर्  अिन त्यसलाई परमप्रभुकोअिघ
मानर् ु पछर् । 16 तब अिभिषक्त भएका पूजाहारीले साँढेको रगतबाट केही
िलएर भेट हुने पालमा ल्याओस्। 17 अिन पूजाहारीले आफ्नो औलंा

त्यस रगतमा डुबाएर परमप्रभु अगाडीको पदार् सामुन्ने सात पल्ट
छिर्कयोस्। 18 अिन केही रगत वेदीको कुनामा राख्नु पछर्  जो भेट हुने
पालमा परमप्रभुको अिघ छ अिन रहल रगत होमबिलको वेदीमा अगेनोमा
खन्याउनु पछर्  जो भेट हुने पालको प्रवेश हुन्छ। 19 अिन उसले सबै
बोसो बिलबाट िनकालेर वेदीमा जलाओस्। 20 उसले यो पापबिललाई
जसो गछर्  यसलाई पिन त्यस ैगनर् ुपछर् , यसरी न ैपूजाहारीले इस्राएली
मािनसहरूको िनिम्त प्रायािश्चत गराउँछन् अिन ितनीहरूको पाप क्षमा
हुन्छ। 21 पूजाहारीले साँढेलाई पालको बािहर ल्याउँनुपछर्  अिन यसलाई
जलाउनुपछर्  जस्तो उसले पिहलो साँढेलाई गरकेो िथयो। सम्पूणर्
समुदायकालािग पापबिल हुनेछ।

22 “यिद कुन ैशासकले अन्जानमा परमप्रभु उसको परमेश्वरका
आदेशहरू उल्लंघन गछर्  भेने दोषी हुन्छ, 23 तर पिछ आफ्नो दोष थाह
भयो भने, उसले आफ्नो पशुहरूको बथानबाट उपहार स्वरूप भूत्ल-ै
भूत्ला भएको िनष्खोट बोका ल्याउनु पछर् । 24 तब उसले आफ्नो हात
त्यस बोकाको टाउकोमािथ राखोस् अिन होमबिल िदइने ठाउँमा
त्यसलाई परमप्रभुको अिघ मारोस् यो शुिद्धकरणको बिल हो। 25

त्यसपिछ पूजाहारीले त्यो पापबिलको केही रगत आफ्नो औलंामा
िलयोस् र होमबिलको वेदीको कुनामा राखोस् अिन होमबिलको वेदीको
आधारमा रगत खन्याओस् 26 उसले पाठोको सब ैबोसो बिलदान
वेदीमा त्यसरी न ैजलाउनु पछर्  जसरी मेलबिलको बोसो उसले जलाएको
िथयो। यस प्रकारले, उसले गरकेो पापको िनिम्त पूजाहारीले प्रयािश्चत
गनेर्छ अिन परमेश्वरले उसलाई क्षमा िदनुहुनेछ।

27 “यिद समुदायको कुन ैमािनसले नजानेर पाप गर ेअथवा परमप्रभुले
िदनु भएको िनषेधाज्ञाको िवरोधमा काम गर ेत्यो दोषी हुनेछ 28 अथवा
यिद उसले गरकेो पाप आफूले थाहा पाए तब उसले बगालबाट भुत्ल-ै
भुत्ला भएको एउटा बाख्राको िनष्खोट पाठी ल्याओस्। 29 तब आफ्नो
पाप बिलको िनिम्त उसले त्यस पाठीको टाउकोमा हात राखोस् अिन
होमबिल हुने ठाउँमा मारोस्। 30 तब पूजाहारीले केही रगत औलंाले
लेओस् र होमबिलको वेदीको कुनामा लगाओस् र अरू सब ैरगत वेदीको
आधारमा खन्याओस्। 31 अिन मेलबिलमा गिरएको बिल झैं उसले
त्यस बिलबाट सब ैबोसो िनकालोस्। पूजाहारीले परमप्रभुको िनिम्त
िमठो बास्ना िदनकालािग त्यो वेदीमा जलाओस्। यसरी पूजाहारीले त्यस
मािनसलाई शुद्ध बनाउँछ अिन त्यसलाई क्षमा गिरनेछ।

32 “यिद कसलेै उसको पापबिलको िनिम्त भेंडा ल्याउँछ भने, तब
उसले िनष्खोट भेंडाको पाठो ल्याउनु पछर् । 33 उसले पापबिलको
टाउकोमा आफ्नो हात राख्नु पछर्  अिन यसलाई त्यस ठाउँमा मानर् ु पछर्
जहाँ होमबिलकालािग बिलदान गिरन्छ। 34 तब पापबिलबाट,
पूजाहारीले आफ्नो औलंामा केही रगत िलनु पछर्  अिन होमबिलको
वेदीको सींङहरूमा यसलाई राख्नु पछर्  अिन रहल रगतलाई वेदीको
अगेनोमा खन्याउनु पछर् । 35 तब उसले मेलबिल सम्पन्न गिरको िथयो,
पूजाहारीले पाठोबाट िनकाल्नु पछर्  अिन परमप्रभुका लािग भेटीको रूपमा
यसलाई जलाउँछ। यसरी पूजाहारीद्वारा त्यस मािनसको प्रायिश्चत
उसको पापको लािग सम्पन्न हुन्छ अिन त्यो मािनस पाप मुक्त हुनेछ।

िविभन्निविभन्न ससंभंोगकाभोगका पापहरूपापहरू

“यिद कसलेै यस्तो प्रकारले पाप गर ेजसमा त्यो मािनस आफ्नै
आँखाले प्रत्यक्ष देखेको अथवा कानले सुनेको कुरोमा साक्षी
भएर पिन भन्दनै भने ऊ त्यस कामको िनिम्त पापी हो, अिन

उसले त्यस पापको िनिम्त सजाय भोग्नु पछर् ।
2 “अथवा कोही मािनस अशुद्ध चीज छुन्छ भने जगंली अथवा पाल्तू

पशु अथवा उड्ने पकं्षीको मृत देह छुन्छ, तर कुन ैकारणवश त्यो उसले
िबसर्न्छ भने त्यस कामको िनिम्त ऊ दोषी अिन अशुद्ध बिनन्छ।

3 “एक जना मािनसले मािनएको अशुद्ध अथवा यस्तो कुन ैचीज छुन्छ
जसले उसलाई अशुद्ध बनाउँछ तर उसले थाहा पाउँदनै, तर जब त्यस
मािनसले यस िवषयमा थाहा पाउँछ तब ऊ दोषी हुनेछ।

4 “अथवा एकजना मािनसले केही राम्रो अथवा नराम्रो काम गनेर्
प्रितज्ञा गछर् । उसले िवचार अिन आफ्नो प्रितज्ञा िबसर्न्छ। तर जब पिछ
उसले आफ्नो प्रितज्ञाको सम्झना गछर् , तब उसलाई दोषी ठहराइनेछ। 5

जब ऊ त्यस्तो कुन ैकुरामा दोषी ठहिरन्छ भने, उसले कसरी पाप गयोर्
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त्यो स्वीकार गनर् ुपछर् । 6 अिन उसको पाप प्रायिश्चतको िनिम्त, उसले
एउटा जवान भेंडा अथवा बाख्राको पाठी उसको बथानबाट एउटा
दोषबिल जस्त ैपरमप्रभु कहाँ ल्याउनु पछर् । यस प्रकारले पूजाहारीले त्यो
मािनसको पापबाट मुक्त गराउनको लािग प्रायिश्चत कायर् गनेर्छ।

7 “यिद उसले आफ्नो दोषबिल चढाउन भेंडा अथवा बाख्राको
पाठीको व्यवस्था गनर् सकै्तन भने, उसले परमप्रभुलाई दोषबिल
चढाउनलाई अथवा पापबाट मुक्त हुन र अकोर् होमबिलको िनिम्त एक
जोडी परवेा अथवा ढुकुर ल्याउनुपछर् । 8 उसले त्यो ढुकुर अथवा
परवेाको जोडी पूजाहारीकहाँ ल्याउनुपछर्  र पूजाहारीले एउटा चाँिह
पिहले पापबिलको िनिम्त चढाओस्। उसले त्यसको घाँटी अँठ्ठाएर
टाउको िनमोठोस तर त्यसलाई चँुढाई नहालोस्। 9 तब उसले
पापबिलको केही रगत शुद्धताको िनिम्त वेदीको पाटामा छिर्कयोस अिन
बाँकी रगत वेदीको आधारमा खँन्याई िदयोस्। यो पापबिल हो। 10

त्यसपिछ पूजाहारीले अकोर् चाँिह ढुकुर परवेा िनयमानुसार होमबिल
चढाओस्। यस्तो प्रकारले पूजाहारीले त्यस पाप गनेर् मािनसलाई उसको
पापबाट शुद्ध गराओस् अिन त्यो मािनसले क्षमा पाउँछ।

11 “यिद कुन ैमािनसले दइुवटा ढुकुरहरू अथवा दइुवटा परवेाहरू
िकन्न सक्दनै भने। भने तब उसले आफ्नो पापबाट मुिक्त पाउनलाई आठ
बटुको िमिहन पीठो चढाउनु पछर् । उसले पीठोिसत तेल िमसाउनु हुदनै
अिन कुन ैसुगिन्धत धूप पिन त्यसमा िमसाउनु हँुदनै िकनभने त्यो भेटी
पापबिलको िनिम्त हुनुपछर् । 12 उसले त्यो िपठो पूजाहारीकहाँ ल्याओस्
अिन पूजाहारीले त्यसबाट सम्झना स्वरूप एक मुठ्ठी पीठो िनकालेर
परमप्रभुको िनिम्त अिग्नहोममािथ वेदीमा जलाओस्। यो पापबिल हो। 13

यस प्रकार पूजाहारीले त्यस व्यिक्तलाई उसले गरकेो पापबाट क्षमा
गराउनेछन्। बाँकी रहेको अन्न चाँिह पूजाहारीको िनिम्त अन्नबिल जस्तै
हुन्छ।”

14 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 15 “जब एकजना मािनसले
परमप्रभुको पिवत्र चीजहरू प्रित नजानेर भूल काम गछर् , उसले आफ्नो
पशुहरूको बथानबाट एउटा िनष्खोट भेंडा ल्याउनुपछर् । भेंडाको मोल
आिधकािरक नाप अनुसार उसको 16 पिवत्र चीजहरूिसत गरकेो पापको
िनिम्त उसले अपराध बीस प्रितशत जोडेर िफतार् िदनुपछर् । अिन
दोषबिलको भेंडाद्वारा चढाएकोमा पूजाहारीले उसको पापको िनिम्त
प्रायिश्चत गनेर्छ अिन उसलाई पाप क्षमा िदनेछ।

17 “जब कुन ैव्यिक्तले परमप्रभुले नगनर् ु भनेको कामगछर्  तर उसलाई
त्यो थाहा हँुदनै, तब पिन त्यो मािनस दोषी हुनेछ। 18 तब उसले गरकेो
पापको ओजन बराबरको मूल्यमा एउटा िनष्खोट भेंडा पूजाहारीकहाँ दोष
बिलको िनिम्त ल्याउनुपछर् । जुन पाप उसले नजानी गरकेो िथयो
पूजाहारीले त्यसले गरकेो पापबाट उसलाई क्षमा गराउनेछ। 19 यो
एउटा दोषबिल हो, िकनभने त्यो मािनस परमप्रभुअिघ दोषी भएको छ।”

अरूकोअरूको िनिम्तिनिम्त दोषबिलदोषबिल

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “जब एकजना मािनस
परमप्रभुको िवररूद्धमा पाप र िवश्वासघात गछर्  अिन आफ्नो
िछमेकीलाई धोका िदएर पापकमर् गयोर् कसलेै राख्न िदएको

कुरा बन्धकमा राखेरको कुरा वा चोरकेो कुरा राख्छ अिन िछमेकीसँग
झूट बोल्छ। 3 अिन यसरी ठगेको अथवा धोका िदएको अथवा अपहरण
गरकेोमा आफू िनदोर्ष हुन झूटो स्वीकार गदैर्न। 4 यिद एउटा व्यिक्तले
यसरी यी कुराहरू गछर्  तब त्यो मािनस पापको दोषी हुनेछ। त्यो
मािनसले सब ैकुराहरू ल्याउनु पनेर्छ जे जित उसले चोरकेो िथयो,
अथवा जे जित उसले ठगेर लगेको छ, अथवा जे जित अकोर् मािनसले
उसलाई उसको िनिम्त समाल्न िदएका िथए अथवा जे जित उसले पायो
अिन यस िवषयमा झूट बोल्यो। 5 जे जित उसले झूटा प्रितज्ञा बनाउँछ।
उसले पूरा मोल ितनर् ु पछर् । त्यसले यी सब ैथोकहरूमा पाँचौं िहस्सा थपेर
फकार्ई िदनु पनेर्छ। उसले यो त्यस िदन िदनु पछर्  जिहले ऊ दोषबिल
ल्याउँछ। 6 उसले आफूले गरकेो दोषको बराबर पिरमाणमा दोषबिल
स्वरूप पशुहरूको बथानबाट एउटा िनष्खोट भेंडा परमप्रभुको िनिम्त
पूजाहारीकहाँ ल्याउनुपछर् । 7 अिन पूजाहारीले परमप्रभुअिघ उसलाई
शुद्ध पािरिदनेछन् अिन ितनी कुन ैपिन काम गदार् जो दोषी हुन्छ यस्तो
दोषबाट उसलाई मुक्त गनेर्छन्।”

होमबिलहरूहोमबिलहरू

8 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 9 “यी कुराहरू हारून अिन ितनका
छोराहरूलाई आज्ञा दे यो होमबिलको िनिम्त िविध हो। होमबिलको बिल
वेदीको चुलामा िबहान नहुन्जेलसम्म रातभिर रहोस् अिन वेदीमा आगो
बिलरहोस्। 10 पूजाहारीले आफ्नो पोशाक सूती कपडाको लगाओस्,
सूतीको सुरूवाल पिन उसले िभत्री पिट्ट लगाओस् र होमबिलको भेटी
वेदीमा जलाउँदा िनस्केको खरानी हटाओस् र त्यसलाई वेदीको
पिछिल्तर राखोस्। 11 पूजाहारीले लगाएको वस्त्र खोलुन् अिन अकोर्
लुगा लगाएर खरानीलाई पाल बािहर पिवत्र ठाउँमा लजैाउन्। 12 आगो
वेदीमािथ लगातार बिलरहन िदनु पछर् । आगोलाई िनभ्न िदनु हँुदनै।
पूजाहारीले प्रत्येक िबहान वेदीमा दाऊरा हाल्नु पछर्  अिन होमबिल
त्यसमािथ िमलाएर राख्नु पछर् । अिन मतै्रीबिलको बोसो वेदीमा िनरन्तर
जिलरहनु पछर् । 13 वेदीमा आगो िनरन्तर बिलरहोस्, त्यो िनभ्नु हँुदनै।

अन्नबिलहरूअन्नबिलहरू

14 “अन्नबिलको िनिम्त िनयम यस्तो छ हारूनका छोराहरूले
अन्नबिल वेदीमािथ परमप्रभुको सामुन्ने ल्याउन्। 15 पूजाहरीले
परमप्रभुलाई स्मारक भेटीको रूपमा चढाउन ल्याएको पीठो र तेलबाट
एक मूठ्ठी पीठो सुगिन्धत धूपसमेत िलनु पछर्  अिन वेदीमा जलाउनु पछर् ।

16 “रहेको पीठो र तेल चाँिह हारून र उसका छोराहरूले खानु पछर् ।
ितनीहरू त्यो पिवत्र ठाउँमा खमीर निमसाई खानु पछर् । ितनीहरूले त्यो
भेट हुने पालको आँगनमा खानुपछर् । 17 त्यो खमीरिसत पकाउनु हँुदनै।
मलेै मलाई िदएको भेटीहरू ितनीहरूको भागको रूपमा ितनीहरूलाई
िदएको न ैछु। त्यो पाप बिल अिन दोषबिल जस्त ैशुद्ध छ। 18

परमप्रभुको अन्नबिलबाट हारूनको पुरूष सन्तानहरू मध्ये कसलेै खानु
सक्छ। यो िनयम ितम्रो सन्तानहरूको िनिम्त सधैँको लािग हो। यी
भेटीहरू छोएर न ैकोही पिवत्र हुन्छ।”

पूजाहारीकोपूजाहारीको अन्नबिलअन्नबिल

19 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 20 “यो त्यो बिल हो जसलाई
हारून र उसका छोराहरूले परमप्रभुको िनिम्त त्यस िदन चढाउनुपछर्
जिहले हारून प्रधान पूजाहारीका रूपमा अिभिषक्त हुन्छन्। िनयिमत
आठ बटुको िमिहन पीठो, यसको आधा िवहान चढाउनु पछर्  अिन आधा
साँझमा। 21 तेल िसत तावामा राम्ररी भूटेर बनाओस् यो राम्ररी तेलमा
िमसाएर परमप्रभुको िनिम्त टुक्रा-टुक्रा पाररे िमठो सुगिन्धत अन्नबिल
चढाउनु पछर् ।

22 “अिन हारूनका छोरा जो पूजाहारीको रूपमा अिभिषक्त हुन्छन्,
ितनले अन्नबिल तयार पानर् ुपछर् । यो सधैँको लािग परमप्रभुको स्थायी
िनयम हो। यसलाई पूणर् रूपले जलाउनुपछर् । 23 पूजाहरीले चढाएको
प्रत्येक अन्नबिल सम्पूणर् रूपले जलाउनु पछर्  यो खानु हँुदनै।”

पापबिलकोपापबिलको िनयमिनयम

24 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 25 “हारून र ितनका
छोराहरूलाई भन, यो पाप बिलको िनयम हो, जुन ठाउँमा होमबिलको
िनिम्त परमप्रभुको अिघ मािरन्छ, त्यस ैठाउँमा पाप बिलको िनिम्त पिन
मािरनु पछर् । यो अत्यन्त ैपिवत्र हो। 26 जुन पूजाहारीले पापबिल चढाउँछ
उसले यो खानुपछर् । यो भेट हुने पालको आँगन पिवत्र स्थानमा खानुपछर् ।
27 जसले यो पापबिलको मासु छुन्छ, त्यो पिवत्र हुन्छ।

“यिद यसको रगत लुगाहरूमा कत ैछिर्कयो भने त्यो पिवत्र ठाउँमा
धुनुपछर् । 28 अिन प्रत्येक माटोको भाँडा जसमा पापबिलको मासु
पकाइन्छ, त्यो फुटाउनुपछर् । अिन यिद पाप बिलको मासु धातुले
बिनएको भाँडामा पकाएको भए त्यो माझेर पानीले पखाल्नु पछर् ।

29 “पूजाहारीहरूमा भएका प्रत्येक पुरूषले यो खान सक्छन् र यो
अत्यन्त पिवत्र हो। 30 तर पाप बिलको रगत यिद मािनसहरूलाई पिवत्र
पानर् भेट हुने पालमा ल्याएको भए त्यो खानु हँुदनै। यो आगोमा जलाउनु
पछर् ।
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दोषबिलहरूदोषबिलहरू

“दोषबिलको िनयम यही हो। यो अत्यन्त ैपिवत्र छ। 2 जहाँ
सब ैहोमबिल मािरन्छ त्यही ठाउँमा दोषबिलको पिन त्यही
गिरयोस्। अिन वेदीको वरीपिर सबिैतर त्यसको रगत छकोर्स्।

3 “त्यसको सब ैबोसो, बोसे पुच्छर, आन्द्रा भँुडी छोप्ने बोसो, 4 दवुै
मृगौला र त्यसमािथ भएको बोसो, िमगौलासमेत मांशपेशीको तल्लो
भागको बोसो अिन कलेजालाई ढाक्ने मासु मृगलैा िसत ैिनकाल्नु पछर्  र
चढाउनु पछर् । 5 पूजाहारीले ती भागहरूलाई परमप्रभुको िनिम्त वेदीमा
दोषबिलको रूपमा जलाउनु पछर् ।

6 “अिन पूजाहारीको घरका प्रत्येक पुरूष मािनसले त्यो खान सक्छ।
यो एकदम ैपिवत्र हो दोषबिल पिवत्र ठाउँमा खानुपछर् । 7 दोषबिल
पापबिल जस्त ैहो। यी दवुकैो िनिम्त िनयमहरू एउटै छन्। बिल
पूजाहरीको हो जसले ऊिसत प्रायिश्चत गछर् । अिन यो उसको खाद्य हो।
8 जब पूजाहारीले होमबिल चढाउनु हुन्छ, त्यसको छाला पूजाहारी कै
हुन्छ। 9 अिन प्रत्येक अन्नबिल जो चुलामा पकाएर अथवा तावामा
अथवा ताप्केमा पकाएको जुन पूजाहारीले चढाउँछ त्यो उसकैो हुन्छ।
10 तर अकोर् अन्नबिल जो तेलमा िमसाएर अथवा सुख्खा बनाइन्छ त्यो
बराबरी भागमा हारूनका छोराहरूको हुन्छ।

ममेेलबिलहरूलबिलहरू

11 “परमप्रभुलाई अपर्ण गिरने मेलबिलका िनयम यही हो। यिद त्यो
कसलेै धन्यवाद स्वरूप चढायो भने, 12 उसले उसको धन्यवाद
बिलिसत खमीर नहाली तेलमा मुछेको रोटी, खमीर नहाली तेल दलेको
बाबर रोटी र तेलमा डुबाएको शुद्ध पीठोको फुलौरा चढाओस्। 13 उसले
मेलबिलिसत धन्यवादको भेटी खमीर िमसाएको रोटी पिन चढाओस्।
यसबाट उसले परमप्रभुलाई प्रत्येक एक एकवटा उपहार चढाउनेछ। 14

मेलबिलको रगत जुन पूजाहारीले छकर् न्छ यो बिल उसकैो हुन्छ। 15

धन्यवादको िनिम्त मेल बिलको मासु त्यही बिल चढाएकै िदन खाई
सक्नुपछर् । यसको कुन ैअशं अकोर् िबहान सम्म रहनुहँुदनै।

16 “यिद उसको बिल परमप्रभुअिघ िवशेष भाकल पूरा गनर् ु रािखएको
अथवा परमप्रभुलाई भेटी चढाएको अथर् लाग्छ। तब बिलदान त्यही िदन
खानुपछर्  जिहले बिल चढाइन्छ अिन रहेको अकोर् िदन खानु सिकन्छ।
17 तर यिद केही मासु तेस्रो िदनसम्म रहे आगोमा जलाउनुपछर् । 18

यिद मेलबिलको मासु तेस्रो िदनमा खाए, त्यो स्वीकृत हुने छैन, त्यो
एउटा चढाउनेको िनिम्त केही गिनने छैन यो अशुद्ध भएको छ। मािनस
दोषी हुनेछ अिन जसले यसलाई खान्छ त्यसले दण्ड पाउँनेछ।

19 “कुन ैअशुद्ध कुरोले छोएको मासु खान हँुदनै। त्यसलाई आगोमा
जलाउनु पछर् । अिन अरू शुद्ध मािनस जित छन् ितनीहरूले मेल
बिलबाट मासु खान सक्छन्। 20 तर यिद कसलेै परमप्रभुको मेलबिलको
मासु जब खान्छ तब ऊ अशुद्ध हुन्छ, ितमीले उसलाई उसका
मानिसहरूबाट छुट्याउनु पछर् ।

21 “जब कुन ैमािनसले कुन ैअशुद्ध चीज छुन्छ त्यो अशुद्धता
मािनसको अथवा पशुको अथवा अन्य कुन ैघृिणत चीज होस् र
मेलबिलको मासु खाए त्यसलाई त्यसको मािनसहरूबाट अलग
गराउनुपछर् ।”

22 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 23 “इस्राएली मािनसहरूलाई
भन, ितमीहरूले साँढे, भेंडा अथवा बाख्राहरूको बोसो खानु हँुदनै। 24

ितमीहरूले आफैं  मरकेो पशु अथवा जगंली जानवरहरूले मारकेो पशु
अन्य कुन ैकाममा लाग्न सक्छ, तर ितमीहरूले खानु हँुदनै। 25

परमप्रभुलाई चढाएको पशुको बोसो जुन मािनसले खान्छ उसलाई
उसका मािनसहरूबाट अलग्ग गराउनुपछर् ।

26 “चराको होस् अथवा पशुको ितमीहरूले आफू बसोबास गनेर्
ठाउँमा रगत नखानु। 27 यिद कुन ैमािनसले बसेको ठाउँमा रगत खान्छ
भने उसलाई उसका मािनसहरूबाट अलग गराउनुपछर् ।”

डोलाउनडोलाउनेे बिलकोबिलको िनिम्तिनिम्त िनयमिनयम

28 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 29 “इस्राएलका मािनसहरूलाई
भन: जसले मेलबिल चढाउँछ, उसले बिलको िनिम्त उपहार आफैं  िलएर

आउनुपछर् । 30 परमप्रभुलाई चढाउने भेटी आफ्नो हातमा िलएर
परमप्रभुअिघ छातीको ह्याकुलो बोसोसमेत डोलाउने बिलको रूपमा
चढाउनुपछर् । 31 पूजाहारीले बोसो वेदीमा जलाउनु पछर्  तर हारून र
उनका छोराहरूको हुन्छ। 32 मेलबिलको िनिम्त चढाएको बिलको
दािहने िफला चािह पूजाहारीलाई िदइयोस्। 33 हारूनका छोराहरू मध्ये
एक जना पूजाहारी जसले आफ्नो भागबाट मेलबिलको रगत र बोसो
चढाउँछ। मेलबिलको दािहने िफला चाँिह पूजाहरीको हुन्छ। 34 िकनभने
डोलाइने बिलको ह्याकुलो र मतै्रीबिलको दािहने ितघ्राको उपहार जो मलेै
इस्राएलीहरूबाट िलएको िथएँ पूजाहारी हारून र उनका छोराहरूलाई
िनयिमत उपहारको रूपमा िदएको छु।”

35 जुन िदन हारून र ितनका छोराहरूलाई परमप्रभुको सेवा गनर्
पूजाहारी पदमा िनयिुक्त गिरयो त्यस ैिदनदेिख परमप्रभुको िनिम्त आगोमा
चढाइएका बिलहरूबाट ितनीहरूको भाग पाउँछन्। 36 परमप्रभुले
मािनसहरूलाई बिलको ितनीहरूको भाग सदा-सवर्दा पूजाहारीलाई िदनु
भन्नु भएकोछ। उहाँले यी आज्ञाहरू त्यस िदन िदनुभयो जब उहाँले
ितनीहरूलाई पूजाहारी िनयकु्त गनर् ुभयो।

37 ियनीहरू न ैहोमबिल, अन्नबिल, पापबिल, दोषबिल, मतै्रीबिल अिन
अपणर्बिलका िनयमहरू हुन्। 38 जुनिदन परमप्रभुले सीन ैमरुभूिममा
इस्राएलीहरूलाई उहाँको िनिम्त बिल ल्याउने आज्ञा िदनु भयो त्यही
िदन परमप्रभुले मोशालाई यी आज्ञाहरू सीन ैपवर्तमा िदनु भएको िथयो।

मोशालमोशालेे पूजाहारीहरूपूजाहारीहरू तयारतयार पाछपाछर्र्नन््

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “हारून र उसका
छोराहरूलाई ितनीहरूको पूजाहारी पोषक, अिभषेक तेल,
पापबिलको साँढे, दइुवटा भेंडा र एक डालो अखिमरी रोटीसँग

लजैाऊ। 3 तब ितनीहरूलाई सम्पूणर् मािनसहरूसँग भेट हुने पालमा
लजैाऊ।”

4 यसथर् परमप्रभुले ितनलाई आज्ञा िदनु भए झैं मोशाले भने।
मािनसहरू सब ैभेट हुने पालमा सँग ैभेला भए। 5 मोशाले
मािनसहरूलाई भने, “यो परमप्रभुले आज्ञा िदनु भएको कुरा यही हो।”

6 तब मोशाले हारून र ितनका छोराहरूलाई ल्याए अिन पानीले
नुहाइिदए। 7 तब मोशाले हारूनलाई बुनेको कमेज पिहराइिदए अिन
ितनको कम्मरमा पटुका बाँिधिदए। त्यसपिछ हारूनलाई अलखा पिहराए
तब मोशाले ितनलाई एपोद बाँिधिदए। मोशाले एपोदलाई अलखामा
बाँिधिदए। 8 तब उनले हारूनको छातीमा न्यायको छाती पाता
लगाइिदए अिन गोजीमा ऊरीम र तुम्मीम रािखिदए। 9 परमप्रभुले आज्ञा
िदनुभए अनुसार ितनले हारूनलाई टाउकोमा फेटा बाँिधिदए अिन
फेटाको अिघल्लो भागमा सुनको पिवत्र मुकुट लगाइिदए।

10 मोशाले अिभषेक तेल िलएर पिवत्र पालको प्रत्येक ठाउँ र
चीजहरूमा छिर्किदए। अिन यसरी ितनले, ती सब चीजहरूलाई पिवत्र
पार।े 11 उनले अिभषेक तेल वेदीमा सात पल्ट छिर्किदए। उनले
अिभषेक तेल वेदी अिन भाँड-कँुडाहरू हातमुख धुने भाँडो अिन कचौरा
राख्ने ठाउँलाई पिवत्र बनाउन छिर्किदए। 12 त्यसपिछ हारूनलाई शुद्ध
पानर् अिभषेक तेलको केही अशं ितनको िशरमा खन्याइ िदए। 13

त्यसपिछ मोशाले हारूनका छोराहरूलाई ल्याए र बुनेको किमज पिहराई
पटुका बाँिधिदएर ितनीहरूलाई टोपी लगाइिदए अिन यी सब ैमोशाले
परमप्रभुको आज्ञा अनुसार गरकेा िथए।

14 यसपिछ उनले पापबिलको साँढे ल्याए। हारून र ितनका
छोराहरूले त्यस साँढेको टाउकोमािथ आफ्ना-आफ्ना हात राखे, 15

अिन मोशाले त्यो साँढेलाई माररे र केही रगत आफ्नो औलंाहरूमा िलएर
वेदीको कुना-कुना सबिैतर दले। यस प्रकार ितनले वेदी पिवत्र पार।े अिन
बाँकी रहेको रगत वेदीको आधारमा खन्याए। यसरी ितनले प्रायिश्चत गनर्
वेदी पिवत्र बनाए। 16 मोशाले साँढेको िभत्र्यांशको बोसो, कलेजो बोसो,
दइुवटा मृगौलाहरू अिन ितनीहरूमािथ भएको बोसो िनकाले अिन यी
वेदीमा जलाए। 17 त्यसपिछ ितनले साँढेको अरू बाँकी रहेको छाला,
मासु, गोवर तथा अरू भागहरू परमप्रभुको आज्ञा अनुसार पाल बािहर
जलाइिदए।

18 त्यसपिछ ितनले होमबिलको िनिम्त एउटा भेंडा ल्याए अिन हारून
अिन ितनका छोराहरूले त्यस भेंडाको िशरमािथ ितनीहरूको हात राखे।
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19 तब मोशाले भेंडालाई मार ेअिन यसको रगत वेदीको चारिैतर
छिर्किदए। 20 भेंडालाई ितनले टुक्रा-टुक्रा पाररे काटे अिन टाउको,
टुक्राएको मासु अिन बोसो आगोमा जलाए। ितनले भेंडाको आन्द्रा-भँुडी
र खटु्टाहरू पानीले धोए अिन सम्पूणर् भेंडालाई न ैवेदीको आगोमािथ
राखे। यो सुगिन्धत बास्नाको लािग होमबिल िथयो। यो परमप्रभुले
मोशालाई िदएको आदेश अनुसार आगोद्वारा िदइने होमबिल िथयो।

22 त्यसपिछ ितनले पूजाहारी िनयकु्त भएकोमा अपर्ण गिरएको अकोर्
भेंडा ल्याए अिन हारून र ितनका छोराहरूले आफ्नो हातहरू त्यस
भेंडाको टाउकोमािथ राखे। 23 त्यसपिछ ितनले त्यो भेंडालाई माररे
त्यसको रगत हारूनको दािहने कानको लोतीमा, दािहने हात र दािहने
खटु्टाको बुढी ओलंाहरूमा लगाइिदए। 24 मोशाले हारूनका
छोराहरूलाई अिघ ल्याए अिन ितनीहरूको दािहने कानको लोती दािहने
हातको औलंो र दािहने खटु्टकाको बुढी औलंाहरूमा रािखिदए अिन
रहेको रगत वेदी विरपिर छिर्किदए। 25 ितनले बोसो, बोसे पुच्छर
आन्द्रा-भँुडी छोप्ने सब ैबोसो, कलेजो छोप्ने मासु, बोसोिसत ैदइुवटा
िमगौला र दािहने िफला िलए। 26 परमप्रभु अिघ रािखएको खमीर रिहत
रोटीको डालोबाट उनले एउटा मोटो अखमीर रोटी, अकोर् एउटा
अखमीर ेरोटी तेल िमसाएको र अखमीर ेफुलौरो अिन ितनीहरूलाई
बोसो र दािहने ितघ्रामािथ राखे। 27 तब मोशाले ती खाद्यहरू हारून
अिन ितनका छोराहरूको हातमा रािखिदए अिन परमप्रभुअिघ डोलाउने
बिलको रूपमा मािथ उठाए। 28 तब ितनले ितनीहरूको हातबाट खाद्य
िलए अिन होमबिलको वेदीमािथ रािखिदए। यो पूजाहारीहरूको िनयिुक्त
िनिम्त बिलदान िथयो। यो एउटा सुगिन्धत समुद्रघर भेटी हो जसले
परमप्रभुलाई खशुी पायोर्। 29 परमप्रभुको आदेश अनुसार परमप्रभुमािथ
ह्याकुलो िवशेष उपहारको रूपमा हल्लाए। पूजाहारीहरूलाई िनयकु्त गनर्का
िनिम्त यो मोशाको भेंडाको भाग िथयो।

30 ितनले केही अिभषेक गरकेो तेल अिन रगत िलए जो वेदीमा िथयो
अिन त्यसलाई हारून र ितनका छोराहरू र ितनीहरूको लुगाहरूमािथ
छकेर् । यसरी ितनले हारून र ितनका छोराहरूसिहत ितनीहरूका
लुगाहरूसँग ैपिवत्र पार।े

31 ितनले हारून र ितनका छोराहरूलाई भने, “भेट हुने पालको
प्रवेशद्वारमा मासु उिसन र अिभषेक डालोमा भएको रोटीहरूिसत खाऊ।
32 ितमीहरूले खाएर उब्रेको मासु र रोटी आगोमा जलाइ देऊ। 33

ितमीहरू पूजाहारी अिभषेक भएको िदनदेिख सात िदनसम्म बािहर कतै
नजानु, अिभषेकको समय सात िदन हो ितमीहरूले सात िदन पूरा
नहोउन्जेल भेट हुने पाल छोड्नु हँुदनै। 34 ितमीहरूलाई पूजाहारी पदमा
िनयिुक्त गराउन पिवत्र पानर् परमप्रभुले आज्ञा गनर् ु भएको िथयो जुन आज
गिरयो। 35 मलाई आज्ञा गिरएको छ ितमीहरू सात िदनसम्म रात-िदन
भेट हुने पालको प्रवेशद्वारमा बस्नुपछर्  अिन परमप्रभुको आज्ञा पालन
गनर् ुपछर्  जसले गदार् ितमीहरूको मृत्य ुहुने छैन।”

36 परमप्रभुले मोशा माफर् त जे जित आज्ञा गनर् ु भएको िथयो हारून र
ितनका छोराहरूले सब ैपालन गर।े

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे पूजाहारीहरूलाईपूजाहारीहरूलाई ग्रहणग्रहण गनगनर्र् ुभयोुभयो

आठौं िदनमा मोशाले हारून, ितनका छोराहरू र इस्राएलका
बूढा प्रधानहरूलाई बोलाए। 2 हारूनलाई उनले भने,
“बगालबाट िनष्खोट एउटा बाछा पापबिलको िनिम्त अिन

होमबिलको िनिम्त एउटा िनष्खोट भेंडा ल्याएर परमप्रभु सम्मुख बिल
चढाऊ। 3 इस्राएलका मािनसहरूलाई भने, ‘परमप्रभुको अिघ
पापबिलको िनिम्त एउटा बोका, िनष्खोट एक बषर् पुगेको एउटा बाछा
अिन होमबिलको िनिम्त िनष्खोट एउटा एक बषर्को पाठा ल्याऊ। 4

अिन एउटा थुमा, एउटा साँढे र एउटा भेंडा मेलबिलको िनिम्त अिन
अन्नबिल तेलिसत िमसाएका उपहारहरू परमप्रभु कहाँ िलएर आऊ
िकनभने आज परमप्रभु ितमीहरूको अिघ प्रकट हुनुहुनेछ।’”

5 यसथर् मोशाले आज्ञा िदए अनुसार भेट हुने पालअिघ ितनीहरूले
चीजहरू ल्याए। सम्पूणर् मािनसहरू परमप्रभुअिघ आएर उिभए। 6

त्यसपिछ मोशाले भने, “परमप्रभुले ितमीहरूलाई यस्तो कायर् गनर् ु भनी
आज्ञा िदनु भएको िथयो जसले गदार् परमप्रभुको मिहमा ितमीहरू प्रित
झिल्कयोस्।”

7 त्यसबेला मोशाले हारूनलाई भने, “ितमी वेदीको निजक जाऊ,
ितम्रो पापबिल अिन होमबिल चढाऊ, आफ्नो र मािनसहरूको िनिम्त
पाप प्रयािश्चत गर। परमप्रभुले आज्ञा गनर् ु भएको अनुसार मािनसहरूले
ल्याएको बिलदानहरू चढाएर ितनीहरूका िनिम्त प्रायिश्चत गर।े”

8 त्यसपिछ हारून आफ्नो िनिम्त वेदीको निजक गएर पापबिलको
िनिम्त बाछो मार।े 9 पिछ हारूनका छोराहरूले ितनको निजक त्यसको
रगत ल्याए, अिन ितनले आफ्नो औलंोमा रगत िलएर वेदीको कुना
कुनामा लगाए अिन बाँकी रगत वेदीको आधारमा खन्याए। 10 तब
परमप्रभुले मोशालाई आदेश गनेर् िबित्तकै हारूनले मृगौला, गभर्जालो,
कलेजो ढाक्ने मासु अिन पशुको बोसो वेदीमा जलाए। 11 पाल बािहर
हारूनले मासु र छाला आगोमा जलाइिदए।

12 त्यसपिछ ितनले होमबिल स्वरूप भेंडा मार।े हारूनका छोराहरूले
ितनलाई रगत िदए अिन वेदीका विरपिर छकेर् । 13 अिन हारूनका
छोराहरूले पशुका टुक्राहरू अिन यसको टाउको उसलाई िदए। तब
हारूनले ती सब ैवेदीमा जलाए। 14 फेिर ितनले आन्द्रा-भँुडी र खटु्टा
पखालेर होमबिलसँग ैवेदीमािथ जलाए।

15 त्यसपिछ ितनले मािनसहरूको िनिम्त बिलदान ल्याएर
ितनीहरूको पापबिलको बोका मार ेअिन पिहला गर ेजस्त ैपापबिलको
िनिम्त जलाए। 16 त्यसपिछ हारूनले होमबिल ल्याए अिन आज्ञानुसार
बिल िदए। 17 तब ितनले अन्नबिल ल्याए अिन त्यसबाट एक मुठ्ठी िलएर
िबहानको होमबिलिसत वेदीमा चढाए।

18 अिन ितनले मािनसहरूको मेलबिलको िनिम्त साँढे र भेंडा मार।े
हारूनका छोराहरूले रगत िलएर ितनलाई िदए अिन ितनले त्यो सब ैितर
छकेर् । 19 अिन साँढे र भेंडाको बोसो, आन्द्रा-भँुडी छोप्ने बोसो, मृगौला
र कलेजा छोप्ने मासु ितनका छोराहरूले ितनलाई िदए। 20 ितनीहरूले
ह्याकुलामािथ बोसो राखे अिन ितनले त्यो बोसो वेदीमािथ जलाए। 21

अिन मोशालाई परमप्रभुले िदएको आदेश अनुसार उनले परमप्रभुलाई
ह्याकुलो र दािहने ितघ्रा डोलाउने बिलको रूपमा चढाए।

22 तब हारूनले मािनसहरू प्रित हात उठाएर ितनीहरूलाई आशीवार्द
िदए। यसरी पापबिल, होमबिल र मेलबिल चढाई िसध्याए पिछ ितनी
वेदीबाट तल ओिर्लए।

23 त्यसपिछ मोशा र ितनी भेट हुने पालमा गए। जब ितनीहरू बािहर
आए ितनीहरूले मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए। तब परमप्रभुको मिहमा
सब ैमािनसहरूमा झिल्कयो। 24 परमप्रभुको सामुन्नेबाट आगो उत्पन्न
भयो अिन वेदी मािथको होमबिल र बोसोलाई खरानी पायोर्। जब सबै
मािनसहरूले यो देखे ितनीहरू कराए अिन आ-आफ्ना अनुहार भूइँितर
िनहुराए।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे नादाबनादाब अिनअिन अबीहअबीहूू नष्टनष्ट पानपानर्र् ु ुहहुुन्छन्छ

त्यसपिछ हारूनका छोराहरू नादाब र अबीहूले
परमप्रभुअिघ धूप जलाउनको लागी आफ्नो धूपदानीमा
आगो प्रयोग गदैर् सल्काए जसकालािग उहाँले ितनीहरूलाई

अनुमित िदनु भएको िथएन। 2 यसथर् परमप्रभुको उपिस्थितबाट आगो
िनिस्कयो र ितनीहरूलाई परमप्रभुको सामुन्ने जलायो।

3 त्यसपिछ मोशाले हारूनलाई भने, “परमप्रभुले जे भन्नु भएको िथयो
त्यसको अथर् यही िथयो। ‘पूजाहारीहरू जो मेरो सामुन्ने आउँछन्
ितनीहरूद्वारा म सम्मािनत हुनुपछर्  अिन सबकैोअिघ म पिवत्र हुनुपछर् ।’”
अिन हारून नबोली बसे।

4 मोशाले हारूनका काका उज्जीएलका छोराहरू मीशाएल र
एलसापानलाई बोलाए अिन भने। उनले ितनीहरूलाई भने, “आऊ अिन
आफ्ना काकाको छोराहरूलाई पिवत्र स्थानबाट बािहर पालसम्म
लजैाऊ।”

5 यसलेै ितनीहरूले उनीहरूलाई पिहरकैे पोषाकमा मोशाको आदेश
अनुसार पाल बािहर उनीहरूलाई उठाएर लगे।

6 तब मोशाले हारून र ितनका छोरा एलाजार र ईतामारलाई भने,
“ितनीहरूको िशरको कपाल नखौर शोक देखाउनलाई आफ्ना लुगाहरू
नच्यात, तब ितमीहरू मनेर् छैनौ, अिन परमप्रभु सब ैमािनसहरूको
िवरूद्धमा क्रोिधत हुनुहुने छैन। तर नादाब र अबीहूका लािग जो
परमप्रभुद्वारा उत्पन्न गरकेो आगोले गदार् मर,े इस्राएलका सारा
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बािसन्दाहरू जो ितमीहरूका आफन्त छन् िवलाप गनर् सक्छन्। 7 भेट
हुने पालको प्रवेशद्वार, बािहर ितमीहरू नजानु नत्र ितमीहरू मनेर् छौ।
िकनभने परमप्रभुले अिभषेक गरकेो तेल ितमीहरूमािथ छ।” यसकारण
ितनीहरूलाई मोशाले जे भनेका िथए त्यही गर।े

8 त्यसपिछ परमप्रभुले हारूनलाई भन्नुभयो, 9 “जब ितमी र ितम्रा
छोराहरू भेट हुने पालिभत्र पस्छौ ितमीहरूले दाखरस अथवा मादक
वस्तु िपउनु हँुदनै नत्र ितमीहरू मनेर्छौ। यो िनयम भिवष्यका ितम्रा
सन्तानहरूको िनिम्त सधैँ रहोस्। 10 िकनभने ितमीहरूले कुन पिवत्र
अिन कुन अपिवत्र र कुन शुद्ध अिन कुन अशुद्धमा भेद राख्नुपछर् । 11

अिन परमप्रभुले मोशाद्वारा इस्राएलीहरूलाई िदनुभएको िनयमहरू
ितनीहरूलाई िसकाउनुपछर् ।”

12 मोशाले हारूनका बाँचेका छोराहरू एलाजार र ईतामरलाई भने,
“अन्नबिल लजैाऊ जो रहेको छ यसमा कुन ैखमीर निमसाऊ अिन
वेदीको निजक गएर खाऊ िकनभने यो अितन ैपिवत्र छ। 13 अिन यो
ितमीहरूले पिवत्र ठाउँमा खानु िकनभने यो ितमी अिन ितम्रा छोराहरूको
िनिम्त परमप्रभुलाई चढाइएको अशं हो। त्यसको लािग मलेै आज्ञा
िदएकोछु।

14 “ितमी र ितम्रा छोरा-छोरीहरूले समारोह शुद्ध ठाउँमा बसेर
डोलाउने बिलको ह्याकुलो र ितघ्रो खान सक्छौ िकनभने ितनीहरू ितमी
र ितम्रा छोरा-छोरीहरूको िनिम्त इस्राएलका मािनसहरूद्वारा मेलबिलको
रूपमा िदइएका छन्। 15 ितनीहरूले डोलाइएको बिलको ितघ्रा र
ह्याकुलो अिन बोसो पिन आगोद्वारा चढाउन ल्याउनु पछर् । यो ितमी र
ितम्रा नानीहरूको िनिम्त परमप्रभुको आदेश अनुसार सधैँको िनिम्त
हुनेछ।”

16 जब मोशाले पापबिलको बोको खोजे तब उनले त्यो पिहले न ैपोली
सकेको पाए। यसथर् एलाजार र ईतामार, जो हारूनका बाँचेका छोराहरू
हुन, ितनीहरूिसत मोशा िरसाए उनले भने, 17 “ितमीहरूले िकन
पापबिलको मासु पिवत्र स्थनमा बसेर खाएनौ? िकनभने त्यो बिल
अत्यन्त ैपिवत्र हो। अिन परमेश्वरले मािनसहरूको दोष िनवारणको िनिम्त
परमप्रभुअिघ ितमीहरूलाई िदनुभएको हो। 18 ितमीहरूले बोकाको रगत
पिवत्र स्थलिभत्र ल्याएनौ। यसथर् मलेै आदेश अनुसार ितमीहरूले पिवत्र
स्थान िभत्र मासु खाएको हुनु पछर् ।”

19 तब हारूनले मोशालाई भने, “आज कै िदन ितनीहरूले आफ्ना
पापबिल र होमबिल परमप्रभुको सामु चढाए तापिन ममािथ यस्ता
कुराहरू पिरआएका छन्। यिद मलेै आज पापबिलको मासु खाएको भए,
के यसले परमप्रभुलाई खशुी बनाउने िथयो?”

20 जब मोशाले यी कुरा सुने, ितनी यो कुरासँग सहमत भए।

सामूिहकसामूिहक भोजनकोभोजनको िनयमिनयम

परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई भनः पृथ्वीका प्राणीहरूमध्ये ितमीहरू यी
प्राणीहरू खान सक्छौः 3 ितमीहरू कुन ैपिन प्राणी खान

सक्छौ जसको खरु िचिरएको हुन्छ अिन जो उग्राउँछ।
4 “ितमीहरूले ऊँट खानु हँुदनै िकनभने यो उग्राउँछ तर यसको खरु

िचिरएको छैन, भुइँभालु िकनभने यो उग्राउँछ तर यसको खरु िचिरएको
हँुदनै। खरायो यद्यिप यो उग्राउँछ। यसको खरु िचिरएको हँुदनै िकनभने
यी अशुद्ध हुन्। 7 अिन सँुगुर-यसको खरु िचिरएको त छ तर यसले
उग्राउँदनै, यसथर् यो ितमीहरूको िनिम्त फोहोर तथा अशुद्ध छ। 8

ितमीहरूले यी पशुहरूको मासु नखानु अिन या पशुहरूको िसनु नछुनु।
यी पशुहरू ितमीहरूको िनिम्त अशुद्ध अिन फोहोर हुन्।

समुद्रीसमुद्री खाद्यखाद्य िवषयमािवषयमा िनयमिनयम

9 “पानीमा हुने सब ैप्राणीहरू ितमीहरूले खान सक्छौ, जलचर
प्राणीहरूमा जसको पखेंटा र कत्ला हुन्छ, चाहे त्यो नदी अथवा
समुद्रको, ितमीहरू खान सक्छौ। 10 नदी अिन समुद्रका सबै
प्राणीहरूमा जसको पखेंटा अथवा कत्ला हँुदनै त्यसलाई घृणा गनर् ु अिन
नखानु। यस्ता पशुहरू ितमीहरूको िनिम्त घृिणत हुन अिन ितमीहरूले
ितनीहरूको मासु खानु हँुदनै ितमीहरूले ितनीहरूको मृत शरीरहरूलाई

छुनु हँुदनै। 12 जलचर प्राणीहरू मध्ये जसको पखेंटा अिन कत्ला हँुदनै
त्यसको मासु खानु ितमीहरूको िनिम्त िनषेध मान्नुपछर् ।

चराहरूचराहरू जोजो खानुखान ुहहँँुुददैनैन
13 “चराहरूमा यी ितमीहरूको िनिम्त घृिणत हुन् अिन ितमीहरूले

ियनीहरूको मासु खानु हँुदनै: गरूड़, िगद्ध, कालो िगद्ध, 14 रातो चील र
सब ैप्रकारका कालो चील, 15 सब ैथरीका कागहरू, 16 ठूलो
लाटोकोसेरो, कराउने लाटोकोसेरो, समुद्री चराहरू र सब ैजातका
बाजहरू, 17 सानो लाटोकोसेरो, पानी काग, भुल्का, 18 सेतो
लाटोकोसेरो, मरुभूिममा हुने लाटोकोसेरो, माछा खाने चील, 19 साँरस,
सब ैप्रकारको बकुल्ला, फाप्रेचरो र चमेरो।

िकराहरूकोिकराहरूको मासुमास ुखानखानेे िनयमिनयम

20 “ितमीहरूले प्रत्येक पखेंटा भएका िकराहरूलाई जो घस्रेर
िंहड्छन्, खानमा बारकेो सम्झनु पछर् । 21 तर ितमीहरूले उिफ्रने जोनीर्
भएका खटु्टा हुने पखेंटा भएका िकराहरू खान सक्छौ। 22 यी िकराहरू
मध्ये ितमीहरूले खान सक्छौः प्रत्येक प्रकारको सलह, पखेंटा सलह;
प्रत्येक जातको िकथ्रा र फटेङ्ग्रा खानु सक्छौ।

23 “चार खटु्टे तर पखेंटा भएका प्रत्येक जातका िकराहरू ितमीहरूको
िनिम्त घृिणत हुन्छ, यो ितमीहरूले खानु िनषेध मान्नुपछर् । 24 िनम्न
िलिखत प्राणीहरूले ितमीहरूलाई फोहोर अिन अपिवत्र पाछर् । कुन ैपिन
मािनस जसले ितनीहरूको िसनु छुन्छ त्यो साँझसम्म अपिवत्र रहन्छ।
25 अिन कुन ैपिन मािनस जसले िसनु बोक्छ, उसले आफ्नो लुगा
धुनुपछर्  अिन साँझसम्म त्यो अपिवत्र रहनेछ।

पशुहरूकोपशुहरूको िवषयमािवषयमा धधेेररै ैिनयमहरूिनयमहरू

26 “कुन ैप्राणी जसको िचिरएको खरु त छ तर उग्राउँदनै भने त्यो
ितमीहरूको िनिम्त अपिवत्र हो। जसले पिन यसलाई छुन्छ अशुद्ध हुन्छ।
चार खटु्टाले िंहड्छ तर पन्जाले टेकेर िंहड्छन् भने त्यस्तो प्रत्येक पशु
ितमीहरूको िनिम्त अपिवत्र हो। कुन ैपिन मािनस जसले त्यसलाई छुन्छ
त्यो साँझसम्म अपिवत्र हुन्छ। 28 जसले यस्तो पशुको लाश बोक्छ,
साँझसम्म अशुद्ध रहन्छ अिन यसले आफ्नो लुगा धुनुपछर् । त्यस्ता
पशुहरू ितमीहरूको िनिम्त अशुद्ध हुन्।

घस्रनघस्रनेे पशुहरूकोपशुहरूको िवषयमािवषयमा िनयमहरूिनयमहरू

29 “भँूईमा घस्रने प्राणीहरू मध्ये ियनीहरू ितमीहरूको िनिम्त
अपिवत्र हुन्-जस्त ैन्याउरीमुसो, मुसो, सब ैजातको छेपारोहरू, 30

माउसुली, गोहोरो, भालेमँुग्रो, बालुवामा हुने छेपारो अिन रगं बद्लने
छेपारो। 31 घस्रनेहरूमा ियनीहरू ितमीहरूको िनिम्त अशुद्ध हुन्। कसलेै
यी प्राणीहरूमध्ये कुनकैो पिन लाश छोए त्यो मािनस साँझसम्म अशुद्ध
रहनेछ।

अशुद्धअशुद्ध पशुहरूकोपशुहरूको िवषयमािवषयमा िनयमहरूिनयमहरू

32 “अिन यिद अशुद्ध पशुहरू मध्ये कुन ैमछर्  अिन केिह कुरामा पछर्
तब त्यो वस्तु अशुद्ध हुनेछ यो काठ, लुगा, छाला, पाठाको छालाको लुगा
(भाङग्रा), अथवा कुन ैकाम आउने भाँडो िकन नहोस्। यिद यस्तो भए,
यसलाई पानीमा डुबाउनु पछर्  अिन यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। 33

माटोको भाँडामा मरकेा यी प्राणीहरूमध्ये कुन ैपर ेत्यो भाँडोमा रहेको
चीज पिन अशुद्ध हुन्छ र त्यो भाँडा फुटाउनु पछर् । 34 यिद त्यो भाँडामा
पानी िथयो अिन त्यसले अकोर् कुन ैखाद्य छुन्छ। त्यो अशुद्ध हुनेछ। अिन
यिद कुन ैिपउने वस्तु त्यस भाँडामा िथयो भने त्यो पिन अशुद्ध हुनेछ।
35 यिद त्यो मरकेो वस्तुको कुन ैपिन अगं मात्र केही चीजमा पर ेत्यो
चीज अशुद्ध हुनेछ। यिद त्यो बस्तु चुला अथवा अँगेटी हो भने त्यो
भत्काउनु पछर् ।

36 “तर यिद कोही पानीको मुहान अथवा कूवाँमा भए त्यो अशुद्ध
हँुदनै तर जसले मरकेो लाश छुन्छ त्यो चाँिह अशुद्ध हुन्छ। 37 अिन यिद
त्यो मृत देह कुन ैबीउमािथ झर ेत्यो बीउ शुद्ध न ैरहन्छ। 38 तर यिद ती
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बीउहरूमािथ पानी हालेको छ र त्यस्तो िसनु पयोर् भने ती बीउहरू
ितमीहरूको िनिम्त अशुद्ध हुनेछन्।

39 “यिद ितमीहरूलाई खानको िनिम्त अनुमित िदइएको पशुहरू मध्ये
कुन ैपशु मयोर् भने, र जसले त्यो मृत पशुको शरीरलाई छोयो भने त्यो
व्यिक्त साँझसम्म अशुद्ध हुनेछ। 40 यिद कसलेै त्यस मरकेो पशुको कुनै
भागको मासु खान्छ तब त्यस मािनसले आफ्नो लुगा धुनु पछर्  र
साँझसम्म ऊ अशुद्ध रहनेछ। यिद कसलेै त्यस्तो पशुहरूको लाश छुन्छ
ऊ साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ अिन उसले आफ्ना लुगाहरू धुनु पछर् ।

41 “अिन प्रत्येक प्राणी जो भुइँमा घस्रन्छ त्यसलाई ितमीले घृणा
गनैर्पछर्  अिन ितमीले त्यो खानु हँुदनै। 42 कुन ैपिन प्राणी जो भुइँमा
आफ्नो पेटले सुल्कन्छ अथवा चार अथवा धेर ैखटु्टाले घस्रन्छ त्यस्तो
प्राणी ितमीहरूले खानु हँुदनै। ितनीहरूलाई घृणा गनर् ुपछर् । 43 यस्ता
घस्रने प्राणीबाट ितमीहरू कुन ैपिन पिरिस्थितमा अशुद्ध नहुनु।
ियनीहरूलाई छोएर अशुद्ध नबन। 44 िकनभने म परमप्रभु ितमीहरूको
परमेश्वर हँु। ितमीहरूले आफूलाई पिवत्र राख्नु पछर् । ितमीहरू पिवत्र होऊ
िकनभने म पिवत्र छु। ितमीहरू भूइँमा प्राणीहरूद्वारा अशुद्ध हुनु हँुदनै 45

म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु जसले ितमीहरूलाई िमश्र देशबाट
ितमीहरूका परमेश्वर हुनका िनिम्त बािहर ल्याएँ, ितमीहरू पिवत्र बन
िकनभने म पिवत्र छु।”

46 पशु, पकं्षी, जलचर अिन भूइँमा घस्रने सब ैप्राणीहरूका िनिम्त
िविधहरू यी न ैहुन्। 47 पिवत्र र अपिवत्र र पशुहरूमा मासु खानु हुने र
नहुने छुट्याउने िनयम यी न ैहुन्।

सुत्कसुत्केेरीकारीका िनयमहरूिनयमहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई भनः

“यिद कुन ैस्त्री गभर्वती हुन्छे र एउटा छोरा जन्माउँछे तब
ऊ सात िदनसम्म अशुद्ध रहन्छे जस्तो ऊ रजस्वलाको समयमा अशुद्ध
हुन्छे। 3 अिन आठौं िदनमा नवजात बालकको खतना गिरनुपछर् । 4

सुत्केरी आइमाईले शुिद्धकरणको िनिम्त तेत्तीस िदनसम्म पखर्नुपछर् ।
आइमाईले कुन ैपिवत्र चीज छुनु हँुदनै तथा पिवत्र स्थानितर जानु हँुदनै
जबसम्म उसको शुद्धी हुने िदन पूरा हँुदनै। 5 यिद कुन ैस्त्रीले छोरी
जन्माइ त्यो स्त्री स्वाभािवक रजस्वलाको िदनमा झैं दइु हप्तासम्म अशुद्ध
रहन्छे। अिन उसले आफ्नो रजस्वलाबाट शुद्धीकरणको िनिम्त छयसठ्ठी
िदनसम्म पखर्नुपछर् ।

6 “शुद्ध हुने िदन शेष भएपिछ उसले छोरा पाएकी होस् अथवा छोरी,
होमबिलको िनिम्त एउटा एक बषेर् थुमा अिन पापबिलको िनिम्त परवेाको
एउटा बच्चा अथवा ढुकुरको बच्चा उसले पूजाहारी कहाँ भेट हुने पालको
प्रवेशद्वारमा ल्याउनुपछर् । 7 त्यसपिछ पूजाहारीले उसको बिल
परमप्रभुलाई चढाउँछन् र ऊ सुत्केरी आफ्नो रजस्वलाबाट शुद्ध हुन्छे।
यो नानी जन्माउँने कुन ैपिन स्त्रीको िनिम्त िविध हो। 8 यिद उसले थुमा
चढाउन सिक्तन भने होमबिल र पापबिलको िनिम्त एक जोडी परवेाका
बचेरा अथवा ढुकुर ल्याउनु पछर्  र पूजाहारीले उसलाई शुद्ध पाछर्  अिन
ऊ शुद्ध हुन्छे।”

चमचमर्र् रोगरोग ससंबंन्धीबन्धी िनयमहरूिनयमहरू

परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, 2 “यिद कुनै
मािनसको आफ्नो शरीरको छालामा कुन ैवणार्न्तर दाग,
िविफरा अथवा कुन ैघाऊ छ भने त्यसबाट कुन ैहािनकारक

चमर् रोग हुन सक्ने सम्भावना रहे उसलाई हारून अथवा ितनका
पूजाहारी छोराहरू भएको ठाउँमा लजैानु पछर् । 3 पूजाहारीले उसको
चमर्रोग जाँच गनर् ु पछर् , अिन यिद पूजाहारीले घाउमा भएका रौं फुलेको
थाहा पए र घाऊ छालाभन्दा गिहरो छ भन्ने थाहा भयोभने तब त्यो
हािनकारक चमर्रोग हो। तब पूजाहारीले त्यस मािनसलाई जाँिच सकेपिछ
त्यस मािनसलाई अशुद्ध घोषणा गिरनु पछर् ।

4 “तर यिद त्यो दाग उसको शरीरको छालामािथ चहिकलो दाग मात्र
हो अिन त्यो छालाभन्दा गिहरो छैन अिन रौं पिहल्य ैफुलेको छैन तब
पूजाहारीहरूले उसलाई सात िदनसम्म अरू मािनसहरूदेिख अलग्गै
राख्नु पछर् । 5 यिद उसको जाँचमा त्यो घाउमा पिरवर्तन नभए, अथवा

घाउ नफैिलएको भए, पूजाहारीले त्यस मािनसलाई अरू सात िदन
अलग्ग राख्नु पछर् । 6 अिन सातौं िदनमा पूजाहारीले त्यो घाउलाई एक
पल्ट फेिर जाँच गनर् ु पछर् , र यिद त्यो घाउ मत्थर भएको छैन अिन
छालाको अरू ठाउँितर िंफिजएको छैन भने तब पूजाहारीले उसलाई शुद्ध
घोषणा गनर् ु पछर् । त्यो केवल खिटरा हो। अिन त्यस मािनसले आफ्नो
लुगा धुनु पछर्  अिन ऊ शुद्ध हुनेछ।

7 “तर यिद त्यस मािनसले पत्तो लगाउँछ पूजाहरीले जाँच गरपेिछ
उनले घोषणा गनर् ु अिघ घाउ बढेको छ, तब ऊ फेिर जाँच
गराउनकालािग पूजाहारीकहाँ जानु पछर् । 8 अिन यिद पूजाहारीले जाँच
गदार् छालाको घाउ फैिलएको पाए त्यस मािनसलाई पूजाहारीले अशुद्ध
ठहराउनेछन्। यो एक हािनकारक रोग हो।

9 “यिद कुन ैमािनसलाई छालाको सरूवा रोग लागे उसलाई
पूजाहारीकहाँ ल्याउनुपछर् । 10 यिद पूजाहारीले जाँच गदार् रोगीको
छालामा सेतो सुिनएको पाउनु भयो र त्यसको रौं सेतो भएको र सुिनएको
ठाऊँमा आलो घाउ रहेछ भने, यो धेर ैसमय सम्म रहने छालाको रोग हो
र पूजाहारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्।

12 “यिद त्यो चमर्रोग शरीर भरी टाउकोदेिख खटु्टासम्म फैिलएको छ
भने 13 पूजाहारीले जाँच गररे उसलाई शुद्ध ठहराउन सक्छन् कारण ऊ
सेताम्मे भएको हुन्छ र ऊ शुद्ध हो। 14 तर त्यस मािनसमा आलो मासु
देिखने िबित्तकै अशुद्ध हुनेछ। 15 आलो मासु अशुद्ध हो र पूजाहारीले
जाँच गनेर् िबित्तकै त्यो अशुद्ध भनी ठहराउने छन्। त्यो सरूवा रोग हो।

16 “अिन फेिर आलो मासु सेतो हुन्छ तब मािनसले पूजाहारीकहाँ
अवश्य ैजानुपछर्  अिन पूजाहरीले त्यस मािनसलाई जाँच गनर् ु पछर् , यिद
आलो मासु सेतो भएको छ, तब पूजाहारीले त्यस मािनसलाई अवश्यै
शुद्ध घोषणा गनर् ु पछर् , िकनभने त्यो मािनस शुद्ध छ।

18 “यिद कसकैो छालामा एक प्रकारको फोका छ अिन यो िनको
भएको छ, तब त्यस ठाउँमा सेतो दाग अथवा रातो-सेतो चहिकलो दाग
बिनन्छ। 19 पिछ त्यस ठाउँमा सेतो वणार्न्तर रातो सेतो उज्जवल दाग
बिनन्छ, तब त्यो मािनस पूजाहारीकहाँ जाओस्। 20 जब उसलाई जाँच
गदार् यिद पूजाहारीले फोका छाला भन्दा गिहरो भेट्छन् अिन रौं सेतो
भएको छ, पूजाहारीले उसलाई अशुद्ध घोषणा गनर् ु पछर् । यो फोकाबाट
िनस्केको एउटा हािनकारक चमर्रोग हो 21 तर यिद पूजाहारीले सेतो रौं
भेट्दनैन् अिन घाउ छालाभन्दा गिहरो छैन तर नरम भएको छ, तब
उनले उसलाई अरू मािनसहरूबाट सात िदनसम्म छुट्याएर राख्नु पछर् ।
22 यिद त्यो घाउ छालामा फैिलएको पाए त्यो मािनस अशुद्ध भएको
घोषणा गनर् ुपछर्  कारण त्यो एक सरूवा रोग हो। 23 तर यिद त्यो रातो
दाग त्यहाँ फैिलएनँ भने त्यो िपलोको दाग मात्र हो र पूजाहारीले त्यस
मािनसलाई शुद्ध ठहराउनु पछर् ।

24 “अथवा कसकैो छाला पोलेर रातो वणेर् मासु भएको छ भने
पूजाहारीले जाँच गनर् ु पछर्  अथवा पोलेको ठाउँमा सेतो दाग रहे पिन जाँच
गनर् ुपछर्  यिद पूजाहारीले उज्जवल दागमा रौं सेतो भएको अिन घाउ
छालिभत्र गािडन थालेको पाए, 25 यो पोलेको घाउबाट फैिलएको
हािनकारक रोग हो। तर घाउ सुकेको पाए। त्यस मािनसलाई अरूबाट
सात िदनसम्म यो हािनकारक चमर्रोग हुनाले पूजाहारीले अशुद्ध घोषणा
गनर् ुपछर् । 26 तर यिद पूजाहारीले जाँच गदार् त्यो चहिकलो दागमा सेतो रौं
भेट्दनैन् र घाउ पिन छालाभन्दा गािडएको पिन भेट्दनैन्, तर घाउ नरम
भएको भेट्छन्, तब उनले मािनसलाई अरूबाट सात िदन लािग
छुट्याउनु पछर् । 27 त्यसपिछ सातौं िदनमा पूजाहारीले रोगीलाई जाँच
गरून्, यिद रातो दाग छालामा फैिलएको भए उनले त्यस रोगीलाई
अशुद्ध घोषणा गरून् कारण यो एक हािनकारक चमर्रोग हो। 28 तर यिद
त्यो रातो दाग आफ्न ैस्थानमा रही अरूितर फैिलएन भने र त्यो नरम
रहे, पोिलएको बाट भएको वणार्न्तर हो र पूजाहारीले त्यस मािनसलाई
शुद्ध घोषणा गरून् िकनभने उसको त्यो पोिलएको घाउबाट बिनएको दाग
मात्र हो।

29 “यिद कुन ैपुरूष अथवा स्त्रीको टाउको अथवा िचउँडोमा सरूवा
घाउ िनस्केको छ अिन घाउ छालभन्दा गिहरो कपाल पातलो र पहेलो
छ, तब पूजाहारीले उसको घाउ जाँच गनर् ु पछर् । 30 अिन पूजाहारीले
घाउ हािनकारक भएको घोषणा गनर् ु पछर् । 31 पूजाहारीको जाँचमा यिद
दाग छालाभन्दा गिहरो छैन अिन त्यहाँ कालो कपाल पाएको छैन भने
त्यस मािनसहरूलाई अरूबाट सात िदनसम्म छुट्याउन पछर् । 32 सातौं
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िदनको िदन पूजाहारीले घाउ जाँच्नु पछर् । यिद घाउ फैिलएको छैन।
त्यसमा पहेलो रौं छैन अिन बािहरी छालाभन्दा दाग गिहिरएको छैन। 33

त्यस मािनसले दारी आफैं  काटोस्। तर उसले दाग चाँिह नकाटोस्।
पूजाहारीले त्यस रोगी मािनसलाई सात िदनको िनिम्त फेिर अरू
मािनसहरूबाट अलग राखून्। 34 सातौं िदनको िदन पूजाहारीले उसको
दाग जाँचून् अिन यिद उसले त्यो दाग छालामा फैिलएको नभेटे र दाग
िनस्केको ठाउँको छाला नदिबएको भए पूजाहारीले उसलाई शुद्ध घोिषत
गरून्। त्यस मािनसले आफ्नो लुगा धोओस् र शुद्ध होस्। 35 तर यिद
त्यो मािनस शुद्ध घोिषत भए पिछ दाग छालामा फैिलए। 36 यिद दाग
छालमा िफँिजएको छ भने पूजाहारीले उसको जाँच गनर् ु पछर्  यिद छालामा
दाग िफँिजएको भेट्नेछन्, पहेंलो कपालको खोजी गनेर् आवश्यकता छैन।
त्यो मािनस अशुद्ध छ। 37 तर यिद दाग िनको भएको घाउ देख्दा
त्यसमा केही पिरवत्तर्न नपाए अिन कालो रौं पलाएको भए त्यो दाग िनको
भएको हो। त्यो मािनस शुद्ध छ अिन पूजाहारीले त्यस मािनसलाई शुद्ध
भनी घोषणा गरून्।

38 “यिद कुन ैपुरूष अथवा स्त्रीको शरीर ैभिर सेतो दाग भए, 39

पूजाहारीले जाँच गनर् ु पछर्  र यिद उनी भन्छन् त्यस मािनसको िजउको
दाग मात्र धिमिलएको सेतो दाग हो, तब यो एउटा डाबर मात्र हो जो
छालामा िनिस्कएको छ। डाबर हािनकारक हँुदनै। त्यो मािनस शुद्ध छ।

40 “जब कुन ैमािनसको टाउकोको कपाल झछर्  भने त्यो मािनस
खइुले मात्र हो अशुद्ध होइन। 41 यिद उसको टाउकोको अिगिल्तर एक
भाग खइुिलयो भने त्यो मािनस शुद्ध हो, ऊ तालु खइुले मात्र हो। 42 तर
उसको खइुलेको तालुमा अथवा िनधारमा रातो घाउ िनिस्कयो भने त्यो
हािनकारक चमर्रोग हो जुन उसको िशरबाट फैिलन शुरू गरकेो हुनु पछर् ।
43 उसलाई पूजाहारीले जाँचून् र यिद त्यसरी जाँच्दा उसको टाउकोमा
अथवा िनधारमा भएको घाउ हािनकारक चमर्रोग जस्तो देिखयो भने, 44

त्यो मािनस अशुद्ध हो कारण उसको त्यो घाउ हािनकारक रोग हो। यसथर्
उसको टाउकोमािथ घाउ िनस्केकोले पूजाहारीले उसलाई अशुद्ध
घोषणा गरून्।

45 “यिद एक जना मािनसलाई हािनकारक चमर्रोग लाग्छ, उसले
आफ्नो लुगाहरू च्यात्नु पछर्  अिन िशरको केश छरपस्ट राख्नु पछर्  अिन
उसले आफ्नो मािथको ओठ छोपेर ‘अशुद्ध! अशुद्ध’ भन्द ैकराउनु पछर् ।
46 त्यो मािनस अशुद्ध रहनेछ जबसम्म उसमा यो रोग रहन्छ। उसले
एकै्ल बस्नु पछर्  अिन उसले आफ्नो घर िशिबर बािहर बनाउनु पछर् ।

47 “जब कुन ैलुगामा, त्यो लुगा ऊनी अथवा सूती जे होस्, 48 कुनै
बुनेको सूती अथवा ऊनी अथवा छालाको कुन ैपिन चीज होस् यिद
त्यसमा ढुस्सी पलायो भने र 49 पलाएको ठाउँ हिरयो अथवा रातो भयो
भने, पूजाहारीलाई जाँच गराउनु पछर्  कारण त्यो ढुस्सी फैिलएको हो।
50 पूजाहारीले त्यो ढुस्सी दागलाई हेरून् अिन त्यो दाग भएको
चीजलाई सात िदनसम्म अलग्ग राखून्। 51 सातौं िदनमा फेिर
पूजाहारीले त्यस चीजलाई जाँच गरून् र यिद त्यो दाग लुगामा, वा कुनै
पिन चीजमािथ (ऊनी, सूती वा छाला जे होस्) ढुस्सी फैिलएको पाए त्यो
अशुद्ध हो। 52 त्यो ढुस्सी लागेको वस्तु चाहे ऊनी, सूती अथवा छाला
जे सुकैले बिनएको होस्, यिद त्यसमा ढुस्सी फैिलएको पाए त्यो वस्तु नै
आगोमा जलाउनुपछर् ।

53 “यिद पूजाहारीले उनको जाँचमा त्यो वस्तु चाहे त्यो सूती, ऊनी
अथवा लाले बुनेको िसलाएको जे जस्तो सुकै होस् त्यसमा ढुस्सी
फैिलएको नपाए, 54 पूजाहारी मािनसहरूलाई त्यो वस्तु धुने आदेश
िदऊन् र त्यसलाई अझ सात िदनसम्म अलग्ग राख्न लगाउन। 55 लुगा
धोएपिछ पूजाहारीले त्यसलाई हेनर् ु पछर्  अिन यिद ढुसीको दाग बद्ली
भएको पाइन्छ अिन िंफिजएको छैन, यो अशुद्ध हुन्छ। यसलाई ढुस्सी
अिघ लागेको होस् अथवा पिछ आगोमा जलाउनु पछर् ।

56 “यिद त्यो वस्तु पूजाहारीले जाँच गदार् त्यो धोएपिछ त्यसमा दाग
हराएको पाए लुगा चाहे सूती, ऊनी वा छाला जे सुकैको होस्, दाग
भिरको ठाउँ काटेर फ्याँकोस्। 57 यिद पूजाहारीको जाँचमा त्यो वस्तु,
जे सुकैले, बिनएको िकन नहोस्, त्यो दाग फैिंलद ैगएको पाए त्यसलाई
आगोमा जलाउनुपछर् । 58 तर यिद धँुदा त्यो दाग लुगाबाट जे सुकैले
बिनएको िकन नहोस् हराएको पाए, फेिर धुनु पछर्  अिन त्यो शुद्ध हुन्छ।”

59 लुगा चाहे बुनेको अथवा िसलाएको होस् त्यो चाहे ऊनी, सूती
अथवा छाला जे सुकैको िकन नहोस् ढुस्सी लागे शुद्ध वा अशुद्ध भनी
िनणर्य गनेर् िविधहरू यी न ैहुन्।

चमचमर्र्रोगरोग लागलागेेकोको मािनसमािनस िनकोिनको हहँँुुदाकोदाको िनयमहरूिनयमहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “जब एक जना मािनस
चमर्रोगबाट िनको हुन्छ, उसले शुद्ध हुनको िनिम्त यी
िनयमहरू पालन गनर् ु पछर् ।

3 “पूजाहारीले पाल बािहर त्यो मािनस भएको ठाउँमा गएर जाँच गरून्
अिन त्यो चमर्रोग लागेको मािनस िनको भएको पाए पूजाहारीले 4

उसलाई शुद्ध गराउनुको िनिम्त दइुवटा शुद्ध चरा, एक टुक्रा सल्लाको
काठ, अिलकित रातो धागो र िहसप ल्याउने आदेश िदऊन्। 5

त्यसपिछ पूजाहारीले ती दइुवटा मध्ये एउटा चरालाई माटोको भाँडामा
भएको ताजा पानीमािथ मानेर् आज्ञा िदऊन्। 6 अकोर् िजउँदो चरालाई
पूजाहारीले िलएर, सल्लाको काठ, रातो धागो अिन िहसपिसत अिघल्लो
चराको रगत िमिसएको पानीमा चोबलून्। 7 अिन चमर् रोग िनको पािरनु
पनेर् मािनसमािथ त्यो पानी सात पल्ट छिर्कउन्। त्यसपिछ त्यो मािनस
शुद्ध भयो भनी घोषणा गिरयोस्। अिन त्यो जीिवत चरालाई पूजाहारीले
खलु्ला मदैानमा छािडिदऊन्।

8 “तब मािनसले जसलाई शुद्धगराइद ैिथयो, आफ्नो लुगाहरू धुनु
पछर्  कपाल खौिरनु अिन नुहाउनु पछर्  अिन त्यो मािनस शुद्ध हुन्छ। तब
मािनस आफ्नो पालिभत्र पस्न सक्छ तर सात िदनसम्म पालिभत्र पस्नु
हँुदनै। 9 सातौं िदन उसले आफ्नो कपाल, दाह्री अनी आँखी रौं खौरोस्
उसले सब ैकपाल खौरोस्, आफ्नो लुगा धुओस् अिन ऊ शुद्ध हुन्छ।

10 “आठौं िदनको िदन त्यो चमर्रोग लागेको मािनसले भेंडाको दइुवटा
िनष्खोट पाठो अिन एक बषर्को पाठी जसको कुन ैखोट छैन र
अन्नबिलको िनिम्त तेलमा मुछेको डेढ पाथी मिसनो िपठो र आधा माना
तेल ल्याओस्। 11 शुद्ध पानेर् पूजाहारीले भेट हुने पालको फाटकमा
परमप्रभुअिघ चमर् रोग भएको मािनस र उसको भेटीहरू ल्याउनु पछर् ।
12 तब पूजाहारीले एउटा पाठो अिन आधा माना तेल ल्याउनु पछर्  अिन
परमप्रभुको िनिम्त दोषबिललाई डोलाउने बिलको रूप चढाउनु पछर् । 13

उनले पापबिल र होमबिल चढाउने पिवत्र स्थानमा मानर् ु पछर्  िकनभने यो
दोषबिल पापबिल जस्त ैहो। यो पूजाहारीको हो, यो अत्यन्त ैपिवत्र हुन्छ।

14 “पूजाहारीले दोषबिलबाट केही रगत िलनु पछर्  र शुद्ध हुने
मािनसको दािहने कानको लोतीमा, दािहने हातको र दािहने खटु्टाको
बूढी-औलंाहरूमा यसलाई दल्नु पछर् । 15 त्यसपिछ पूजाहारीले आधा
माना तेल िलएर आफ्नो देब्रेहातको हत्केलामा हालून्। 16 त्यसपिछ
पूजाहारीले आफ्नो देब्रे हातको हत्केलामा दािहने हातको औलंा डुबाएर
परमप्रभुअिघ सात पल्ट छिर्कऊन्। 17 हत्केलामा बाँकी रहेको तेल शुद्ध
हुने मािनसको दािहने कान, उसको दािहने हातको बूढी औलंामािथ,
दािहने खटु्टाको बूढी औलंामािथ खनाउनु पछर्  जुन ठाउँमा उसले
दोषबिलको रगत छकेर् को िथयो। 18 उसको हत्केलामा रहेको तेल त्यो
शुद्ध पािरद ैगिरएको मािनसको टाउकोमा लगाउनु पछर्  त्यस्त ैप्रकारले
पूजाहारीले उसलाई परमप्रभुअिघ शुद्ध पानर् ु पछर् ।

19 “तब पूजाहारीले पापबिल चढाउनु पछर्  अिन मािनसलाई उसको
अशुद्धताबाट शुद्ध गनर् ु पछर्  अिन त्यसपिछ उनले होमबिल मानर् ु पछर् । 20

पूजाहारीले होमबिल अिन अन्नबिल वेदीमा चढाएर त्यस मािनसलाई
प्रायिश्चत गनर् ु पछर्  अिन त्यो मािनस शुद्ध हुनेछ।

21 “तर यिद ऊ गरीब छ अिन त्यसको व्यवस्था गनर् ु सक्दनै भने तब
उसले शुद्ध हुनका लािग एउटा भेंडा दोष बिलको रूपमा ल्याउनु पछर्
अिन एपाको दश खण्डको एक खण्ड तेल िमसाइएको िमिहन पीठो अिन
एक माना जतैुनको तेल अन्न बिलको रूपमा ल्याउनु पछर् । 22 अिन
आफूले व्यवस्था गनर् सके अनुसार दइुवटा ढुकुर अथवा परवेाको बच्चा,
एउटा पापबिलको िनिम्त र अकोर् होमबिलको िनिम्त ल्याओस्।

23 “उसको शुद्धताको िनिम्त आठौं िदनमा ती सब भेट हुने पालको
ढोकामा परमप्रभुको सामुन्ने पूजाहारीकहाँ ल्याओस्। 24 तब पूजाहारीले
दोषबिलको पाठो र तेल िलएर डोलाउने बिलको रूपमा परमप्रभुअिघ
हल्लाउनु पछर् । 25 त्यसपिछ दोषबिलको िनिम्त भेंडाको पाठो मािरयोस् र
त्यसको केही रगत शुद्ध पािरनु पनेर् मािनसको दािहने कानको लोतीमा,
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दािहने हातको र दािहने खटु्टाको बूढी-औलंाहरूमा लगाऊन्। 26 अिन
पूजाहारीले तेल त्यही देब्रे हातको हत्केलामा खन्याउनु पछर् । 27

त्यसपिछ पूजाहारीले हत्केलाको तेल दािहने हातको ओलंाले परमप्रभु
अिघ सात पल्ट छिर्कऊन्। 28 अिन पूजाहारीले उसको हातमा रहेको
केही तेलबाट िलएर त्यो शुद्ध पािरनु पनेर् मािनसको दािहने कानको
लोतीमा, दािहने हातको बूढी औलंा र दािहने खटु्टाको बूढी औलंामा जहाँ
दोषबिलको रगत लगाइ िदएको िथयो त्यहीं लगाई िदऊन्। 29

पूजाहारीको हत्केलामा बाँकी रहेको तेल शुद्ध पािरनु पनेर् मािनसको
िशरमा परमप्रभुअिघ उसलाई शुद्ध पानर् लगाई िदऊन्।

30 “तब जवान ढुकुर अथवा परवेा जे हुन्छ उसले जगेडा गनर् सक्छ।
31 एउटा पापबिलको िनिम्त अिन अकोर् होमबिलको िनिम्त पूजाहारीले
अन्नबिलिसत चढाऊन्। यसरी पूजाहारीले त्यो शुद्ध पािरनु पनेर्
मािनसलाई परमप्रभुकोअिघ प्रायिश्चत गराउने छन्।”

32 एक जना मािनसहरू चमर् रोगबाट मुक्त भएपिछ शुद्ध हुनको िनिम्त
यी िनयमहरू छन्। यी िनयमहरू ितनीहरूका लािग हुन् जो आफूलाई
शुद्ध बनाउनका लािग िनयिमत बिल चढाउन जगेडा गनर् सक्दनैन्।

घरमाघरमा ढढुुस्सीकोस्सीको िनिम्तिनिम्त िनयमहरूिनयमहरू

33 परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, 34 “जब मलेै
ितमीहरूको अिधकारमा िदन लागेको कनान देशमा ितमीहरू पुग्छौ, अिन
म ितमीहरूको कुन ैघरमा ढुस्सी पठाउनेछु, 35 तब त्यो घरको मािलक
आओस् र पूजाहारीलाई भनोस्, ‘मेरो घरमा ढुसी पर ेजस्त ैलाग्छ।’

36 “त्यसपिछ पूजाहारीले घरमा आफू घर जाँच गनर् ुअिघ त्यस घरको
प्रत्येक चीज बािहर िनकाल्ने आदेश िदऊन् कारण घरको प्रत्येक चीज नै
अशुद्ध हँुदनै। 37 त्यसपिछ पूजाहारी घर जाँच गनर् आऊन् र यिद उनले
घरको िभत्तामा लागेको ढुसीमा रातो अथवा हिरयो टाटो पाए त्यो
िभत्तामा ढुस्सीमा गिहिरएको बुिझनेछ र, 38 तब पूजाहारीले बािहर
िनस्केर सात िदन सम्मको िनिम्त घरको ढोका बन्द गिरिदऊन्।

39 “पूजाहारीले सात िदनमा फकेर् र घर िनरीक्षण गनर् ु पछर् । यिद घरको
िभत्तामा ढुसी फैिलएको पाइन्छ 40 पूजाहारीले आदेश िदनुपछर् ,
मािनसहरूले त्यस घरको िभत्ताको ढुसी लागेको ठाउँको ढुङ्गहरू
भत्काउन र ती ढुङ्गाहरू शहर बािहर लगी कुन ैफोहोर ठाउँमा फ्याँकून्।
41 त्यसपिछ पूजाहारीले त्यस घरको िभत्ता सब ैखिुर्कन लगाऊन् र
मािनसहरूले खकुेर् र िनस्केको वस्तु सब ैशहरबािहर कहीं मलैा ठाउँमा
फ्याँक्न लगाऊन् र त्यस िभत्तामा नयाँ लेप लगाउन आज्ञा िदउन्। 42

ितनीहरूले फूटेका ढुङ्गहरूलाई नयाँ ढुङ्गिसत फेनर् ु पछर् । घरको मािलकले
नयाँ लेप लगाउनु पछर् ।

43 “एकपल्ट घरको िभत्ताका ढुङ्गहरू फ्याँकेर खकुेर् र िलउन लगाउँदा
पिन यिद त्यस घरको िभत्तामा फेिर ढुसी िनस्कन्छ भने 44 त्यहाँ जाँच
गनर् पूजाहारी आऊन् र यिद ढुसी त्यहाँ फैलेर घरको माल-तालहरू नष्ट
पादैर्छ भने त्यो घर अशुद्ध हो। 45 त्यस घरको ढुङ्गहरू, काठपातहरू
िनकालेर शहर बािहर कुन ैमलैा ठाउँमा फ्याँक्नुपछर् । 46 यिद कुनै
मािनस त्यस्तो िनषेिधत घरमा पसे त्यो साँझसम्म अशुद्ध हुनेछ। 47

यिद कुन ैमािनस त्यस घरमा सुते उसले आफ्नो लुगा धुनुपछर् । यिद
कसलेै त्यस घरिभत्र खाए पिन उसले आफ्नो लुगा धुनुपछर् ।

48 “पूजाहारी आएर परीक्षण गदार् त्यस घरमा िलउन लगाई सक्दा
ढुसी नफैिलएको पाए, ढुसी हराइसकेको हँुदा पूजाहारीले त्यो घर शुद्ध
भएको घोषणा गरून्। िकनभने त्यो घरको ढुसी हटेको छ।

49 “अिन घर शुद्ध पानर् पूजाहारीले दइुवटा चराहरू, धूपीको काठ,
िहसोफ र रातो धागो लानु पछर् । 50 ती दइु चराहरू मध्ये एउटालाई
माटोको भाँडामा भएको पानीमािथ उसले मारोस्। 51 अिन धूपीको
काठ, िहसोफ, रातो धागो र िजउँदो चरा िलएर बग्द ैगरकेो पानीमािथ
मारकेो चराको रगतमा चोबेर उसले सात पल्ट घरमा रगत छिर्कनु पछर् ।
52 यी सब ैधूपीको काठ, िहसोफ, िजउँदो चरा, रातो धागोद्वारा उसले
घर शुद्ध बनाउनेछ। 53 यित गर ेपिछ त्यो िजउँदो चरालाई उसले
मदैानमा खलु्ला छोिडिदओस्। यसरी उसले त्यो घर शुद्ध पानेर्छ र घर
पिन शुद्ध हुनेछ।”

54 ती चमर् रोगको िनिम्त िनयमहरू, 55 ढुस्सीको िनिम्त लुगाको
टुक्रामािथ अथवा घर िभत्र। 56 यो सब ैप्रकारको छालाको फोका,

सुनीएकोहरूको िवषयमा िनयमहरू छालामािथ डाब अथवा चहिकलो
दाग शुद्ध पानेर् तरीका हो। 57 चमर्रोग र ढुस्सीको िनिम्त िवधी यो न ैहो।
यी िनयमहरूले िसकाउँछ जब चीजहरू शुद्ध हुन्छ, अिन जब चीजहरू
अशुद्ध हुन्छ, यी धेर ैप्रकारका बीमारहरूको िनयमहरू हुन्।

शरीरबाटशरीरबाट धातुकोधातुको िनिम्तिनिम्त िनयमहरूिनयमहरू

परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नु भयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई बोलाऊ अिन ितनीहरूलाई भनः यिद कुनै
मािनसको प्रमेह हुन्छ भने तब त्यो मािनस अशुद्ध हो। 3

यिद उसको प्रमेह थािमन्छ अथवा चिल रहन्छ, ऊ अशुद्ध हुन्छ अिन यो
उसको अशुद्धता हो।

4 “ओछ्यानमा यस्तो मािनस सुत्यो भने प्रत्येक कुरामा ऊ अशुद्ध
बिनन्छ। प्रत्येक कुरामा ऊ बसे त्यो पिन अशुद्ध हुन्छ। 5 यिद कसलेै
उसको ओछ्यान छुन्छ भने, ऊ पिन अशुद्ध हुन्छ अिन उसले आफ्नो
लुगा धुनु पछर्  अिन पानीमा नुहाउनु पछर् । साँझसम्म ऊ अशुद्ध रहन्छ। 6

यिद एकजना मािनस कुन ैचीजमािथ बस्छ जसमा स्राव भएको मािनस
बसेको िथयो, उसले आफ्नो लुगा धुनु पछर्  अिन पानीमा नुहाउनु पछर् ।
साँझसम्म ऊ अशुद्ध रहन्छ। 7 यिद एकजना मािनसले प्रमेह भएको
मािनसलाई छुन्छ, उसले आफ्नो लुगा नुहाएपिछ धुनु पछर्  अिन ऊ
बेलुकीसम्म आफू अशुद्ध रहने छ। 8 यिद यस्तो रोगीले कुन ैमािनसलाई
थुक्यो भने, उसले पानीमा नुहाएर आफ्नो लुगा धोओस् अिन साँझसम्म
अशुद्ध रहने छ। 9 त्यो धातुको रोग लागेको मािनस जसमा चढ्छ त्यो
अशुद्ध हुन्छ। 10 कुन ैपिन चीज यिद त्यो रोगी तल रहन्छ अिन उसले
छुन्छ भने त्यो अशुद्ध बिनन्छ। जो मािनसले त्यो चीज बोके उसले
नुहाएर आफ्नो लुगा धुनुपछर्  अिन साँझसम्म त्यो मािनस अशुद्ध रहनेछ।
11 यिद प्रमेह हुने मािनसले कसलैाई हात नधोइ छुन्छ, तब मािनस जो
छुइन्छ यो आशुद्ध हुन्छ अिन त्यस मािनसले आफ्नो लुगा धुनु पछर् ,
नुहाउनु पछर्  अिन साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ।

12 “यिद प्रमेह हुने मािनसले माटोको भाँडा छुन्छ, यसलाई फुटाउनु
पछर्  अिन काठको भाँडा पानीले पखाल्नु पछर् ।

13 “जब त्यो रोगी िनको हुन्छ, उसले आफ्नो शुिद्धको िनिम्त सात
िदन पिर्खयोस्, आफ्नो लुगा धोओस् अिन ताजा पानीले नुहाओस् अिन
त्यो शुद्ध हुनेछ। 14 आठौं िदन दइुवटा परवेा अथवा ढुकुर िलएर ऊ
परमप्रभुअिघ आउनु पछर्  अिन ती सब ैपूजाहारीलाई भेट हुने पालको
प्रवेशद्वारमा िदनु पछर् । 15 पूजाहारीले दइुवटा चराहरू चढाउनु पछर् ।
एउटा पाप बिलको िनिम्त अिन अकोर् होमबिलको िनिम्त चढाउनु पनेर्छ।
यस तरीकामा, पूजाहारीले प्रमेह हुने मािनसलाई परमप्रभुअिघ शुद्ध
बनाउने छन्।

16 “यिद कुन ैपुरूषको स्वतः वीयर् पतन भए उसले आफ्नो शरीर
पानीमा नुहाओस् अिन ऊ साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। 17 लुगा अथवा
छाला जसमा वीयर् झछर्  धुनु पछर्  अिन ऊ बेलुकीसम्म अशुद्ध रहनेछ। 18

यिद कुन ैस्त्रीसँग सुतेको बेला पुरूषको वीयर् पतन भए ती दवुलेै नुहाऊन्
अिन साँझसम्म अशुद्ध रहनेछन्।

19 “यिद एकजना स्त्रीको मािसक रजस्वला िनयिमत छ उसको
रजस्वलाको अशुद्धता सात िदनसम्म रहनेछे। यिद कसलेै उसलाई
छुन्छ, ऊ सात िदनसम्म अशुद्ध हुन्छ। 20 एउटी स्त्रीको रजस्वला
भएको समयमा त्यो जुन चीजहरूमा बिस्छन् अिन सुित्छन् ती सब
अशुद्ध हुन्छन्। 21 कसलेै ऊ सुतेको ओछ्यान छोए, त्यसले आफ्नो
लुगा धुनुपछर् , आफूले पिन नुहाउनुपछर्  अिन साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ।
22 यिद कुन ैमािनसले ऊ बसेको कुन ैचीज छोए, उसले आफ्नो लुगा
धुनुपछर् , नुहाउनु पछर्  अिन साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। 23 कसलेै त्यो
रजस्वाला स्त्री बसेको कुन ैचीज छोए उसले आफ्नो लुगा धोओस् र
साँझसम्म आफैं  पिन अशुद्ध रहनेछ।

24 “कुन ैस्त्री रजस्वला भएको समय कसलेै ऊिसत सहवास गर ेत्यो
पुरूष सात िदनसम्म अशुद्ध हुन्छ। त्यो पुरूष सुतेको प्रत्येक ओछ्यान नै
अशुद्ध हुन्छ।

25 “कुन ैस्त्रीको आफ्नो िनयिमत समय बाहेक धेर ैिदनसम्म
रजस्वला भइरहे, अथवा िनयिमत रजस्वलापिछ पिन रगत प्रवाह रहे,
िनयिमत रजस्वला भए, ऊ अशुद्ध हुन्छे। ऊ जब सम्म रजस्वला रहन्छ
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त्यितन्जेलसम्म अशुद्ध रहनेिछन्। 26 मािसक रजस्वलाको समयमा जुन
ओछ्यानमा त्यो स्त्री सुतिछन् त्यो ओछ्यान पिन त्यितन्जेलसम्म अशुद्ध
रहन्छ। उसको मािसक रजस्वला हँुदा अशुद्ध भए, उसले छुिन्छन् त्यो
चीज अशुद्ध हुन्छ। 27 मािनससम्म अशुद्ध हुन्छ जसले ती चीजहरू
छुन्छ। मािनसले आफ्नो लुगा धुनुपछर् । अिन पानीमा नुहाएपिछ,
साँझसम्म अशुद्ध रहन्छ। 28 त्यस स्त्रीले उसको रजस्वला रोिकएपिछ
सात िदनसम्म पखर्नुपछर् । त्यसपिछ त्यो स्त्री शुद्ध हुन्छे। 29 तब आठौं
िदनमा स्त्रीले दइुवटा ढुकुर अथवा परवेा िलनुपछर्  र ितनीहरू
पूजाहारीकहाँ भेट हुने पालको प्रवेशद्वारमा लजैानुपछर् । 30 तब
पूजाहारीले ती दइुवटा मध्ये एउटालाई पापबिलको िनिम्त अिन
अकोर्लाई होमबिलको िनिम्त चढाउनुपछर् । यसरी पूजाहारीले उसलाई
परमप्रभुको सामुन्ने शुद्ध पानेर्छन्।

31 “यसथर् ितमीले इस्राएलका मािनसहरूलाई अशुद्ध भएको िवषयमा
सतकर्  गराउनु पछर् । यिद ितमी ती मािनसहरूलाई चेताउनी िंददनैौ भने
ितनीहरूले मेरो पिवत्र पाललाई अशुद्ध पानर् सक्छन् तब ितनीहरू मनर् ु
पछर् ।”

32 वीयर् पतन भएकाहरूको िनिम्त यी न ैिविधहरू हुन्। यी िविधहरू
वीयर् पतन हँुदा जो अशुद्ध हुन्छन् ितनीहरूको िनिम्त पिन हुन्। 33 अिन
यी िविधहरू आफ्नो मािसक रजस्वलाबाट अशुद्ध हुने स्त्रीहरूको िनिम्त
हुन्। अिन अशुद्ध स्त्रीहरूसँग सुतेर जो मािनसहरू अशुद्ध बिनन्छन्
उनको िनिम्त यी िविधहरू हुन्।

प्रायिश्चतकोप्रायिश्चतको िदनिदन

हारूनका छोराहरू मध्ये दइु जना परमप्रभुलाई धूप चढाउँदै
गदार् मर।े त्यस समयपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो। 2

परमप्रभुले भन्नुभयो, “तेरो दाज्यू हारूनलाई भन। उसलाई
सम्झाऊ उसको इच्छा अनुसार जितबेला चाह्यो त्यितबेला पदार् पछाडी
महा-पिवत्रस्थान जहाँ पिवत्र सन्दकू रािखएको छ त्यहाँ किहले पिन
नजाऊन। यस पिवत्र सन्दकूमािथ भएको कृपा-आसन छ अिन म त्यो
कृपा-आसनमािथ बादलमा दशर्न िदन्छु। यिद हारून त्यस कोठामा गए
ऊ मनर् सक्छ।

3 “महा-पिवत्रस्थान िभत्र पस्नु भन्दाअिघ हारूनले यस ैगनर् ु पछर् ।
हारूनले पापबिलको िनिम्त एउटा साँढे र होमबिलको िनिम्त एउटा भेंडा
चढाउँनु पछर् । 4 हारूनले आफ्नो सारा शरीर पानीले पखाल्नु पछर् । तब
उसले यी वस्त्रहरू धारण गनर् ुपछर् ः उसले िलिननको पिवत्र वस्त्र धारण
गनर् ु पछर् । उसले िलिननको िभत्री लुगाहरू पिन लगाउनु पछर् । उसले
आफ्नो टाउकोमा िलिननको फेटा र कम्मरमा िलिननको पटुका कस्नु
पछर् । यी वस्त्रहरू पिवत्र हुन्।

5 “हारूनले दइुवटा पाठाहरू पापबिलको िनिम्त लानु पछर्  अिन एउटा
भेडी होमबिलको िनिम्त इस्राएलका मािनसहरूबाट िलनु पछर् । 6 तब
हारूनले पापबिलको िनिम्त साँढे चढाउनु पछर् । पापबिल ऊ आफ्नै
िनिम्त हो। हारून आफ्नो पिरवार र आफैं ई पिवत्र पानर् ु उसले यसो गनर् ु
पछर् ।

7 “तब हारूनले दइुवटा बोकाहरू भेट हुने पालको ढोकामा
परमप्रभुअिघ ल्याउनु पछर् । 8 हारूनले ती दइुवटा बोकाहरू माझ िचठ्ठा
लगाउँछ, एउटा परमप्रभुको िनिम्त हुन्छ र अकोर् मािनसहरूको दोष
िनवारणको िनिम्त छाडा छोड्नु पछर् ।

9 “िचठ्ठामा परकेो बोकालाई हारूनले पापबिलको िनिम्त परमप्रभुलाई
चढाउनेछ। 10 दोष िनवारणको िनिम्त िचठ्ठा परकेो बोकालाई हारूनले
परमप्रभुअिघ ल्याई मरुभूिममा खलुा छािडिदनेछ। यो मािनसहरूलाई
शुद्ध बनाउनको लािग हो।

11 “त्यसपिछ हारूनले आफ्नो िनिम्त पापबिल का लािग साँढे
चढाउँछ, उसले आफ्नो पिरवार र आफूलाई पिवत्र पाछर् । उसले आफ्नो
पापबिलको िनिम्त साँढे मानर् ुपछर् । 12 त्यसपिछ परमप्रभुको अिघ
वेदीबाट हारूनले पदार्को पिछ कोठामा कोइला भरकेो कराही ल्याउनु
पछर्  अिन उसले धुलो पाररे िंपधेको दइु मुठ्ठी सुगिन्धत धूप ल्याउनुपछर् ।
13 परमप्रभुअिघ उसले धूप आगोमा हाल्नु पछर् । तब धूपको धूवाँले
करारमािथ िवशेष आवरणको रूपमा ढाक्ने छ। यस प्रकार हारून मनेर्
छैन। 14 ऊ साँढेको केही रगत औलंाले िलन्छ अिन यसलाई िवशेष

आवरणमािथ छकर् न्छ। उसले आफ्नो औलंोले रगत िवशेष आवरणअिघ
सात पटक छकर् ने छ।

15 “तब हारूनले मािनसहरूकोलािग पापबिलको बिल िदनेछ।
हारूनले पदार् पछाडीको कोठामा बोकोको रगत ल्याउनु पछर् । उसले
साँढेको रगतले जे गरकेो िथयो बोकाको रगतले पिन त्यस ैगनर् ु पछर् ।
उसले िवशेष आवरणअिघ अिन मािथ बोकाको रगत छकर् नु पछर् । 16

यसरी हारूनले महा पिवत्रस्थान शुद्ध पानेर् काम गछर् । इस्राएलका
मािनसहरूलाई शुद्ध पानर् हारूनले यी सब कायर् गनर् ु पछर् । ितनीहरूले धेरै
पापहरू गछर्न् र ितनले भेट हुने पालको िनिम्त पिन यस्तो कायर्हरू गनर् ु
पछर्  कारण यो धेर ैअशुद्ध मािनसहरू माझमा छ।

17 “हारून महा-पिवत्रस्थानमा यसलाई अिन मािनसहरूलाई शुद्ध
पानर् गएको समयमा भेट हुने पालमा कोही मािनस पिन नहोस्। जबसम्म
हारून बािहर आउँदनै तबसम्म त्यहाँ कोही मािनस नजाऊन्।
यसकारण, हारून र उनको पिरवार शुद्ध होऊन। अिन इस्राएलका
सम्पूणर् मािनसहरूलाई उनले शुद्ध पानेर्छन्। 18 तब हारून बािहर
परमप्रभुकोअिघ वेदी समक्ष यसलाई शुद्ध पानर् ु जाने छन्। साँढे अिन
बोकाको अिलकित रगत िलने छन् अिन वेदीको सब ैकूनाहरूमा घस्ने
छन्। 19 तब उनले औलंाले वेदीमा सात पल्ट रगत छकर् ने छन्। यसरी
उहाँ वेदी शुद्ध पानेर् छन् िकनभने इस्राएलका मािनसहरूले यसलाई
अशुद्ध बनाएका िथए।

20 “यसथर्, हारूनले महा-पिवत्रस्थान, भेट हुने पाल अिन वेदी शुद्ध
पानेर्छन्। त्यसपिछ हारूनले परमप्रभुको िनिम्त िजउँदो बोका
ल्याउनेछन्। 21 िजउँदो बोका मािथ हात राखेर उसले सब ैपापहरू, सबै
अपराधहरू अिन इस्राएली मािनसहरूले गरकेो सब ैभूल कमर्हरू
स्वीकार गनेर्छन्। यसरी मािनसहरूको सब ैपाप बोकामािथ राखेर उसले
त्यसलाई मरुभूिममा जानु छािडिदने छन्। एकजना मािनस बोकालाई
मरुभूिमितर िलएर जान पिर्खरहेको हुनेछ। 22 यसथर् बोकाले
मािनसहरूको सब ैपापहरू एकान्त ठाउँमा बोकेर लजैाने छ। मािनस
जसले बोकालाई िलएर जान्छ, उसले यसलाई मरुभूिममा छोड्ने छ।

23 “त्यसपिछ हारून भेट हुने पालमा जान्छन् अिन महा-
पिवत्रस्थानमा जाँदा लगाएको सूतीको लुगाहरू फूकाल्नु पछर् । उनले ती
लुगाहरू त्यहीं छोड्नु पछर् । 24 उसले पिवत्रस्थानमा आफ्नो शरीर
पानीले पखाल्ने छ। तब उसले आफ्नो लुगाहरू लगाउने छ। ऊ बािहर
आउने छ अिन ऊ आफ्न ैिनिम्त र मािनसहरूको िनिम्त होमबिल
चढाउने छ। यस तरीकाले ऊ आफैं  अिन मािनसहरूको िनिम्त उसले
प्रयािश्चत बनाउँछ। 25 तब ितनले पापबिलको बोसो वेदीमा
जलाउनुपछर् ।

26 “मािनस जसले बोका िलएर जान्छ, पानीमा आफ्नो शरीर पखाल्नु
पछर्  अिन आफ्नो लुगा धुनु पछर् । त्यसपिछ छाउनी िभत्र आउनेछ।

27 “पिवत्र चीजहरू शुद्ध पानर् महा-पिवत्रस्थानमा ल्याइएका
पापबिलको साँढे र बोकोलाई पाल बािहर ल्याउनु पछर् । पूजाहारीले
ितनीहरूको छाला, शरीर र गोबर आगोमा जलाउनेछन्। 28 त्यसपिछ
त्यो जलाउने मािनसले आफ्नो लुगा अिन शरीर पानीमा पखाल्नु पछर् ।
त्यसपिछ ितनी छाउनीमा आउन सक्छन्।

29 “यो िविध ितमीहरूको िनिम्त सदा-सवर्दा चिलरहने छ। सातौं
महीनाको दशौं िदन, ितमीहरूले भोजन िलनु हँुदनै। ितमीहरूले कुनै
काम गनर् ु हँुदनै। ितमीहरूको देशमा बस्ने यात्रीहरू अथवा िवदेशीहरू
कसलेै पिन कुन ैकाम गनेर् छैन। 30 िकनभने, यस िदन पूजाहारीले
ितमीहरूलाई नुहाई िदनेछन् अिन पिवत्र पानेर्छन्। तब ितमीहरू
परमप्रभुको सामुन्ने शुद्ध हुनेछौ। 31 त्यो िदन ितमीहरूको महत्वपूणर्
साबाथ िदन हो। ितमीहरूले कुन ैखाद्य खानु हुदनै। यो िनयम सधैँ
चिलरहने छ।

32 “यसथर् प्रधान पूजाहारी हुन अिभषेक भएको मािनसले सब
चीजहरू पिवत्र पानेर् काम गनेर्छन्। आफ्नो बाबुका उत्तरािधकारी ितनै
हुन्। ती पूजाहारीले पिवत्र सुती लुगा लगाउनु पछर् । 33 उनले महा-
पिवत्रस्थान, भेट हुने पाल अिन वेदी शुद्ध पानर् ु पछर् । अिन सबै
पूजाहारीहरू र इस्राएलका मािनसहरूलाई शुद्ध पानर् ु पछर् । 34

इस्राएलका मािनसहरूलाई शुद्ध पानेर् िविध सदा सवर्दा चिलरहनेछ।
ितमीहरूले बषर्मा एक चोटी यी सब ैकायर्हरू गनर् ु पछर् । िकनभने
इस्राएलका मािनसहरूको पाप कमर्ले गरकेो िथए।”
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यसथर् परमप्रभुले मोशालाई िदनुभएको आज्ञा अनुसार ितनीहरूले
कामहरू गर।े

पशुहरूपशुहरू मारमारेरेर खानखानेे िनयमहरूिनयमहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “हारून, ितनका छोराहरू
र इस्राएलका समस्त मािनसहरूलाई भन। ितनीहरूलाई
भन, परमप्रभुले िदनुभएको आज्ञा यही हो। 3

इस्राएलीहरूले एउटा साँढे एउटा पाठो अथवा एउटा बोका पालको
बािहर अथवा िभत्र काट्नु सक्छ। 4 त्यस मािनसले भेट हुने पालको
ढोकामा पशुलाई ल्याउनुपछर् । उसले पशुको एक भाग परमप्रभुलाई
उपहार चढाउनुपछर् । पशु मारपेिछ उसले परमप्रभुलाई उपहार स्वरूप
एक भाग चढाउन ैपछर् । यिद उसले परमप्रभुलाई यसको एक भाग उपहार
चढाउँदनै भने त्यस मािनसलाई आफ्ना मािनसहरूबाट छुट्याउनु पछर् ।
5 यो िविध यसकारण बनाइएको हो जसले गदार् इस्राएलका
मािनसहरूले आफ्नो मेलबिल परमप्रभुलाई चढाउन्। ितनीहरूले
मदैानमा मारकेो पशु परमप्रभुकहाँ भेट हुने पालको ढोकोमा ल्याउनु पछर् ।
6 ितनीहरूले पूजाहारीकहाँ ल्याउनु पछर्  र पूजाहारीले ती पशुहरूको
रगत भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको वेदीमा छिर्कनु पछर्  र
पशुहरूको बोसो पूजाहारीले वेदीमा जलाओस् जसले गदार् यसको
सुगन्धले परमप्रभुलाई आनिन्दत तुल्याओस्। 7 अब उसो ितनीहरू
‘बोका मूिर्तहरूलाई’ आफ्नो बिल चढाउने छैनन्। ितनीहरू अरू
देवताहरूको पिछ लागेका छन्। यी िनयमहरू सधैँको लािग रिहरहनेछ।

8 “मािनसहरूलाई भन कोही इस्राएली अथवा ितमीहरूसँग बस्ने
कोही िवदेशीले होमबिल वा बिलदान चढाउन सक्छ। 9 तर यिद ऊ यो
चढाउँछ, तब उसले आफ्नो बिल भेट हुने पालको प्रवेशद्वारमा
परमप्रभुसमक्ष उपहारको रूपमा लानु पछर् । यिद ऊ यसो गदैर्न, उसलाई
आफ्ना मािनसहरूबाट छुट्याउनु पछर् ।

10 “इस्राएलीहरू मध्ये कसलेै ऊ नागिरक होस् अथवा यात्री िवदेशी
जो ितमीहरूसँग रगत खान्छ, म उसको िवरूद्ध रहनेछु अिन म उसलाई
आफ्ना मािनसहरूबाट छुट्याउनेछु। 11 िकनभने शरीरको प्राण रगतमा
हुन्छ, मलेै यो ितमीहरूलाई वेदीमा आफूलाई शुद्धपानर् िदएकोछु, कारण
रगतले न ैमािनसहरूलाई शुद्ध पाछर् । 12 यसथर् म इस्राएलीहरूलाई
भन्दछु ितमीहरू मध्ये, कसलेै चाहे, स्वदेशी होस् अथवा िवदेशी जो
ितमीसँग वास गछर्  उसले रगत खानु हँुदनै।

13 “इस्राएलको कुन ैपिन मािनस त्यो नागिरक होस् अथवा िवदेशी,
जो सुकै होस्, यिद उसले खानु हुने पशु अथवा चरा समाते, उसले
त्यसको रगत भूइँमा खन्याएर धुलोले छोपोस्। 14 ितनीहरूले िकन
यस्तो गनैर्पछर्? िकनभने, यिद मासुमा रगत छ, प्राणीमा प्राण अझै
िवद्यमान छ। यसथर् म इस्राएलीहरूलाई आदेश िदन्छु ितनीहरूले कुनै
मासु खानु हँुदनै जसमा रगत हुन्छ। जुन मािनसले रगत खान्छ, यसलाई
छुट्याइन्छ।

15 “यिद कुन ैमािनसले आफैं  मरकेो पशुको मासु खान्छ, अथवा
अन्य कुन ैपशुले मारकेो पशुको मासु खान्छ त्यो मािनस साँझसम्म
अशुद्ध रहनेछ। त्यो मािनस स्वदेशी होस् अथवा िवदेशी, यिद
ितमीहरूको माझमा भए उसले आफ्नो लुगाहरू धुनपैछर्  अिन शरीर
सम्पूणर् नुहाउनु पछर् । 16 यिद त्यस मािनसले आफ्नो लुगाहरू धँुदनै
अिन शरीर सम्पूणर् नुहाउदनै भने ऊ पापको दोषी बिननेछ।”

सहवाससहवास िवषयकािवषयका िनयमहरूिनयमहरू

परमप्रभुले मोशालाई भननुभयो, 2 “इस्राएलीहरूलाई भन
म ितमीहरूका परमेश्वर हँु। 3 िबतेका िदनहरूमा ितमीहरू
िमश्रदेशमा िथयौ िमश्रीहरूले त्यो देशमा गिररहेका छन्। म

ितमीहरूलाई कनान देशमा लजैाँदछुै यसथर् ितमीहरूले त्यस्तो केही
नगर जे त्यस ठाउँमा ती मािनसहरू गछर्न्। ितनीहरूको दस्तुर नमान्नु।
4 ितमीहरूले मेरो िविध-िवधानहरू मान्नुपछर्  र ती िवधानहरूको
अनुशरण गर। िकनभने, म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु। 5

यसकारण, ितमीहरूले मेरो िविध-िवधानहरू पालन गनैर्पछर् । जुन
मािनसले यी िविध-िवधानहरू पालन गछर् , यहाँ ितनीहरू यसद्वारा बाँच्ने
छौ।

6 “ितमीहरूले आफ्नो निजक को आफन्तहरूसँग सहवास गनर् ु हँुदनै।
म परमप्रभु हँु।

7 “तलेै तेरी आमािसत लैंिगक सम्बन्ध राख्नु हँुदनै। यसले तेरा
बुबालाई लाजमदोर् बनाउनेछ। ितनी तेरी आमा हुन् यसकारण तैंले
ितनीसँग लैंिगक सम्बन्छ गनर् ु हँुदनै। 8 यिद उनी ितम्री आमा नभए पिन
ितम्रा बाबुकी स्वास्नी भएकीले ितमीले उनीिसत सहवास गनर् ु हँुदनै।
िकनभने त्यो ितम्रा बाबुिसत सहवास गर ेजस्त ैहो।

9 “बिहनी आमापिट्टको होस् अथवा बाबुपिट्टको अथवा उनी ितम्रै
घरमा जिन्मएको होस् अथवा बािहरबाट न ैआएकी होस्, उनीिसत
ितमीले सहवास गनर् ु हँुदनै।

10 “ितम्री नाितनी ितम्रै पिरवारको एउटा अशं हो यसथर् ितमीले
ऊसँग लैंिगक सम्बन्ध राख्नु हँुदनै।

11 “ितम्रा बाबु र उनकी स्वास्नीकी छोरी भए ऊ ितम्री बिहनी हो,
ितमीले ऊ िसत सहवास गनर् ु हँुदनै।

12 “ितम्रा बुबाकी िददी-बिहनी उनको निजककी आफन्त हुन्। यसथर्
ितनीहरँूग ितमीले लैंिगक सम्बन्ध राख्नु हँुदनै। 13 ितम्री आमाकी
बिहनी-िददी उनको अित निजकको सम्बन्धी हुन्, यसथर् उनीिसत
ितमीले सहवास गनर् ु हँुदनै। 14 ितमीले ितम्रा बुबाका दाज्यू-भाइलाई
उनकी स्वास्नीिसत लैंिगक सम्बन्ध राखेर अपमान गनर् ु हँुदनै िकनभने
ितनी ितमीहरूकी काकी हुन्।

15 “ितमीले ितम्री बुहारीिसत लैंिगक सम्बन्ध राख्नु हुदनै ितनी ितम्रो
छोराको स्वास्नी हुन्। ितमीले ऊिसत लैंिगक सम्बन्ध राख्नु हँुदनै।

16 “ितमीले आफ्नो भाउजूिसत लैंिगक सम्बन्ध राख्नु हँुदनै, कारण
यसो गछौर् भने यो ितमीले आफ्नो दाज्यू भाइिसत लैंिगक सम्बन्ध
राखेको जस्तो हुनेछ।

17 “आमा र उसकी छोरीिसत ितमीले सहवास नगर। अिन यी
आमाकी नाितनी हो चाहे उसको छोराकी छोरी होस्। ऊिसत सहवास
नगर। नाितनीहरू ितनको निजकको सम्बन्धी हुन् र ितनीहरूिसत
सहवास गनर् ु हँुदनै। उनीहरूिसत सहवास गनर् ु गलत हो।

18 “जब ितम्री स्वास्नी अझ ैजीिवत न ैिछन् भने ितमीले उसकी िददी
बिहनीिसत सहवास गनर् ु हँुदनै, आफ्नी स्वास्नी जीिवत रहे उसकी
बिहनीलाई िबहे गनर् ु हँुदनै कारण ती िददी-बिहनीमा शत्रुता हुन्छ।

19 “ितमीले रजस्वला भएको समयमा एकजना स्त्रीसँग शािरिरक
सम्बन्ध राख्न ितनको छेउमा जानु हुदनै िकनभने त्यस समयमा ितनी
अशुद्ध हुिन्छन्।

20 “अिन ितमीले आफ्नो िछमेकीकी स्वास्नीिसत पिन सहवास गनर् ु
हँुदनै यसले ितमीलाई अशुद्ध बनाउँछ।

21 “ितमीले आफ्नो छोरा-छोरी आगोद्वारा मोलेकलाई नचढाऊ। यिद
ितमीले यसो गछौर् भने यसले बुझाउछ िक ितमीले आफ्ना परमेश्वरको
नाउँलाई बदनाम गिररहेका छौ। म ितम्रो परमप्रभु हँु।

22 “ितमीले स्त्रीिसत जस्त ैमािनसिसत सहवास नगर। त्यो घोर पाप
हो।

23 “कुन ैपशुिसत सम्भोग नगर। यसले ितमीलाई अशुद्ध पाछर् । स्त्री
जाितले पिन पशुिसत सम्भोग गनर् ु हँुदनै कारण यो अस्वाभािवक दरुाचार
हो।

24 “ितमीहरू आफैं  त्यस्ता अधमर् कमर्हरू नगर कारण म त्यस्ता
अधमर् कमर् गनेर्हरूलाई ितनीहरूको देशबाट िनकाल्दछुै। 25 ितनीहरूले
आफ्नो भूिमलाई त्यसरी अशुद्ध बनाएको कारण अिहले त्यो भूिमले
आफ्ना मािनसहरूलाई उच्छेद गिररहेछ।

26 “यसथर् ितमीहरूले मेरा िविध-िवधानहरू मान्नुपछर्  र ितमीहरूले
कुन ैपिन त्यस्ता अधमर् पाप कमर् गनर् ु हँुदनै। यी िवधानहरू
इस्राएलीहरूका िनिम्त हुन्, अिन यी िनयमहरू ितमीहरूसँग ैत्यहाँ
बस्नेहरूका िनिम्त पिन हुन्। 27 त्यो भूिम अशुद्ध भएको छ कारण त्यहाँ
पिहलेका बािसन्दाहरूले त्यस्ता घोर पाप कमर्हरू गरकेा िथए। 28 यिद
ितमीहरूले पिन त्यस ैगयौर् भने ती पिहलेका मािनसहरूलाई जसरी त्यो
भूिमले हटाएको िथयो ितमीहरूलाई पिन हटाउनेछ। 29 यिद कुनै
मािनसले त्यस्तो घोर पाप कमर् गर ेत्यस मािनसलाई उसको
आफन्तहरूबाट अलग गिरनेछ। 30 अन्य मािनसहरूले त्यस्तो अधमर्
पाप कमर् गरकेा िथए। तर ितमीहरू मेरो िविध-िवधानहरू पालन गररे बस
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अिन त्यस्ता अधमर् पाप कमर्हरू कुन ैपिन नगर। ती पाप कमर्हरू गररे
आफैं लाई अशुद्ध नपार, म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु।”

इस्राएलइस्राएल परमपरमेेश्वरकोश्वरको होहो

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका सबै
मािनसहरूलाई भनः म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु।
ितमीहरू सब ैपिवत्र होऊ, कारण म पिवत्र छु।

3 “ितमीहरू मध्ये प्रत्येकले आफ्नो आमा-बाबुलाई सम्मान गनर् ुपछर्
अिन िवश्रामको िदन पालन गनर् ुपछर् । म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु।

4 “मूिर्तहरूको पूजा नगर अिन आफ्नो िनिम्त धातु पगालेर
देवताहरूको मूिर्तहरू नबनाऊ। म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु।

5 “जब ितमीहरूले परमप्रभुलाई मेलबिल चढाउछौ, ितमीहरूले
रीितपूवर्क त्यो चढाउनुपछर्  जसले गदार् ितमीहरूले चढाएको परमप्रभुले
ग्रहण गरून्। 6 ितमीले यसलाई त्यही िदन खान सक्छौ जुन िदन
ितनीहरू यसकाई चढाउँछौ। अिन अकोर् िदन पिन खान सक्छौ। तर यिद
कुन ैबिल तेस्रो िदनसम्म रहेको छ भने यसलाई आगोमा जलाउनुपछर् । 7

तेस्रो िदनसम्म रहेको बिल अशुद्ध हुन्छ, यसथर् त्यो खानु हँुदनै। 8 यिद
कुन ैमािनसले यसलाई खान्छ त्यो मािनस पापको दोषी हुन्छ िकनभने
उसले परमप्रभुको पिवत्र चीजहरूको सम्मान गरकेो हँुदनै। त्यस
मािनसलाई आफ्ना मािनसहरूबाट छुट्याउनु पछर् ।

9 “जब ितमीहरू बाली उठाउने समय भएपिछ आफ्नो बाली काट्छौ,
खेतको आिखरी कुनासम्म नकाट अिन उठाउँदा भँूईमा झरकेो अन्न
निटप। 10 जब ितमीहरू अङूं्गरको बोटबाट अङूं्गर िटप्छौ, सब ैअङूं्गर न
िटप अथवा झरकेो अङूं्गर निटप। ितनीहरूको भूिममा भएका गरीब अिन
िवदेशीहरू िनिम्त छाडी देऊ। म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु।

11 “ितमीहरूले चोनर् ु हँुदनै, मािनसहरूलाई ठग्नु हँुदनै अिन एकाकार्मा
झूटो नबोल्नु। 12 मेरो नाम िलएर झूटो कसम नखाऊ, यिद त्यसो गछौर्
ितमीहरूले परमेश्वरको नामलाई सम्मान नगरकेो बुिझनेछ। म परमप्रभु हँु।

13 “ितमीहरूले आफ्नो िछमेकीिसत नराम्रो काम नगर। उसलाई
नलुट। ितमीहरूले कुन ैहािजरामा काम गनेर् मािनसको हािजरा एक
रातभिरको िनिम्त पिन नरोक।

14 “बिहरका मािनसलाई नसराप। अन्धालाई लडाउने हेतुले उसको
बाटोमा केही नराख। आफ्ना परमेश्वरको सम्मान गनर् ुपछर् । म परमप्रभु हँु।

15 “न्याय गदार् सच्चाइले गनर् ुपछर् । न्याय गदार् गरीब भिन दया र धनी
भनी सम्मान नगर। आफ्नो िछमेकीिसत न्याय गदार् पिन सच्चाइले न्याय
गनर् ुपछर् । 16 मािनसहरूको िवरूद्ध झूटा कुराहरू गररे निहँड। यस्तो कुनै
काम नगर जुन ितम्रो कामले िछमेकी िवपदमा पनर् सक्छ। म परमप्रभु हँु।

17 “ितमीले हृदयबाट आफ्ना इस्राएली िमत्रलाई घृणा गनर् ु हँुदनै। यिद
ितम्रो िछमेकीले केही अिनष्ट गरकेो छ भने उसलाई जानकारी देऊ,
ितमीहरू उसले गदार् पापको दोषी हुने छैनौ। 18 मािनसहरूले ितमीप्रित
गरकेा अिनष्ट कामहरू िबिर्सदेऊ। ितम्रा िछमेकीहरूलाई आफूलाई झैं
माया गर। म परमप्रभु हँु।

19 “ितमीहरूले मलेै भनेको िनयमहरू पालन गनैर्पछर् । दइु प्रकारका
पशुहरू िमिसन नदेऊ। आफ्नो खेतमा दइु प्रकारका बीऊ नछर। दइु
प्रकारका धागाले बिनएको लुगा नलगाऊ।

20 “यिद कुन ैमािनसले अकार्की कमारी जो आफ्नो मािलकबाट
छुट्करा पाइसकेकी छैन त्यससँग सहवास गर ेितनीहरू दइुलाई सजाय
िदनुपछर्  तर मृत्यदुण्ड होइन। िकनभने त्यो कमारी आइमाईले आफ्नो
मािलकबाट छुटकारा पाइसकेकी िथइन्। 21 त्यस मािनसले आफ्नो
दोषबिल परमप्रभुकहाँ भेट हुने पालको ढोकामा ल्याउनुपछर् । त्यस
मािनसले दोषबिलको िनिम्त भेंडा ल्याउनुपछर् । 22 त्यस मािनसले पाप
गर ेबापत उसको पाप मोचनको िनम्ती पूजाहारीले परमप्रभुअिघ भेंडा
चढाउनेछन् त्यसपिछ त्यो मािनस उसले गरकेो पापहरूबाट मुक्त हुनेछ।

23 “भिवष्यमा ितमी आफ्नो देशमा जानेछौ र त्यहाँ धेर ैफलका
बोटहरू खानको िनिम्त रोप्नेछौ। तर तीन बषर्सम्म ितमीले ती
बोटहरूबाट फल प्रयोग गनर् पाउने छैनौ। 24 चौथो बषर्मा फलेका
फलहरू परमप्रभुमा प्रशसंाको िनम्ती हुनेछन्। यी फलहरू परमप्रभुको
िनिम्त पिवत्र बिल हुनेछ। 25 त्यसपिछ पाँचौ बषर्मा फलेको फलहरू

ितमीहरू खान सक्छौ। यिद ितमीहरूले यसो गछौर् बोटहरूले धेर ैफल
फलाउने छन्। म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु।

26 “यिद कुन ैमासुमा रगत रहेको छ भने ितमीले त्यो मासु खानु
हँुदनै।

“भिवष्यको िवषयमा बताउँदा तन्त्र-मन्त्र अथवा जाद ूप्रयोग नगर।
27 “ितम्रो अनुहारको छेउमा बढेको कपाल नकाट अिन ितम्रो दाह्रीको

छेऊ नछाँट। 28 मृत मािनसको सम्झनामा शरीरको मासु नकाट। ितम्रो
आफ्नो शरीरमा कुन ैछाप नबनाउनु। म परमप्रभु हँु।

29 “ितम्रो छोरीलाई वेश्या बनाएर अपमान नगर। ितम्रो देशलाई यस्ता
पापहरूद्वारा भिरन नदेऊ अिन देशमा मािनसहरूलाई वेश्या हुने अनुमित
नदेऊ।

30 “ितमीले िवश्रामका िदनहरूमा काम नगर। ितमीले मेरो
पिवत्रस्थानको आदर गनर् ुपछर् । म परमप्रभु हँु।

31 “ितमीहरू झाँक्री, जादगूर, बोक्सी तथा मन्त्र गनेर्ितर नलाग अिन
आफैं लाई ितनीहरूबाट अशुद्ध नपार। म ितमीहरूको परमप्रभु परमेश्वर
हँु।

32 “बूढा-पाका मािनसहरूलाई उिभएर सम्मान गर जब ितनीहरू
ितम्रो एउटा कोठामा अथवा घरिभत्र पस्छन्। आफ्ना परमेश्वरको डर
अिन सम्मान गर। म परमप्रभु हँु।

33 “ितमीहरूको आफ्नो देशमा बसोबासो गनेर् िवदेशीहरूिसत
दवु्यर्वहार नगर। िवदेशीहरूलाई र देशवासीहरूलाई समान व्यावहार गर,
34 ितनीहरूलाई माया गर जस्तो आफूलाई गछौर् िकनभने ितमीहरू पिन
िमश्रको भूिममा िवदेशी िथयौ। म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु।

35 “ितमीले मािनसहरूलाई सच्चाइसँग न्याय गर। जब ितमी केही
चीज नाप्छौ अिन तौिलन्छौ िनष्पक्षतापूवर्क नाप अिन तौल। 36

ितमीिसत तौिलन ढक तराजू, नाप, र तौलहरू ठीक हुनुपछर् । म परमप्रभु
ितमीहरूको परमेश्वर हँु। मलेै ितमीहरूलाई िमश्रदेशबाट बािहर ल्याएँ।

37 “ितमीहरूले मेरो िविध-िवधानहरू सब ैजानेर पालन गनर् ुपछर् । म
परमप्रभु हँु।”

मूिर्तमूिर्त पूजापूजा गनगनेर्ेर्हरूलाईहरूलाई चचेेताउनीताउनी

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “ितमीले इस्राएलीहरूलाई
यी कुराहरू भन्नुपछर्  इस्राएलीहरू मध्ये कोही पिन होस्
स्वदेशी अथवा िवदेशी, ितनीहरू मध्ये कसलेै आफ्ना

नानीहरूबाट एक जनालाई िमथ्या देवता मोलेकलाई िदन्छ भने उसलाई
मानैर्पछर् । यस देशका मािनसहरूले उसलाई ढुङ्गले िहकार्एर मानर् ुपछर् । 3

म त्यस मािनसको िवरोधमा हुनेछु। उसलाई म आफ्ना मािनसहरूबाट
छुट्याउनेछु। िकनभने उसले आफ्ना नानीहरू मोलेकलाई िदन्छ अिन
यसरी मेरो पिवत्र नामको सम्मान गरने अिन मेरो पिवत्र स्थानलाई अशुद्ध
बनाउँछ। 4 जब त्यस मािनसले मोलेकलाई आफ्नो नानी िदन्छ
समुदायका मािनसहरूले उसलाई ध्यान िददनैन् अिन उसलाई मादैर्नन्,
5 म त्यस मािनसलाई साथ ैत्यसको पिरवारलाई िवरोध गनेर्छु। म
ितनलाई ितनको आफ्न ैमानिसहरूबाट अलग गनेर्छु। ती सब ैमािनसहरू
जो मोलेकको पूजा गनर् प्रभािवत भएका िथए, म ितमीहरूलाई
ितमीहरूको आफ्न ैमािनसहरूबाट अलग गनेर्छु।

6 “कुन ैमािनस जो सल्लाह िलनु झाँक्री अथवा जादगूर कहाँ जान्छ म
त्यसको िबरोधमा छु, िकनभने उसले मलाई अिवश्वास गयोर्। यसथर् म
उसलाई आफ्ना मािनसहरूबाट अलग गनेर् छु।

7 “ितमी आफैं लाई पिवत्र बनाऊ अिन पिवत्र भएर बस। िकनभने, म
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु। 8 मेरा िविधहरू सम्झना गर अिन
ितनीहरूलाई अनुशरण गर। म ितमीहरूको परमप्रभु हँु जसले ितमी सबै
मािनसहरूलाई पिवत्र बनाउँछु।

9 “यिद कुन ैमािनसले आफ्नो आमा अथवा बाबुलाई श्राप िदन्छ भने
त्यास मािनसलाई मािरनुपछर् । जब उसले आफ्नो आमा-बाबुलाई श्राप
िदएको कारण उसको मृत्यकुो िजम्मावारी ऊ आफैं  हुनेछ।

व्यिभचारकाव्यिभचारका पापहरूकोपापहरूको िनिम्तिनिम्त दण्डदण्ड

10 “यिद कुन ैमािनसले आफ्नो िछमेकीकी स्वास्नीिसत सहवास गरे
ती दवुलैाई मानर् ुपछर्  कारण ती दवुजैना व्यिभचारको दोषी हुन्। 11 यिद
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कुन ैमािनसले आफ्नो बाबुकी स्वास्नी (सौतेनी आमा) सँग सहवास गछर्
भने ती दवु ैजनालाई मािरनुन ैपछर् , आफ्नो मृत्यकुो िनिम्त ितनीहरू
स्वय ंिजम्मेवार हुन्। यो त्यस मािनसले आफ्न ैबाबुिसत सहवास गर ेझैं
हो।

12 “यिद कुन ैमािनसले आफ्नो छोरा बुहारीिसत सहवास गर ेती
दइुजनालाई मानैर्पछर् । ितनीहरू आफैं  ितनीहरूको मृत्यकुो िनिम्त
िजम्मेवार छन् कारण ितनीहरूले खबु ैअधम व्यिभचार गरकेा हुन्छन्।

13 “यिद एकजना मािनसले अकोर् पुरूषसँग स्त्रीसँग झैं सहवास गर,े
ितनीहरूले भयकंर पाप गरकेो बुिझन्छ। ितनीहरूलाई मानैर् पछर्  र
ितनीहरू स्वंय आफ्नो मृत्यकुो िनिम्त िजम्मेवार हुन्छन्।

14 “यिद एकजना मािनसले आमा र छोरी दवुसँैग शािरिरक कमर् गछर्
यो व्यिभचार पाप हो। ितमीले मािनसहरूमा यस्तो व्यिभचार हुन िदनु
हँुदनै। ितमीले मािनस अिन स्त्री दवुलैाई आगोमा जलाउनु पछर् ।

15 “यिद कुन ैमािनसले पशुसँग सम्भोग गर ेत्यस मािनस र पशुलाई
मानर् ुपछर् । 16 यिद कुन ैस्त्री पशुसँग सम्भोग गर ेत्यस स्त्री र पशुलाई मानर् ु
पर्छ। ितनीहरू आफ्नो मृत्यकुो िनिम्त आफैं  िजम्मेवार हुन्छन्।

17 “यिद कुन ैदाज्यूभाइ आफ्नी बिहनी अथवा सौतेनी बिहनीिसत
लैंिगक कमर् गछर् , यो लाजमदोर् कुरा हो। ितनीहरूलाई जनताअिघ दण्ड
िदनुपछर्  र आफ्ना मािनसहरूबाट छुट्याउनु पछर् । आफ्नी
िददीबिहनीिसत जुन मािनसले शािरिरक कमर् गछर्  उसलाई उसको
पापको िनिम्त दण्ड िदनपैछर् ।

18 “यिद कुन ैमािनस रजस्वलाको समयमा स्त्रीिसत लैंिगक सम्बन्ध
राख्छ भने स्त्रीपुरूष दवुलैाई ितनीहरूका मािनसहरूबाट छुट्याउनु पछर् ।
ितनको रगतको मूल देखेर पिन ितमीहरूले पाप गरकेा छौ।

19 “ितमीले आफ्नी फुपु अथवा काकीिसत लैंिगक सम्बन्ध राख्नु
हँुदनै यो सगोत्र सम्भोग हो र ितम्रो पापको िनिम्त ितमीले दण्ड पाउनु
पछर् ।

20 “कुने मािनसले आफ्नो काकाको पत्नीिसत लैंिगक सम्बन्ध राख्नु
हँुदनै िकनभने यसो गनर् ु आफ्नो काकािसत लैंिगक सम्बन्ध राखे जस्तै
हो। ितनीहले पापको लािग दण्ड भोग्नैपछर् । ितनीहरू अपुताली न ैमनेर्छन्।

21 “यिद कुन ैपुरूषले आफ्नी भाउजू अथवा भाइबुहारी िसत सहवास
गछर्  भने त्यो अनुिचत हो। यो दाज्यूिसत सहवास गर ेझैं न ैहो। ितनीहरू
अपुताली रहनेछन्।

22 “म ितमीहरूलाई जुन देशमा लाँदछुै त्यहाँ ितमीहरू बस्नेछौ। मेरो
िविध-िवधानहरू सम्झना गर अिन पालन गर। यिद ितमीहरूले मेरा
िविध-िवधानहरू पालन गछौर् भने ितमीहरू त्यस देशबाट िनकािलने
छैनौ। 23 म त्यस देशका अरू मािनसहरूलाई बलपूवर्क बािहर
िनकाल्दछुै। िकनभने ितनीहरूले त्यस्ता पापहरू गर।े म ती कमर्हरू घृणा
गछुर् , यसथर् ितमीहरूले ितनीहरूको जीवन शलैी नपछ्याऊ। 24 मलेै
ितमीहरूलाई पिहल्य ैभिनसकेको छु म ितमीहरूलाई ितनीहरूको भूिम
िदनेछु, अिन यो ितमीहरूको हुनेछ। यो भूिम दधू र महले भिरएको हुनेछ।
म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु, जसले ितमीहरूलाई िमश्र देशबाट
िनकालेर ल्याएँ।

“मलेै ितमीहरूिसत िभन्द ैप्रकारले व्यवहार गरकेो छु कारण
ितिमहरूलाई मलेै मेरो िवशेष मािनसहरू बनाएको छु। 25 यसथर्,
ितमीहरूले शुद्ध अिन अशुद्ध पशु-पकं्षीहरूलाई िभन्नै प्रकारले व्यवहार
गनर् ुपछर् । अशुद्ध पशु चराहरू अिन घिस्रने प्राणीहरू खाएर ितमीहरू
आफैं लाई अशुद्ध नबनाऊ मलेै ितनीहरूलाई ितमीहरूका िनिम्त अशुद्ध
झैं छुट्याएको छु। 26 मलेै ितमीहरूलाई मेरा िवशेष मािनस बनाउनलाई
ितमीहरूलाई पिवत्र पारकेो छु। यसथर् ितमीहरू मेरो िनिम्त पिवत्र
रहनुपछर् । िकनभने म परमप्रभु हँु अिन पिवत्र छु।

27 “एकजना मािनस जो झाँक्री अथवा जादगूर छ उसलाई मानर् ु पछर् ।
मािनसहरूले ितनीहरूलाई ढुङ्गले िहकार्एर मानर् ु पछर् । ितनीहरूलाई मृत्यु
चािहन्छ।”

पूजाहारीहरूकोपूजाहारीहरूको िनिम्तिनिम्त िनयमहरूिनयमहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “यी कुराहरू हारूनका
छोराहरू पूजाहारीहरूलाई भनः पूजाहारीले लाश छोएर
आफैं लाई अशुद्ध पानर् ु हँुदनै। 2 तर यिद मृतक मािनस

उनको आफन्त हो भने मात्र उनले लाश छोएर आफूलाई अशुद्ध पानर्
सक्छन्। यिद मृतक मािनस उनका आमा अथवा बाबु, उनका छोरा-
छोरी, दाज्यू-भाइ। 3 अथवा अिववािहत िददी-बिहनी भए ितनले लाश
छोएर आफैं लाई अशुद्ध पानर् सक्छन्। (कन्ये िददी अथवा बिहनी उनको
साक्ख ैमािनन्छ जबसम्म ितनीहरूको िबहे हँुदनै, यसथर् ितनीहरू मरकेो
खण्ड पूजाहारीले लाश छोएर आफूलाई अशुद्ध पानर् सक्छन्।) 4 तर
यिद मरकेो मािनस िबहेद्वारा आफन्त पछर् , पूजाहारीले लाशलाई छोएर
त्यसले ऊ आफूलाई अशुद्ध बनाउन सक्दनैन्।

5 “पूजाहारीहरूले शोक गनर् आफ्नो केश नखौराउन्, दाह्रीको कुना-
कुना नकाटुन् अिन शरीरमा कुन ैचोट नबनाउन्। 6 पूजाहारीहरू आफ्नो
परमेश्वरको नाममा सम्मान देखाउनु पछर् । िकनभने ितनीहरूले
परमप्रभुको िनिम्त आगोद्वारा बिलहरू चढाउँछन जो ितनीहरूको
परमेश्वरको िनिम्त खाद्य हो। यसथर् उनीहरू पिवत्र रहनुपछर् ।

7 “पूजाहारीले परमेश्वरलाई िवशेष रूपले सेवा गछर्  यसकारण
ितनीहरू कुन ैवेश्या, कुन ैअरू मािनसिसत सहवास गरकेी स्त्री अथवा
कुन ैमािनसले त्योगेकी स्त्रीिसत िबहे नगरून्। 8 पूजाहारीलाई पिवत्र
व्यवहार गिरनु पछर् । िकनभने ितनीहरूले परमेश्वरको िनिम्त खाद्य
बोक्छन् अिन म पिवत्र छु। म परमप्रभु हँु अिन म ितमीलाई पिवत्र
बनाउँछु।

9 “यिद एकजना पूजाहारीकी छोरी वेश्या भई भने उसले आफ्नो
सम्मान नष्ट पाछेर्, आफ्नो बाबुलाई लाजमदोर् पाछेर्, यसथर् उसालाई
आगोमा जलाउनुपछर् ।

10 “प्रमुख पूजाहारी आफ्नैं दाज्यू-भाइहरूबाट छािनन्छन् अिन
उनको टाउकोमा अिभषेक तेल खन्याइन्छ। यसरी उनलाई प्रमुख
पूजाहारीको िवशेष कायर्को िनिम्त छािनन्छ। उनको वस्त्रािद पिन िवशेष
हुन्छ। यसथर् उनले मािनसहरूअिघ शोक गनर् ु हँुदनै। उनले आफ्नो
कपाल फुकाउनु हँुदनै अिन लुगा च्यात्नु हँुदनै। 11 यिद उनको बुबा
अथवा आमा मरकेो भए पिन उनी लाशको छेऊमा नजाऊन् र लाश
छोएर उनले आफूलाई अशुद्ध नबाऊन्। 12 प्रधान पूजाहारी पिवत्र
स्थानबािहर जानुहँुदनै, यिद ऊ मलािम जान्छ ऊ अपिवत्र हुनेछ। तब
उसले पिवत्र स्थानलाई अपिवत्र बनाउँछ। अिभषेक तेल उनको
टाउकोमा खन्याएर उनलाई मािनसहरूबाट छुट्याइन्छ हो। म परमप्रभु
हँु।

13 “प्रधान पूजाहारीले कन्ये केटीलाई िबहे गनर् ुपछर् । 14 प्रमुख
पूजाहारीले वेश्या, छुटानाम गरकेी आइमाई र िवधवालाई िबहे गनर् ु हँुदनै।
प्रमुख पूजाहारूरीले आफ्ना मािनसहरूबाट कन्येलाई मात्र िबहे गनर् ु पछर् ।
15 यसरी उनका नानीहरूलाई अरू मािनसहरूले आदर गनेर्छन्। उनको
िवशेष कायर्को िनिम्त म परमप्रभुले उनलाई अलग्ग ैराखेको छु।”

16 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 17 “हारूनलाई भन; यिद उनका
सन्तानहरू मध्ये कसमैा कुन ैशारीिरक खोट भए, उसले आफ्नो
परमेश्वरलाई खाद्य चढाउने िनवेदन गनर् ु हुदनै। 18 कुन ैमािनस जसको
केही खोट भएको भए उसले पूजाहारी भएर मलाई सेवा नगरोस् मेरो
िनिम्त बिलहरू नल्याओस्। यस्ता मािनसहरूले पूजाहारी भएर सेवा गनर्
सकै्तनन्, अन्धा मािनसहरू, लङ्गडा मािनसहरू, अनुहारमा नराम्रा दाग
भएका मािनसहरू, हात अथवा खटु्टाहरू लामा-लामा भएका मािनसहरू,
19 हात अथवा खटु्टा भाँिचएका मािनसहरू, 20 कुप्रो िपिठउँ भएको,
बाउन्ने, आँखाको रोग भएको, िचलाउने घाउ भएको, लुतो लागेको,
संिन्धमा चोटलागेको नपंुसक मािनसहरू।

21 “हारूनका सन्तानहरूमध्ये िवकृित भएकोहुनाले परमप्रभुलाई
आगोद्वारा बिलहरू चढाउन सक्दनै अिन उसले आफ्नो परमेश्वरलाई
पुयार्उनु सक्दनै। 22 त्यो मािनस पूजाहारीको पिरवारको एकजना
सदस्य भएकोले गदार् उसले आफ्नो परमेश्वरको दवु ैपिवत्र अिन महा-
पिवत्र खाद्य खानु सक्छ। 23 तर अित पिवत्र स्थानमा पदार्बाट जान
सकै्तन अिन वेदीको निजक पिन जानु सकै्तन। िकनभने उसलाई केही
खोट लािगको छ र उसले पिवत्र स्थानलाई अपिवत्र पानर् ु हँुदनै। म
परमप्रभुले ती स्थानहरू पिवत्र पारकेो छु।”

24 यसथर् मोशाले यी कुराहरू हारून, उनका छोराहरू अिन
इस्राएलका समस्त मािनसहरूलाई भन्नुभयो।
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परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “हारून र त्यसका
छोराहरूलाई भनः इस्राएलका मािनसहरूले मलाई जे
चढाउँछन ती चीजहरू पिवत्र हुन्छन्। ती मेरा हुन् यसकारण

ितमी पूजाहारीहरूले यी चीजहरू नचलाउनु। यिद ितमीहरूले आफ्नो
लािग ती पिवत्र चीजहरू चलायौ भने तब ितमीहरूले मेरो पिवत्र नामको
आदर नगरकेो बुिझन्छ। म परमप्रभु हँु। 3 हारून अिन उसका
छोराहरूलाई भिनदेऊ। यिद ितमीहरूका सन्तानहरूबाट कसलेै यी
चीजहरू छुन्छ जब त्यो मािनस अशुद्ध छ। त्यस मािनसलाई छुट्याउनु
पछर् । इस्राएलका मािनसहरूले ती चीजहरू मलाई िदएका छन्। म
परमप्रभु हँु।

4 “यिद हारूनका सन्तानहरू मध्ये कसलैाई छालाको डरलाग्दो रोग
अथवा धातु वा स्राव रोग छ भने ऊ शुद्ध नहोउन्जेलसम्म पिवत्र खाद्य
खान सक्दनै। यो िनयम सब ैअशुद्ध पूजाहारीहरूको िनिम्त हो।
पूजाहारीले शुद्ध हुन सक्छ जब ऊ मरकेो शरीर छुन्छ अथवा आफ्नो
स्राव गराउँछ। 5 उनले कुन ैघस्रने अशुद्ध पशुहरू छोए पिन अशुद्ध हुन
सक्छन्। के गदार् अथवा कसरी कुन ैव्यिक्त अशुद्ध भयो त्यो कुन ैमुख्य
कुरा होइन, तर कुन ैपूजाहारीले अशुद्ध मािनसलाई छँुदा न ैअशुद्ध
भइहाल्छन्। 6 यी चीजहरू मध्ये कुनलैाई छुइन्छ त्यो मािनस साँझसम्म
अशुद्ध रहन्छ। उसले पानीमा ननुहाएसम्म पिवत्र खाद्य खानु सक्दनै। 7

घाम अस्ताएपिछ मात्र उनी पिवत्र हुनु सक्छन् अिन पिवत्र खाना खानु
सक्छन्। िकनभने पिवत्र खाना उसको हुन्छ।

8 “यिद कुन ैपूजाहारीले आफैं  मरकेो अथवा जङ्गली जनावरले मारकेो
पशु भेट्छन् उनले त्यो खानु हँुदनै, यिद खान्छन् उनी अशुद्ध हुन्छन्। म
परमप्रभु हँु।

9 “मलेै आदेश गरअेनुसार पूजाहारीले गनर् ुपछर्  जसले गदार् ितनीहरू
धेर ैसजग बस्नु पछर् । पिवत्र चीजहरू ितनीहरूले गदार् अपिवत्र नहुन्। यिद
ितनी सजग हुन्छन् भने, ितनीहरू मदैर्नन्। म परमप्रभुले यही िवशेष
कमर्को िनिम्त ितनीहरूलाई अरू मािनसहरूबाट छुट्याएको छु। 10

पूजाहारीिसत बस्ने पाहुना अथवा ज्यालामा काम गनर् आएको मजदरूले
पिवत्र भोजन खान हँुदनै, पूजाहारीको पिरवारले मात्र पिवत्र भोजन खान
सक्छन्। 11 तर पूजाहारीको घरमा जन्मेका कमारा-कमारी अथवा
पूजाहारीले आफ्नैं पसैाले िकनेको कमारा-कमारीले पिन पिवत्र खाद्यको
भाग खान सक्छन्। 12 पूजाहारीकी छोरीले अकोर् पिरवारको मािनससँग
पिन िबहे गनर् सक्छे। यिद उसले यसो गछेर् भने उसले बिलबाट
िनकािलएको पिवत्र खाद्य खान सिक्दन। 13 पूजाहारीको कुन ैछोरी
िवधवा हुन सक्छे अथवा उसलाई आफ्नो पितद्वारा छुट्याउन सक्छ
अिन यिद ितनीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई सहायता गनेर् छैन भने ऊ
आफ्नो बुबाको घरमा जान सक्छे। तब उसले आफ्नो बुबाको भागबाट
केही अशं पिवत्र खाद्य खान सक्छे। पूजाहारीको पिरवारले मात्र यो
भोजन खान सक्छ।

14 “यिद कुन ैमािनसले पिवत्र थाहा नपाई खान्छ भने उसले त्यसको
पाँचौ भाग थपेर पूजाहारीलाई िदनुपछर् ।

15 “इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुलाई बिल चढाउन सक्छन् र
यी बिलहरू न ैपिवत्र बिनन्छन्। यसथर् पूजाहारीहरूले यी पिवत्र बिलहरू
अपिवत्र पानर् ु हँुदनै। 16 यिद पूजाहारीहरूले यी उपहारहरूलाई पिवत्र
मान्दनैन्, ितनीहरूले जब यी पिवत्र चीजहरू खान्छन् तब आफ्नो पाप
अझ ैथिपरहेका हुन्छन्। ितनीहरूलाई पिवत्र तुल्याउने परमप्रभु म न ैहँु।”

17 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 18 “हारून, उनका छोराहरू र
इस्राएलका समस्त मािनसहरूलाई भनः इस्राएलमा बसोबास गनेर् िवदेशी
होस अथवा देशी, त्यस मािनसको बिल कुन ैिवशेष बिल होस् अथवा त्यो
उसको भाकलको बिल होस्। 19 ती उपहारहरू परमेश्वरलाई चढाउन
इच्छा गनेर् मािनसले चढाएका हुन्। यसथर् कुन ैखोट भएको बिल
ितमीहरूले ग्रहण गनर् ु हँुदनै कारण त्यस्तो बिल म ग्रहण गिर्दनँ। साँढे,
बाख्रा अथवा भेंडा जुन सुकै उपहार होस् तर त्यो पुरूष अिन िनष्खोट
हुनुपछर् ।

21 “कुन ैव्यिक्तले मेलबिल अथवा परमप्रभुलाई स्वइच्छाले आफ्नो
भाकल पूरा गनर् बिल चढाउनु सक्छ, तर त्यो बिल बिलयो अिन िनष्खोट
हुनुपछर्  त्यो साँढे होस् अथवा भेंडा। 22 ितमीहरूले परमप्रभुको वेदीको
आगोमा कुन ैप्रकारको रोगी पशु उपहार स्वरूपमा चढाउँनु हँुदनै। यसथर्
कुन ैबिल ितनीहरू परमप्रभुलाई चढाउँछौ त्यो अन्धो, लङं्गडो, अयोग्य

अिन चमर्रोग अथवा धातुरोग भोगेको छ भने यस्ता पशुहरू उपहारको
रूपमा चढाउनु हँुदनै।

23 “कोही समयमा लामो खटु्टा भएको अथवा खटु्टाहरू ठीकसँग
नबढेको साँढे अथवा थुमा पिन हुन्छन्, अिन यिद पशुहरूबाट कसलेै
परमप्रभुलाई िवशेष बिल चढाउन चाहे त्यो परमप्रभुले ग्रहण गनर् ु हुन्छ।
तर यस्तो पशुको बिल कुन ैभाकल गिरएको बिल ग्रहण गनर् ुहुन्न।

24 “यस्तो पशु नचढाऊ जसको अण्डाकोष कुच्याएको अथवा
कािटएको छ। यस्तो आफ्नो भूिममा नचढाऊ।

25 “यस्ता प्रकारका पशुहरू िवदेशीहरूबाट आफ्ना परमेश्वरलाई
खाद्यको रूपमा चढाउन न ल्याऊ। िकनभने ती पशुहरू घाइते छन्
ितनीहरू खोट लागेका छन् अिन ग्रहण योग्य हँुदनैन्।”

26 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 27 “जब बाछो, अथवा पाठा
अथवा सानो बोका जन्मन्छ त्यसको माऊले त्यसलाई आफूसँग ैसात
िदनसम्म राख्नुपछर्  आिन त्यसपिछ आठौं िदन यो परमप्रभुद्वारा आगो
बिलको रूपमा स्वीकार गिरनेछ। 28 तर ितमीले त्यही िदन माऊ र पाठो
बिल चढाउनु हँुदनै। यो िनयम गाईहरू र भेंडाहरूमा पिन लाग हुन्छ।

29 “यिद ितमी परमप्रभुलाई धन्यवाद बिल चढाउछौ, ितमीले चढाउँन
सक्छौ तर त्यो बिल परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुनुपछर् । 30 ितमीले त्यो
बिल चढाएको पशुको मासु त्यही िदन खाई सक्नुपछर्  भोिल िबहानसम्म
बाँकी राख्नु हँुदनै। म परमप्रभु हँु।

31 “मेरो आज्ञाहरू याद राख अिन पालन गर। म परमप्रभु हँु। 32

इस्राएलका मािनसहरूले मलाई िवशेष रूपमा स्वीकार गनर् ु पछर् । मेरो
नाउँको आदर गनर् ु पछर् । म परमप्रभु हँु अिन ितमीहरूलाई पिवत्र बनाउँछु।
33 मलेै ितमीहरूलाई िमश्र देशबाट ल्याएँ। म ितमीहरूको परमेश्वर
भएको छु। म परमप्रभु हँु।”

िवशिवशेेषष पिवत्रपिवत्र िदनहरूिदनहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई भन ितमीले परमप्रभुले रोज्नु भएका
चाडहरूलाई पिवत्र पवर्हरू भनी घोषणा गर। ती िवशेष पिवत्र

िदनहरू यी न ैहुन्।

िवश्रामिवश्राम िदनिदन
3 “छ िदनसम्म काम गर, सातौं िदन िवश्राम मािननेछ र त्यस िदन

िवशेष िवश्रामको िदन, एक पिवत्र सभाको िदन हुनेछ। त्यस िदन
ितमीहरूले कुन ैिकिसमको काम नगनर् ु। ितमीहरूको सब घरमा यस
िदनलाई परमप्रभुको िवश्राम िदन मान्नु।

िनस्तारिनस्तार

4 “यी सब परमप्रभुद्वारा तोिकएका चाडहरू हुन्, ितमीले यी
िदनहरूलाई पिवत्र सभा भनी घोषणा गनेर् छौ। 5 परमप्रभुको िनस्तार
पिहलो महीनाको चौधौं िदनको साँझमा शुरू हुन्छ।

अखिमरीअखिमरी रोटीकोरोटीको चाड़चाड़

6 “त्यही महीनाको पन्ध्रौं िदन अखिमरी रोटीको चाड हुन्छ। ितमीले
सात िदनसम्म अखिमरी रोटी खानेछौ। 7 यो चाडको पिहलो िदन
ितमीले िवशेष सभा गनेर्छौ। त्यस िदन काम गनेर् छैनौ। 8 सात िदनसम्म
ितमीले परमप्रभुलाई आगोद्वारा बिल चढाउन बिलहरू ल्याउनु पछर् । तब
सातौं िदनमा फेिर अकोर् िवशेष सभा हुन्छ अिन त्यस िदन ितमीले कुनै
काम गनेर् छैनौ।”

अगौटअगौटेे फसलकोफसलको चाड़चाड़

9 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 10 “इस्राएलका मािनसहरूलाई
भन म ितमीहरूलाई जुन देश िदन्छु त्यसमा ितमीहरू जानेछौ अिन त्यहाँ
बाली काट्नेछौ। त्यस समयमा ितमीहरूको पिहले बालीको उब्जनीको
एक िबटा पूजाहारीकहाँ ल्याउनू। 11 पूजाहारीले िबटालाई परमप्रभु
अिध डोलाओस् यसकारण ितमीहरूलाई स्वीकार गनेर्छ उसले त्यो
िवश्राम भोिल पल्ट गनेर्छ।
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12 “जुन िदन ितमीहरूले अन्नको िबटा परमप्रभुको अिघ डोलाउने छौ
त्यस िदन ितमीहरूले परमप्रभुलाई होमबिल चढाउन एउटा एक बषेर्
िनष्खोट थुमा ल्याउन्। 13 अडंीरको तेलमा िमसाएको सोलह बटुको
मिसनो पीठोको अन्नबिल पिन चढाउनुपछर् । ितमीहरूले पिन चढाउनु पछर्
र ितमीहरूले एक लीटर मद्य चढाएको बिलको बास्नाले परमप्रभुलाई
आनिन्दत पानेर्छ। 14 ितमीहरूले परमप्रभुलाई नयाँ फसल उपहार
नचढाएसम्म ितमीहरूले रोटी, भूटेको अन्न, अथवा ताजा अन्नहरू खानु
हुदनै। ितमीहरू जहाँ बसे पिन यी िनयमहरू पुस्ता पुस्तासम्म चिल
रहनेछन्।

साताहरूकोसाताहरूको चाड़चाड़

15 “परमप्रभुलाई डोलाउने अन्नको िबटा ल्याएको िदनबाट सात
हप्ताहरू गन। 16 सातौं हप्ताहरू पिछको आइतवार (त्यो पचास
िदनपिछ) ितमीहरूले परमप्रभुको िनिम्त नयाँ अन्नको बिल ल्याउँनेछौ।
17 त्यस िदन ितमीहरूले आफ्नो घरबाट दइुवटा खमीर िमसाएको रोटी
ल्याउनु पछर्  खमीर अिन सोह्र बटुको पीठो प्रयोग गररे यी रोटीहरू
पकाऊ। त्यो डोलाउने बिलक लािग हुनेछ त्यो ितम्रो पिहलो उब्जनीबाट
परमप्रभुको िनिम्त अन्न बिल हुनेछ।

18 “एउटा साँढे दइुवटा भेंडाहरू अिन सातवटा एक बषेर् पाठहरू
अन्नबिल अिन अघर्बिलिसत चढाउनु पनेर्छ। यी सब ैपशुहरू िनष्खोट
हुनुपछर् । यी पशुहरू आगोद्वारा जलाइने होमबिल हुनुपछर्  अिन यसको
बास्नाले परमप्रभुलाई खशुी पानेर्छ। 19 ितमीहरूले पापबिलको िनिम्त
एउटा बोका अिन दइुवटा एक बषेर् पाठाहरू पिन मतै्रीबिलको िनिम्त
चढाउनु पछर् ।

20 “पूजाहारीले रोटीले ितनीहरूलाई परमप्रभुको अिघ दइुवटा
थुमाहरूिसत डोलाउने ितनीहरू परमप्रभुको िनिम्त पिवत्र हुन्छ र ती सबै
पूजाहारीको हुनेछ। 21 ितमीहरूले त्यस िदन केही काम गनेर् हँुदनै अिन
एउटा पिवत्र सभा बोलाउनेछौ। यो िनयम ितमीहरू घरहरूमा
ितमीहरूको पुस्तौ-पुस्तासम्म चिल रहने छ।

22 “जब ितमीहरू आफ्नो जमीनमा बाली उठाउँछौ खेतको कुना-
कुनासम्म नउठाऊ अिन त्यसरी छोडीएको अन्न उठाउनु फकेर् र नजाऊ।
ती सब गरीबहरू तथा ितमीहरूको जमीन भएर जाने िवदेशीहरूको
िनिम्त छोडी देऊ। म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु।”

तुरहीकोतुरहीको चाडचाड

23 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 24 “इस्राएलका मािनसहरूलाई
भन: सातौं महीनाको पिहलो िदन ितमीहरूको िवशेष िवश्रामको िदन
हुन्छ र मािनसहरूलाई यो पिवत्र सभा हो भनी सम्झाउन तुरही बजाऊ।
25 ितमीहरू सामान्य काम नगर ितमीहरूले आगोद्वारा चढाउने बिल
परमप्रभु कहाँ ल्याउँनेछौ।”

प्रयािश्चतकोप्रयािश्चतको िदनिदन
26 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 27 “प्रायिश्चतको िदन सातौं

महीनाको दशौं िदनमा पछर् । त्यसिदन ितमीहरूले केही खानु हँुदनै अिन
ितमीहरूले आगोद्वारा परमप्रभुलाई बिल चढाउनु पछर्  अिन पिवत्र सभा
गनर् ुपछर् । 28 त्यस िदन ितमीहरूले केही काम गनेर् छैनौ, िकनभने त्यो
िदन ितमीहरूको प्रायिश्चतको िदन हो। त्यसिदन पूजाहारी परमप्रभुको
सामुने जानेछन् र ितमीहरूलाई पिवत्र पानर् उत्सव गनेर्छन्।

29 “यिद कुन ैमािनसले यस िदनमा उपवास बस्न अस्वीकार गरे
उसलाई उसका मािनसहरूबाट छुट्याउनु पछर् । 30 यिद कुन ैमािनसले
त्यस िदन केही काम गछर्  म उसलाई उसका मािनसहरूको बीचबाट शेष
पानेर्छु। 31 त्यसिदन ितमीहरूले कुन ैकाम गनर् ु हुदनै अिन यो िविध
ितमीहरू जहाँ बस्छौ त्यहाँ सधैँको िनिम्त चालू रहनेछ। 32 यो िदन
ितमीहरूको िनिम्त एक िवशेष िवश्रामको िदन हो र ितमीहरूले त्यस िदन
केही खाने छैनौ। यो िवशेष िवश्रामको िदन त्यस मिहनाको नवौं िदनको
साँझबाट शुरू हुनेछ र भोिलपल्ट साँझसम्म रहनेछ।”

छाप्रोछाप्रो-वासकोवासको चाड़चाड़

33 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 34 “इस्राएलका मािनसहरूलाई
भन; सातौं महीनाको पन्ध्रौं िदनमा छाप्रो-बासको चाड मनाउनुपछर् । यो
चाड परमप्रभुको िनिम्त सात िदनसम्म चली रहनुपछर् । 35 कसलेै यस
चाडको पिहलो िदन केही काम गनर् ु हँुदनै जब पिवत्र सभा गिरनेछ। 36

ितमीहरूले परमप्रभुको िनिम्त आगोद्वारा सात िदनसम्म बिल ल्याउनु
पछर्  अिन आठौं िदन ितमीहरूले अकोर् पिवत्र सभा गनेर् पछर् । आगोको
बिल परमप्रभुलाई चढाउनु पछर् , ितनीहरू त्यस केही काम गनर् ु हँुदनै अिन
यो पिवत्र सभा हुनेछ।

37 “परमप्रभुको िवशेष चाडहरू यी न ैहुन्। यी िदनहरूमा पिवत्र
सभाहरू हुनेछन्, ितमीहरूले परमप्रभुलाई आगोबाट बिलहरू
चढाउनेछौ। होमबिल, अन्नबिल, अधर्बिलहरू अरू अन्य बिलदानहरू
चढाउँनेछौं। ती बिलहरू ितमीहरूले ठीक समयमा चढाउनेछौ। 38

ितमीहरूले चढाउने यी बिलहरू परमप्रभुको िवश्राम िदनहरूको स्मरण र
िवशेष भाकलको िनिम्त हो। ितनीहरू केही योग्यको बिलहरू ितमीहरूले
परमप्रभुलाई िदन सक्छौ।

39 “सातौं महीनाको पन्ध्रौं िदन जब ितमीहरू आफ्नो जमीनबाट
फसल बटुल्छौ तब सात िदनसम्म परमप्रभुको चाडहरू मनाउनुपछर् ।
पिहलो िदन अिन आठौं िदन िवशेष िवश्रामको िदन हुनेछ। 40 पिहलो
िदनमा ितमीहरूले फलको बोटहरूबाट राम्रो राम्रो फलहरू बटुल्नु पछर्
अिन खजूरको हाँगाहरू, मोटो पातभएका रूखहरूका हाँगाहरू र
खोलाको िकनारमा हुने लहर-ेपीपलका हाँगाहरू बटुलेर परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरकोअिघ सात िदन आनन्द मनाउनु पछर् । 41 प्रत्येक
बषर् ितमीहरूले सात िदनसम्म परमप्रभुको िनिम्त यो चाड मनाउनु पछर् ।
यो चाड सातों महीनामा मनाइनेछ र यो िविध सधैँ चिलरहनेछ। 42

इस्राएलमा जन्मने सब ैमािनसहरू सात िदनसम्म ती अस्थायी
छाप्रोहरूमा बास बस्नेछन्। 43 िकनभने ितमीहरूका सन्तानले जान्न
पाउँनेछन्। त्यस ैकारण जब मलेै इस्राएलीहरूलाई िमश्रको भूिम बािहर
ल्याए, मलेै ितनीहरूलाई दिक्षण छाप्रोहरूमा बस्न लगाएँ। म परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वर हँु।”

44 यसथर् मोशाले परमप्रभुलाई सम्मान गिरने सब ैचाडहरू
इस्राएलका मािनसहरूलाई बताइिदए।

पानसपानस अिनअिन पिवत्रपिवत्र रोटीरोटी

परमप्रभुले मोशालाई भन्नभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई आदेश देऊ ितनीहरूले िनरन्तर ज्योितको
िनिम्त आफैं ले भद्राक्ष िपसेर तयार पारकेो शुद्ध तेल ल्याउनु

पछर् । 3 परमप्रभुअिघ भेट हुने पालमा करार सन्दकुको पदार् बािहर
साँझबाट िबहान नहुन्जेलसम्म हारूनले िनरन्तर बत्ती जलाऊन्। यो
िविध ितमीहरूका सन्तान बाँचुन्जेलसम्म सधैँ चिलरहनेछ। 4 हारूनले
परमप्रभुको अिघ सुनौलो बत्तीदानमा िनरन्तर बत्ती जलाइरहनेछन्।

5 “मिसनो पीठोको बाह्रवटा रोटी प्रत्येक रोटीमा सोलह बटुको पीठो
प्रयोग गररे पकाऊ। 6 परमप्रभुअिघ प्रत्येक पिंक्तमा छवटा गररे सुनको
मेचमा रोटी सजाऊ। 7 प्रत्येक पिंक्तमा शुद्ध सुगिन्धत धूप जलाऊ।
यसले परमप्रभुलाई आगोद्वारा बिल चढाएको सम्झना गराउन सहायता
गछर् । 8 प्रत्येक िवश्रामको िदन हारूनले परमप्रभुअिघ यसरी रोटी
राखनु्। इस्राएलका मािनसहरूको िनिम्त यो करार सधैँको िनिम्त
रहनेछ। 9 हारून र उनका छोराहरूले पिवत्र स्थलमा त्यो रोटी
खानेछन्। िकनभने त्यो रोटी धेर ैपिवत्र छ। यो परमप्रभुको िनिम्त
आगोद्वारा जलाएर चढाइने बिलहरूमा एउटा हो र यो हारूनको िनिम्त
स्थायी अशं हुनेछ।”

त्योत्यो मािनसमािनस जसलजसलेे परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई श्रापश्राप िदयोिदयो

10 इस्राएली आमा र िमश्री िपताको एकजना छोरा िथयो जो
इस्राएलमा बस्थ्यो। त्यो मािनस इस्राएलीहरूको माझमा िथयो अिन एक
िदन उसले अकोर् इस्राएलीिसत लडाइँ गनर् ु शुरू गयोर्। 11 इस्राएली
आमाको छोरोले सराप्द ैपरमप्रभुको नामको नराम्रो कुरा गयोर् अिन
मािनसहरूले उसलाई मोशाकहाँ ल्याए। (आमाको नाम शलोमीत िथयो
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अिन ितनी दान कुलकी िदब्रीकी छोरी िथइन्।) 12 मािनसहरूले त्यस
मािनसलाई कैदी झैं पिक्रए अिन स्पष्ट न्यायको िनिम्त परमप्रभुको
आज्ञाको लािग पखेर्।

13 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नभयो, 14 “मािनसलाई ल्याऊ
जसले िशिवरबािहर सराप्यो। ती जसले उसको सराप सुने ितनीहरूलाई
पिन बोलाऊ अिन ती ितनीहरूले आफ्ना हात उसको टाउकोमा राख्नु
पछर् । तब इस्राएलको सम्पूणर् समुदायले उसमािथ मरून्जे सम्म ढुङ्गाले
िहकार्उनु पछर् । 15 ितमीले इस्राएलका मािनसहरूलाई भन, यिद कुनै
मािनसले आफ्नो परमेश्वरलाई सराप्छ भने उसलाई दण्ड िदनु पछर् । 16

यिद कुन ैमािनसले परमप्रभुको िनन्दा गछर्  अथवा सराप्छ इस्राएलको
सम्पूणर् समुदायले उसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मानर् ुपछर् । यिद एउटा िवदेशी
वा इस्राएलमा जन्मएको कसलेै पिन परमप्रभुको िनन्दा गछर्  वा सराप्छ
भने उसलाई अवश्य ैमानर् ु पछर् ।

17 “अिन यिद एकजना मािनसले कुन ैअकोर् मािनसको हत्या गछर्  भने
त्यसलाई मानर् ुपछर् । 18 यिद कुन ैव्यिक्तले अकार्को पशुलाई मार ेत्यसले
बदलामा अकोर् एउटा पशु िदनुपछर् ।

19 “अिन यिद कुन ैमािनसले अकोर् मािनसलाई चोट ल्याउँछ। त्यस
मािनसलाई पिन चोट न ैपािर िदनुपछर् । 20 हड्डी भाँचेको भए हुड्डी नै
भाँची िदनुपछर् , एउटा आँखा फुटाई िदएको भए उसको पिन आँखा नै
फुटाइिदन पछर्  र दाँत भाँची िदएको भए त्यसको पिन दाँत न ैभाँची
िदनुपछर् । जे जस्तो चोट पारकेोछ त्यसलाई पिन त्यही गनर् ुपछर् । 21 यिद
कसलेै कुन ैमािनस मार ेत्यो मानेर् मािनसलाई पिन मानर् ुपछर् । यिद कसलेै
अकोर् कसकैो पशु मार ेत्यसले पिन उसको साटोमा एउटा त्यस्त ैपशु
िदनुपछर् ।

22 “कानून् िवदेशीको िनिम्त अिन आफ्नो देशका मािनसहरूको
िनिम्त साँच्चो रहनेछ। िकनभने म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु।”

23 तब मोशाले मािनसहरूलाई यी कुराहरू बताए अिन ितनीहरूले
जसले सरापेको िथयो त्यस मािनसलाई पाल बािहर ल्याएर ढुङ्गले
िहकार्एर मार।े यसथर् इस्राएलीहरूले त्यही गर ेजो परमप्रभुले मोशालाई
आज्ञा िदनु भएको िथयो।

जमीनकोजमीनको िनिम्तिनिम्त िवश्रामकोिवश्रामको समयसमय

परमप्रभुले सीन ैपवर्तमा मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई भन, जब ितमीहरू जमीनमा पुग्छौ, जो म
ितमीहरूलाई िदन्छ, त्यस समय ितमीहरूले परमप्रभुको

सम्मानमा भूिमलाई िवशेष िवश्राम िदनु पछर् । 3 छ बषर्सम्म ितमीहरूले
बीऊहरू रोप्न सक्छौ अिन छ बषर् सम्म दाख बगैंचामा कलम काट्न
सक्छौ, फलहरू बटुल्न सक्छौ। 4 तर सातौं बषर्मा ितमीहरूले
जमीनलाई िवश्राम िदएर त्यहाँ बीऊहरू छनेर् छैनौ, त्यहाँका बोटहरू
िछमोल्ने छैनौं कारण परमप्रभुको सम्मानमा यो िवशेष िवश्राम हुनेछ। 5

उब्जनी उठाइसकेपिछ त्यहाँ आफैं  उम्रेका बोटहरूबाट अन्न उठाउनु
सकै्तनौ अिन निछमोलेको दाख बोटहरूबाट फल बटुल्न सकै्तनौ।
जमीनले एक बषर् िवश्राम पाउनेछ।

6 “यिद भूिमलाई िवश्राम िदएको भएता पिन ितमीहरूको िनिम्त अिन
ितमीहरूका मािनसहरूको अिन नोकर-नोकरनीहरूको िनिम्त दिैनक
मजदरूहरू तथा ितमीहरूसँग बस्ने िवदेशीहरूको िनिम्त प्रशस्त फसल
हुनेछ। 7 ितमीहरूले घरलेू र अरू पशुहरूको िनिम्त पिन त्यहाँ प्रशस्त
फसल हुनेछ।

ज्यज्यूिूबिलिबिल-िवमोचनकोिवमोचनको बषबषर्र्
8 “ितमीहरूले सात बषर् सात पल्ट गन्नु जसको प्रितफल 49 बषर्

िनस्कन्छ। त्यस समयको अविघमा त्यहाँ भूिमलाई सात बषर्को िनिम्त
िवश्राम हुनेछ। 9 सातौं महीनाको दशौं िदन जुन प्रायिश्चतको िदन हुन्छ
भेंडाको सींङको तुरही बजाउनु। यो सारा देशभिर बजाउनु पछर् । 10

ितमीहरूले पचासौं बषर्लाई िवशेष बषर्को रूपमा मनाउनेछौ अिन सारा
देशका सब ैमािनसहरूको िनिम्त स्वतन्त्रताको घोषणा गनेर्छौ, जसलाई
जयन्ती उत्सवको रूपमा मनाइनेछ। यस समयमा प्रत्येक मािनसले
आफ्नो सम्पित्त िफतार् पाउनेछ। प्रत्येक सेवक आफ्नो घरमा फिर्कनेछ।
आफ्नो घर-जमीनमा जानेछ, आफ्नो पिरवार भएकोमा फकेर् र जानेछ।

11 ितमीहरूको िनिम्त यो पचासौं बषर् एक िवशेष उत्सवको बषर् हुनेछ।
त्यित बेला कुन ैपिन बीऊ नछर िवजन नलगाऊ, आफैं  फलेको अन्न
नउठाऊ अिन निछमोलेको दाखबाट नबटुल। 12 यो बषर् ितमीहरूको
िनिम्त महोत्सवको बषर् हो र यो पिवत्र समय मान्नु। ितमीहरूले खेतमा
उठाएको अन्न खानु। 13 जयन्ती बषर्मा प्रत्येक मािनसले आफ्नो
सम्पित्त िफतार् पाउनेछ।

14 “जब ितमीहरूले आफ्नो जमीन बेच्दा आफ्ना िछमेकीहरूलाई
नठग। उसले पिन ितमीलाई नठगोस् जब ितमी ऊबाट जमीन िकन्छौ।
15 जब ितमी ितमीहरूको िछमेकीको जमीन िकन्छौ तब िवगत बषर्को
उत्सवको संख्यालाई गन र उिचत मूल्य गणना गनर् ु ती संख्याहरू प्रयोग
गर। िकनभने ितम्रो िछमेकीले ितमीलाई अकोर् (उत्सव) सम्म सही
तरीकाले खेती-पाती गनर्को िनिम्त बेचेको छ। 16 ितमीले बषर्हरू
अनुसार दामको िहसाब गनर् ु पछर् । यिद त्यहाँ धेर ैबषर्हरू बाँकी रहे उत्सव
दाम ज्यादा हुनु पछर् । यिद बषर्हरू किम्त भए दाम किम्त हुनु पछर् ।
िकनभने उसले ितमीलाई अन्नहरू संख्याहरू मात्र बेचेका हुन्। 17

एकाकार्लाई नठग। आफ्नो परमेश्वरलाई आदर गर। म परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वर हँु।

18 “मेरो िविध-िवधानहरू याद राखेर पालन गर ेितमीहरू आफ्नो
जमीनमा आराम साथ बस्न सक्छौ। 19 अिन जमीनले प्रशस्त बाली
उब्जाउनेछ र ितमीहरूिसत अन्नको केही कमी नहँुदा ितमीहरू आनन्दले
बाँच्नु सक्छौ।

20 “तर हुन सक्छ ितमीहरूले भन्न सक्छौ, ‘यिद हामीले बीऊ छरनेौ
अथवा बाली उठाएनौ भने सातौं बषर्मा खाने हामी िसत केही रहँदनै।’
21 िचन्ता नगर! छैटौं बषर्मा म मेरो आशीवार्द िदने छु जसले गदार्
जमीनले तीन बषर्को िनिम्त बाली उब्जाउनेछ। 22 जब ितमीहरू आठौं
बषर् बाली लगाउँछौ त्यस समयमा पिहलेको अन्न न ैखाइरहेको हुनेछौ।
नवौंबषर् ितमीहरूको बाली पाकी सक्दा पिन ितमी त्यही पुरानो अन्न नै
खाँद ैगरकेा हुनेछौ।

सम्पित्तकोसम्पित्तको िवषयमािवषयमा िनयमहरूिनयमहरू

23 “भूिम साँच्चै न ैमेरो हो यसकारण ितमीहरूले सदाको िनिम्त बेच्न
सकै्तनौ। ितमीहरू त मेरो जमीनमा मसँग बस्न आएका परदेशी अथवा
यात्रीहरू मात्र हौ। 24 मािनसहरूले जमीन बेच्न सक्छन् तर फेिर
ितनीहरूको पिरवारको सदस्यले त्यो भूिम िफतार् गनर् सक्छ। 25

ितमीहरूको देशमा कुन ैमािनस एकदम ैगरीब हँुदा जमीन बेच्नु सक्छ तर
उसको अित निजकको आफन्त आएर आफ्नो मािनसको िनिम्त त्यो
भूिम िकन्न सक्छ। 26 कुन ैगरीब मािनसलाई उसको जमीन िकनी िदने
आफन्त नहोला, तर उसको प्रशस्त धन भएको समयमा आफैं ले यो
जमीन िकन्न सक्छ। 27 त्यो जमीन िकन्न उिचत मूल्य ितनर् उसले बेचेको
बषर्बाट िकन्ने समयसम्म कित बषर् उसले त्यस जमीनमा खेती गयोर्, त्यो
गनोस्, र बाँकी रहेको बषर्हरूमा त्यस जमीनबाट कित उब्जनी हुन्छ
त्यसको मूल्य ितररे आफ्नो जमीन िकनोस् तब त्यो जमीन फेिर उसको
हुन्छ। 28 तर यिद त्यस मािनसको जमीन िकन्न प्रशस्त धन कमाउन
नसके अिन जमीनको मूल्य ितनर् नसके महोत्सव बषर्सम्म त्यो जमीन
िकन्ने मािनस कै भइरहनेछ। तब िवशेष महोत्सवको समयमा त्यो जमीन
फेिर पुरानो त्यसको मािलकलाई फकार्इनेछ र त्यो जमीन त्यसको सही
मािलक कै हुनेछ।

29 “यिद कुन ैमािनसले पखार्ल लगाएको शहरिभत्रको घर बेच्छ भने
उसले एक बषर्िभत्र घर उक्साउने अिधकार पाउनेछ। 30 तर यिद त्यो
बेच्ने मािलकले बेचेको िदनबाट एक बषर् िभत्रमा फकार्उन नसके त्यो
पखार्लको घेरािभत्रको घर िकन्ने मािनस तथा उसको सन्तानहरूको
स्थायी सम्पित हुनेछ। महोत्सवको समयमा त्यो घर पुरानो मािलकलाई
फकार्इने छैन। 31 तर पखार्लले नघेिरएको जग्गा खलु्ला मदैान सरह
रहन्छ र त्यस्तो ठाउँको घर बेिचएको खण्डमा महोत्सवको बेला
पिहलेको मािलकले न ैत्यो घर पाउँनेछ।

32 “तर लेवीहरूको शहरको िवषयमाः लेवीहरूिसत ितनीहरूको घर
िफतार् पाउने अिधकार छ जो ितनीहरूको शहरहरू िभत्र छ। 33 लेवी
शहर िभत्रको लेवीहरूको घर यिद कुन ैमािनसले िकनेको भए पिन
महोत्सवको समयमा त्यो घर फेिर पुरानो मािलककोमा फकेर् र जान्छ।
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िकनभने लेवी शहर िभत्रका घरहरू लेवी पिरवारहरू कै हुन्।
इस्राएलीहरूले लेवीहरूलाई ती घरहरू िदएका हुन्। 34 लेवी
शहरहरूको विरपिर रहेका खेतहरू तथा चउरहरू बेच्न सक्दनै िकनभने
ती सब सदाको िनिम्त लेवीहरू कै हुन्।

कमाराकमारा रर मािलकहरूकोमािलकहरूको िनिम्तिनिम्त िनयमहरूिनयमहरू

35 “ितमीहरूको शहर िभत्रैको कोही मािनस यित गरीब हुन सक्छ िक
उसले आफैं लाई पिन गुजारा गनर् नसक्ला। यस्तो खण्डमा ितमीहरूले
उसलाई परदेशी पाहुनालाई जस्त ैितमीहरूिसत ैबस्न िदनुपछर् । 36

ितमीहरूले उसलाई ऋण िदए सूद-ब्याज वा नाफा निलन र आफ्नो
परमेश्वरको सम्मानमा उसलाई ितमीहरूिसत बस्न देऊ। 37 उसलाई
ऋण िदए सूद नलगाऊ अिन उसलाई खान बेचेको खाद्यमा नाफा
नराख। 38 म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु। ितमीहरूका परमेश्वर
हुनुलाई र कनान देश ितमीहरूलाई िदनु मलेै ितमीहरूलाई िमश्रदेशबाट
बािहर ल्याएँ।

39 “ितमीहरूको आफ्न ैदेशको कुन ैमािनस यित गरीब हुनु सक्छ िक
उसले आफैं लाई ितमीहरू कस ैकहाँ कमारा सरह बेच्न सक्छ तर
ितमीहरूले उसलाई कमारालाई झ ैनखटाऊ। 40 महोत्सवको
समयसम्मलाई उसलाई कुन ैपरदेशी अथवा मजदरूी गनर् खटाइएको
मािनसलाई झैं व्यवहार गर। 41 तब ऊ अिन उसका छोरा-छोरीहरू
ितमीहरूदेिख मुक्त हुनेछन्। ऊ आफ्नो पूखौर्ंली सम्पित्तमा फकेर् र आउनु
सक्छ। 42 िकनभने त्यस्ता मािनसहरू मेरा सेवकहरू हुन। मलेै
ितनीहरूलाई िमश्रबाट ल्याएँ। ितनीहरूलाई कमाराको रूपमा बोच्नु
हँुदनै। 43 ितमीहरू ितनीहरूको िनिम्त िनषु्ठर मािलक हुनुहँुदनै।
ितमीहरूले आफ्नो परमेश्वरको डर अिन आदर गनर् ुपछर् ।

44 “ितमीहरूको स्री तथा पुरूष कमारी-कमाराहरूका िवषयमा;
आफ्नो विरपिरका देशहरूबाट ितमीहरूले कमारा-कमारीहरू पाउन
सक्छौ। 45 ितमीहरूकै देशमा बसो-बास गनेर् िवदेशीहरूबाट पिन
बालक-बािलका कमारा-कमारीहरू पाउँन सक्छौ। ती बालक कमारा-
कमारीहरू ितमीहरूका हुनेछन्। 46 ितमीहरूको मृत्यपुिछ ती िवदेशी
कमारा-कमारीहरू ितम्रा नानीहरू का हुनेछन् अिन ितनीहरू सधैँको
िनिम्त ितमीहरूकै हुनेछन्। ितमीहरूले िवदेशीहरूलाई कमारा-
कमारीहरू बनाउन सक्छौ तर इस्राएली मािनसहरू ितमीहरूको
आफन्तहरूप्रित ितमीहरू िनषू्ठर मािलक बिननु हँुदनै।

47 “ितमीहरूकहाँ आउने िवदेशी अथवा परदेशीहरू धनी पिन हुन
सक्छन् अिन ितमीहरूको आफ्न ैदेशका दाज्यू-भाइहरू अत्यन्त ैगरीब
भई ितनीहरूको कमारा बनी िबक्री हुन सक्छन्। 48 यिद यस्तो भएको
खण्डमा त्यस मािनसिसत िफतार् िकन्ने अिधकार छ। उसलाई उसको
दाज्यू-भाइहरू मध्ये कसलेै िकन्नु सक्छ। 49 अथवा उसको काका-मामा
तथा उसको काका-मामाका छोराहरूले अथवा उसको आफ्नै
आफन्तका कुन ैमािनसले उसलाई िकन्न सक्छ। अथवा ऊ आफैं ले पिन
आफ्नो प्रशस्त धन जोगाड गर ेआफैं लाई फेिर िकन्न सक्छ।

50 “ितमी कसरी दाम तोक्न सक्छौ? अकोर् जयन्ती बषर्सम्म
िवदेशीलाई उसले बेचेको िदनदेिख बषर्हरू गन। तोक्नको िनिम्त त्यस
संख्यालाई प्रयोग गर। िकनभने उसले सही रूपमा केही बषर्को िनिम्त
मात्र िकनेको िथयो। 51 यिद अकोर् जयन्ती बषर्को समय आउन अझै
िनकै बषर् छ, त्यस मािनसले िनकै बेशी दाम ितनर् ु पछर् । तर दाम बषर्को
संख्यामा भर पछर् । 52 अिन फेिर यिद अकोर् महोत्सव बषर् आउँन केही
बषर् मात्र रहे उसले आफ्नो पुरानो दाम भन्दा धेर ैकम्ती रकम ितनर् ुपछर् ।
53 त्यो मािनस त्यसको मािलकसँग एक दिैनक हािजरमा काम गनेर्
मजदरू झैं रहनसक्छ अिन त्यस िवदेशी मािलकले ऊसँग दषु्ट व्यवहार
नगरोस्।

54 “यिद त्यस मािनसलाई कसलेै उक्साएको खण्डमा, त्यो मािनस
अकोर् महोत्सव बषर्मा स्वतन्त्र उक्सनु सक्छ महोत्सवको बषर्मा उसका
नानीहरू पिन स्वतन्त्र बिननु सक्छन्। 55 िकनभने, इस्राएलीहरूलाई
िमश्र देशमा ितनीहरूको दासत्वबाट उकासेर मेरो आफ्नो दास-दासीहरू
बनाउन ल्याएको हँु। म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको आदआदेेशश पालनपालन गदार्गदार् पाइनपाइनेे इनामइनाम

“ितमीहरू आफ्न ैिनिम्त मूिर्त नबनाऊ आफ्नो भूिममा ढोग
गनर् ु, मूिर्तहरू अथवा स्मारक नबनाऊ। िकनभने म परमप्रभु
ितमीहरूको परमेश्वर हँु।

2 “मेरा िवशेष िवश्राम िदनहरूलाई याद गर अिन मेरो पिवत्र
स्थानलाई आदर गर। म परमप्रभु हँु।

3 “मेरा िनयमहरू अिन आज्ञाहरू याद राख अिन ितनीहरूको पालन
गर। 4 यिद ितमीहरूले यी कुराहरू गछौर् भने पानी पनेर् समयमा
ितमीहरूलाई पानी िदनेछु। जब यस्तो हुन्छ, जमीनले खेती उब्जाउनेछ
अिन रूखहरूमा फल लाग्नेछन्। 5 ितमीहरूको दाई अङूं्गर िटप्ने
समयसम्म रहनेछ अिन अङूं्गर िटपाई फसल रोप्ने समयसम्म रहनेछ।
ितमीहरू जित चाहन्छौ त्यित खानेछौ अिन आफ्नो भूिममा सुरिक्षत
बस्नेछौ। 6 म ितमीहरूको देशमा शािन्त िदनेछु र ितमीहरू शािन्त साथ
बस्न पाउनेछौ। नोक्सानदायक पशुहरूलाई म ितमीहरूको देशबाट
िनकािलिदनेछु अिन ितमीहरूलाई धम्काउन अथवा डर देखाउन कोही
मािनस आउने छैन कारण कुन ैसेना ितमीहरूको देश भएर जान
पाउँनेछैन।

7 “ितमीहरूले आफ्नो शत्रुहरूलाई खेद्नेछौ, र तरवारले मानेर्छौ। 8

ितमीहरू पाँच जनाले एक सय जना शुत्रहरूलाई परािजत गनेर्छौ अिन
ितमीहरू एक सय जनाले ितमीहरूको दश हजार शत्रुहरूलाई परािजत
गनेर्छौ। ितमीहरूले ितमीहरूको शत्रुहरूलाई नाश गनेर्छौ।

9 “म ितमीहरूलाई दया गनेर्छु र ितमीहरूलाई ठूलो सन्तान पिन धेरै
नानीहरू जन्माउने शिक्त िदनेछु। म मेरो करार ितमीहरूिसत सही
राख्नेछु। 10 ितमीहरूसँग प्रशस्त अन्न रहनेछ र ितमीहरूले नयाँ बषर्को
खेती उठाउँदा पिन पुरानो बषर्को अन्न रही रहनाले त्यो पुरानो अन्न
ितमीहरूले फ्याँक्नु पनेर्छ नत्र ितमीहरूकोमा नयाँ बाली उठाएर राख्ने
स्थल हुने छैन। 11 ितमीहरूको माझमा परमप्रभु आएर बस्ने पिवत्र
जग्गा-पिवत्र पाल बसाल्नेछु। म ितमीहरूलाई घृणा गनेर् छैन। 12 म
ितमीहरूिसत ैबस्नेछु। म ितमीहरूको परमेश्वर हुनेछु अिन ितमीहरू मेरा
मािनसहरू हुनेछौ। 13 म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु। ितमीहरू
िमश्र देशमा दास िथयौ तर मलेै ितमीहरूलाई त्यहाँबाट बािहर ल्याएँ।
ितमीहरू दासत्वको बोझले िनहुयार्इएको िथयौ तर अब म ितमीहरूको
जुवालाई भाँिचिदनेछु अिन म ितमीहरूलाई धमीर्कता िसत िशर ठाडो
गरी िहड्ने तुल्याउनेछु।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको आज्ञाआज्ञा भभंगंकोगको दण्डदण्ड

14 “तर यिद ितमीहरूले मेरा ती आज्ञाहरू मान्दनैौ, 15 यिद
ितमीहरूले मेरो िविधहरू र आज्ञाहरूको अवहेलना गछौ यो मेरो करार
भगं गरकेो जस्तो हुनेछ। 16 यिद ितमीहरूले यसो गछौर् भने, तब म
ितमीहरूमािथ भयकंर कष्टहरू ल्याउनेछु। ितमीहरूमािथ रोग तथा ज्वरो
ल्याइिदनेछु। ती रोगहरूले ितम्रा आँखाहरू फुटाइ िदनेछन् अिन
ितमीहरूको जीवन अन्त गराइिदनेछ। ितमीहरूले खेती गर ेपिन सफल
हुने छैनौ, ितमीहरूका शत्रुहरूले ितम्रा अन्न बलीहरू खाइिदनेछन्। 17 म
ितमीहरूको िवरोधमा हुनेछु र ितमीहरूलाई शत्रुले परास्त गनेर्छ। ती
शत्रुहरू जसले ितमीहरूलाई घृणा गछर्न् ितमीहरूमािथ शासन गनेर्छन्।
ितमीहरू भािगरहने छौ यद्यिप कसलेै ितमीहरूलाई खेदेको हँुदनै।

18 “यित गदार् पिन ितमीहरूले मलाई नमाने ितमीहरूले गरकेो पापको
सात गुणा वेशी सजाय िदनेछु। 19 अिन ितमीहरूको गवर्को महानगरलाई
म भत्काउनेछु। आकाशले ितमीहरूलाई पानी िदनेछैन र त्यसरी नै
पृथ्वीले ितमीहरूलाई अन्न िदने छैन। आकाश र पृथ्वी ितमीहरूको
िनिम्त क्रमश: फलाम र काँसा जस्ता हुनेछन्। 20 ितमीहरूले पूरा
मेहनत त गछौर् तर त्यसबाट केही लाभ हुनेछैन अिन ितमीहरूलाई नत
जमीनले अन्न िदनेछ नत रूखहरूले फल िदनेछ।

21 “अझ ितमीहरू मेरो िवरोध गछौर् र मलेै भनेको मान्दनैौ भने
ितमीहरूलाई सात गुणा अिधक िहसाबले िहकार्उनेछु। जित ितमीहरू
पाप गछौर् त्यित न ैवेशी ितमीहरूले दण्ड भोग्ने छौ। 22 म ितमीहरू
िवरूद्ध जगंली जनावरहरू पठाउनेछु अिन ितनीहरूलाई ितमीहरूका
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नानीहरू लजैानेछन्। ितनीहरूले ितमीहरूको पशुहरू मानेर्छन् अिन
ितमीहरूका धेर ैमािनसहरू मािरनेछन् र बाटाहरू खाली हुनेछन्।

23 “यित हँुदा पिन यिद ितमीहरू चेतेनौ भने अिन मेरो िवरोध
गिररह्यौ भने, 24 तब म आफैं  ितमीहरूको िवरूद्ध जानेछु र ितमीहरूको
पापहरूको िनिम्त सातगुणा दण्ड िदनेछु। 25 ितमीहरूले मेरो करार भङं्ग
गयौर्, यसथर् म ितमीहरूलाई दण्ड िदन ितमीहरूको िवरूद्ध शत्रुहरू
ल्याउनेछु। ितमीहरू बचाऊको िनिम्त आफ्नो शहरिभत्र जानेछौ तर म
त्यहाँ रोगहरू फैलाइिदनेछु अिन ितमीहरूका शत्रुहरूले ितमीहरूलाई
िजत्ने छन्। 26 म ितमीहरूको अन्न िवतरण िविछन्न बनाउनेछु। दश जना
स्रीहरूले एउटै चुल्हामा भान्सा पकाउनेछन्। ितनीहरूले एक-एक जना
गररे रोटी नाप्नेछन्। ितमीहरूले खानेछौ तर ितमीहरू अघाउने छैनौ।

27 “अझ पिन यिद ितमीहरूले मेरो आदेशहरू मान्न अस्वीकार गयौर्
अिन मेरो िवरोधमा रह्यौ। 28 तब म मेरो साँच्चै रीस देखाउनेछु! म
ितमीहरूको परमप्रभु, ितमीहरूको पाप पिरणामभन्दा सात गुणा वेशी
दण्ड िदनेछु। 29 ितमीहरू यित साह्रो भोको हुनेछौ िक ितमीहरूले
आफ्न ैछोरा-छोरीहरूको मासु खानेछौ। 30 म ितमीहरूको पूजा गनेर्
अग्ला स्थलहरू ध्वंश पािर िदनेछु अिन धूपका वेदीहरू भत्काइिदनेछु। म
ितमीहरूको लाशहरूलाई ितमीहरूको मूिर्तहरूमािथ लडाइिदने छु।
ितमीहरू मबाट एक्दम ैिघनलाग्दो भएका छौ। 31 म ितमीहरूको पिवत्र
स्थलहरू शून्य पािरिदनेछु, म ितमीहरूका शहरहरू ध्वंश पािरिदनेछु
अिन म ितमीहरूले चढाएको सुगिन्धत बिलहरू ग्रहण गिर्दनँ। 32 म
ितमीहरूको देश खाली पानेर्छु तब ितमीहरूको शत्रुहरू पिन त्यो देखेर
छक्क पनेर्छन्। 33 म ितमीहरूलाई देश िवदेशमा छरपष्ट पानेर्छु र मेरो
तरवार िनकालेर ितमीहरूलाई शेष गनेर्छु। ितमीहरूको भूिम िरित्तनेछ
अिन शहरहरू नाशा हुनेछन्।

34 “ितमीहरूको देश खाली पाररे ितमीहरूलाई शत्रुको देशमा
लिगनेछ जसले गदार् ितमीहरूको देशले पूणर् आराम पाउनेछ र देशले पिन
आरामको समयको आनन्द िलनेछ। 35 जमीन खाली हुनेछ अिन
जमीनले िवश्राम पाउनेछ जो ितमीहरू त्यहाँ हँुदा यसले पाएको िथएन।
36 बाँचेकाहरूले पिन शत्रुको जमीनमा बस्न साहस पाउनेछैन। ितनीहरू
प्रत्येक चीजसँग भयभीत रहनेछन् अिन हावाले उढाएको पत्कर झैं यता
र उता भािगरहने छन्। ितनीहरू कसलेै पिछबाट लखेटे झैं भािगरहने छन्
र लड्ने छन्। 37 कसलेै नखेदे पिन ितनीहरू कसलेै तरवारिलएर खेदे
झैं भागेर एकअकार्मा ठोिंकद ैलड्नेछन्।

“ितमीहरू शत्रुहरूको सामुन्ने उिभने साहस पाउने छैनौ। 38 ितमीहरू
अकार्को देशमा नष्ट हुनेछौ। 39 यसथर् ती बाँकी बाँचेकाहरू पिन
शत्रुहरूको देशमा आफ्नो पापहरूका लािग सडेर जानेछन्। ितनीहरूका
पुखार्हरू जसरी सडेर गए त्यसरी न ैितनीहरू पिन शत्रुहरूको मुलुकमा
सडेर शेष हुनेछन्।

यहाँयहा ँजिहलजिहलेे पिनपिन आशाआशा छछ
40 “तर यिद ती मािनसहरूले आफ्नो पाप, िपता-पुखार्हरूले गरकेो

पाप, ितनीहरू मेरो िवरोधमा रहेको सत्य र ितनीहरूले िवश्वास घात
गरकेो अधमर् स्वीकार गर,े 41 यिद ितनीहरूले म ितनीहरूको शत्रु भएको
र शत्रुहरूको देशमा पठाएको सत्य स्वीकार ेअिन ितनीहरू मेरो िनिम्त
िवदेशीहरू झैं भए पिन यिद ितनीहरूको दषु्ट हृदयलाई नम्र पारी आफ्नो
पापको दण्ड भोग्छन् भने, 42 मलेै याकूब, इसहाक र अब्राहामसँग गरकेो
करार र त्यस देशलाई पिन सम्झनेछु।

43 “जमीन िरत्तो रहनेछ र त्यसले िवश्रामहरूको आनन्द िलनेछ। ती
बाँकी बाँचेकाहरूले ितनीहरूले गरकेो पापको दण्ड ग्रहण गनेर्छन्,
ितनीहरूले मेरो िविधहरू घृणा गरकेो र िविधहरू मान्नु अस्वीकार गरकेो
कारण न ैितनीहरूले सजाय भोगेको हो भनी बुझे भने, 44 ितनीहरूले
साँच्चै न ैपाप गरकेा हुन्। तर यिद मेरो सहायता खोजें म ितनीहरूलाई
अस्वीकार गनेर् छैन। ितनीहरूलाई पुर ैनष्ट पानेर् छैन, ितनीहरू शत्रुको
देशमा बसेका भए पिन ितनीहरूले भनेको कुरा सुन्नेछु कारण म आफ्नो
करार िवसर्ने छैन। िकनभने म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु। 45

ितनीहरूको िनिम्त म ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूिसत गरकेो करार
सम्झनेछु। ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई मलेै िमश्रबाट बािहर ल्याएँ र

म ितनीहरूको परमेश्वर बिनएको सत्य अन्य जातीहरूलाई थाहा छ। म
परमप्रभु हँु।”

46 परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूलाई िदएको िविध-िवधानहरू,
िनयमहरू र िशक्षाहरू यी न ैहुन् र यी िविधहरू न ैपरमप्रभु अिन
इस्राएलका मािनसहरूमाझ भएको करार हो। परमप्रभुले सीन ैपवर्तमा यी
िविधहरू मोशालाई भन्नुभयो अिन उनले ितनीहरू इस्राएलका
मािनसहरूलाई िदए।

भाकलहरूकोभाकलहरूको महत्वमहत्व हहुुन्छन्छ

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई भनः कुन ैमािनसले िवशेष सेवाको िनिम्त
कुन ैमािनस न ैचढाउने परमप्रभुसँग भाकल गनर् सक्छ। त्यो

मािनसको दाम पूजाहारीले तोकनुपछर् । िकनभने त्यसरी चढाउने
मािनसहरूले चढाइएको मािनस फकार्उँदा परमप्रभुलाई दाम ितनर् ुपछर् । 3

बीस बषर् देिख साठ्ठी बषर् बीच मािनसको मोल चाँदीको पचास शेकेल
हुन्छ। ितमी चाँदीका लािग अिधकािरक नाप प्रयोग गनर् ुपछर् । 4 एउटै
उमेर भएकी स्त्रीहरूको मोल तीस शेकल हो। (ितमीहरू चाँदीको िनिम्त
अिधकारी नाप प्रयोग गनर् ुपछर् ।) 5 पाँच बषर्देिख बीस बषर् पुगेको
मािनसको दाम बीस शेकेल चाँदी र यही उमेरकी स्त्रीको दाम दश शेकेल
चाँदी। 6 एक महीनाबाट पाँच बषर्सम्म पुगेको केटोको दाम पाँच शेकेल
चाँदी अिन केटीको दाम तीन शेकेल। 7 साठ्ठी बषर् अथवा बढीको
पुरूषको दाम पन्ध्र शेकेल र स्त्रीको दाम दश शेकेल चाँदी हुन्छ।
(चाँदीको पिरणाम सरकारी पिरणाम अनुसार हुनुपछर् ।)

8 “यिद कुन ैमािनस एकदम ैगरीब भए उसलाई पूजाहारीकहाँ ल्याउनु
र त्यस मािनसले कित ितनर् ु पनेर् िनणर्य गनेर्छन्। बाँचेकाहरू अथवा बाँकी
रहेका परमप्रभुको आज्ञा अवहेलना गदार् परमप्रभुले िदनु भएको दण्डको
भोगाइ र बाँचेका मािनसहरू।

परमप्रभुलाईपरमप्रभुलाई उपहारउपहार

9 “केही पशुहरू परमप्रभुलाई बिल स्वरूप चढाउन सिकन्छ। यिद
कुन ैमािनसले ितनीहरू मध्ये एउटा पशु ल्याए त्यो पिवत्र हुन्छ। 10 जुन
पशु उसले परमप्रभुलाई चढाउने प्रितज्ञा गरकेो िथयो, उसले त्यो पशु
अकोर् पशुिसत साट्नुहँुदनै। राम्रो पशुिसत नराम्रो अथवा नराम्रोसँग राम्रो
पशु साट्नु हँुदनै। यिद कुन ैमािनसले त्यसो गछर्  भने ती दवु ैपशुहरू
पिवत्र हुनेछन् र ती दबु ैपरमप्रभुको हुनेछन्।

11 “कोही पशुहरू परमप्रभुको िनिम्त बिलहरू चढाउँन सिंकदनै यिद
कुन ैमािनसले त्यस्तो अपिवत्र पशु परमप्रभुलाई चढाउन ल्याए, त्यो
पूजाहारीकहाँ ल्याउनुपछर् । 12 त्यो पशु चाहे राम्रो होस् अथवा नराम्रो
केही िभन्नता हँुदनै तर दाम पूजाहारीले तोक्नेछ। पूजाहारीले दाम
तोकेपिछ त्यो पशुको दाम त्यही रहनेछ। 13 यिद त्यो मािनस त्यो पशु
फकार्उन चाहन्छ, उसले यसको दाममािथ अझ ैएक पाँचौ अशं थप्नुपछर् ।

घरकोघरको मूल्यमूल्य

14 “अब यिद कुन ैमािनसले आफ्नो घर परमप्रभुलाई अपर्ण गनर्
चाहान्छन् भने, पूजाहारीले त्यस घरको दाम तोक्नुपछर् । त्यो घर गित्तलो
होस् अथवा नराम्रो यसमा कुन ैिभन्नता रहँदनै, यिद पूजाहारीले मूल्य
तोकेपिछ त्यही न ैपक्का मूल्य हुनेछ। 15 यिद त्यस मािनसले त्यो घर
फेिर फकार्उन खोजे उसले तोकेको दाममा अझ पाँचौं अश ंथप्नुपछर्  र
त्यो घर फेिर उसकैो हुनेछ।

सम्पित्तकोसम्पित्तको मूल्यमूल्य

16 “यिद कुन ैमािनसले आफ्नो खेतको एउटा अशं परमप्रभुमा अपर्ण
गछर् , तब अिर्पएको जमीनको अशंको दाम बीऊको पिरमाण अनुसार
तोिकनु पछर्  जो जमीनको त्यस आदेशमा छनर् सिकन्छ। एक होमर जौंको
बीऊ जाने जमीनको पचास शेकेल चाँदीको दरले दाम तोक्न सिकन्छ।
17 यिद कुन ैमािनस आफ्नो जमीन जयन्ती बषर्मा परमप्रभुलाई चढाउँछ
तब यसको दाम पूजाहारीद्वारा तोिकनेछ। 18 तर यिद त्यस दाताले
उत्सवपिछ जमीन दान गछर्  भने त्यसको दाम पूजाहारीले िहसाब गररे
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पक्का दाम तोक्नुपछर् । अकोर् महोत्सव बषर्सम्म कित बषर् बाँकी रहन्छ
त्यही प्रकारले उसले मूल्य तोक्नुपछर् । 19 यिद त्यही दामले आफ्नो
जमीन फकार्उन चाहे तोिकएको दाममा अझ एक पाँचौ अशं थपेर
िलओस् तब त्यो जमीन फेिर उसको आफ्नो हुन्छ। 20 यिद त्यस
दाताले मूल्य चुकाएर आफ्नो जमीन फकार्एन भने त्यो जमीन
पूजाहारीको हुन्छ। तर यिद त्यो जमीन अरू कसलेै िकनेको छ भने फेिर
दामितररे फकार्उँन सकै्तन। 21 महोत्सवको बषर्मा जमीन मुक्त गिरिदन्छ।
यो परमप्रभुको िनिम्त पिवत्र भूिम झैं परमप्रभुलाई सम्पूणर् रूपले अपणर्
गिरएको हुन्छ यो सधैँको िनिम्त पूजाहारीको हुनेछ।

22 “यिद कुन ैमािनसले, आफ्नो पािरवािरक सम्पित्त नभई कुन ैउसले
िकनेको जमीन परमप्रभुलाई अपर्ण गछर्  भने, 23 तब पूजाहारीले त्यो बषर्
देिख महोत्सव बषर्सम्म रहेको बषर्को िहसाबले जमीनको दाम तोकोस्,
तब त्यो जमीन परमप्रभुको हुनेछ। 24 महोत्सव बषर्मा त्यो जमीन फेिर
जुन मािलकबाट दाताले िकनेको िथयो उसकैो हुन्छ।

25 “कुन ैचीजको दाम तोिंकदा पिवत्रस्थानको प्रशासनद्वारा
अिधकािरक नाप अनुसार तोिकनु पछर् । प्रशासनको िविध अनुसार एक
शेकेल बराबर बीस गेराह हुन्छ।

पशुहरूकोपशुहरूको मूल्यमूल्य

26 “मािनसहरूले परमप्रभुलाई गाई तथा भेंडाहरू पिन िवशेष बिलको
रूपमा चढाउन सक्छन्। तर यिद चढाइने पशु माऊको प्रथम थुमा
अथवा बाछा हो भने त्यो परमप्रभुकै हो। यसथर् मािनसहरूले ती पशुहरू
परमप्रभुलाई िवशेष बिल स्वरूप चढाउन सकै्तनन्। 27 तर यिद त्यो
पिहला जिन्मएको पशु अशुद्ध छ। तब त्यस मािनसले फेिर यसलाई

िकनेर फकार्उनुपछर् । पूजाहारीले त्यो पशुको दाम तोक्छ र िकन्नेले
त्यसमा पाँचौ अशंको एक अशं थपेर िकन्नुपछर् । तर यिद त्यही व्यिक्तले
निकने पूजाहारीले उसले तोकेको दाममा त्यो पशु बेच्नुपछर् ।

िवशिवशेेषष उपहारउपहार

28 “मािनसहरूले परमप्रभुलाई िवशेष उपहारहरू चढाउँछन् र यी
उपहारहरू परमप्रभुको हुनेछन्। अिन िकन-बेच गनर् सिंकदनै। पािरवािरक
सम्पित्तका यी उपहारहरू मािनस, पशु, जमीन अिन कुन ैवस्तु हुन
सक्छन्। 29 यिद यस्तो िवशेष उपहार मािनसको छ भने तब उसले
िकनेर िफतार् ल्याउन सक्दनै र त्यसलाई अवश्य ैमानर् ु पछर् ।

30 “सब ैबालीका अन्नहरूबाट दशांश परमप्रभुको हो, यसको अथर्
खेतीको अन्न तथा रूखका फलहरूको, दशांश परमप्रभुको हो। 31

यसथर् यिद कुन ैमािनसले त्यो अशं िफतार् िलनु चाहन्छ भने उसले
उसको दशांशको दाममा पाँच भाग अशं दाम थप्नुपछर्  अिन मात्र िकन्न
सक्छ।

32 “मािनसहरूको गाई तथा भेंडाहरूबाट प्रत्येक दशौं पशु पूजाहारीले
िलन सक्छन् िकनभने प्रत्येक दशांश पशु परमप्रभुको हो। 33 त्यो
छािनएको पशु असल हो अथवा होइन त्यस िवषयमा त्यसको मािलकले
िचन्ता गनेर् काम छैन। उसले त्यो पशु अकोर् एउटासँग साट्न सकै्तन,
यसो गर ेती दइुटै पशुहरू परमप्रभुका हुन्छन्। त्यो पशु िकनेर फकार्उन
सिंकदनै।”

34 सीन ैपवर्तमा परमप्रभुले मोशालाई इस्राएलका मािनसहरूका
िनिम्त िदनु भएका आज्ञाहरू यीन ैहुन्।
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गन्तीगन्ती

मोशालमोशालेे इस्राएलइस्राएल मािनसहरूकामािनसहरूका गन्तीगन्ती गछगछर्र्नन््

सीन ैमरुभूिमको भेट हुने पालमा इस्राएलीहरूले िमश्र देश
छोडेको दोस्रो बषर्को दोस्रो महीनाको पिहलो िदन मोशािसत
परमप्रभुले कुरा गनर् ुभयो। 2 उहाँले भन्नुभयो, “ितनीहरूको

पिरवार र कुल समूह सिहत प्रत्येक व्यिक्तको नाम लेखेर इस्राएली
मािनसहरूको गन्ती गर। 3 हारून र ितमीले बीस बषर् र त्यो भन्दा वेशी
उमेर भएकाहरू सेनामा जान सक्छन् प्रत्येकको गन्ती गर। 4 प्रत्येक
कुलका एक-एक व्यिक्तले ितमीलाई सहायता गनेर्छन्। प्रत्येक कुलबाट
एक जना व्यिक्त अगुवा हुनेछ। 5 यी िनम्न िलिखत व्यिक्तहरूले
ितमीलाई सहायता गनेर्छन्:
रूबेनको कुलबाट शदेऊरका छोरा एलीसूर;
6 िशमोनको कुलबाट सूरीशद्दैको छोरो शलूमीएल;
7 यहूदाको कुलबाट अम्मीनादाबको छोरो नहशोन;
8 इस्साकारको कुलबाट सूआरको छोरो नतनेल;
9 जबूलूनको कुलबाट हेलोनको छोरो एलीआब;
10 यूसुफको उत्तरािधकारीहरूबाट;
एप्रैमको कुलबाट अम्मीहूदको छोरो एलीशामा;
मनश्शेको कुलबाट पदासूरको छोरो गमिलएल;
11 िबन्यामीनको कुलबाट िगदोनीको छोरो अबीदान;
12 दानको कुलबाट अम्मीशद्दैको छोरो अहीएजेर;
13 आशेरको कुलबाट ओक्रानको छोरो पगीएल;
14 गादको कुलबाट रूएलको छोरो एल्यासाप;
15 नप्तालीको कुलबाट एनानको छोरो अहीरा।”

16 यी सब ैमािनसहरू ियनीहरूको कुल समूहका अगुवाहरू िथए र
मािनसहरूले न ैियनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो कुल समूहका अगुवा
बनाए। 17 तब मोशा र हारूनले ती मािनसहरूलाई िलए जसलाई अगुवा
बनाएका िथए। 18 दोस्रो महीनाको पिहलो िदन ितनीहरूले सबै
समुदायलाई एकै चोटी बोलाएर पुस्ता अिन ितनीहरूको सन्तानहरूको
नाम दत्तार् गररे बीस र बीस भन्दा वेशी उमेरको प्रत्येक व्यिक्तको सूची
तयार गर।े 19 परमप्रभुले मोशालाई िदनु भएको आज्ञा अनुसार ितनले
मािनसहरूको गन्ती सीन ैमरुभूिममा गर।े

20 ितनीहरूले यस्तो प्रकारले संख्या गन्ती गर ेइस्राएलको प्रथम
जाित रूबेन र ितनको पिरवारको गणना गर।े बीस र बीस बषर् भन्दा
वेशी उमेरका व्यिक्तहरू जो सेनामा जान सक्थे ितनीहरूको नामको
सूची बनाइयो। ितनीहरूको िपता-पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार
नाम दत्तार् गिरयो। 21 रूबेनको कुलबाट गन्ती गिरएको संख्या
46,500 िथयो।
22 ितनीहरूले िशमोनको कुलबाट गन्ती गर-ेबीस बषर् र उँभोका
मािनसहरू जो सेनामा जान सक्थे ितनीहरू प्रत्येकको नाम िपता-
पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार दत्तार् गिरयो। 23 िशमोनको कुलबाट
59,300 व्यिक्तको गन्ती गयोर्।
24 ितनीहरूले गादको कुलबाट गन्ती गर ेबीस बषर् र उँभोका
मािनसहरू जो सेनामा जान सक्थे ितनीहरू प्रत्येकको नाम िपता-
पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार दत्तार् गर।े 25 गादको कुलबाट
45,650 व्यिक्तको गन्ती गयोर्।
26 ितनीहरूले यहूदाको कुलबाट गन्ती गर ेबीस बषर् र उँभोका
मािनसहरू जो सेनामा जान सक्थे ितनीहरू प्रत्येकको नाम िपता-
पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार दतार् गिरयो। 27 यहूदाको कुलबाट
74,600 व्यिक्तको गन्ती गयोर्।

28 ितनीहरूले इस्साकारको कुलबाट गन्ती गर ेबीस बषर् र उँभोका
मािनसहरू जो सेनामा जान सक्थे ितनीहरू प्रत्येकको नाम िपता-
पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार दत्तार् गिरयो। 29 इस्साकारको
कुलबाट 54,400 व्यिक्तको गन्ती गयोर्।
30 ितनीहरूले जबूलूनको कुलको गन्ती गर ेबीस बषर् र उँभोका
मािनसहरू जो सेनामा जान सक्थे ितनीहरू प्रत्येकको नाम िपता-
पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार दत्तार् गर।े 31 जबूलूनको कुलबाट
57,400 व्यिक्तहरूको गन्ती गिरयो।
32 ितनीहरूले एप्रैमको कुल समूहबाट गन्ती गर।े (एप्रैम-यूसुफको
छोरो।) बीस बषर् र उँभोका मािनसहरू जो सेनामा जान सक्थे
ितनीहरू प्रत्येकको नाम िपता-पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार दत्तार्
गर।े 33 एप्रैमको कुलमा गन्ती गिरएको व्यिक्तहरूको सख्या 40,500
िथयो।
34 ितनीहरूले मनश्शे कुलका मािनसहरूको गन्ती गर।े (मनश्शे पिन
यूसुफका छोरा िथए।) बीस बषर् र उँभोका मािनसहरू जो सेनामा जान
सक्थे ितनीहरू प्रत्येकको नाम िपता-पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार
गणना गिरयो। 35 मनश्शेको कुलमा गन्ती गिरएको मािनसहरूको
संख्या 32,200 िथयो।
36 ितनीहरूले िबन्यामीन कुलका मािनसहरूको गन्ती गर।े बीस बषर्
र उँभोका मािनसहरू जो सेनामा जान सक्थे ितनीहरू प्रत्येकको नाम
िपता-पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार गणना गिरयो। 37

िबन्यामीनको कुलमा गन्ती गिरएका मािनसहरूको संख्या 35,400
िथयो।
38 ितनीहरूले दान कुलका मािनसहरूको गन्ती गर।े बीस बषर् र
उँभोका सब ैमािनसहरू जो सेनामा जान सक्थे ितनीहरू प्रत्येकको
नाम िपता-पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार गन्ती गिरयो। 39 दानको
कुलमा गन्ती गिरएका मािनसहरूको संख्या 62,700 िथयो।
40 ितनीहरूले आशेर कुलका मािनसहरूको गन्ती गर।े बीस बषर् र
उँभोका मािनसहरू जो सेनामा जान सक्थे ितनीहरू प्रत्येकको नाम
पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार गणना गिरयो। 41 आशेर कुलमा
गणना गिरएका मािनसहरूको संख्या 41,500 िथयो।
42 नप्ताली कुलका मािनसहरूको ितनीहरूले गणना गर।े बीस बषर् र
उँभोका मािनसहरू जो सेनामा जानु सक्थे ितनीहरू प्रत्येकको नाम
पुखार्को कुल र पिरवार अनुसार गणना गिरयो। 43 नप्ताली कुलमा
गणना गिरएको मािनसहरूको संख्या 53,400 िथयो।
44 मोशा, हारून र इस्राएलका बाह्र जना अगुवाहरूले यी

मािनसहरूको गन्ती गर।े (त्यहाँ प्रत्येक कुल समूहबाट एक जना अगुवा
िथए।) 45 ितनीहरूले बीस बषर् र उँभोका मािनसहरू जो सेनामा जान
सक्थे ितनीहरूको गन्ती गर।े ितनीहरू प्रत्येकको आफ्नो-आफ्नो
पिरवार अनुसार गणना गिरयो। 46 ितनीहरूको जम्मा संख्या
6,03,550 िथयो।

47 लेवी कुल समूहका पिरवारका मािनसहरूको गणना इस्राएलका
अन्य मािनसहरूिसत गिरएन। 48 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभएको
िथयोः 49 “लेवीको कुल समूहका मािनसहरूको गणना नगनर् ु अथवा
ितनीहरूलाई इस्राएलका अरू मािनसहरूसँग निमलाउनु। 50 तर
ितमीले लेवीहरूलाई करारको पिवत्र पाल र यसका सब ैवस्तुहरू हेरचाह
गनर् ुका िनिम्त िनयकु्त गयौर्। ितनीहरूले पिवत्र पाल र यसका सबै
वस्तुहरू बोक्नु पछर् । अिन ितनीहरूले पिवत्र पालको सेवा गनर् ुपछर्  र
ितनीहरूले उनीहरूको छाउनी यसकै विरपिर बनाउनु पछर् । 51 जब
ितमीले पिवत्र पाल साथ्योर् लेवीहरूले यसलाई तल झानर् ु पथ्योर् जब
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ितमीहरू रोिकने छौ, लेवीहरूले यसलाई स्थािपत गनर् ु पथ्योर्। कुन ैजो
िवदेशी निजक आउँछ त्यसलाई मानर् ु पछर् । 52 इस्राएलीहरूले आफ्नो
आफ्नो दल समूह िभत्र र आफ्न ैझण्डाको छेउ छाउमा िशिवर बनाऊन्।
53 तर लेवीहरूले ितनीहरूका छाउनी पिवत्र पालकै विरपिर लगाउन् र
यसलाई रक्षा गनर् ु पछर्  तािक करारको पिवत्र पाल सुरिक्षत रहोस् र
परमेश्वरको िरसको प्रकोप इस्राएली समुदायमािथ नपरोस्।”

54 यसरी इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुद्वारा मोशालाई िदनु
भएको सब ैआज्ञाहरू पालन गर।े

िशिवरकोिशिवरको प्रबन्धप्रबन्ध

मोशा र हारूनलाई परमप्रभुले भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरू प्रत्येकले िशिवर भेट हुने पालको विरपिर लगाउनु
पछर्  अिन प्रत्येक कुल दलको आफ्नो झण्डा हुनुपछर्  र प्रत्येक

मािनसले आ-आफ्नो दलको झण्डाको समीप िशिवर बनाउनु पछर् ।
3 “यहूदा िशिवर दलहरूले पूवर्ितर घाम झुल्कने पिट्ट आफ्नो झण्डाको
मुिन्तर िशिवर हालुन। यहूदा दलका मािनसहरूको अगुवा
अम्मीनादाबका छोरा नहशोन हो। 4 ितनको दलमा 74,600
मािनसहरू छन्।
5 “ितनको समीपम ैइस्साकार पिरवार दलले िशिवर हालुन्। यी
मािनसहरूको अगुवा सूआरको छोरो नतनेल हुन्। 6 उसको दलमा
54,400 मािनसहरू छन्।
7 “जबूलून कुल दलले पिन यहूदा दलकै नजीकमा िशिवर हालुन्।
जबूलूनका मािनसहरूको अगुवा हेलोनको छोरो एलीआब हुन् र, 8

ितनको दलमा 57,400 मािनसहरू िथए।
9 “यहूदाको िशिवरमा जम्मा 1,86,400 मािनसहरू खटाइएका छन्।
यी सब मािनसहरू ितनीहरूका िविभन्न पिरवार दलमा िवभक्त भएका
छन्। जब मािनसहरू एक ठाँउदेिख अकोर् ठाँउ सछर्न् यहूदा दल पिहला
सनेर्छ।
10 “रूबेनको िशिवरको झण्डा पिवत्र पालको दिक्षणमा रहनेछ। प्रत्येक
दलले आफ्नो झण्डा निजकै िशिवर हाल्नेछ। रूबेनका मािनसहरूको
अगुवा शदेऊरका छोरो एलीसूर हुन् र 11 उसको दलमा 46,500
मािनसहरू छन्।
12 “िशमोन कुल दलले रूबेन पिरवार दलकै नजीक िशिवर हाल्नेछ।
िशमोनका मािनसहरूको अगुवा सूरीशद्दकैो छोरो शलूमीएल हुन्। 13

उसको दलमा 59,300 जना मािनसहरू छन्।
14 “रूबेनको मािनसहरूको निजकै गादका मािनसहरूले पिन िशिवर
हाल्नेछन्। रूएलको छोरा एल्यासाप गादका मािनसहरूको अगुवा हो।
15 उसको दलमा 45,650 मािनसहरू छन्।
16 “त्यहाँ रूबेनको िशिवरमा खिटएका जम्मा 1,51,450 जना
मािनसहरू छन् र जब मािनसहरू एक ठाँउबाट अकोर् ठाउँमा सछर्न
रूबेनको िशिवर दोस्रो दल हुनेछ।
17 “लेवीहरूको िशिवरिसत ैअरू िशिवरहरूको माझमा भेट हुने पाल
पिन जानेछ। ितनीहरूको जसरी आफ्नो आफ्नो झण्डामा िशिवरहरू
लगाइएको छ सोही क्रममा लश्करमा जान्छन्।
18 “पिश्चम पिट्टको एप्रैमको िशिवर ितनीहरूकै झण्डामा हुनेछ। एप्रैमका
मािनसहरूको अगुवा अिम्महूदका छोरो एलीशामा हुन्। 19 उसको
दलमा जम्मा 40,500 जना मािनसहरू छन्।
20 “एप्रैमका कुल दलको िशिवरको नजीकै मनश्शे कुल दलको िशिवर
हुनेछ। यस दलको अगुवा पदासूरको छोरो गमलीएल हुन। 21 उसको
दलमा 32,200 मािनसहरू छन्।
22 “िबन्यामीन कुल दलको िशिवर एप्रैमको कुल दलको िशिवर नजीकै
रहनेछ अिन यस कुल दलको अगुवा िगदोनीको छोरो अबीदान हुन्। 23

त्यहाँ जम्मा 35,400 जना मािनसहरू उसको दलमा िथए।
24 “एप्रैमको िशिवरमा खिटएका मािनसहरूको संख्या 1,08,100 छ।
जब िशिवर िंहड्छ ितनीहरू तेस्रो लस्करमा िंहड्नेछन्।
25 “उत्तर ितर भएको दानको िशिवरमा भएका मािनसहरू ितनीहरूको
आफ्नो झण्डा मुिन रहनेछन् अिन ितनीहरूको अगुवा अम्मीशद्दकैो
छोरो अहीएजर हुन्। 26 उसको दलमा 62,700 जना मािनसहरू छन्।

27 “दान कुल दलको िशिवर नजीकै आशेर कुल दलको िशिवर रहन्छ
अिन यस कुल दलको अगुवा ओक्रानको छोरो पगीएल हुन्। 28 त्यहाँ
उसको दलमा 41,500 मािनसहरू छन्।
29 “अिन आशेर कुल दलको िशिवर नजीकै नप्ताली कुल दलको िशिवर
रहनेछ र ितनीहरूको अगुवा एनानको छोरो अहीरा हुन्। 30 त्यहाँ
उसको दलमा 53,400 मािनसहरू छन्।
31 “दान पिरवार दलमा मािनसहरूको कुल संख्या 1,57,600 छ।
ितनीहरू आफ्नो-आफ्नो झण्डा िलएर अिन्तम लस्करमा िंहड्नेछन्।”

32 इस्राएलीहरूको पिरवार अनुसार गन्ती गिरएको मािनसहरू
ियनीहरू न ैहुन्। गन्ती गिरए अनुसार ियनीहरूको संख्या 6,03,550
हो। 33 परमप्रभुले मोशालाई िदनुभएको आज्ञा अनुसार
इस्राएलीहरूिसत लेवीहरूको गन्ती गिरएन।

34 यसथर् इस्राएली मािनसहरूले मोशालाई परमप्रभुले िदनुभएको
आज्ञा अनुसार प्रत्येक कुरो गर।े यसरी न ैितनीहरूले आफ्नो-आफ्नो
झण्डा नजीकै िशिवर बनाए अिन त्यसरी न ैआफ्नो-आफ्नो वंश र
पिरवार अनुसार ितनीहरू लस्करमा िंहडे।

हारूनकोहारूनको पिरवारपिरवार-पूजाहारीहरूपूजाहारीहरू

परमप्रभुले सीन ैपवर्तमा मोशासँग कुरा गनर् ुहँुदा हारून र
मोशाको पिरवारको िववरण यस्तो िथयो।

2 हारूनका दइुजना छोराहरू िथए र नादाब ितनको जेठो
छोरा िथए। अरू छोराहरूको नाम अबीहू, एलाजार र ईतामार हो। 3

हारूनका यी छोराहरू तेलले अिभिषक्त परमप्रभुको िवशेष सेवाका िनिम्त
पूजाहारीहरूको रूपमा िनयकु्त गिरएका िथए। हारूनका यी छोराहरूलाई
परमप्रभुको िवशेष सेवामा िनयकु्त गिरएको िथयो। 4 नादाब र अबीहू
परमप्रभुको सेवामा रहेको समय म ैअपिवत्र आगोद्वारा बिलचढाएको
पापले सीन ैमरुभूिममा मर।े ितनीहरूको कुन ैछोरो िथएन, यसकारण
एलाजार र ईतामारले पूजाहारीका स्थान िलएर परमप्रभुको सेवामा लागे।
ितनीहरूका बाबु हारूनको जीवन कालमा न ैयस्तो घटना घट्यो।

पूजाहारीकापूजाहारीका सहायकसहायक ललेेवीहरूवीहरू

5 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 6 “लेवी कुलका जम्मै
मािनसहरूलाई ल्याऊ अिन पूजाहारी, हारून सामुन्ने हािजर गराऊ,
ितनीहरू सब ैहारून पूजाहारीको सहयोगीहरू हुनेछन्। 7 लेवीहरूले
भेट हुने पालमा आराधना गदार् हारूनलाई र त्यहाँ आराधना गनर् ु आउने
सब ैमािनसहरूलाई सहायता गनेर्छन्। 8 भेट हुने पालको सब ैसर-
समानहरूको सुरक्षा ितनीहरूले गनेर्छन् अिन त्यस पालिभत्रको
दाियत्वपूणर् काम गनेर्छन्।

9 “लेवीहरू सब ैइस्राएलीहरूबाट चुिनएका हुन्। ितनीहरूलाई हारून
र ितनका छोराहरूको सहायकहरूको रूपमा िदनु पछर् ।

10 “हारून र ितनका छोराहरूलाई पूजाहारी रूपमा िनयकु्त गर अिन
ितनीहरू बाहेक अन्य कुन ैपिन व्यिक्त त्यस पिवत्रस्थानमा पस्न चेष्टा गरे
त्यो अवश्य मािरनु पछर् ।”

11 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 12 “याद राख, मलेै लेवीहरूलाई
इस्राएलका पिहले जन्मने मािनसहरूको सट्टामा िलएको छु। यसकारण
लेवीहरू मेरा हुन् र इस्राएलका पिहले जन्मने छोराहरू मलाई िदनु पदैर्न।
13 जब ितमीहरू िमश्र देशमा िथयौ, मलेै िमश्रदेशका मािनसहरूका
पिहले जन्मेका सब ैनानीहरू मारें अिन मलेै इस्राएलीहरूका पिहले
जन्मेका नानीलाई मेरो नानीहरू झैं छुट्टाएँ र त्यसरी न ैपिहले जन्मेका
पशुहरूलाई पिन छुट्याएँ। ितनीहरू सब ैमेरो हुन् म परमेश्वर हँु।”

14 सीन ैपवर्तमा परमप्रभुले मोशािसत फेिर कुरा गनर् ुभयो, 15

“लेवीहरूको कुलमा सब ैवंश तथा पिरवार समूहहरू गन्ती गर। एक
मिहना र यो भन्दा वेशी उमेरको सब ैपुरूषहरूको गन्ती गर।” 16

परमप्रभुको आज्ञा पालन गरी मोशाले सब ैलेवी मािनसहरूको गन्ती गर।े
17 लेवीका तीनजना छोराहरू िथए र ितनीहरूको नाम यस प्रकार छ
गेशोर्, कहात र मरारी।
18 गेशोर्न वशकंो नाम हो िलब्नी र िसमी।
19 कहात वंशको नाम अम्राम, ियसहार हेब्रोन र उज्जीएल।
20 मरारी वंशहरू हुन् महली र मसी।
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ितनीहरूको िपता-पुखार्हरू अनुसार लेवीका वंशहरू ियन ैहुन्।
21 िलब्नी र िसमीका वंशहरू गेशोर्नका हुन् र ितनीहरू गेशोर्नी वंशका

भए। 22 एक मिहना र अिधकका पुरूष मािनसहरू ितनीहरूका यी दइु
पिरवार समूहमा सब ै7,500 जना िथए। 23 गेशोर्नी वंशलाई पिवत्र
पालको पिश्चम पिट्ट िशिवर लगाउनु पथ्योर्। 24 गेशोर्नी वंशका
मािनसहरूका अगुवा लाएलको छोरो एल्यासाप िथयो। 25 भेट हुने
पालमा गेशोर्नी मािनसहरूको काम भेट हुने पाल, बािहरी पाल, छाना र
प्रवेशद्वारको पदार्को हेरचाह गनर् ु िथयो। 26 पिवत्र स्थानको आँगनको
प्रवेशद्वारको पदार् आँगनको पदार्, पदार्को डोरीहरू र पदार्मा प्रयोग हुने
सब ैसमानहरू ितनीहरूको हेरचाहमा िथयो। त्यो आँगन पिवत्र स्थान र
वेदीको विरपिर िथयो।

27 अमामी, ियसहार, हेब्रोन र उज्जीएल पिरवार समूहहरू कहात
वंशका हुन्। 28 यस पिरवार समूह एक मिहना र उँभोका पुरूषहरू
8,300 िथए। कहातीहरूलाई पिवत्र स्थानमा भएको सर-समानको
िजम्मावारी िथयो। 29 कहाती पिरवार समूहरूको मािनसहरूले पिवत्र
स्थानको दिक्षण पिट्ट ितनीहरूको िशिवर टाँगे। 30 उज्जीएलको छोरो
एलीसापान यी कहाती वंशका मािनसहरूको अगुवा िथयो। 31

ितनीहरूको कामहरू पिवत्र सन्दकू, टेबल, सामदान, वेदीहरू र पिवत्र
स्थानको पिवत्र भाँडाहरू अिन पदार् र पदार्सँग सम्बिन्धत सब ैकुराहरूको
हेरचाह गनर् ु िथयो।

32 पूजाहारी हारूनको छोरो एलाजार चाँिह लेवीहरूको अगुवाहरूको
अगुवा िथयो। पिवत्र स्थान हेरचाह गनेर्हरू मािथ उसको िनयन्त्रण िथयो।

33 महली र मूशी पिरवार समूहहरू मरारी वंशका हुन्। यस वंशहरूमा
एक मिहना र, 34 यस पिरवारमा एक मिहना अिन त्यस मािथका सबै
पुरूषहरू जम्मा 6,200 जना िथए। 35 मरारी पिरवार समूहका
मािनसहरूको अगुवाले अबीहेलको छोरा सूरीएलले पिवत्र पालको उत्तर
ितर ितनीहरूका पालहरू लगाए। 36 मरारीहरूलाई पिवत्र स्थानको
आधारहरू, ियनीहरूको बारहरू खम्बाहरू र ियनीहरूको प्रयोगमा
आउने सब ैसरसामानहरू हेरचाह गनेर् िजम्मावारी िथयो। 37 विरपिरको
आँगनको खम्बाहरू, कीलाहरू, डोरीहरू, आधारहरू र यस सम्बन्धी
प्रयोग गिरने कुराहरू पिन ितनीहरूको िजम्मामा िथयो।

38 पिवत्र स्थानको पूवर् पिट्ट भेट हुने पालको सम्मुख घाम झुिल्कने
पिट्ट मोशा, हारून अिन ितनका छोराहरूले िशिवर बसाले। इस्राएली
मािनसहरूको िनिम्त ितनीहरूले पिवत्र स्थान इलाकाको सुरक्षा
गिररहेका िथए। कुन ैपिन व्यिक्त जो पिवत्र स्थानको नजीक आँउथ्यो
त्यसलाई मािरन्थ्यो।

39 परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोशा र हारूनद्वार गिनएका एक मिहना
र उँभोको उमेरका पुरूष लेवीहरूको संख्या जम्मा 22,000 िथयो।

ललेेवीहरूलवीहरूलेे जजेेठोठो छोरोहरूकोछोरोहरूको स्थानस्थान ओगटओगटेे

40 परमप्रभुले मोशालाई फेिर भन्नुभयो, “इस्राएली मािनसहरूको
पिहले जन्मेका पुरूषहरू जो एक मिहना अिन उँभोकाहरूको गन्ती गरी
एउटा सूची तयार गर। 41 िवगतमा मलेै भनेको िथएँ िक इस्राएलीहरूका
पिहला जन्मेकाहरूलाई म िलनेछु, तर अिहले म, परमप्रभुले
इस्राएलीहरूको पिहला जन्मेको सट्टामा लेवीहरूलाई िलनेछु र
इस्राएलीहरूको पिहलो पशुहरूको सट्टामा लेवीहरूकै पिहलो पशुधन
िलन्छु।”

42 यसकारण परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोशाले इस्राएलका
मािनसहरूको पिहला जन्मेका सब ैनानीहरूको गन्ती गर।े 43 मोशाले
एक महीना र उँभोका सब ैपुरूषहरूको गन्ती गर ेअिन सूचीमा 22,273
जनाको नाम िथयो।

44 परमप्रभुले मोशालाई अझ भन्नुभयो, 45 “इस्राएलीहरूको अन्य
मािनसहरूको सट्टामा ितमीले लेवीहरूलाई लेऊ र म अरू मािनसहरूका
पशुहरूको सट्टामा लेवीहरूको िलनेछु। लेवीहरू मेरो मािनसहरू हुन्। म
परमप्रभु हँु। 46 22,000 लेवीहरू छन् तर अन्य पिरवारको जेठा
छोराहरू 22,273 हुनाले 273 जना लेवीहरू भन्दा वेशी हुन्छन्। 47

यी 273 जना वेशी भएका पुरूषहरूको िनिम्त प्रत्येकको पाँच शेकलको
िहसाबले लेऊ। (प्रशासिनक पिरमाणमा एक शेकल बराबर बीस गेरा

हुन्छ।) इस्राएलीहरूबाट यो चाँदी लेऊ। 48 त्यो पसैा हारून र ितनका
छोराहरूलाई ती 273 इस्राएलीहरूको सट्टामा देऊ।”

49 यसकारण लेवीहरू भन्दा वेशी भएका अन्य मािनसहरूको सट्टामा
मोशाले पसैा िलए। 50 उसले इस्राएलीहरूको पिहला जन्मेकाबाट
1,365 शेकेल चाँदी (अिधकारीहरूको नाप अनुसार) जम्मा गर।े 51

परमप्रभुको आज्ञा अनुसार त्यो पसैा मोशाले हारून र ितनका
छोराहरूलाई िदए।

कहातीहरूकोकहातीहरूको कामकाम

परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, 2 “लेवीहरूको
बीचमा कहातीहरूको वंश तथा पिरवार समूहको िहसाबले
गन्ती गर। 3 भेट हुने पालमा सेवा गनर् आउने मध्ये तीस देिख

पचास बषर् उमेर सम्मका मािनसहरूको गन्ती गर। 4 कहातीहरूको काम
भेट हुने पालमा सब भन्दा पिवत्र चीजहरूको हेरचाहा गनर् ु हो।

5 “जब इस्राएलीहरू नयाँ के्षत्रमा सनर् तयार हुन्छन्, हारून र ितनका
छोराहरूले भेट हुने पाल पदार् तल झानर् ु पछर्  अिन यसले करारको
सन्दकूलाई ढाक्नु पछर् । 6 ितनीहरूलाई यसमािथ नरम छाला लगाइ
देऊ अिन छालालाई नीलो लुगािसत छोपी देऊ अिन बोक्ने डण्डालाई
यसको ठाउँमा राख्नु पछर् ।

7 “ितनीहरूले पिवत्र टेबलमािथ िनलो रङं्गको लुगा ओछ्याउन् अिन
त्यसमािथ, िरकापी, धूपौरोहरू, बाटाहरू अिन अधर्-बिलका कचौराहरू
राखून्, अथवा ढँुङ्ग्रा रािखिदऊन्। िवषेश रोटी त्यो पिवत्र टेबलमा सधैँ
रहोस्। 8 ितनीहरूले ितनीहरू मािथ रातो लुगा ओछ्याऊन् अिन
त्यसमािथ फेिर नरम छालाले यसलाई छोिपिदउन्। बोक्नुको लािग
प्रयोग गिरने डण्डाहरू टेबलमा राखनु्।

9 “ितनीहरूले िनलो लुगाले सामदान, यसको बत्तीहरू, बत्तीका
सलेदोहरू, मसीदानी अिन जुन भाँडाहरूबाट तेल बत्तीमा लगाइन्छ ती
भाँडाहरू सब ैढािकिदन्। 10 त्यसपिछ त्यो सामदान र यसका सबै
समानहरू सील छालाको च्यादरले छोपेर ितनीहरू बोिकने डण्डामा
राखनु्।

11 “ितनीहरूले सुनको वेदीमािथ िनलो लुगाले ढािक िदऊन् र
त्यसमािथ नरम छालाको टुक्राले छोिपिदऊन् अिन बोकेर ल्याइएका
खम्बाहरू ठाउँमा राखनु्।

12 “पिवत्र स्थानमा सेवा गदार् प्रयोग गिरने वस्तुहरू ितनीहरूले
लजैाऊन् र एउटा िनलो लुगामािथ नरम छालाको च्यादरले छोिप िदऊन्
र ितनीहरूलाई बोकी लजैाने डण्डी मािथ राखनु्।

13 “काँसको वेदीबाट ितनीहरूले खरानी सफा गरून् र त्यसमािथ
बजैनी रगंको लुगाले ढाकुन्। 14 त्यसपिछ ितनीहरूले त्यस वेदीमा
आराधना गदार् प्रयोग गिरने वस्तुहरू जस्त ैअँगेटी, काँटाहरू बेल्चाहरू
छकर् ने बाटाहरू र ती सब काँसाको वेदीमािथ राखनु्। त्यसपिछ
ितनीहरूले त्यसमािथ नरम छालाले वेदीलाई ढाकुन् र बोक्नुको लािग
प्रयोग गिरने डण्डीहरू यसको ठाउँमा राखनु्।

15 “जब हारून र ितनका छोराहरूले पिवत्र सर-सामानहरू छोिप
सक्छन् तब कहाती वंशका मािनसहरूले त्यस समानहरू बोक्न शुरूगनर्
सक्छन् र यसरी ितनीहरूले पिवत्रस्थान स्पशर् गनेर् छैनन् नत्र ितनीहरू
मनेर्छन्। भेट हुने पालको सब ैसर-समानहरू कहातीहरूले न ैबोकुन्।

16 “पूजाहारी हारूनको छोरो एलाजार वत्तीको तेल, सुगिन्धत धूप
दिैनक अन्नबिल अिन अिभषेक तेलको िनिम्त िजम्मावार रहनेछन्। ितनी
भेट हुने पाल र त्यसिभत्र भएको प्रत्येक कुराको िजम्मावार रहनेछ।”

17 परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, 18 “कहातीहरूलाई
लेवीहरूबाट अलग हुन नदेऊ। 19 ितमीहरूले ितनीहरूको िनिम्त यस्तो
गर तािक ितनीहरू अित पिवत्र स्थान नजीक जाऊन् तर नमरून्। हारून
अिन ितनका छोराहरूले कहाती मािनसहरूलाई पिवत्र स्थान िभत्र गएर
ितनीहरूले बोक्नु पनेर् समानहरू सब ैदेखाइ िदऊन्। 20 यिद
ितमीहरूले त्यसो गरनेौ भने ती कहाती मािनसहरू िभत्र पस्छन् र पिवत्र
चीजहरू देख्छन् अिन ितनीहरूले केही समयको िनिम्त मात्र पिन ती
पिवत्र चीजहरू हेर ेभने ितनीहरू िनश्चय मछर्न्।”
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गगेेशोर्नीहरूकोशोर्नीहरूको कामकाम

21 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 22 “गेशोर्नी वंशका सबै
मािनसहरूको आफ्नो आफ्नो पिरवार र वंश अनुसार गन्ती गर। 23 सबै
भेट हुने पालमा सेवा गनर् आउने तीस देिख पचास बषर् उमेरका
मािनसहरूको गन्ती गर।

24 “गेशोर्नी वंशका मािनसहरूले बोक्नु पनेर् र गनर् ु पनेर् काम यही हो।
25 पिवत्र स्थानको पदार्हरू, भेट हुने पाल, त्यसको छाना र त्यसमािथ
रहने नरम छालाको आवरण अिन भेट हुने पालको ढोकाको पदार्
ितमीहरूले बोक्नु पछर् । 26 पिवत्र स्थान विरपिरको आँगनमा भएका
पदार्हरू, वेदीको पदार्हरू, आँगनको द्वारहरूका पदार्हरू र डोरीहरू तथा
पदार्मा लाग्ने सब ैसर-समानहरू ितनीहरूले बोकुन्। यी वस्तुहरूका
सम्बन्धमा जे कुराहरू पिन गिरन्छ त्यसको िनिम्त गेशोर्नी मािनसहरू
िजम्मावार िथए। 27 गेशोर्नी मािनसहरूले जे पिन गछर्न् भारी वोक्ने काम
होस् अथवा अन्य काम हारून र ितनका छोराहरूको आदेश अनुसार
गनेर्छन् र गेशोर्नी मािनसहरूको काम ितनीहरूले रखे-देख गनेर्छन्।
यसथर् गेशोर्नी मािनसहरूलाई ितनीहरूले काममा खटाऊन्। 28 गेशोर्नी
वंशका मािनसहरूले भेट हुने पालमा गनर् ु पनेर् काम ियनीहरू न ैहुन् र
पूजाहारी हारूनको छोरो ईतामारले ितनीहरूको काम रखे-देख गनेर्छ।”

मरारीमरारी पिरवारकोपिरवारको कामकाम

29 “मरारी वंशहरू र पिरवारका मािनसहरू ज-जसले भेट हुने पालमा
सेवा गर ेअिन तीसदेिख पचास बषर् उमेरका छन् ितनीहरू सबकैो गन्ती
गर। ितनीहरूले भेट हुने पालको िनिम्त िवशेष काम गनेर्छन्। 31 भेट हुने
पालमा ितनीहरूले यात्राको समयमा गनर् ु पनेर् कामहरू ियन ैहुन् पिवत्र
स्थानका फल्याकहरू, त्यसका बारहरू र डण्डीहरू, खम्बाहरू अिन
आधारहरू। 32 विरपिरका आँगनका खम्बाहरू र ितनीहरूका
आधारहरू, कीलाहरू, डोरीहरू र ितनका सब ैसामानहरू र यी सब
सामानहरूिसत सम्बिन्धत सर-सामानहरू ितनीहरूले बोकुन्। 33

मािनसहरूको सूिच तयार पानर् ु र प्रत्येक मािनसले बोक्नु पनेर् के-के हो
खटाऊनु। हारून पूजाहारीका छोरो ईतामारले ितनीहरूको काम रखे-
देख गनेर्छ।”

ललेेवीवी पिरवारपिरवार

34 मोशा, हारून अिन इस्राएली मािनसहरूका प्रधानहरूले कहाती
मािनसहरूको गन्ती गर।े ितनीहरूले ितनीहरूको वंशहरू र पिरवार
समूहहरूको गन्ती गर।े 35 ितनीहरूले तीसदेिख पचाससम्म उमेर
भएका मानीसहरू जसले भेट हुने पालमा काम गरकेा िथए ितनीहरूको
गन्ती गर।े यी मािनसहरूलाई भेट हुने पालमा िवशेष कामहरू िदइएको
िथयो।

36 कहाती पिरवार समूहमा 2,750 मािनसहरू िथए अिन ितनीहरू
भेट हुने पालमा िवशेष सेवाको िनिम्त लायक िथए। 37 यसथर् यी कहाती
वंशका मािनसहरूलाई भेट हुने पालमा िवशेष कामहरूको िनिम्त
खटाइयो। परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भए अनुसार मोशा र हारूनले गर।े

38 गेशोर्नी मािनसहरूमा पिन तीसदेिख पचास बषर् उमेर भएका र भेट
हुने पालमा काम गरकेाहरूको गन्ती गिरएको िथयो। यी मािनसहरूलाई
भेट हुने पालमा िवशेष कामको िनिम्त खटाइएको िथयो। 40 यस पिरवार
समूहमा 2,630 मािनसहरू गिनएका िथए। 41 यी सब ैमािनसहरू भेट
हुने पालमा सेवारत िथए जसलाई परमप्रभुले िदनु भएको आज्ञा अनुसार
मोशा र हारूनले गन्ती गरकेा िथए।

42 मरारीहरू आफ्नो आफ्नो वंश तथा पिरवार अनुसार गिनएका
िथए। 43 तीसदेिख पचास बषर् उमेर भएका जो भेट हुने पालको सेवामा
लागेका िथए ितनीहरूको गन्ती भएको िथयो अिन ितनीहरूलाई भेट हुने
पालमा िवशेष सेवाको िनिम्त खटाइएको िथयो। 44 मेरारी पिरवार
समूहमा 3,200 मािनसहरू भेट हुने पालमा िवशेष सेवाको िनिम्त
लायक िथए। 45 यसथर् यी मरारी पिरवार समुहका मािनसहरूलाई भेट
हुने पालमा िवशेष कामको िनम्ती खटाइयो। मोशा र हारूनले मोशालाई
परमप्रभुले भन्नुभए अनुसार गर।े

46 यसथर्, मोशा, हारून र इस्राएली मािनसहरूका नायकहरूले लेवी
मािनसहरूका प्रत्येक वंश र प्रत्येक पिरवार समूहको मािनसहरूको गन्ती
गर।े 47 तीसदेिख पचास बषर् उमेर भएका र भेट हुने पालमा काम गरकेा
सब ैमािनसहरूको ितनीहरूले गन्ती गर।े ितनीहरूलाई भेट हुने पालमा
िवशेष कामको िनिम्त खटाइयो। ितनीहरूले यात्रा गदार् भेट हुने पाल
बोक्ने काम गर।े 48 ितनीहरूको कुल संख्या 8,480 िथयो। 49

परमप्रभुको आज्ञा अनुसार न ैमोशाले प्रत्येक मािनसको गन्ती गरकेा
िथए। प्रत्येक मािनसलाई उसले के बोक्नु पथ्योर् उसलाई भिनएको
िथयो। यो परमप्रभुले भन्नुभए जस्त ैगिरएको िथयो।

शुद्धताशुद्धता िवषयिवषय िनयमिनयम

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका मािनसहरूलाई
आज्ञा देऊ िक यिद कसलैाई चमर्रोग अथवा धातु रोग सरकेो
छ, यिद कोही स्त्री मािसक धमर्मा छ, यिद कसलेै मृतशरीरलाई

छोएर अपिवत्र छ भने त्यस्तो व्यिक्तहरूलाई छाउनीबाट बािहर िनकाल्नु
पछर् । 3 म छाउनीमा ितमीहरूको बीचमा छु, यसकारण ितनीहरू चाहे
पुरूषहरू अथवा स्त्रीहरू हुन् ितनीहरूलाई छाउनीबाट िनकाली देऊ
तािक ितमीहरूले म बस्ने ठाँउलाई अपिवत्र बनाउने छैनौ।”

4 यसथर् इस्राएलका मािनसहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरी
त्यस्ता मािनसहरूलाई िशिवर बािहर पठाई िदए। परमप्रभुले मोशालाई
भन्नुभए अनुसार ितनीहरूले गर।े

जिरवानाजिरवाना

5 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 6 “यो कुरा इस्राएलका
मािनसहरूलाई भन एकजना व्यिक्तले अकोर् व्यिक्तमािथ नराम्रो काम
गिररहेको हुन्छ। (जब कसलेै अकोर् कसमैािथ अन्याय गछर्  तब उसले
परमेश्वरिसत पाप गिररहेको हुन्छ।) त्यो व्यिक्त दोषी हो। 7 त्यसकारण
उसले गरकेो कुकमर् स्वीकानर् ु पछर्  अिन उसले लागेका चीजहरूको िनिम्त
पूरा मोल िदनु पछर्  साथ ैव्यिक्तको लािग पाँच भागको एक भाग जोड्नु
पछर्  जसलाई उसले सताए। 8 तर यिद त्यो सताएको मयोर् भने अिन
उसको कोही आफन्ता छैन भने, क्षितपूिर्तको मोल परमप्रभुको
पूजाहारीलाई िदनु पछर् । यो व्यिक्तले पूजाहारीलाई प्रयािश्चतको िनिम्त
एउटा साँढे िदनु पछर् । पूजाहारीले साँढेलाई बिलदान िदएर उसको लािग
प्रयािश्चत गनेर् छ।

9 “मािनसहरूले पूजाहारीलाई चढाएको पिवत्र उपहार पूजाहारी कै
हुन्छ। 10 कुन ैपिन व्यिक्तले चढाएको पिवत्र उपहार उसकैो हुन्छ तर
यिद उसले पूजाहारीलाई िदए त्यो पूजाहारीको हुन्छ।”

पत्नीमािथपत्नीमािथ पितकोपितको शशंकंाका
11 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 12 “इस्राएलका मािनसहरूलाई

यी कुराहरू भन: एकजना पुरूषकी पत्नी त्योसँग िवश्वासघाती हुन
सक्छे। 13 ितनले ितनको पितले चाल नपाई अकोर् मािनसिसत संभोग
गछेर् भने। त्यहाँ ितनले दिूषत गरकेो देखाउनलाई केही साक्षी नहोला
अिन ितनका पितले नजान्ला अिन पत्नीले पिन ितनको पाप प्रकट
नगिर्लन्। 14 तर ितनले गरकेो कुकमर्को शकंा ितनका पितले गनर् सक्छ
र उसको मनमा पत्नी प्रित डाह जाग्न सक्छ। उसले उसको पत्नी प्रित
शकंा गनर् सक्छ अिन ऊ प्रित ितनी दिूषत िथइन्। 15 त्यस्तो भएको
खण्डमा उसले आफ्नी पत्नीलाई पूजाहारीकहाँ लजैाओस् त्यस व्यिक्तले
बिलको िनिम्त एपाको दशौं िहस्सा जौंको पीठो लानु पछर् । जौंको पीठो
परमप्रभुको िनिम्त डाही पितले चढाएको अन्नबिल हुन्छ। त्यसमा उसले
तेल हाल्नु हँुदनै अिन धूप पिन जलाउनु हँुदनै। यो अन्नबिल खाली
पत्नीको दोष बािहर देखाउन मात्र हो।

16 “तब पूजाहारीले त्यस स्त्रीलाई नजीक ल्याएर परमप्रभु अिघ
उभ्याउँछ। 17 तब पूजाहारीले केही पिवत्र पानी माटोको भाँडामा
हाल्छन् र त्यस पानीमा भेट हुने पालको भँूईको धूलो हाल्छन्। 18

पूजाहारीले त्यस स्त्रीलाई परमप्रभुको अघाडी उभ्याएर उसको कपालको
चुल्ठो खोलेर हातमा अन्नबिल रािखिदन्छन्। यो जौंको पीठो उसको पित
डाहीले िदएको हो। त्यही समयमा उसले आफ्नो हातले पिवत्र पानी
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भएको माटोको भाँडा समात्छन्। त्यो पिवत्र पानीले त्यस स्त्रीमािथ अिनष्ट
ल्याउँछ।

19 “अिन पूजाहारीले त्यस स्त्री मािनसलाई कसम खवुाएर भन्छन्
‘यिद कुन ैपुरूषले ितमीिसत यौन सम्बन्ध नराखेको भए अिन ितमी यस
पुरूषिसत िववाह गर ेपश्चात िबग्रेकी छैनौ भने तब यस कष्ट ल्याउने
पानीले ितमीलाई कुन ैनोक्सान गनेर् छैन। 20 तर यस मािनसिसत
िववाह गर ेपश्चात पिन ितमी अन्य पुरूषिसत अनिैतक सम्बन्ध राखेकी
छौ भने ितमी पिवत्र होइनौ।’ 21 तब पूजाहारीले त्यस स्त्रीलाई श्राप पनेर्
कसम खान लाउँछन् र उसले त्यस स्त्री मािनसलाई भन्छन् ‘परमप्रभुले
ितमीलाई त्यस्तो श्राप िदऊन् िक जब जब कुन ैमािनसले अकोर्
मािनसलाई सराप्छ उसले भन्नेछ िक जुन भयङ्कर अवस्था त्यस स्त्रीलाई
आईलागेको िथयो।’

“यही अवस्था तँ मािथ पिन आइपरोस्, िकनभने ितम्रो अनिैतक
कुकृितले ितम्रो िजउ सुकेर बाँझी हुनेछौ अिन ितम्रो पेट सुिननेछ। 22

पूजाहारीले भन्नु पछर् , ‘ितमीले गरिेकछ्यौ भने ितमीबाट नानीहरू जन्मने
छैन, अिन गभर् बसी हाले पिन त्यो तुहुनेछ।’ अिन त्यस आइमाईले
भन्नुपछर् , ‘तपाईलें जसो भन्नु हुन्छ म मान्छु। आमेन, आमेन।’

23 “तब यो उसको कसम पूजाहारीले चमर्मा अथवा कागजमा लेख्नु
पछर्  अिन त्यो िततो पानीले लेिखएको अक्षरहरू मेिटिदनु पछर् । 24 अिन
पूजाहारीले त्यो पानी त्यस स्त्रीलाई िपउन लगाउनु पछर्  र त्यस श्राप पानेर्
पानीले त्यस स्त्रीलाई कष्ट िदन्छ।

25 “तब पूजाहारीले डाही मािनसको भोजबली स्त्रीको हातहरूबाट
वेदीमा ल्याउन पछर्  र परमप्रभुको अिघ डोलाउनु पछर् । 26 पूजाहारीले
उसको हातहरू केही अन्नले भिरिदने छ अिन वेदीमािथ लगाउनेछ अिन
त्यहाँ जलाउने छ। त्यहाँ पिछ स्त्रीलाई पानी पीउन लगाउनु पछर् । 27

जब ितनले उसलाई त्यो पानी िपलाउनेछन् तब यिद त्यो स्त्री आफ्नो
पितिसत अिवश्वासी रहेकी छे अिन आफू अपिवत्र भएकी छे भने त्यस
पानीले उसलाई कष्ट गराउनेछ जस्त ैत्यसले उसको िजउ सुिकजानेछ
अिन पेट फुिलनेछ। त्यो पत्नी आफ्ना मािनसहरू माझमा श्राप परकेो
जीवन िबताउनेछे। 28 तर यिद त्यो स्त्री आफ्नो पितिसत िवश्वासघात
नगरी पिवत्र रहेकी छे भने त्यो स्वभािवक रहन्छे अिन नानीहरू जन्माउन
योग्यकै रहन्छे।

29 “यसथर्, डाह िवषयमा िनयम यही हो। जब एक िववािहत स्त्री
आफ्नो पुरूषको साथ बसी त्यस्तो अनिैतक क्रीडा गछेर्, 30 अथवा
आफ्नो पत्नीको चिरत्रमािथ कसलैाई शकंा लाग्छ भने तब त्यस
मािनसले गनर् ु पनेर् कुरो यही हो। पूजाहारीले त्यस स्त्रीलाई परमप्रभुको
अिघ उिभनु लगाई यी सब कामहरू गनर् ुपछर् । कानुन यही हो। 31 पुरूष
कुन ैपापबाट िनदोर्ष सािवत हुन्छ तर स्त्रीले भने आफ्नो पाप कमर्को
दण्ड पाँउछे।”

नािजरीहरूनािजरीहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “यी कुरा इस्राएलका
मािनसहरूलाई भन यिद कुन ैमािनस अथवा स्त्री, केही
समयको लािग परमप्रभुको िनिम्त नािजरी भाकल गछर्  भने। 3

त्यस व्यिक्तले आफूलाई दाखरस अथवा कुन ैमद्यबाट अलग राख्नु पछर्
अथातर् त्यो व्यिक्तले कुन ैप्रकारको मद्य अथवा नशालु चीज खानु अथवा
िपउनु हँुदनै। अिन त्यस व्यिक्तले कुन ैदाखको रस अथवा दाखको रस
हालेको केही पिन खानु हँुदनै। त्यस व्यिक्तले ताजा होस् अथवा सुकेको,
दाख खानु हँुदनै। 4 जबसम्म व्यिक्त नािजरी रहन्छ, पुरूष अथवा स्त्रीले
दाखहरूको बोक्रा अथवा गेडा सम्म खानु हुदनै।

5 “त्यस व्यिक्तले आफू नािजरी भई बसेको समयमा त्यो व्यिक्तले
उसको केश काट्नु अथवा खौरनु हँुदनै। आफू परमप्रभुको िनिम्त अलग
भई बसुन्जेल पिवत्र रहनु पछर्  र उसले आफ्नो केश लामो राख्नु पछर् ।

6 “जितन्जेल सम्म उसले आफूलाई परमप्रभुका िनिम्त नािजरी
रूपमा राख्छ ऊ कुन ैमुदार्को निजक जानेछैन। 7 उसको आफ्नो बाबु-
आमा, दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनी जो पिन मरोस् मुदार्को छेउमा जानु
हँुदनै, उसले ितनीहरूको िनिम्त आफूलाई अशुद्ध नबनाओस् िकनभने
आफ्नो परमेश्वरका िनिम्त आफैं  नािजरी भएको िचन्ह उसको आफ्नो
िशरमा छ। 8 जित िदन सम्म ितनी परमप्रभुको लािग अलग रहन

चाहन्छ त्यो व्यिक्त परमप्रभु प्रित पिवत्र रहन्छ। 9 अिन यिद कोही हठात
उसकैो निजकै मछर्  अिन उसलाई अशुद्ध बनाउँछ भने परमप्रभुका िनिम्त
पािलएको उसको कपाल सातौं िदनमा खौिरनु पछर् । 10 तब आठौं
िदनमा उसले दइुवटा ढुकुरको बच्चा अथवा दइुवटा परवेाको बच्चा भेट हुने
पालको प्रवेशद्वारमा ल्याई पूजाहारीलाई िदओस्। 11 तब ती दइुवटा
ढुकुर अथवा परवेा पूजाहारीले एउटा पापबिलको िनिम्त चढाउँछ अिन
अकोर् होमबिलको िनिम्त चढाउँछ। ऊ मुदार्को छेउमा भएर गरकेो पापको
िनिम्त उसले त्यसको लािग प्रािश्चत गनर् ु पछर् । त्यस िदन त्यस व्यिक्तले
फेिर आफ्नो िशर शुद्ध पाछर् । 12 अिन फेिर आफूलाई परमप्रभुको िनिम्त
अलग राख्छ र एउटा एक बषर्को थुमा ल्याएर दोषबिलको िनिम्त
चढाउँछ। उसको अपर्ण गिरएको कपाल अशुद्ध भएको कारण पिहले
अलग बसेको समय गन्तीमा निलई नयाँ शुरू गनर् ु पछर् । पिहले गरकेो
समयमा मुदार् स्पशर् गरी अशुद्ध भएको हुनाले उसले यस्तो गनर् ुपछर् ।

13 “उसको अलग रहने समय समाप्त भए पिछ नािजरी भेट हुने
पालको प्रवेशद्वारमा जानु पछर् , 14 अिन परमप्रभुलाई एउटा उपहार
चढाऊनु पछर् । उसको उपहार यस्तो हुनु पछर् ः
एउटा एक बषेर् िनष्खोट थुमा होमबिलको िनिम्त;
एउटा एक बषेर् िनष्खोट भेंडा पापबिलको िनिम्त र
एउटा िनष्खोट भेंडा र एउटा िनष्खोट साँढे भेंडा मेल बिलको लािग
चढाउनु पछर् ।
15 एक डालो िमिहन पीठोमा तेल िमसाएर बनाएको अखिमरी रोटी।
यी रोटीहरूमा तेल छकेर् को हुनु पछर् ।
अन्नबिल र अघर्बिल पिन यी उपहारहरूका अशं हुन्।
16 “पूजाहारीले यी सब ैचीजहरू परमप्रभुलाई चढाऊन् र पापबिल र

होमबिल चढाऊन्। 17 त्यस पिछ पूजाहारीले मेलबिलको िनिम्त एउटा
भेंडा अखिमरी रोटीको डालोिसत ैचढाऊन्। पूजाहारीले आवश्यक
अनुसार अन्नबिल र अघर्बिल पिन चढाऊन्।

18 “अब भेट हुने पालको द्वारमा जाऊ, नािजरीले उसको केश
खौरोस् अिन यसलाई आगोमा जलाओस् जहाँ मेल बिल सेकाउँथे।

19 “पूजाहारीले भेंडाको उिसनेको कंध र डालोबाट एउटा रोटी र
एउटा फुलौरा नािजरीको हातमा िदऊन्। 20 त्यसपिछ पूजाहारीले ती
सब उपहारहरू डोलाउने बिलको रूपमा परमप्रभुको अिघ डोलाउन्।
मेलबिलका िनिम्त चढाइएको भेंडाको ह्याकुलो र सप्रोर् पिन यी सब
चीजहरू सिहत पूजाहारीको पिवत्र भाग हुन्छ। त्यस पिछ त्यो नाजरीले
यो दाखरस िपउन सक्छ।

21 “यी िनयमहरू नािजरीले पिरपूणर् गनेर् शपथ हुन्। त्यस व्यिक्तले यी
सब चीजहरू परमप्रभुलाई चढाउन ैपछर् । यिद कसलेै यस भन्दा
अिधकको भाकल गछर्  भने तब उसले आफ्नो वचन राख्नु न ैपछर् । तर
उसले यी िनयमहरू नािजरीको िनिम्त राख्नु पछर् ।”

पूजाहारीलपूजाहारीलेे िदनिदनेे आशीवार्दआशीवार्द

22 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 23 “हारून र उसका छोराहरूलाई
भन, ितमीहरूले यस प्रकारले इस्राएलका मािनसहरूलाई आशीवार्द
देऊ। ितनीहरूलाई आशीवार्द िदँदा यसो भन्नु,

24 ‘परमप्रभुले ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन् र रक्षा गरून्।
25 परमप्रभुको मुहार (मुखारिबन्द) ितमीहरूमािथ चम्काऊन्,
अिन ितमीहरूमािथ अनुग्रह गरून्।

26 परमप्रभुले ितमीहरू मािथ दया दृिष्ट राखनु्,
अिन ितमीहरूमा शािन्त िदऊन्।’

27 यस रीितले जब इस्राएलका मािनसहरूलाई अशीवार्द िंददा हारून र
उसका छोराले मेरो नाम मािनसहरूमािथ लगाउछन् अिन म
ितनीहरूलाई आशीष िदनेछु।”

पिवत्रपिवत्र पालमापालमा समपसमपर्र्णण

जब मोशाले पिवत्र पाल खड़ा गरी सके उसले यसलाई
अिभषेकद्वारा परमप्रभुमा समपर्ण गर ेअिन पिवत्र पाल, यसको
वस्तुहरू, वेदी अिन यसिसत भएका सब ैकुराहरू बनाए।

2 इस्राएलका मािनसहरूको गन्ती हुदाँ यसका िजम्मावार
मािनसहरूका पिरवार, प्रधानहरू, र कुल नायकहरूले परमप्रभुलाई
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उपहारहरू चढाए। 3 ितनीहरूले 12 वटा गोरूहरूले तानेर ल्याएको 6
वटा ढािकएको गाड़ाहरू परमप्रभुका िनिम्त उपहारहरू ल्याए। प्रत्येक
दइुजना अगुवालाई ितनीहरूले एउटा गाडा र प्रत्येक अगुवालाई एउटा
साँढे िदए। ितनीहरूले यी उपहारहरू पिवत्र पालमा चढाए।

4 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 5 “ितनीहरूबाट यी उपहारहरू
ग्रहण गर तािक यी उपहारहरू भेट हुने पालको काममा चलाउन
सकीन्छ। यी सब चीजहरू लेवीहरूले ितनीहरूको कामको सहायताथर्
प्रयोग गनर् सक्छन्।”

6 यसथर् मोशाले ती गाड़ाहरू र गोरूहरू िलएर लेवीहरूलाई िदए। 7

मोशाले गेशोर्नीहरूलाई ितनीहरूको कामको िनिम्त दइुवटा गाड़ाहरू र
चारवटा गोरूहरू िदए। 8 ितनले चारवटा गाड़ाहरू र आठवटा गोरूहरू
पूजाहारी हारूनका छोरा ईतामारको िनदेर्शनमा काम गनर्लाई
मरारीहरूलाई िदए। 9 कहातीहरूलाई ितनले केही पिन िदएनन् िकनभने
ितनीहरूले गनर् ु पनेर् सेवा केवल पिवत्र सर-सामानहरू काँधमा बोक्नु मात्र
िथयो।

10 जब वेदी अिभषेक गिरयो वेदीमा चढाऊन प्रधानहरूले उपहारहरू
ल्याए। प्रधानहरूले उपहारहरू वेदीमा ल्याए। 11 परमप्रभुले मोशालाई
भन्नुभयो, “प्रत्येक िदन एकजना प्रधानहरूले ितनीहरूको उपहार
ल्याऊन्।”

12 यहूदा कुलका नायक अम्मीनादाबका छोरा नहशोनले पिहलो िदन
आफ्नो उपहार चढाए।

13 ितनको उपहार यस प्रकारको िथयोः ितनको उपहारमा पिवत्र-
स्थानमा चलाइएको पिरमाण अनुसार एक सय तीस शेकेलको चाँदीको
थाल सत्तरी शेकेल पिरमाणको एउटा छकर् नेबाटा यी दवु ैभाँडाहरू
अन्नबिलको िनिम्त तेल हालेको मिसनो पीठोले भिरएको िथयो, 14 दश
शेकेल ओजनको एउटा ठूलो सुनको धूपौरो। यो धूपौरो सुगन्धले
भिरएको िथयो। 15 होमबिलको िनिम्त एउटा जवान साँढे, एउटा भेंडा
तथा एक बषेर् थुमा, 16 पापबिलको िनिम्त एउटा बोको। 17 अिन
मेलबिलको िनिम्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भेंडा, पाँचवटा बोका अिन एक
बषेर् पाँचवटा थुमा।

18 दोस्रो िदन इस्साकारका कुलनायक सूआरको छोरो नतनेलले
आफ्नो उपहार ल्याए। 19 ितनले ल्याएको उपहार यस प्रकारको िथयो।
पिवत्र स्थानमा चलाइएको पिरमाण अनुसार एक सय तीस शेकेल
चाँदीको थाल, सत्तरी शेकेल चाँदी पिरमाणको एउटा भाँडा; यी दवुै
भाँडाहरू अन्नबिलको िनिम्त तेल हालेको मिसनो पीठोले भिरएको
िथयो। 20 दश शेकेल चाँदीको एउटा ठूलो सुनको धूपौरो। यो धूपौरो
सुगन्धले भिरएको िथयो। 21 होमबिलको िनिम्त एउटा जवान साढे,
एउटा भेंडा तथा एउटा एक बषेर् थुमा, 22 पापबिलको िनिम्त एउटा
बोको, 23 अिन मेलबिलको िनिम्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भेंडा, पाँचवटा
बोका अिन एक बषेर् पाँचवटा थुमा। सूआरको छोरो नतनेलको उपहार
यस्तो िथयो।

24 तेस्रो िदन हेलोनका छोरा जबूलून कुलनायक एलीआबले उपहार
चढाए। 25 ितनले चढाएको उपहार यस प्रकार िथयो पिवत्र स्थानमा
चलाइएको पिरमाण अनुसार एक सय तीस शेकेलको चाँदीको थाल,
सत्तरी शेकेल ओजनको एउटा भाँडा; यी दवु ैभाँडाहरू अन्नबिलको तेल
हालेको मिसनो पीठोले भिरएका िथए, 26 दश शेकेल ओजनको एउटा
ठूलो सुनको धूपौरो। यो धूपौरो सुगन्धले भिरएको िथयो। 27 होमबिलको
िनिम्त एउटा जवान गोरू, एउटा साँढे भेंडा अिन एउटा एक बषेर् थुमा,
28 पापबिलको िनिम्त एउटा बोको, 29 मेलबिलको िनिम्त दइुवटा गोरू,
पाँचवटा भेंडा, पाँचवटा बोका अिन एक बषेर् पाँचवटा थुमा। हेलोनको
छोरो एलीआबको उपहार यस्तो िथयो।

30 चौथो िदन रूबेन कुल नायक सदेऊरका छोरो एलीसूरले उपहार
चढाए। 31 ितनको उपहार यस प्रकारको िथयोः पिवत्र स्थानमा
चलाइएको पिरमाण अनुसार एक सय तीस शेकेलको चाँदीको थाल,
सत्तरी शेकेल ओजनको एउटा भाँडा, यी दवु ैभाँडाहरू अन्नबिलको तेल
हालेको मिसनो पीठोले भिरएको िथयो, 32 दश शेकेल ओजनको एउटा
ठूलो सुनको धूपौरो। यो धूपौरो सुगन्धले भिरएको िथयो। 33 होमबिलको
िनिम्त एउटा जवान साँढे, एउटा भेंडा तथा एउटा एक बषेर् थुमा, 34

पापबिलको िनिम्त एउटा बोको, 35 मेलबिलको िनिम्त दइुवटा गोरूहरू,

पाँचवटा भेंडाहरू, पाँचवटा बोकाहरू अिन एक बषेर् पाँचवटा थुमाहरू।
सदेऊरको छोरो एलीसूरको उपहार यस्तो िथयो।

36 पाँचौं िदन िसमोनका कुल नायक सूरीशद्दकैो छोरो शलूमीएलले
उपहार चढाए। 37 ितनको उपहार यस प्रकारको िथयो। पिवत्र स्थानमा
चलाइएको पिरमाण अनुसार एक सय तीस शेकेलको चाँदीको थाल,
सत्तरी शेकेल ओजनको एउटा भाँडा, यी दवु ैभाँडाहरू अन्नबिलको तेल
हालेको मिसनो पीठोले भिरएका िथए, 38 दश शेकेल ओजनको सुनको
एउटा ठूलो धूपौरो। यो धूपौरो सुगन्धले भिरएको िथयो। 39 होमबिलको
िनिम्त एउटा जवान साँढे, एउटा भेंडा तथा एउटा एक बषेर् थुमा, 40

पापबिलको िनिम्त एउटा वोको, 41 मेलबिलको िनिम्त दइुवटा गोरू,
पाँचवटा भेंडा, पाँचवटा बोका अिन एक बषेर् पाँचवटा थुमा सूरीशददूकैो
छोरो शलूमीएलको उपहार यस्तो िथयो।

42 छैटौं िदन गादका कुलनायक रूएलका छोरो एल्यासापले आफ्नो
उपहार चढाए र 43 ितनको उपहार यस प्रकारको िथयो। पिवत्र स्थानमा
चलाइएको पिरमाण अनुसार एक सय तीस शेकेलको चाँदीको थाल,
सत्तरी शेकेल ओजन भएको एउटा भाँडा, यी दवु ैभाँडाहरू अन्नबिलको
तेल छकेर् को मिसनो पीठोले भिरएको िथयो। 44 दश शेकेलको सुनको
एउटा ठूलो धूपौरो। यो धूपौरो धूपले भिरएको िथयो। 45 होमबिलको
िनिम्त एउटा जवान साँढे, एउटा भेंडा तथा एक बषेर् थुमा, 46

पापबिलको िनिम्त एउटा बोको, 47 अिन मेल बिलको दइुवटा गोरू,
पाँचवटा भेंडा, पाँचवटा बोकाहरू अिन एक बषेर् पाँचवटा थुमा, रूएलको
छोरो एल्यासापले चढाएको बिल ियनीहरू न ैहुन्।

48 सातौं िदन एप्रैम वंशको प्रमुख अम्मीहूदको छोरो एलीशामाले
उपहार चढाए। ितनले चढाएको उपहार यस प्रकार िथयो। 49 पिवत्र
स्थानमा चलाइने पिरमाण अनुसार त्यहाँ एक सय तीस शेकेल चाँदीको
थाल, सत्तरी शेकेल ओजनको एउटा भाँडा, यी दवु ैभाँडाहरू
अन्नबिलको तेल छकेर् को मिसनो पीठोले भिरएको िथयो।

50 दश शेकेल सुनको एउटा ठूलो धूपौरो। यो धूपौरो सुगन्धले
भिरएको िथयो। 51 होमबिलको िनिम्त एउटा जवान साँढे, एउटा भेंडा
तथा एक बषेर् थुमा। 52 पापबिलको िनिम्त एउटा वोको, 53 अिन
मेलबिलको िनिम्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भेंडा, पाँचवटा बोका अिन एक
बषेर् पाँचवटा थुमा। अम्मीहूदको छोरो एलीशामाले चढाएको उपहारहरू
ियनीहरू न ैहुन्।

54 आठौं िदन मनश्शे कुलको नायक पदासूरका छोरो गमलीएलले
आफ्नो उपहार चढाए। ितनले चढाएको उपहार यस प्रकारको िथयोः 55

पिवत्र स्थानमा चलाइएको पिरमाण अनुसार एक सय तीस शेकेलको
चाँदीको थाल, सत्तरी शेकेल ओजनको एउटा भाँडा, यी दवु ैभाँडाहरू
अन्नबिलको तेल छकेर् को मिसनो पीठोले भिरएको िथयो।

56 दश शेकेलको सुनको एउटा ठूलो धूपौरो। यो धूपौरो सुगन्धले
भिरएको िथयो। 57 होमबिलको िनिम्त एउटा जवान साँढे, एउटा भेंडा
तथा एक बषेर् एउटा थुमा, 58 पापबिलको िनिम्त एउटा बोको, 59 अिन
मेलबिलको िनिम्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भेंडा, पाँचवटा बोका अिन एक
बषेर् पाँचवटा थुमा। पदासूरको छोरो गमलीएलले चढाएको बिल ियनीहरू
न ैहुन्।

60 नवौं िदन िबन्यामीन कुलका नायक िगदोनीको छोरो अबीदानले
आफ्नो उपहार चढाए। ितनले चढाएको उपहार यस प्रकारको िथयो। 61

पिवत्र स्थानमा चलाइएको पिरमाण अनुसार त्यहाँ एक सय तीस
शेकेलको चाँदीको थाल, सत्तरी शेकेल पिरमाणको एउटा भाँडा, यी दवुै
भाँडाहरू अन्नबिलको तेल छकेर् को मिसनो पीठोले भिरएको िथयो, 62

दश शेकेल ओजन गिरने सुनको एउटा ठूलो धूपौरो। यो धूपौरो सुगन्धले
भिरएको िथयो। 63 होमबिलको िनिम्त एउटा जवान साँढे, एउटा भेंडा
तथा एक बषेर् एउटा थुमा, 64 पापबिलको िनिम्त एउटा बोको, 65 अिन
मेलबिलको िनिम्त दइुवटा गोरूहरू, पाँचवटा भेंडाहरू, पाँचवटा
बोकाहरू अिन एक बषेर् पाँचवटा थुमाहरू। िगदोनीको छोरो अबीदानले
चढाएका बिलहरू ियनीहरू न ैहुन्।

66 दशौं िदन दान कुलका नायक अम्मीशद्दकैो छोरो अहीएजेरले
आफ्नो उपहार चढाए। ितनले चढाएको उपहार यस प्रकारको िथयोः 67

पिवत्र स्थानमा चलाइएको पिरमाण अनुसार एक सय तीस शेकेल ओजन
चाँदीको थाल, सत्तरी शेकेल पिरमाणको एउटा भाँडा, यी दवु ैभाँडाहरू
अन्नबिलको तेल छकेर् को मिसनो पीठोले भिरएको िथयो, 68 दश
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शेकेलको सुनको एउटा ठूलो धूपौरो। यो धूपौरो सुगन्धले भिरएको िथयो।
69 होम बिलको िनिम्त एउटा जवान साँढे, एउटा भेंडा तथा एक बषेर्
एउटा थुमा, 70 पापबिलको िनिम्त एउटा बोको, 71 अिन मेलबिलको
िनिम्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भेंडा, पाँचवटा बोका अिन एक बषेर्
पाँचवटा थुमा। अम्मीशद्दनैको छोरो अहीएजेरले चढाएको बिलहरू
ियनीहरू न ैहुन्।

72 एघारौं िदन आशेर कुलका नायक ओक्रानका छोरो पगीएलले
आफ्नो उपहार चढाए। 73 उसद्वारा चढाएको उपहार यस प्रकार िथयो।
पिवत्र स्थानमा चलाइएको पिरमाण अनुसार एक सय तीस शेकेलको
चाँदीको थाल, सत्तरी शेकेलको चाँदीको भाँडा, यी दवु ैभाँडाहरू
अन्नबिलको तेल छिर्कएको मिसनो पीठोले भिरएको िथयो। 74 दश
शेकेल ओजनको सुनको एउटा ठुलो धूपौरो। यो धूपौरो सुगन्धले
भिरएको िथयो। 75 होमबिलको िनिम्त एउटा जवान साँढे, एउटा भेंडा
तथा एक बषेर् एउटा थुमा, 76 पापबिलको िनिम्त एउटा बोको, 77 अिन
मेलबिलको िनिम्त दइुवटा गोरूहरू, पाँचवटा भेंडाहरू, पाँचवटा
बोकाहरू अिन एक बषेर् पाँचवटा थुमाहरू। ओक्रानको छोरो पगीएलले
चढाएको बिलहरू ियनीहरू न ैहुन्।

78 बाह्रौं िदन नप्ताली कुलका नायक एनानको छोरो अहीराले आफ्नो
उपहार चढाए। 79 ितनले चढाएको उपहार यस प्रकार िथयोः पिवत्र
स्थानमा चलाइएको पिरमाण अनुसार त्यहाँ एक सय तीस शेकेलको
चाँदीको थाल, सत्तरी शेकेल चाँदीको भाँडा, यी दवु ैभाँडाहरू
अन्नबिलको तेल छिर्कएको मिसनो पीठोले भिरएको िथयो, 80 दश
शेकेल ओजनको सुनको एउटा ठूलो धूपौरो। यो धूपौरो धूपले भिरएको
िथयो। 81 होमबिलको िनिम्त एउटा जवान साँढे, एउटा भेंडा तथा एक
बषेर् एउटा थुमा, 82 पापबिलको िनिम्त एउटा बोको, 83 अिन
मेलबिलको िनिम्त दइुवटा गोरूहरू, पाँचवटा भेंडाहरू, पाँचवटा
बोकाहरू अिन एक बषेर् पाँचवटा थुमाहरू। एनानको छोरा अहीराले
चढाएको बिल ियनीहरू न ैहुन्।

84 मोशाले वेदी अिभषेक गरकेो समयमा इस्राएली मािनसहरूका कुल
नायकहरूले चढाएका उपहार ियनीहरू न ैिथए। बाह्रवटा चाँदीको थाल,
बाह्रवटा चाँदीको भाँडा, बाह्रवटा सुनको ठूलो धूपौरो। 85 प्रत्येक
चाँदीको थालको ओजन एकसय तीस शेकेल अिन प्रत्येक चाँदीको
भाँडाको ओजन सत्तरी शेकेल िथयो। भाँडा-कँुडाहरूको जम्म ैचाँदीको
तौल पिवत्र स्थानको शेकेलको तौल बमोिजम 2,400 शेकेल िथयो। 86

पिवत्र स्थानमा चलाइएको पिरमाण अनुसार, बाह्रवटा सुनको
धूपौरोहरूको ओजन एउटाको दश शेकेल गरी जम्मा एक सय बीस
शेकेल िथयो।

87 होमबिलको िनिम्त चढाइएका पशुहरू जम्मा बाह्रवटा जवान गोरू,
बाह्रवटा एक बषर्का पाठा भेंडा, ितनीहरूलाई चािहने अन्नबिल सिहत
बाह्रवटा थुमाहरू र पापबिलको िनिम्त बाह्रवटा बोकाहरू िथए। 88

मेलबिलको िनिम्त चढाइएको पशुहरूको जम्मा संख्या-चौिबसवटा गोरू,
साठ्ठीवटा भेंडा, साठ्ठीवटा बोका र साठ्ठीवटा एक बषेर् थुमा िथए। वेदी
अिभषेक गिरएको समयमा चढाइएको उपहारहरू यी न ैहुन्।

89 परमेश्वरिसत कुरा गनर् जब मोशा भेट हुने पालिभत्र गए, करारको
सन्दकूमािथको कृपा-आसनमा दइुजना करूब स्वगर्दतूहरूको माझबाट
परमेश्वरले ितनीसँग बोिलरहेको आवाज सुने। यसरी परमेश्वरले ितनीिसत
कुरा गनर् ुभयो।

सामदानसामदान

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “हारूनलाई भन जब ितमी
बत्तीहरू जलाउँछौ, सातवटा बत्तीहरूले सामदानको अिघको
के्षत्रमा प्रकाश पानर् ु पछर् ।”

3 यसकारण हारूनले यस ैगर।े हारूनले बत्तीहरू ठीक ठाँउमा राखेर
ठीक िदशा ितर फकार्ए तािक सामदान अिघको के्षत्रलाई ती बत्तीहरूले
उज्जयालो पानर् सकोस्। परमप्रभुले मोशालाई िदनुभएको आज्ञा ितनले
पुरा गर।े 4 सामदान यस प्रकारले बिनएको िथयोः सामदान सुन िपटेर
बनाइएको िथयो अिन यो यसको बठैकदेिख फूलहरू सम्म िपिटएको
िथयो। त्यो सामदान त्यही ढाँचामा बिनएको िथयो जस्तो परमप्रभुले
मोशालाई देखाउनु भएको िथयो।

ललेेवीहरूकोवीहरूको समपसमपर्र्णण

5 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 6 “इस्राएलका अरू मािनसहरूबाट
लेवीहरूलाई छुट्याऊ अिन ती लेवीहरूलाई शुद्ध पार। 7 ितनीहरूलाई
शुद्ध पानर्को िनिम्त ितमीले यसो गनर् ुपछर्  ितनीहरू मािथ शुद्धीकरणको
पानी छिर्कदेऊ र त्यस पानीले ितनीहरूलाई शुद्ध तुल्याउँछ। त्यसपिछ
ितनीहरूले आफ्नो शरीरको सम्पूणर् रौं काटुन् अिन आफ्नो लुगाहरू
धोऊन् र ितनीहरू यसरी शुद्ध हुन्छन्।

8 “ितनीहरूलाई जवान गोरू ितनीहरूको बथानबाट ल्याउन देऊ
अिन यसको मिसनो पीठो तेलिसत िमसाएको अन्यबली ल्याउन देऊ
त्यसपिछ ितमीले अकोर् एउटा बथानबाट जवान गोरू पापबिलका िनिम्त
ल्याउनु पछर् । 9 त्यस पिछ ितमीले ती लेवीहरूलाई भेट हुने पालको
अिघ ल्याउनु र इस्राएलको सब ैजाितका मािनसहरूलाई भेला गर। 10

जब ितमीले लेवीहरूलाई परमप्रभुको अिघ ल्याउँछौ इस्राएलको सबै
मािनसहरूले ितनीहरू मािथ आफ्नो हात राख्नु पछर् । 11 हारूनले
लेवीहरूलाई परमप्रभु अिघ इस्राएलका मािनसहरूको िवशेष उपहारको
रूपमा अपर्ण गछर्न् अिन ितनीहरूले परमेश्वरका सेवा गनेर्छन्।

12 “लेवीहरूले ितनीहरूको हात बहरको टाउको मािथ राख्नुपछर्  र
एउटा बहर पापबिलको िनिम्त चढाउनु पछर्  र अकोर् चाँिह लेवीहरूको
प्रयािश्चतका िनिम्त परमप्रभुलाई होमबिलको िनिम्त चढाउनु पछर् । 13

यसरी पूजाहारी हारून र ितनका छोराहरूको सहायताको िनिम्त ितमीले
लेवीहरूलाई िनयकु्त गर र त्यसपिछ लेवीहरूलाई ितमीले परमप्रभुको
िनिम्त िवशेष उपहार स्वरूप चढाऊ। 14 ितमीले ितनीहरूलाई
इस्राएलका अरू मािनसहरूबाट छुट्टयाउनु पछर्  कारण लेवीहरू मेरा
हुनेछन्।

15 “ितमीले ितनीहरूलाई शुद्ध पाररे िवशेष उपहार स्वरूप अपर्ण गरे
पिछ ितनीहरू भेट हुने पालमा सेवा गनर् उपयकु्त हुनेछन्। 16 िबगतमा
मलेै इस्राएली मािनसहरूलाई ितनीहरूबाट जन्मेका पिहलो पुत्रहरू
मलाई िदउन् भनी माँगेको िथएँ। तर अिहले इस्राएली मािनसहरूबाट
पिहले जन्मेको छोराहरूको सट्टामा म लेवी मािनसहरूलाई िलइरहेकोछु।
इस्राएली मािनसहरूले मलाई लेवी मािनसहरू िदनेछन्। मलेै
ितनीहरूलाई मेरो लािग िलएको छु। 17 इस्राएलमा जन्मने प्रत्येक जेठो
मेरो हुनेछ चाहे त्यो मािनस होस् अथवा पशु, यसमा कुन ैफरक पदैर्न।
िकनभने िमश्र देशमा मलेै प्रत्येक जेठो नानी र पशु मारकेोछु, अिन मेरो
आफन्त बनाउनको िनिम्त प्रत्येक जेठो छोरोलाई रोजें। 18 तर अब म
ितनीहरूको सट्टामा लेवी मािनसहरू िलन्छु। इस्राएलमा अन्य जाितको
पिरवारहरूबाट जन्मेका जेठो छोराहरूको सट्टामा म लेवीहरूलाई ग्रहण
गनेर्छु। 19 इस्राएलका सब ैमािनसहरूबाट मलेै लेवी मािनसहरूलाई चुनें
अिन हारून र ितनका छोराहरूलाई भेटी स्वरूप िदएँ। ितनीहरूले
इस्राएलका सब ैमािनसहरूको सेवा गछर्न् जो भेट हुने पालमा
आराधनाको िनिम्त आउँदथे। ितनीहरूले इस्राएलको सब ैमािनसहरूका
िनिम्त प्रयािश्चत गनेर्छन्। तब पिवत्र स्थान निजक आँउदा इस्राएली
मािनसहरूका िनिम्त कुन ैप्रकारको रोग अथवा कष्ट आई पनेर् छैन।”

20 त्यसकराण, लेवीहरूका िवषयमा परमप्रभुको आज्ञािसत राजी
भएर मोशा, हारून अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरूले परमप्रभुद्वारा
मोशालाई िदएका झैं प्रत्येक कुरा पालन गर।े 21 लेवीहरूले नुहाएर
ितनीहरूको लुगाहरू धोए, हारूनले ितनीहरूलाई परमप्रभुको अिघ
िवशेष उपहार स्वरूपमा अपर्ण गर ेअिन लेवीहरूका िनिम्त प्रयािश्चत
गराएर ितनीहरूलाई सफा बनाए। 22 त्यसपिछ लेवी मािनसहरू भेट हुने
पालमा सेवा कायर् गनर् आए। हारून र ितनका छोराहरूले ितनीहरूको
हेरचाह गथेर् अिन हारून र ितनका छोराहरू ितनीहरूको कामको
िजम्मावार िथए। परमप्रभुले मोशालाई जस्तो भन्नुभएको िथयो हारून र
ितनका छोराहरूले त्यसरी न ैकायर्हरू गर।े

23 त्यपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 24 “यो लेवीहरूको िनयम
िनिम्त हो। प्रत्येक लेवीहरू जो पच्चीस बषर्का अिन मािथका छन्। ितनी
सब ैभेट हुने पालको सेवामा भाग िलन आउनु पछर् । 25 तर जब कुनै
लेवी मािनस पचास बषर् भन्दा बेशी उमेरको हुन्छ उसले त्यहाँ फेिर काम
गनर् ु पदैर्न र उसले भेट हुने पालको सेवा कायर्बाट अवकाश िलन्छ। 26

पचास बषर् अथवा त्यो भन्दा अिधक उमेरका मािनसहरूले भेट हुने
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पालको सेवा कायर्मा ितनीहरूका दाज्यू-भाइहरूलाई सहायता गनर् ु
सक्छन्। तर ितनीहरूले भारी काम गनर् ु हँुदनै। यस्तो प्रकारले ितमी
लेवीहरूलाई काममा खटाउनु पछर् ।”

िनस्तारिनस्तार चाड़चाड़

इस्राएली मािनसहरूले िमश्र देश छोडेको दोस्रो बषर्को पिहलो
महीनामा सीन ैपहाडको मरुभूिममा परमप्रभु मोशािसत यसो
भन्द ैबोल्नुभयो, 2 “इस्राएलका मािनसहरूले तोिकएको िदन

िनस्तार चाड मान्नु पछर् । 3 ितमीहरूले यस चाडलाई यस ैमिहनाको
चौधौं िदनको गोधुली समयमा मान्नु पछर् । ितमीहरूले सब ैिनयम र िविध-
िवधानहरू पालन गररे यो चाड मनाउनु पछर् ।”

4 यसथर् मोशाले मािनसहरूलाई िनस्तार पवर् मनाउन लगाए। 5

ितनीहरूले पिहलो महीनाको चौधौं िदन गोधुली वेलामा सीनकैो
मरुभूिममा िनस्तार चाड मनाए। इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुले
मोशालाई आज्ञा िदनु भए बमोिजम न ैमनाए।

6 तर केही मािनसहरूले त्यस िदन िनस्तार चाड मनाउन सकेनन्
कारण ितनीहरूले मान्छेको लाश छुएका िथए। यसथर् ती मािनसहरू
त्यस िदन मोशा तथा हारून भएकहाँ गए। 7 ती मािनसहरूले मोशालाई
भने, “हामीले मान्छेको लाश छोएर अशुद्ध भएको कारण पूजाहारीले
हामीलाई तोिकएको समयमा परमप्रभुलाई उपहार चढाउन िदएनन्।
यसथर् हामीले तोिकएको समयमा अरू मािनसहरूिसत िनस्तार चाड
मनाउन सकेनौं र अब हामीले के गनर् ु पनेर् हो।”

8 मोशाले ितनीहरूलाई भने, “यस िवषयमा परमप्रभुले के भन्नु हुनेछ
म उहाँलाई सोध्छु।”

9 त्यसपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 10 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई यसो भन। यो िनयम ितनीहरू र ितनीहरूका भावी
सन्तानहरूका िनिम्त हो। यिद कसलेै एउटा मुदार्लाई छुन्छ अिन
अपिवत्र हुन्छ अथवा कोही टाडा गएका छन् यस्तो दवु ैअवस्थामा पिन
उसले यो िनस्तार चाढ मनाउनु पछर् । 11 ितनीहरूलाई यो चाड दोस्रो
महीनाको चौधौं िदनको गोधुली बेलामा मनाउन देऊ। ितनीहरूले
थुमािसत अखमीर ेरोटी र तीतो साग खानु पछर् । 12 ितनीहरूले
चढाएको िनस्तारबिल भोिलपल्ट िबहानसम्म त्यसबाट केही बाँकी
नराख्न् र त्यसको कुन ैहड्डी नभाँच्नु। सब ैिनस्तार चाडको िनयम
अनुसार ितनीहरूले मानुन्। 13 तर यिद कुन ैमािनस शुद्ध छ अिन टाढ़ा
पिन गएको छैन अिन अझ उसले िनस्तार चाड मनाउँदनै भने, रातको
समयमा उसले परमप्रभुलाई बिलदान नचढाएको खण्डमा उसलाई
उसको मािनसहरूबाट बिहष्कार गनर् ु पछर् । त्यस्तो व्यिक्तले उसको
पापको िनिम्त दण्ड पाउनेछ।

14 “यिद कुन ैिवदेशी ितमीहरूिसत स्थायी रूपले बसोबास गिररहेको
छ अिन उसले पिन िनस्तार चाड मनाउन चाहन्छ भने उसले मनाउन
सक्छ, तर त्यस व्यिक्तले िनस्तार चाडको िनयम पालन गनर् ु पछर् । त्यो
प्रत्येकको िनिम्त िनयम हो।”

आगोआगो रर बादलबादल

15 पिवत्र वास स्थान, करारको पाल खडा गरकेो िदन परमप्रभुको
बादलले त्यसलाई ढाक्यो। पिवत्र स्थान मािथको बादल राती आगो
जस्तो देिखयो। 16 सब समय त्यो बादल पिवत्र पालमािथ रह्यो र राती
चाँिह त्यो बादल आगो जस्तो देिखन्थ्यो। 17 जब पालमािथको बादल
सथ्योर् इस्राएली मािनसहरू पिन िहँड्थे र जब बादल पालमािथ
अिडन्थ्यो ती मािनसहरूले त्यहीं िशिवर हाल्थे। 18 जब परमप्रभुले
आज्ञा गनर् ु भयो मािनसहरू िहँडे र जब उहाँले आज्ञा िदनुभयो मािनसहरू
िहँड्न बन्द गर ेर ितनीहरूले छाउनी स्थािपत गर।े जबसम्म पिवत्र
पालमािथ बादल रहन्थ्यो मािनसहरू छाउनी िभत्र रहन्थे। 19 कोही
समय बादल पिवत्र पालमािथ लामो समयको िनिम्त रहन्थ्यो।
इस्राएलीहरूले परमप्रभुको आज्ञा पालन गररे कत ैसदैर्न िथए। 20

किहले काही बादल पिवत्र पाल मािथ केही िदनको लािग रहन्थ्यो।
परमप्रभुको आज्ञामा ितनीहरू छाउनी बसाल्थे र परमप्रभुकै आज्ञामा
ितनीहरू सथेर्। 21 अिन कोही बेला साँझदेिख िबहान सम्म ैअिडन्थ्यो, र
िबहान बादल सर ेपिछ ितनीहरू पिन िहँड्थे। 22 दइु िदन, एक मिहना

अथवा पुर ैएक बषर् बादल पिवत्र स्थानको पाल मािथ अिडरहे इस्राएलको
मािनसहरूको िशिवर पिन त्यहीं रहन्थ्यो र कत ैसदैर्नथ्यो। तर जब त्यो
बादल सथ्योर् इस्राएलका मािनसहरू पिन यात्रा शुरू गथेर्। 23

परमप्रभुको आज्ञा अनुसार ितनीहरूले िशिवर हाले अिन परमप्रभुकै
आज्ञा अनुसार यात्रा शुरू गर।े मोशाद्वारा ितनीहरूले परमप्रभुको आज्ञा
पालन गर।े

चाँदीकाचाँदीका तुरहीहरूतुरहीहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयोः 2 “दइुवटा तुरहीहरू
बनाऊ। चाँदी िपटेर तुरहीहरू बनाउनु। यी तुरहीहरू
मािनसहरूलाई एक साथ भेला गराउनु तथा कित बेला

छाउनीबाट यात्रा शुरू गनर् ुपनेर् शकेंतको िनिम्त प्रयोग गिरनेछ। 3 यिद
दवु ैतुरहीहरू लामो तानेर बजाईयो भने सब ैमािनसहरू भेट हुने पालको
प्रवेशद्वारमा भेला हुनेछन्। 4 तर जब एउटा मात्र तुरही लामो बजाइन्छ
तब केवल कुलनायकहरू मात्र ितमीलाई भेट्न आउनेछन्। ती प्रमुखहरू
इस्राएलका बाह्र कुल समूहका हुन्।

5 “जब ितमीहरूले तुरही बजाएर जागरन ध्वनी िदन्छौ, पूवर्मा छाउनी
बनाउने मािनसहरूले यात्रा शुरू गनेर् छन्। 6 जब ितमीहरूले दोस्रो पल्ट
तुरहीको सूक्ष्म ध्वनी िदन्छौ दिक्षणका छाउनीमा रहेकाहरूले यात्रा शुरू
गछर्न्। ितनीहरूले यात्रा शुरू गराउँदा चेतावनीको तुरही बजाउनुपछर् । 7

तर जब ितमीहरू मािनसहरूलाई भेला गराउँछौ भने तुरही दीघर् फुक्नु
पछर्  तर चेतावनी ध्विन नदेऊ। 8 हारूनका छोराहरू, पूजाहारीहरूले
तुरही फुक्नु पछर् । ितमीहरूको सन्तानको िनिम्त यो िनयम हुनेछ।

9 “अिन जब ितमीहरू आफ्नो भूिममा ितमीहरूलाई आक्रमण गनेर्
ितमीहरूको शत्रुको िवरूद्धमा यदु्ध गनर् जान्छौ, ितमीहरूले चेतावनी िदने
तुरही बजाऊ अिन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरू प्रित ध्यान
िदनुहुनेछ। अिन उहाँले ितमीहरूको रक्षा गनर् ुहुनेछ। 10 ितमीहरूको
हषर्को िदन, ितमीहरूको औसंीका चाडहरूका िदन ितमीहरूले होमबिल
र मेलबिल चढाउँदा तुरही बजाउनु पछर् । परमप्रभुको स्मरण गनर् ु
ितमीहरूको िनिम्त यो एउटा िवशेष तिरका हुनेछ। म परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वर हँु।”

इस्राएलकाइस्राएलका मािनसहरूलमािनसहरूलेे उनीहरूकोउनीहरूको िशिवरिशिवर साछसाछर्र्नन््

11 मािनसहरूले िमश्र देश छोडेको दोस्रो बषर्को दोस्रो महीनाको
िबसौं िदनमा साक्षीको पिवत्र पालबाट बादल सयोर्। 12 यसकारण
इस्राएलका मािनसहरूले सीन ैमरुभूिमबाट आफ्नो यात्रा शुरू गर।े
यात्रीहरू पारान मरुभूिममा आइपुग्दा त्यो बादल अिडयो। 13 यसथर्
मािनसहरूले यात्रा शुरू गरकेो यही पिहलो पल्ट िथयो। परमप्रभुले
मोशालाई िदनुभएको आज्ञा अनुसार ितनीहरूले यात्रा गदर्थे।

14 यहूदाको दलको िशिवरबाट आफ्नो झण्डा िलएर तीन समूह पिहले
गए। अम्मीनादाबको छोरो नहशोनले दलको नेतृत्व गरकेा िथए। 15

इस्साकारको कुलको अगुवाई सूआरका छोरो नतनेलले गरकेा िथए। 16

अिन त्यसपिछ जबूलून कुलको दल आए र यस दलहरूका नायक
हलोनका छोरो एलीआब िथए।

17 त्यसपिछ पिवत्र पाल उठाइयो अिन गेशोर्नी र मरारी कुलका
मािनसहरूले त्यो पाल बोके। यसथर् यस पिरवारका मािनसहरू दोस्रो
पिंक्तमा आए।

18 त्यसपिछ रूबेन कुलका मािनसहरूले आफ्नो झण्डा िलएर यात्रा
शुरू गर।े पिहलो दल रूबेनकै कुलबाट िथयो। शेदेऊरको छोरो एलीसूर
यस दलहरूको नायक िथए। 19 त्यसपिछ िशमोन कुलका मािनसहरू
िथए। यस दलहरूका नायक सरीशददूकैा छोरो सलूमीएल िथए। 20

अिन त्यसपिछ गाद कुलका मािनसहरू आए अिन यस दलहरूका नायक
रूएलका छोरो एल्यासाप िथए। 21 त्यसपिछ कहात कुलका मािनसहरू
आए। ितनीहरूले पिवत्र-स्थान िभत्रको समान बोकेका िथए। ितनीहरू
यस्तो समयमा आइपुगे िक त्यस समयमा अन्य मािनसहरूले नयाँ
िशिवरमा पिवत्र पाल खड़ा गरी सकेका िथए।

22 त्यसपिछ एप्रैमको िशिवरका दलहरू आफ्नो झण्डा िलएर अिघ
बढे। अम्मीहूदको छोरो एलीशामा दलहरूको नेतृत्वमा िथए। 23

पदासूरका छोरो गमलीएल मनश्शे कुलका दल नायक िथए। 24
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त्यसपिछ िगदोनीका छोरो अबीदान िबन्यामीन दल समूहका नायक िथए।
25 अन्तमा दान कुल समूहका मािनसहरू तीन दलहरूमा आफ्नो

झण्डा िलएर अिघ बढे। यसमा पिहलो दलहरू दान कुलका मािनसहरू
िथए। यस दलहरूको नायक अम्मीशद्दकैा छोरो अहीएजेर िथए। 26

त्यसपिछ ओक्रानको छोरो पगीएल आशेर कुल समूहका दल नायक
िथए। 27 त्यसपिछ नप्ताली कुल समूहका मािनसहरू अिघ आए अिन
यस दलहरूको नायक एनानका छोरो अहीरा िथए। 28 यसरी नै
इस्राएलका मािनसहरू एक ठाँउदेिख अकोर् ठाँउ बसाँई सदैर् िथए।

29 मोशाले आफ्नो ससुरा रूएल िमद्यानीको छोरो होबाबलाई भने,
“परमेश्वरले हामीलाई िदनेछु भनी प्रितज्ञा गनर् ु भएको ठाँउमा हामी
जाँदछैौ, हामीिसत ैआउनुहोस्, हामी तपाईलंाई राम्रो गनेर्छौं। परमप्रभुले
इस्राएलका मािनसहरूको िनिम्त राम्रो-राम्रो िचजहरू िदन्छु भनी प्रितज्ञा
गनर् ु भएको छ।”

30 तर होबाबले उत्तर िदए, “होइन म ितमीहरूिसत जान्न, म आफ्नौं
देश र मािनसहरूकहाँ जान्छु।”

31 तब मोशाले भने, “तपाईलें हामीलाई नछाड्नु होस्। तपाई ंहाम्रो
पथ प्रदशर्क बन्न सक्नु हुन्छ कारण मरुभूिमको िवषयमा हामीले भन्दा
बेशी तपाईलें जान्नुहुन्छ। 32 यिद तपाई ंहामीिसत िहँड्नु भए परमप्रभुले
हामीलाई िदनु भएको असल चीजहरू बाँड्नेछौं।”

33 होबाब राजी भए अिन परमप्रभुको पवर्तबाट ितनीहरूले यात्रा शुरू
गर।े पूजाहारीले परमप्रभुको करारको सन्दकू िलएर मािनसहरूको
अगाडी िहँडे। ितनीहरूले पिवत्र सन्दकू बोकेर नयाँ िशिवर बनाउने ठाँउ
खोज्द ैतीन िदन सम्म िहँडे। 34 परमप्रभुको बादल प्रत्येक िदन ितनीहरू
मािथ न ैरहन्थ्यो अिन प्रत्येक िबहान जब ितनीहरू िशिवरबाट यात्रा शुरू
गथेर् बादलले ितनीहरूलाई अगुवाई गथ्योर्।

35 िशिवर सानर्लाई जब मािनसहरूले पिवत्र सन्दकू उठाँउथे, मोशाले
सधैँ भन्थे,
“हे परमप्रभु! उठ्नुहोस्,
तपाईकंो शत्रुहरू छरपष्ट होउन्।
तपाईकंा शत्रुहरू तपाई ंदेिख भागुन्।”
36 अिन जब पिवत्र सन्दकूलाई त्यसको ठाँउमा रािखन्थ्यो, सधैँ

मोशाले भन्थे,
“हे परमप्रभु आउनु होस्,
इस्राएलका हजारौं-हजार मािनसहरू भएको ठाँउमा आउनु होस्।”

मािनसहरूकोमािनसहरूको नािलशनािलश

जब मािनसहरूले परमप्रभु अिघ एकदम ैगनगनाउन थाले,
परमप्रभु त्यो सुनेर उहाँ क्रोिधत हुनु भयो र ितनीहरूको
िवरूद्धमा आगो पठाउनु भयो। अिन त्यस आगोले छाउनीको

केही िकनाराहरू पिन जलायो। 2 मािनसहरूले मोशालाई सहायता मागे
अिन मोशाले परमप्रभुको प्राथर्ना गररे आगो िनभाए। 3 यसथर्
मािनसहरूले त्यस ठाँउको नाम तबेरा राखे कारण परमप्रभुबाट उत्पित्त
भएको आगोले ितनीहरू कितलाई पोलेको िथयो।

सत्तरीसत्तरी बूढाबूढा-प्रधानहरूप्रधानहरू

4 इस्राएलीहरूसँग रहेको िवदेशीहरूको एउटा दलले मासु खान साह्रै
इच्छा गर ेचाँडै सब ैइस्राएली मािनसहरूले पिन मासुको लािग गनगनाउन
थाले। ती मािनसहरूले िवलाप गररे भने, “हामीलाई मासु खानु कसले
देला? 5 हामीले िमश्रमा हँुदा िबना मूल्य माछा खाएको सम्झना आँउछ।
साग-पातहरू, काँक्रा, खरबुजा, हिरयो साग सब्जी, प्याज अिन
लसूनहरूको सम्झना आउँछ। 6 तर अिहले हामीले भोक न ैहरायौं। मन्न
बाहेक केही खानेकुरा देख्दनैौं।” 7 देख्दा मन्न धिंनयाको मिसनो दाना
जस्तो हुन्छ र यसको रगं रूखको चोप जस्तो देिखन्छ। 8 मािनसहरूले
मन्न बटुलेर ढुङ्गाले िपध्थे र भाँडामा पकाउँथे अथवा यसलाई धूलो पाररे
फुरौलो बनाउँथे। यसको स्वाद भद्राक्षको तेलमा पकाएको फुलौरोको
जस्तो िथयो। 9 जब राती भँूइ शीतले िभज्छ मन्न भूईमँा झथ्योर्।

10 प्रत्येक पिरवारका मािनसहरू आ-आफ्नो पालको प्रवेशद्वारमा
बसेर गनगनाई रहेका िथए। यसले परमप्रभुलाई अत्यन्त ैरीस उठायो
अिन मोशा पिन दःुखीत भए। 11 मोशाले परमप्रभुलाई भने, “तपाईकंो

दासलाई िकन कष्ट िदनु भयो? मलेै तपाईलंाई िकन सन्तुष्ट पानर् सिकन
जसले गदार् यी मािनसहरूको िजम्मावारी म मािथ थप्नु भयो? 12 के मलेै
गभर्धारण गररे यी मािनसहरूलाई जन्माएको हँु र? तपाईलें ियनीहरूका
पुखार्हरूिसत प्रितज्ञा गररे िदन्छु भनेको भूिममा एउटी रोगी-सेिवकाले
नानी बोकेर िंहडे झैं यी मािनसहरूलाई छात्तीमा राखेर लजैानु भन्नुहुन्छ।
13 जब यी मािनसहरू ‘हामीलाई मासु खान िदनुहोस्’ भन्द ैमसँग
रून्छन् त मलेै ियनीहरूलाई खवुाउने मासु कहाँ पाउनँु? 14 यी
मािनसहरूको हेरचाह गनर् म आफैं  योग्य छैनँ कारण ममािथ िजम्मावारी
एकदम ैधेर ैभयो। 15 यिद तपाई ंमिसत यस्त ैव्यवहार गनर् ुहुन्छ र
तपाईलें मलाई मन पराउनु हुन्छ भने बरू मलाई मािरिदनुहोस् तािक मलेै
आफ्न ैकष्ट भोग्नु पदैर्न।”

16 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “सत्तरी जना बूढा-प्रधानहरूलाई
जम्मा गर जसलाई ितमीले बूढा-प्राधानहरू अिन मािनसहरूको अगुवा
जस्त ैसम्मान गरकेा छौ अिन ितनीहरूलाई म भए कहाँ भेट हुने पालमा
ल्याऊ। 17 अिन म तल आएर त्यहाँ ितमीसँग कुरा गनेर्छु। अिन ितमीमा
भएको केही शिक्तको आत्मा िलनेछु र यसलाई ितनीहरूमािथ हाली
िदनेछु। अिन ितनीहरूले पिन ितमीहरूिसत मािनसहरूलाई डोयार्उने
भारहरू िलन सहायता गनेर्छ, तािक ितमी एकै्ल त्यो सब ैसहनु पदैर्न।

18 “अिन मािनसहरूलाई भन ितमीहरूले आफैं लाई पिवत्र बनाएर
राख भोिल ितमीहरूले मासु खानेछौ। ‘हामी मासु खान चाहन्छौ! हाम्रो
लािग िमश्रमा न ैराम्रो िथयो।’ भनी ितमीहरू रोएको परमप्रभुले सुन्नु
भएको िथयो। यसथर् अब परमप्रभुले ितमीहरूलाई मासु िदनुहुनेछ र खान
सक्ने छौ। 19 ितमीहरूले एक िदन, अथवा दइु िदन, अथवा पाँच िदन
मात्र होइन दश िदन अथवा बीस िदन भन्दा बढी मासु खानेछौ। 20

ितमीहरूले महीना भिर मासु खाने छौ। ितमीहरूले मासु खाने छौ जब
सम्म ितमीहरू यसको लािग िबमार हुनेछौ। ितमीहरूलाई यस्तो हुनेछ
िकनभने ितमीहरूले परमप्रभुको िवरूद्ध आरोप लगायौ। परमप्रभु
ितमीहरूको माझमा रहनुहुन्छ अिन ितमीहरूलाई के आवश्यक छ जान्नु
हुन्छ। तर रोयौ अिन उहाँलाई आरोप लगायौ ितमीहरूले भन्यो, ‘हामी
िकन िमश्रमा सदा रहेनौं?’”

21 तब मोशाले भने, “अिहले मिसत पदैल िहँड्ने 600,000
मािनसहरू छन् अिन तपाई ंभन्नुहुन्छ, ‘म ितनीहरूलाई पुर ैएक महीना
मासु खान िदन्छु।’ 22 के यी सब ैभेंडा तथा बाख्राको बगाल तथा गाई-
गोरूको बथान मादार् पिन ितनीहरूको िनिम्त प्रयार्प्त हुन्छ र? के समुद्रका
सब ैमाछाहरू मार ेपिन ितनीहरूको िनिम्त प्रयार्प्त हुन्छ र?”

23 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “के परमप्रभुको शिक्त सीिमत छ?
अब ितमीले देख्नेछौ मलेै भनेको कुरो ितमीले पाउनेछौ िक छैनौ।”

24 यसकारण मोशा बािहर आए अिन परमप्रभुले ितनलाई भन्नु भएको
कुरा मािनसहरूलाई भने। अिन इस्राएलका बूढा-प्रधानहरूबाट सत्तरी
जना भेला पाररे ितनीहरूलाई पालको विरपिर उभ्याए। 25 तब परमप्रभु
बादलमा तल आउनु भयो र मोशालाई भन्नुभयो। तब परमप्रभुले केही
आत्मा जो मोशा मािथ िथयो िलएर ती इस्राएलीहरूको 70 जना बूढा
प्रधानहरू मािथ हािल िदनु भयो ितनीहरूले अगमवाणी बोल्न शुरू गर।े
त्यही समय मात्र िथयो िक यी मािनसहरूले यस्तो गर,े उनीहरू मािथ
पिवत्र आत्मा आए पिछ।

26 त्यहाँ छाउनी िभत्र दइुजना व्यिक्त एलदाद र मेदाद िथए।
ितनीहरूको नाम 70 जना बूढा प्रधानहरूको सूचीमा हािलएको िथयो।
तर ितनीहरू छाउनी बािहर गएका िथएनन्। तापिन आत्मा ितनीहरूमािथ
पिन आयो र ितनीहरूले अगमवाणी गर।े 27 एकजना जवान मािनस
मोशा कहाँ दगुदैर् आएर भन्यो, “छाउनीमा एलदाद र मेदादले अगमवाणी
गिररहेका छन्।”

28 यवुावस्थाबाट न ैमोशाको सहायक रहेको नूनका छोरो यहोशूले
ितनलाई भन्यो, “हे परमप्रभु! ितनीहरूलाई रोक्नु होस्।”

29 तर मोशाले उत्तर िदए, “के ितमी मेरो डाह गछौर्? म इच्छा गछुर्  िक
परमप्रभुले उहाँको आत्मा सब ैमािनसहरूलाई खन्याउनँु हुनेछ अिन सबै
मािनसहरू अगमवाणी गनर् सक्छन्।” 30 त्यसपिछ मोशा अिन सबै
इस्राएलका बूढा-प्रधानहरू छाउनीमा फकेर् ।

गन्ती 10:25 96 गन्ती 11:30



12

13

बट्टाईबट्टाई चराहरूचराहरू आउआउँँछन्छन्

31 तब परमप्रभुले बतास चलाउनु भयो र बतासले समुद्रितरबाट
बट्टाई चराहरू ल्याएर छाउनीको विरपिर छिरिदयो। यसरी ती बट्टाईहरू
यित िबघ्न िथए िक ितनीहरू बाटोमा एकजना मािनसले िदन भिरमा
िहँडी सक्ने लम्बाईमा र जमीनदेिख तीन फुट बाक्लो िथयो। 32

ितनीहरूले िदन भिर अिन रात भिर बट्टाई चराहरू बटुले अिन सब भन्दा
कम्ती बटुल्नेले पिन पुग नपुग दश होमर बटुल्यो। मािनसहरूले घाममा
मासु सुकाउन छाउनी विरपिर िंफजाए।

33 यद्यिप ितनीहरूको दाँतले मासु चपाउँद ैिथए र ितनीहरूले यो
खाई सक्नु अिघ परमप्रभु ितनीहरूिसत अितन ैक्रोिधत हुनुभयो र
परमप्रभुले ितनीहरूमािथ डर लाग्दो हैंजा फैलाइिदनु भयो। 34

यसकारण त्यस ठाँउको नाम ‘िकब्रोथ-हत्तावा’ रािखयो िकन भने
ितनीहरू मासु खान धेर ैलालची भएका िथए र हैंजाले ितनीहरू मर।े

35 िकब्रोथ-हत्तावाबाट ितनीहरू हसेरोत ितर लागे र ितनीहरू त्यहाँ
बास बसे।

मिरयममिरयम रर हारूनलहारूनलेे मोशाकोमोशाको िवरोधमािवरोधमा नािलशनािलश गरगरेे

मिरयम र हारूनले मोशाको िवरूद्धमा आलोचना गरे
िकनभने ितनले एउटी कूशी मिहलािसत िववाह गर।े 2

ितनीहरूले भने, “के परमप्रभु मोशा माफर् त मात्र बोल्नु भयो
र? के उहाँ हामी माफर् त बोल्नु भएन?”
परमप्रभुले यो कुरा सुन्नुभयो। 3 मोशा अित न ैिवनम्र मािनस िथए।

पृथ्वीमा ितनी कुन ैपिन मािनस भन्दा अिधक िवनम्र मािनस िथए। 4

परमप्रभुले तुरून्त ैमोशा, हारून र मिरयमलाई बोलाउनु भयो, “ितमीहरू
तीनजना भेट हुने पालमा आऊ।”
यसकारण ती तीन जना त्यहाँ गए। 5 तब परमप्रभु बादलको खम्बामा

आउनु भयो र पालको प्रवेशद्वारमा उिभनु भयो। उहाँले बोलाउनु भयो,
“हारून र मिरयम!” तब यी दइुजना बािहरा उहाँ भएको ठाउँमा आए। 6

परमप्रभुले भन्नुभयो, “मलाई सुन! जब ितमीहरू माझ अगमवक्ता छन् म,
परमप्रभु आफै दशर्नमा उसलाई पिरचय िदन सक्छु। म सपनामा
त्योिसत कुरा गनर् सक्छु। 7 तर मोशा त्यस्तो होइन। ऊ मेरो िवश्वासी
दास हो र मेरो सब ैघरानामा उसलाई िवश्वास गनर् सक्छु। 8 जब म
उनीिसत बात गछुर् , म आम्ने-साम्ने बात गनर् सक्छु। जेसुकै म सोच्छु
उसले जान्नु पछर् । मलेै उसलाई अड्को प्रयोग नगरी भन्न सक्छु। अिन
मोशाले परमप्रभुको रूप देख्न सक्छन्। यसकारण ितमीहरू िकन मेरो
दासको िवरूद्धमा बोल्न डराएनौ?”

9 परमप्रभु ितनीहरूिसत साह्रै क्रोिधत हुनुभयो र ितनीहरूलाई त्याग्नु
भयो। 10 बादल पालबाटमािथ उठ्यो। हारूनले मािरयमितर हेर ेअिन
देखे िक ितनको छाला िहऊँ झैं सेतो भएको िथयो अिन त्यो ितनलाई
भयङं्कर चमर् रोग लाग्यो।

11 तब हारूनले मोशालाई भने, “महाशय िवन्ती छ, हामीले
मूखर्तापूवर्क गरकेो पाप दया गरी माफ िदनुहोस्। 12 कृपा गरी गभर्मा
कुहेको नानीको झैं उसले आफ्नो छाला गुमाउनु निदनुहोस्।” (किहले
काही मृत जन्मेको बच्चाको आधा छाला सडेको हुन्छ।)

13 यसकारण मोशाले परमप्रभुलाई प्राथर्ना गर,े “हे परमेश्वर कृपा गरी
उसलाई रोग मुक्त गराइ िदनु होस्।”

14 परमप्रभुले मोशालाई उत्तर िदनुभयो, “यिद ितनको बाबुले ितनको
मुखमा थुिकिदए भने, ितनी सात िदन सम्म लिज्जत हुनुपछर् । यसकारण
ितनलाई सात िदन सम्म छाउनी बािहर राख। त्यित समय पिछ, ितनी
स्वस्थ हुिन्छन। त्यसपिछ ितनी छाउनीमा फकीर् आउन सिक्छन्?”

15 यसथर् ितनीहरूले मिरयमलाई सात िदन सम्म छाउनी बािहर राखे
अिन ितनलाई छाउनीमा फकार्ई नल्याए सम्म मािनसहरू त्यस ठाँउबाट
कत ैगएनन्। 16 त्यसपिछ मािनसहरूले हसेरोतबाट छाउनी उठाई परान
मरुभूिम सम्म यात्रा गरी त्यहीं छाउनी हाले।

कनानकनान ददेेशकोशको अन्वअन्वेेषणषण

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “केही मािनसहरूलाई
कनान देशको जासूस गनर् ु पठाऊ। त्यही भूिम म इस्राएलका
मािनसहरूलाई िदनेछु। बाह्र कुल समूहहरूको प्रत्येक

कुलसमूहबाट एकजना नायक पठाऊ।”
3 यसकारण मोशाले परमप्रभुको आज्ञा पालन गर।े पारान मरुभूिममा

मािनसहरू छाउनी हालेर बसेको समय मोशाले यी नायकहरू पठाए। 4

ती नायकहरूको नाम यी न ैहुन्;
रूबेनको कुलबाट जक्करको छोरो शम्मू,
5 िशमोनको कुलबाट होरीको छोरो साफात,
6 यहूदाको कुलबाट यपून्नेको छोरो कालेब,
7 इस्साकारको कुलबाट यूसुफको छोरो ियगाल,
8 एप्रैमको कुलबाट नूनको छोरो होशे (यहोशू),
9 िबन्यामीन कुलबाट रफूको छोरो पलती,
10 जबूलूनको कुलबाट सोदीको छोरो गद्दीएल,
11 मनश्शे कुलबाट सूसीको छोरो गद्दी,
12 दानको कुलबाट गमल्लीको छोरो अम्मीएल,
13 आशेरको कुलबाट माइकलको छोरो सतूर,
14 नप्तालीका कुलबाट वोफ्सीको छोरो नहबी,
15 गादको कुलबाट माकीको छोरो गूएल।

16 मोशाले भूिम हेनर् र अध्ययन गनर् पठाएको मािनसहरूको नाम यी
न ैहुन्। (मोशाले नूनको छोरो होशेलाई यहोशू भनी बोलाउँथे।)

17 यद्यिप ितनीहरूलाई कनान देश जासूस गनर् पठाउँदा मोशाले
भन्यो, “ितमीहरू पहाडितर जाऊ। 18 अिन हेर, भूिम हेदार् कस्तो
देिखन्छ। त्यहाँ बस्ने मािनसहरू बिलया छन् अथवा दवुर्ल, अथवा कम्ती
छन् अथवा ठूलो जनसँख्यामा ितनीहरू बस्ने जग्गा राम्रो छ अथवा
खराब, हेर र बुझ। कस्तो शहरमा ितनीहरू बसेका छन्? 19 ितनीहरू
राम्रो िक नराम्रो छन्? ितनीहरू कस्तो िकिसमका शहर िभत्र बस्छन्?
शहरहरू अत्यन्त ैसुरिक्षत छन्। ितनीहरू खलु्ला गाउँहरूमा बस्छन्
अथवा िकल्लाहरूमा बस्छन् हेर? 20 अिन जमीन मिललो छ वा रूखा छ,
त्यहाँ रूखहरू छन् िक छैनन्? त्यस भूिमबाट केही फलहरू ल्याउनु
जितसक्दो कोिशस गर।” (त्यस समय दाखको प्रथम उलको कटनीको
समय िथयो।)

21 यसकारण ितनीहरू सीनको मरुभूिम देिख रहोबद्वारा लेबो हमात
ितर चढे अिन त्यस भूिमको जाँज गर।े 22 ितनीहरू नेगेवबाट उँभो चढेर
अहीमन, शशै ैअिन तल्म ैहँुद ैहेब्रोन पुगे, जहाँ अनाकका सन्तित बस्ने
गथेर्। हेब्रोन शहर िमश्रमा सोआना शहर बिननु भन्दा सात बषर् अिघ
बिनएको िथयो। 23 त्यस पिछ ितनीहरू एश्कोल बेंसीमा आए।
ितनीहरूले त्यहाँ एक झुप्पा दाख काटी एउटा घोचोमा दइुजनाले बोकेर
ल्याए। ितनीहरूले अनार र नेभारा पिन ल्याए। 24 इस्राएलका
मािनसहरूले त्यस ठाँउबाट दाखको झुप्पा काटेको हुनाले त्यस ठाँउको
नाम न ैएश्कोल बेंसी रह्यो।

25 चालीस िदनको अन्तमा ितनीहरू त्यो भूिमको बारमेा खोजी गरी
फकेर् । 26 पारान मरुभूिमको कादेश भन्ने ठाँउमा जहाँ मोशा, हारून र
सब ैइस्राएली मािनसहरूलाई भेला भएर बसेका िथए अिन ितनीहरूको
खबर ितनीहरूकहाँ ल्याए अिन ितनीहरूलाई त्यस भूिमको फल देखाए।
27 ितनीहरूले मोशालाई भने, “हामीलाई तपाईलें पठाउनु भएको
भूिममा गयौं। साँच्चै न ैयो भूिम दधू र मह बिगरहेको भूिम रहेछ। अिन त्यस
भूिमबाट हामीले ल्याएको फलहरू यी न ैहुन्। 28 जो मािनसहरू त्यस
भूिममा बसेकाछन् ितनीहरू बिलया छन् अिन शहरहरू अत्यन्त ैिवशाल
र पखार्लले घेिरएका छन्। त्यहाँ हामीले अनाकको सन्तानहरू
अनाकीहरूलाई पिन देख्यौं। 29 नेगेव भूिममा अमालेकीहरूले बसो-बास
गरकेो पायौं भने पहाडी के्षत्रमा िहत्ती, यबूसी अिन एमोरीहरू, अिन
समुद्रको िकनार र यदर्न नदीको िकनारमा कनानीहरू बसो-बास गदार्
रहेछन्।”

30 त्यसपिछ कालेबले मोशाकै नजीक मािनसहरूलाई शान्त गराएर
भने, “हामी त्यहाँ तुरून्त जानु पछर्  र यसलाई िलनु पछर् । िकनभने िनश्चय
न ैत्यसमािथ हामीले िवजय हासील गनेर्छौं।”
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31 तर मािनसहरू जो ऊिसत गएका िथए भने, “ितनीहरू मािथ
आक्रमण गनर् ु हामी सक्षम हुनेछैनौं िकनभने ितनीहरू हामी भन्दा बिलया
छन्।” 32 यसकारण ितनीहरूले त्यस भूिमको िवषयमा खोजी गररे
नरैाश्यपूणर् वृतान्त इस्राएली मािनसहरूको िनिम्त ल्याएका िथए।
ितनीहरूले भने, “त्यस भूिममा धेर ैबिलया-बिलया मािनसहरू रहेछन् र
त्यस भूिममा जाने कुन ैपिन मािनसहरूलाई ितनीहरूले सिजल ैिजत्न
सक्छन्। 33 हामीले त्यहाँ नपीलीहरू अनाकका सन्तान देख्यौं र
ितनीहरूको अगाडी हामीहरू त मिसनो फट्यांग्राहरू झैं देिखन्थ्यौं।
साँच्चै ितनीहरूको सामुन्ने हामी फट्यांग्राहरू झैं लाग्थ्यौं।”

मािनसहरूमािनसहरू फफेेिरिर गनगनाएगनगनाए

सब ैमािनसहरू छाउनीिभत्र त्यस रातभिर कराई कराई रोइ
रहे। 2 इस्राएलका सब ैमािनसहरूले मोशा र हारूनको
िवरूद्धमा गनगनाए। सब ैमािनसहरूले ितनीहरूलाई भने,

“यिद हामी िमश्रदेशमा न ैअथार्त् यो मरुभूिममा मरकेो भए राम्रो
हुनेिथयो। 3 िकन परमप्रभुले हामीलाई लडाईमा तरवारले काटी मानर्
त्यस भूिममा लजैानु हँुदछै? हाम्रा जहान बालबच्चाहरू पिन लूिटने समान
झैं लूटमा पक्रा पनेर्छन्। हामीलाई िमश्र देशमा फिर्कनु न ैअसल हुन्छ।”

4 ितनीहरूले एक अकार्मा भने, “एकजना अगुवा चुनौं र िमश्रदेश
फकौर्ं।”

5 सब ैइस्राएली मािनसहरूको सामुन्ने मोशा र हारून भूइँमा घोप्टो
पर।े 6 नूनको छोरो यहोशू र यपून्नेको छोरो कालेब भूिमको जाँच गनर्
जानेहरू मध्ये दइुजना िथए ितनीहरूले लुगाहरू च्याते मािनसहरूले
गनगन गरकेोमा ितमीहरूले दःुख देखाए। 7 यहोशू र कालेबले
इस्राएलका सम्पूणर् समुदायलाई भने, “यो भूिम जसलाई हामीले जाँच
गयौर्ं त्यो धेर ैराम्रो भूिम छ। 8 यिद परमप्रभु हामीिसत सन्तुष्ट हुनु भए
उहाँको अगुवाईमा हामीलाई त्यस भूमीमा पुयार्उनु हुनेछ अिन त्यो दधू र
मह बग्ने भूिम हामीलाई िदनु हुनेछ। 9 यसथर् परमप्रभु-िवरूद्ध िबलाप
नगर, त्यस भूिमका मािनसहरूिसत नडराऊ िकनभने हामी ितनीहरूलाई
सिजल ैिजत्नेछौं। ितनीहरूको सुरक्षा ितनीहरूबाट हरण गिरएको छ। तर
हामीिसत भने परमप्रभु हुनुहुन्छ, ितनीहरूिसत नडराऊ।”

10 तर त्यहाँ भएका सब ैमािनसहरूले यहोशू र कालेबलाई ढुङ्गाले
िहकार्एर मानेर् सल्लाह गर।े त्यसपिछ भेट हुने पालमा सब ैइस्राएली
मािनसहरूको सामुन्ने परमप्रभुको मिहमा देखा पयोर्। 11 परमप्रभुले
मोशालाई भन्नुभयो, “यी मािनसहरूले किहले सम्म मिसत घृणीत
व्यवहार गछर्न्? ियनीहरूको माझमा मलेै यी सब ैमहान िचन्हहरू देखाई
सकेको छु र अब किहले सम्म ितनीहरूले मलाई अिवश्वास गछर्न्? 12

ितनीहरू मािथ म महामारी ल्याएर ध्वंश पाछुर्  अिन ितमीद्वारा न ैम
ितनीहरू भन्दा ठूलो र शिक्तशाली राष्ट्र  िनमार्ण गनेर्छु।”

13 तब मोशाले परमप्रभुलाई भने, “िमश्र देशवासीहरूले यिद यो कुरा
चाल पाए के भन्लान्? कारण तपाईलें न ैियनीहरूलाई आफ्नो शिक्तको
प्रभावले ितनीहरूको माझबाट ल्याउनु भएको हो। 14 अिन िमश्रका
मािनसहरूले कनानीहरूलाई यस िवषयमा भन्नेछन् कारण ितनीहरू
जान्दछन् िक तपाईलंाई देखेका छन्। ितनीहरूले यो पिन जान्दछन् िक
तपाई ंपरमप्रभु हुनुहुन्छ र ितनीहरूले जान्दछन् िक मािनसहरूले
तपाईलंाई देखेका छन्। ितनीहरूले यो पिन जान्दछन् िक मािनसहरूको
अगुवाई गनेर् िदनमा तपाईलें बादलको प्रयोग गनर् ु भएको छ भने रातमा
आगोको प्रयोग गनर् ु भएको छ। 15 यसथर् अिहले तपाईलें यी
मािनसहरूलाई मानर् ु हँुदनै। यिद तपाईलें मानर् ु भयो भने तपाईकंो शिक्तको
बारमेा जान्ने सब ैराष्ट्रहरूले भन्नेछन्, 16 ‘आफूले शपथ गरकेो भूिममा
मािनसहरूलाई ल्याउन नसक्दा परमप्रभुले ितनीहरूलाई मरुभूिममा
मानर् ुभयो।’

17 “यसथर् अिहले हे मािलक आफ्नो महामिहमा प्रदशर्न गनर् ुहोस्।
तपाईलें प्रितज्ञा गर ेझैं देखाउनु होस्। 18 तपाईलें भन्नुभयो, ‘परमप्रभु
क्रोधगनर् िढलो हुनुहुन्छ, परमप्रभु करूणामय हुनुहुन्छ। कानुन् अमान्य
गरी जो दोषी बिनन्छ त्यस्ताहरूलाई परमप्रभुले क्षमा िदनुहुन्छ। तर जो
दोषी छन् ितनीहरूलाई परमप्रभुले सदवै दण्ड िदनुहुन्छ। परमप्रभुले
यस्ता मािनसहरूलाई, ितनीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई, ितनीहरूका
नाती-नाितनी तथा पनाती पनाितनीहरू सम्मलाई ितनीहरूले गरकेो

खराब कायर्को िनिम्त दण्ड िदनुहुन्छ।’ 19 अिहले तपाईलें
मािनसहरूलाई आफ्नो महान करूणा देखाउनु होस् र िमश्र देश छोडेर
आएको िदनदेिख जसरी क्षमा गदैर् आउनु भएकोछ आज पिन ती
मािनसहरूलाई क्षमा गिरिदनु होस्।”

20 परमप्रभुले भन्नुभयो, “ितमीले भने जस्त ैम ितनीहरूलाई क्षमा
िदनेछु। 21 तर म साँचो भन्दछु, जस्तो म जीिवत छु र जसरी
परमप्रभुको मिहमाले पृथ्वी न ैभिरन्छ, 22 ती सब ैमािनसहरू मेरो
मिहमा र मेरा अश्चयर् िचन्हहरू जो मलेै िमश्र देशमा देखाएको देखेका छन्
अिन दश पल्ट मलाई परीक्षा िलएका छन् र ऐले मेरो कुराहरू मान्दनैन्,
यी सब मािनसहरूले मलेै ितनीहरूको पुखार्हरूिसत िदन्छु भनी शपथ
गरकेो भूिम देख्न पाउने छैनन्। 24 तर मेरो दास कालेब जसले िभन्दै
प्रकारले सोच्छ अिन त्यसले सम्पूणर् रीितले मेरो अनुशरण गछर्  म
उसलाई त्यो भूिममा जहाँ ऊ गयो ल्याउनेछु र उसको सन्तानले त्यो
भूिम उपभोग गनेर्छ। 25 अमालेकीहरू र कनानीहरू त्यही बेंसीमा
बिसरहेका छन्। यसथर् भोिल ितमीहरूले यो ठाउँ छाड्नु न ैपछर्  र लाल
समुद्र को बाटो भएर ितमीहरू त्यो मरुभूिममा फकीर् जाऊ।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई दण्डदण्ड िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

26 परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, 27 “मेरो िवरूद्धमा यी
दषु्ट मािनसहरूले किहले सम्म नािलश गिररहने। इस्राएलका
मािनसहरूले मेरो िवरूद्धमा लगाएको नािलश मलेै सुनेको छु। 28

ितनीहरूलाई भनी देऊ, ‘जस्तो म िजिवत छु परमप्रभु भन्नुहुन्छ
ितमीहरूले परमप्रभुको िवरोधमा जे जित भनेका िथयौ ती सब पूणर् गरी
िदनेछु। ितमीहरूलाई जे गनेर्छु त्यो यही हो। 29 ितमीहरूको बीचमा
प्रत्येक व्यिक्त जो बीस बषर् अथवा वेशी उमेरको छ अिन मेरो मािनस
भनी गन्ती भएको िथयो, त्यो यही मरुभूिममा मनेर्छ। ितमीहरूले म
परमप्रभुको िवरूद्ध नािलश गयौर्। 30 यसथर् ितमीहरू मध्ये त्यो मलेै
िदन्छु भनी प्रितज्ञा गरकेो भूिममा कोही पिन पस्न पाउने छैन्। केवल
यपून्नेको छोरो कालेब र नूनको छोरो यहोशू त्यो भूिममा पस्नेछन्। 31

ितमीहरूले नािलश गयौर् िक त्यो नयाँ भूिममा ितमीहरूका शत्रुहरूले
ितमीहरूका नानीहरू खोसेर लजैानेछन्। तर म ितमीहरूलाई भन्छु िक
म ती नानीहरू ल्याउनेछु र ितनीहरूले त्यसभूिममा ती चीजहरू
आनन्दले उपभोग गनेर्छन जुन ितमीहरूले अस्वीकार गयौर्। 32 तर
ितनीहरूको िनिम्त ितमीहरू यही मरुभूिममा न ैमनेर् छौ।

33 “‘ितमीहरूका नानीहरू मरुभूिममा चालीस बषर् सम्म गोठाले भई
बस्नेछन्। ितमीहरू म प्रित अिवश्वासी हुनाको कारणले ती ितमीहरूका
नानीहरूले ितमीहरू मरुभूिममा सब ैजना नमरून्जेल सम्म कष्ट
भोग्नेछन्। 34 त्यो भूिमको खोजीमा मािनसहरूले चालीस िदन लगाएको
हुनाले िदनको एक बषर्को िहसाबले ितमीहरूले चालीस बषर् सम्म कष्ट
भोग्ने छौ। ितमीहरूले चाल पाउनेछौ िक म ितमीहरूको िवरोधी हँुदा के
हँुदो रहेछ।’

35 “म परमप्रभुले बोलेको हँु र म प्रितज्ञा गछुर्  िक यी सब दषु्ट
मािनसहरू िवरूद्ध यी कुराहरू गछुर्  न।ै यी मािनसहरू िमलेर मेरो
िवरोधमा खडा भए, यसथर् यो मरुभूिममा ियनीहरू मछर्न्।”

36 ती व्यिक्तहरू ज-जसलाई मोशाले भूिम जाँच गनर् पठाएका िथए
ितनीहरूले भूिमको िवषयमा इस्राएली मािनसहरूको िनिम्त नराम्रो खबर
िलएर आए। यसो गररे ितनीहरूले सारा समूदायलाई उनको िवरूद्धमा
गनगन गनेर् बनाए। 37 ती सब ैमािनसहरूलाई मानर् परमप्रभुले महामारी
खन्याई िदनुभयो िकनभने मािनसहरूमा भ्रम फैलाउने कसुर ितनीहरूको
िथयो। 38 तर नूनका छोरो यहोशू र यपून्नेका छोरो कालेब पिन ती भूिम
िबषेयमा खोजी गनर् पठाइएका मािनसहरू बीच कै िथए, ती दइुजनालाई
परमप्रभुले रक्षा गनर् ुभयो।

मािनसहरूकोमािनसहरूको पुनःिवरोधपुनःिवरोध

39 जब मोशाले यी सब कुराहरू इस्राएली मािनसहरूलाई बताइिदए
ितनीहरू अत्यन्त ैशोकाकुल भए। 40 िबहान ैउठेर मािनसहरू पाहाडी
इलाका ितर उक्लनु थाले। मािनसहरूले भने, “हामीले पाप गरकेा छौ।
परमप्रभुलाई हामीले अिवश्वास गयौर्ं, यसथर् हामी पश्चताप गछौर्ं र हामी
परमप्रभुले िदन्छु भनी प्रितज्ञा गनर् ु भएको भूिममा जानेछौं।”

गन्ती 13:31 98 गन्ती 14:40



15

41 तर मोशाले भने, “परमप्रभुको आज्ञा िकन पालन गिररहेका छैनौ?
ितमीहरू सफल हँुदनैौ। 42 त्यस भूिममा नजाऊ कारण परमप्रभु
ितमीहरूको साथमा हुनुहुन्न र शत्रुहरूले सािजल ैितमीहरू मािथ िवजय
प्राप्त गनेर्छन। 43 त्यहाँ अमालेकी र कनानी मािनसहरू ितमीहरूको
िवरोधमा लड्नेछन्, तर ितमीहरूले परमप्रभुलाई छोडी िदएकोले उहाँ
ितमीहरूले लडेको लडाईमँा साथ िदनुहुने छैन र ितमीहरू सब ैमनेर्छौ।”

44 तर मािनसहरूले मोशाको कुरामा िवश्वास गरनेन् र ितनीहरू
पहाडी इलाकाितर गए। तर मोशा र परमप्रभुको करारको सन्दकू ती
मािनसहरूिसत गएन। 45 त्यो पहाडी इलाकामा बस्ने अमालेकी र
कनानी मािनसहरू तलितर उत्रे र ती इस्राएली मािनसहरूमािथ
आइलागे। अमालेकी र कनानी मािनसहरूले इस्राएली मािनसहरूलाई
सिजल ैपरास्त पािर ितनीहरू सबलैाई होमार्सम्म खेद्दै लगे।

बिलकोबिलको िवषयमािवषयमा िनयमहरूिनयमहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई भन जब ितमीहरू मलेै िदन्छु भनेको भूिममा
पस्छौ, 3 ितमीहरूले परमप्रभुलाई आगोद्वारा िवशेष

बिलदान चढाउनु पछर् । त्यो िवशेष बिलदानको सुगन्धले परमप्रभुलाई
आनन्द िदनेछ। ितमीहरूले होमबिल अथवा कुन ैपिन बाख्रा, भाकल
बिलदानको बिल, िवशेष बिल, मेलबिल राजीखशुीको बिल अथवा कुनै
चाडको िनिम्त िवशेष बिलमा गाई-वस्तु र भेंडा अथवा बाख्राहरू
चढाउनेछौ।

4 “एकजना व्यिक्तले उपहार ल्याउँदा उसले परमप्रभुलाई अन्नबिल
पिन िदनुपछर् । बिल चढाउँदा अन्नबिलमा एक चौथाई हीन भद्राक्षको तेल
हालेर आठ कप मिसनो पीठो ल्याउनु पछर् । 5 जब ितमी होमबिल
साथमा अघर्बिलको िनिम्त थुमा चढाउँछौ एक चौथाई हीन दाखरस पिन
चढाउनु पछर् ।

6 “यिद ितमी भेंडा बिल चढाउँछौ भने ितमीले अन्नबिल पिन तयार
पानर् ु पछर् । अन्नबिलमा एपाको दश खण्डको दइु खण्ड मिसनो पीठोमा
हीनको तीन खण्डको एक खण्ड भद्राक्षको तेल िमसाउनु पछर् । 7 अिन
अघर्बिलको िनिम्त हीनको तीन खण्डको एक खण्ड दाखरस राख्नु पछर्
र यसले परमप्रभुलाई मीठो वास्ना िदनेछ।

8 “ितमीले यिद आफ्नो होमबिल, वा बिलदान, मेलबिल अथवा कुनै
िवशेष भाकलको िनिम्त एउटा जवान साँढे तयार पानर् सक्छौ। 9 त्यस
समयमा जवान साँढेिसत ितमीले अन्न बिल पिन ल्याउनु पछर् । अन्न बिल
आधा हीन भद्राक्षको तेल िमसाएको एपाको दश खण्डको तीन खण्डको
मिसनो पीठो हुनु पछर् । 10 अघर्बिलको िनिम्त आधा हीन दाखरस पिन
ल्याउनु पछर् । यो बिल आगोद्वारा चढाइन्छ र यसको सुगन्धले
परमप्रभुलाई प्रसन्न पाछर् । 11 प्रत्येक साँढे अथवा भेंडा अथवा थुमा
अथवा बाख्राको पाठो परमप्रभुलाई बिल स्वरूप चढाउँदा यसरी तयार
पानर् ु पछर् । 12 यी कुन ैआवश्यक छैन कित पशुहरू ितमीहरूले तयार
गछौर्, तर ितमीले यो प्रत्येक को िनिम्त गनर् ु पछर् ।

13 “इस्राएलका प्रत्येक नागिरकले परमप्रभुलाई प्रसन्न गराउन बिल
चढाउँदा यही तिरकाले अगोद्वार चढाउनु पछर् । 14 यिद ितनीहरू बीचमा
बस्ने िवदेशीहरूले आगोद्वारा बिल चढाएर परमेश्वरलाई खशुी पानर्
चाहन्छ भने, ितमीहरूले ितनीहरूले जस्त ैबिल चढाउनु पछर् । 15 यही
िनयमहरू इस्राएलका मािनसहरू र ितनीहरूिसत यो देशमा बसो-बास
गनेर् िवदेशीहरू प्रत्येकको िनिम्त लागू हुनेछ। यही कानून सदा-सवर्दा
लागू रहनेछ। ितमी र ितमीहरूिसत बसो-बास गनेर् िवदेशीहरू परमप्रभुको
उपिस्थतीमा एकै हुन्। 16 त्यही िनयम र िविध ितमीहरूको िनिम्त र
िवदेशीहरूको िनिम्त लगाइन्छ जो ितमीहरूिसत बसो-बास गछर्न्।”

17 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 18 “इस्राएलका मािनसहरूलाई
भनः ‘जब ितमीहरू मलेै लजैाँद ैगरकेो भूिममा पुग्छौ, 19 अिन त्यस
भूिममा उब्जेको खाद्य जब ितमीहरू खान्छौ, ितमीहरूले परमप्रभुलाई
बिल चढाउन ैपछर् । 20 ितमीहरूको पिहलो हलोबाट ितमीहरूले एउटा
रोटी बिल झैं चढाउनु पछर् । यो ितमीहरूले यस्त ैप्रकारले चढाउनु पछर्
जस्तो ितमीहरूको खलाबाट बिलहरू चढाइरहेछौ। 21 यो िनयम सदा-
सवर्दाको िनिम्त लागू रहनेछ र त्यो डल्लाबाट परमप्रभुको िनिम्त प्रथम
बिल ितमीहरूले चढाउँनु पछर् ।’

22 “अब परमप्रभुले मोशालाई िदनु भएको आज्ञाहरूमा यिद
ितमीहरूले कुन ैएक आज्ञा पालन गनर् भूल भयो अथवा िबिर्सयौ भने के
गनर् ुपछर्? 23 मोशा माफर् त परमप्रभुले यी आज्ञाहरू ितमीहरूलाई
िदनुभयो। परमप्रभुले यी आज्ञाहरू ितमीहरूलाई िदनु भएकै िदनदेिख
ियनीहरू लागू छन्। अिन यी आज्ञाहरू िनरन्तर चिलरहनेछन्। 24

यसथर् यिद ितमीहरूले यी आज्ञाहरू मध्ये कुन ैएउटा पालन गनर् भूल्यौ
अथवा िबस्यौर् भने के गछौर्? यिद यी आज्ञाहरू मध्ये कुन ैएउटा आज्ञा
इस्राएलका सारा िनवासीहरूले पालन गनर् ु भूले अथवा िबसेर् तब
इस्राएलका सारा मािनसहरूले परमप्रभुलाई एउटा जवान साँढे होमबिल
चढाउनु पछर् । अन्नबिल र अघर्बिल पिन चढाउनु िबसर्नु हँुदनै। यो बिलको
सुगन्धले परमप्रभुलाई सन्तुष्ट तुल्याउँछ। ितमीहरूले पापबिलको िनिम्त
एउटा पाठो पिन चढाउनु पछर् ।

25 “यस प्रकार पूजाहारीले इस्राएलका समस्त मािनसहरूको
समुदायलाई प्रायािश्चत बनाउँछ त्यसकारण ितनीहरूलाई क्षमा िदनेछ।
िकनभने ितनीहरूको पाप इच्छाकृत िथएन। यसकारण यसको लािग
ितनीहरूले आफ्नो होमबिल र पापबिल चढाए ता िक परमप्रभुले
ितनीहरूलाई क्षमा गरून्। 26 त्यहाँ बस्ने सब ैइस्राएलीहरू र
िवदेशीहरूलाई क्षमा गिरन्छ िकनभने ितनीहरू सबलेै भूल गरकेा िथए।

27 “तर यिद एउटाले अन्जानमा पाप गछर्  भने, एक बषर्को पाठी,
पापबिलको बिल झैं चढाउनु पछर् । 28 यस्तो प्रकारले पूजाहारीले उसको
िनिम्त प्रयािश्चत गराउने छ जसले अन्जानमा भूल गछर्  क्षमा गिरन्छ।
तािक त्यो व्यिक्तलाई परमप्रभुबाट क्षमा गिरन्छ। 29 इस्राएलीहरूको
बीचमा मािनसहरू चाहे इस्राएली नागिरकहरू हो अथवा िवदेशी जो भए
तापिन िनयम सबकैो िनिम्त एउटा हुन्छ जसले अञ्जानमा भूल गछर् ।

30 “तर यिद कुन ैएकजना व्यिक्तले जानी-जानी पाप गछर्  भने ऊ चाहे
स्वदेशमा अथवा िवदेशमा जन्मेको होस् उसले परमप्रभुलाई अपमान गछर्
र त्यस व्यिक्तलाई उसका मािनसहरूबाट बिहष्कृत गराउनु पछर् । 31

िकनभने त्यो मािनसले देखाउँछ िक उसले उहाँको आज्ञालाई तोडेर
परमप्रभुलाई घृणा गर।े अिन त्यो व्यिक्त उसको पिरवारबाट बिहष्कार हुनै
पछर् । ऊ पापको दोषी छ र दिण्डत हुन ैपछर् ।”

िवश्रामकोिवश्रामको िदनिदन एकजनाएकजना व्यिक्तलव्यिक्तलेे कामकाम गछगछर्र्
32 जब इस्राएलका मािनसहरू मरुभूिममा िथए, ितनीहरूले िवश्रामको

िदनमा एकजना मािनसले दाउरा बटुल्द ैगरकेो देखे। 33 ती मािनसहरू
ज-जसले उसलाई दाउरा बटुल्द ैगरकेो भेट्टाएका िथए ितनीहरूले
उसलाई मोशा, हारून र अरू सब ैमािनसहरू भएको ठाँउमा ल्याए। 34

ितनीहरूले त्यस व्यिक्तलाई त्यहाँ राखे कारण उसलाई के दण्ड िदनु पनेर्
जानेका िथएनन्।

35 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “त्यो मािनस मनर् ु पछर् । सबै
मािनसहरूले उसलाई छाउनी बािहर ढुङ्गाले िहकार्उनु पछर् ।” 36

यसकारण ती मािनसहरूले उसलाई छाउनी बािहर ल्याए अिन ढुङ्गाले
िहकार्एर मार।े परमप्रभुले मोशालाई आज्ञा िदनुभए अनुसार ितनीहरूले
गर।े

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई िनयमिनयम यादयाद गनगनर्र् सहयोगसहयोग गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
37 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 38 “इस्राएलका मािनसहरूिसत

कुरा गर। ितनीहरूलाई यी कुराहरू भन् ‘आउने पुस्ताहरू भिर
ितमीहरूले फुकार्हरू बनाउनु पछर्  अिन ितनीहरूलाई ितमीहरूको
लुगाको कुनामा टाँस्नु पछर् । त्यस पिछ ितमीहरूको लुगाको प्रत्येक
कुनाको फुकार्हरूमा िनलो धागो बाँध। 39 यसकारण जब ितमीहरूले
फुकार् देख्छौ, ितमीहरूले परमप्रभुको आज्ञा सम्झने छौ र ितनीहरूलाई
पच्छ्याउनेछौ अिन ितमीहरू भूल बाटोमा जाने छैनौ, ितमीहरूको आँखा
अिन हृदयको लालस पच्छ्यायो, जसले ितनीहरूलाई अिवश्वासी
बनाउँछ। 40 तब ितमीहरू परमेश्वरको िवशेष ब्यिक्तहरू हुनेछौ कारण
ितमीहरूलाई आज्ञाहरू पालन गनर् याद आइरहन्छ।’ 41 म परमप्रभु
ितमीहरूको परमेश्वर हँु। म न ैएक हँु जसले ितमीहरूलाई िमश्र देशबाट
बािहर िनकालेर ल्याँए। ितमीहरूको परमेश्वर हुनुलाई मलेै यसो गरें। म
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु।”

गन्ती 14:41 99 गन्ती 15:41
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ियसहारको छोरो, कहातको नाित अिन लेवीको पनाित
कोरह अिन रूबेन कुलका एलीआबका छोराहरू दातान र
अबीराम अिन पेलेतका छोरा ओन अट्टेरी भए। 2

इस्राएलका 250 मािनसहरू साथमा िलएर मोशाको िवरोधमा गए। ती
250 मािनसहरू नाम चलेका तथा नेताहरू िथए। 3 ितनीहरू मोशा र
हारूनको िवरोध गनर् जम्मा भए अिन ितनीहरूलाई भने, “तपाईहंरू हाम्रो
अगुवाहरू भएको अब हामीलाई पूरा भयो! सम्पूणर् समुदाय पिवत्र छन्
अिन परमप्रभु हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। तपाईहंरू िकन आफैं लाई
परमप्रभुका अरू मािनसहरू भन्दा उच्चको सम्झनु हुन्छ?”

4 जब मोशाले ितनीहरूको कुरा सुने ितनी घोप्टो पररे भँूईमा िनहुरीए।
5 त्यसपिछ मोशाले कोरह र उनका मािनसहरूलाई भने, “भोली िबहान,
परमप्रभुले जनाउनु हुनेछ कसलाई हाम्रो अगुवा झैं चुन्नु भएको छ, को
पिवत्र छ कसलाई उहाँकहाँ निजक ल्याउनु भएको छ। उहाँ आफैले चुन्नु
भएका एकजनालाई उहाँले उहाँको निजक ल्याउनु हुनेछ। 6 यसो गर,
ितमी कोरह र ितम्रो मािनसहरूले धुपौराहरू लेऊ। 7 त्यसमा आगो
हालेर भोिल परमप्रभुको अगािड, धूप हाल। जो कसलाई परमप्रभुले
चुन्नुहुन्छ त्यो व्यिक्त पिवत्र हो। हामीहरू ितमीहरू लेवीका छोराहरूबाट
पूरा भईसकेका छौं।”

8 मोशाले पिन कोरहलाई भने, “ए लेवीहरू मेरो कुरा सुन। 9

इस्राएलका परमेश्वरले ितमीहरूलाई चुन्नु भएको छ र यसमा ितमीहरू
खशुी हुनुपछर्  िक ितमीहरू िवशेष मािनसहरू भएकाछौ। इस्राएलका
अन्य मािनसहरू भन्दा ितमीहरू बेग्ल ैहौ। इस्राएलका मािनसहरूलाई
आराधनामा सहायता पुयार्उन परमप्रभुले ितमीहरूलाई उहाँको नजीक
बनाई पिवत्र पालको िवशेष काम गराउन राख्नु भएको छ। के यो धेरै
होइन? 10 परमप्रभुले ितमी लेवीहरू, पूजाहारीहरूलाई सहायता
पुयार्उनको िनिम्त उहाँको नजीक ल्याउनु भएकोछ। तर अिहले ितमीहरू
पूजाहारीहरू हुने कोिशश गिररहेका छौ। 11 ितमीहरूका अनुयायीहरू र
ितमीहरू एक साथ िमलेर परमप्रभु िवरूद्ध गयौ। के हारूनले केही भूल
गरकेा छन्? होइन यसथर् िकन ितमीहरू हारूनको बारमेा नािलश
गिररहेका छौ?”

12 त्यसपिछ मोशाले एलीआबका छोराहरू दातान र अबीरामलाई
बोलाउन पठाए। तर ती दइुजना मािनसहरूले भने, “हामी आउने छैनौ।
13 हामीहरूलाई दधू र मह बिगरहेको देशबाट ितमीले बािहर िलएर
आयौ। ितमीले हामीलाई मानर्को िनिम्त मरुभूिममा ल्यायौ अिन
हामीलाई देखाउन चाहान्छौ िक हामी मािथ ितम्रो अिधकार छ। 14

हामीले ितमीलाई िकन पछ्याउनु? ितमीले हामीलाई मह र दधू बिगरहेको
भूिममा लगेनौ साथ ैपरमेश्वरले प्रितज्ञा गरकेो भूिममा पिन पुराएनौ।
ितमीले हामीलाई दाखको खेत पिन िदएनौ। के यी मािनसहरूलाई ितमी
धोका िदन्छौ? होइन! हामी आँउदनैौं।”

15 यसथर् मोशा साह्रै क्रोिधत भए। उनले परमप्रभुलाई भने, “मलेै
ियनीहरूलाई केही क्षित पुयार्एको छैन। मलेै ियनीहरूबाट एउटा गधा पिन
िलएको छैन। परमप्रभु! हजुरले ियनीहरूबाट कुन ैबिल ग्रहण नगनर् ु होस्।”

16 त्यसपिछ मोशाले कोरहलाई भन्यो, “भोली ितमी र ितम्रा सबै
अनुवाईहरू र हारून परमप्रभुको अिघ खड़ा हुनुपछर् । 17 प्रत्येकले
आफ्नो-आफ्नो धूपौरो िलएर त्यसमा धूप हाल्नु पछर् । अिन ितमीहरू
प्रत्येकले आफ्नो धूपौरो परमप्रभु अिघ ल्याउनु पछर् । त्यहाँ दइु सय
पचासवटा धूपौरो हुनुपछर् । ितमी कोरह र हारूनले पिन धूपौरो िलनुपछर् ।”

18 यसथर् ितनीहरू प्रत्येकले धूपौरो िलएर त्यसमा बलेको कोइला
हालेर धूप हाले अिन भेट हुने पालको प्रवेशद्वारमा मोशा र हारून सँगै
उिभए। 19 कोरहले सब ैआफ्ना मािनसलाई भेला गररे भेट हुने पालको
प्रवेशद्वारमा उिभए। तब परमप्रभुको मिहमा सब ैमािनसहरू कहाँ प्रगट
भयो।

20 तब परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भननुभयो, 21 “यी सबै
मािनसहरूबाट ितमीहरू अलग होऊ र ियनीहरूलाई म त्यित खेर ैध्वंश
पानेर्छु।”

22 मोशा र हारूनले िशर िनहुयार्एर भने, “हे परमेश्वर, तपाई ंसबै
मािनसको आत्माको परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब एक जना मािनसहरूले पाप
गछर् , के तपाई ंसम्पूणर् समुदायिसत िरसाउनु हुन्छ?”

23 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 24 “कोरह, दातान र
अबीरामको पालहरूबाट सम्पूणर् समुदायलाई पर हट्नु भन।”

25 मोशा उठेर दातान र अबीराम भएकहाँ गए। इस्राएलका सब ैबूढा-
प्रधानहरूले ितनलाई पछ्याए। 26 मोशाले सब ैमािनसहरूलाई चेतावनी
िंदद ैभने, “यी दषु्ट मािनसहरूको पालबाट ितमीहरू िनस्केर जाऊ।
ितनीहरूको कुन ैपिन चीज स्पशर् नगर। यिद ितमीहरूले छोयौ भने
ितनीहरूले गरकेो पापले ितमीहरू ध्वंश पािरनेछौ।”

27 यसकारण मािनसहरू कोरह, दातान र अिवरामको पाल छोडेर
गए। तब दातान र अबीराम ितनीहरूको पालमा गए। ितनीहरू
ितनीहरूको पत्नीहरू र नानीहरू सँग छाउनी बािहर गए।

28 मोशाले भने, “यी मलेै भनेका कुराहरू मेरो आफ्नो मनको िवचार
होइन, म प्रमाण िदन सक्छु िक परमप्रभुले मलाई यसो भन्नु भनी अह्राउनु
भएको हो। 29 यी यहाँका मािनसहरू मनेर्छन्। तर यिद ितनीहरू
साधारण तिरकाले मछर्न्। मािनसहरू सधैँ मनेर् तिरकाले मछर् । तब
त्यसले देखाउँछ िक परमप्रभुले साँच ैन ैमलाई पठाउनु भएको होइन्।
30 तर यिद परमप्रभुले केही नयाँ कुरो गनर् ुहुन्छ, अिन भँूईले मुख बाएर
ितनीहरू र ितनीहरूकहाँ भएको सब ैचीजहरू सिहत ितनीहरू जीिवत
पुिरन्छन् भने ितमीहरूले जान्नेछौ िक यी मािनसहरूले परमप्रभुको
अपमान गर ेर उहाँलाई अित क्रोिधत बनाए।”

31 जब मोशाले यी कुराहरू भनी सके, ती मािनसहरू उिभएको धतीर्
फाट्यो। 32 धतीर्ले मुख बाए जस्त ैभएर ितनीहरू सबलैाई िनल्यो।
कोरहको सब ैमािनसहरू, ितनीहरूको पिरवारहरू अिन ितनीहरूकोमा
भएको प्रत्येक चीज धतीर्िभत्र भािसयो। 33 सब ैती मािनसहरू िजउँदै
खाल्डा िभत्र पुिरए। यी सब ैितनीहरूले आफ्नो बनाएका चीजहरू
ितनीहरूसँग ैपुिरए अिन धतीर् बन्द भयो। अिन ितनीहरू सम्पूणर् रूपले
अिल्पए।

34 अरू सब ैइस्राएलका मािनसहरूले ती मािनसहरू पुिरद ैगदार्को
आतर्नाद सुनेर चारिैतर िततर िबतर हँुद ैभने, “धतीर्ले हामीलाई पिन
िनल्छ।”

35 त्यसपिछ परमप्रभुकहाँबाट आगो िनस्केर गई धूप चढाउँद ैगरकेा
250 मािनसहरूलाई पिन ध्वंश पायोर्।

36 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 37 “पूजाहारी हारूनको छोरो
एलाजारलाई भन िक उसले आगोमा रहेको धुपौराहरू हटाओस् र ती
पिवत्र भईसकेको धुपौराहरूबाट आगो विरपिर छरी िदओस्। 38 ती
मािनसहरूले मेरो िवरोधमा पाप गरकेाले त्यही पापले आफ्नो जीवन
गुमाए। तर धुपौराहरू पिवत्र छन् कारण ितनीहरू परमप्रभुलाई समपर्ण
गिरएका हुन्। ती धुपौराहरू िपटेर पाता बनाऊ र वेदी छोप्ने काममा
प्रयोग गर। यो इस्राएलका सब ैमािनसहरूको िनिम्त चेतावनी हुनेछ।”

39 यसकारण पूजाहारी एलाजारले ती मािनसहरूले ल्याएका
काँसाको धुपौराहरू भेला गयोर्। मािनसहरू सब ैजलेर खरानी भए तर
धुपौराहरू त्यहीं िथए। ितनले केही मािनसहरूलाई ती काँसको
धुपौराहरू िपटेर पाता बनाउन लगाई वेदी ढाक्ने काममा प्रयोग गर।े 40

ितनले यो काम मोशा माफर् त पाएको आज्ञा अनुसार गर।े त्यो वेदी ढाक्ने
पाता चाँिह इस्राएलको मािनसहरूका िनिम्त याद िदलाउने एक िचन्ह
हुनेछ िक हारूनको सन्तान बाहेका अन्य कुन ैअनािधकृत मािनसले
परमप्रभु अिघ धूप जलाउने छैन नत्र कोरह र उसको अनुयायीहरू झैं ऊ
मनेर् छ।

हारूनलहारूनलेे मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई बचायोबचायो

41 अकोर् िदन इस्राएलका मािनसहरूको सम्पूणर् समुदाय मोशा र
हारूनको िवरोधमा गुनासो गर ेर भने, “ितमीहरूले परमप्रभुका
मािनसहरूलाई मायौर्।”

42 सम्पूणर् समुदाय मोशा र हारूनको िवरोध गनर् भेला हँुद ैगदार्
ितनीहरूले भेट हुने पाल तफर्  हेर ेअिन देखे िक पाललाई बादलले ढाक्यो
र त्यहाँ परमप्रभुको मिहमा देखापयोर्। 43 तब मोशा र हारून भेट हुने
पालको सामुन्ने आए।
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44 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 45 “यो समुदायबाट ितमीहरू
अलग हौ तािक ियनीहरूलाई म अित शीघ्र ध्वंश पानर् सकँु।” यसथर् मोशा
र हारूनले िशर िनहुराए।

46 त्यसपिछ मोशाले हारूनलाई भने, “धूपौरो ल्याऊ र त्यसकहाँ
वेदीबाट आगो हालेर धूप हाल। अिन त्यो समुदाय भएकोमा झट्टै गएर
ितनीहरूलाई प्रयािश्चत गराऊ। िकनभने परमप्रभु क्रोिधत हुनु भएको छ र
महामारी शुरू भएको छ।”

47 यसथर् मोशाले भने जस्त ैहारूनले धूपौरो िलएर मािनसहरूको
बीचमा पसे र चाल पाए िक महामारी शुरू भई सकेको िथयो अिन
धूपौरोमा धूप हाली मािनसहरूको िनिम्त प्रािश्चत गर।े 48 ितनी िजउँदो र
मरकेो मािनसहरू बीचमा उिभए अिन महामरी रोिकयो। 49 कोरहको
कारणले मनेर्हरूको संख्याको अितिरक्त त्यहाँ महामारीले मरकेाहरूको
संख्या 14,700 पुग्यो। 50 त्यसपिछ हारून भेट हुने पालमा मोशालाई
भेट्न गए। महामारी थािमयो।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे हारूनलाईहारूनलाई प्रधानप्रधान पूजाहारीपूजाहारी िनश्चीतिनश्चीत गनगनर्र् ुभयोुभयो

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई भन, ितनीहरूले बाह्र पुखार्का कुल-कुलबाट
बाह्रवटा लौरोहरू ल्याऊन्। प्रत्येक लौरामा आफ्नो नाम

लेख। 3 लेवी कुलबाट ल्याएको लौरामा हारूनको नाम लेख। बाह्र कुल
समूहको प्रत्येक कुल प्रमुख मािनसको िनिम्त एउटा लौरो हुनुपछर् । यी
लौरोहरू भेट हुने पालमा करारको सन्दकू अिघ राख। त्यो त्यही ठाँउ हो
जहाँ म ितमीलाई भेट्छु। 4 ईमान्दार पूजाहारीको िनिम्त म एकजना
व्यिक्तलाई चुन्छु। म जसलाई चुन्छु त्यस व्यिक्तलाई ितमीले िचन्न सक्छौ
कारण 5 उसको लौरोमा नयाँ पालुवाहरू पलाउनेछन्। यस प्रकारले
ितम्रो र मेरो िवरोध गनेर् मािनसहरूलाई म रोक्छु।”

6 त्यसपिछ मोशाले इस्राएलका मािनसहरूलाई भने अिन
ितनीहरूका बाह्र कुल नायकहरू प्रत्येकलाई एउटा-एउटा गरी बाह्रवटा
लौरोहरू िदए। हारूनको लौरो पिन अरू लौरोहरूिसत ैिथयो। 7 मोशाले
लौरोहरू करारको सन्दकू रािखएको पालमा परमप्रभुको अगाडी राखे।

8 करारको सन्दकू भएको पाल िभत्र मोशा अकोर् िदन पसे। अिन लेवी
कुल समूहका नायक हारूनको लौरोमा पालुवा पलाएको देखे। त्यित मात्र
नभई त्यस पालुवाले कोिपला हालेर फूली बदाम पिन फलेको िथयो। 9

मोशाले ती सब ैलौरोहरू परमप्रभुको अिघबाट सब ैमािनसहरूको सामुन्ने
ल्याए। प्रत्येक कुल प्रमुखले आफ्नो आफ्नो लौरो िचने।

10 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “हारूनको लौरो करारको
सन्दकू अिघ लगेर राख। यो सधैँ मेरो िवरोधमा नािलश गरी रहनेहरूको
िनिम्त चेतावनी हुनेछ र मेरो िवरोधमा नािलश गनर् बन्द हुनेछ र मलेै
ितनीहरूलाई ध्वंश पानर् ु पदैर्न।” 11 यसथर् मोशाले परमप्रभुको आज्ञा
अनुसार काम गर।े

12 तर इस्राएली मािनसहरूले मोशालाई भने, “हामी जान्दछौ िक
हामी मनेर्छौ। हामी नष्ट भइसकेका छौं। हामी ध्वंश भयौं। 13 प्रत्येक
मािनस जो परमप्रभुको पिवत्र पाल निजक जान्छ त्यो मछर् । के हामी पिन
मछौर्ं?”

पूजाहारीहरूपूजाहारीहरू रर ललेेवीहरूकोवीहरूको कामकाम

परमप्रभुले हारूनलाई भन्नुभयो, “अब उसो ितमी, ितम्रा
छोराहरू अिन ितम्रा पिरवािरक समूहका मािनसहरू पिवत्र
स्थानमा केही खराबी गिरए िजम्मावारी हुनेछौ। ितमी र ितम्रा

छोराहरू पूजाहारीहरू िवरूद्ध गिरएको खराबीको िनिम्त िजम्मावारी
हुनेछौ। 2 ितम्रो पिरवार समूहका अन्य लेवी मािनसहरूलाई ितमीिसत
काम गराउन ल्याऊ। करारको पालमा काम गदार् ितम्रा छोराहरूलाई
ितनीहरूले सहयोग पुयार्उने छन्। 3 लेवी कुलमा भएका ती मािनसहरू
ितम्रो िनयन्त्रणमा रहनेछन्। पालिभत्र गिरनु पनेर् भपैरी आँउने कामहरू
ितनीहरूले गनेर्छन्। तर पिवत्र स्थान अथवा वेदीमा रािखएको कुन ैपिन
चीजको निजक ितनीहरू जानु हँुदनै। यिद ितनीहरू गए भने ितनीहरू
मनेर्छन् अिन ितमी पिन मनेर् छौ। 4 ितनीहरूले ितमीिसत भेट गनेर्छन् र
ितमीिसत ैकाम गनेर् छन्। भेट हुने पालको रखे-देख गनेर् ितनीहरूको काम

हुनेछ पाल िभत्र गिरने सब ैकाम ितनीहरूले गनेर् छन्। कोही पिन ितमी
जहाँ छौ त्यहाँ आउनु साहस गनेर्छैन।

5 “ितमीले पिवत्र स्थान र वेदीको रक्षकको काम गनेर्छौ तािक मलेै
इस्राएलका मािनसहरूिसत िरसाउन नपरोस्। 6 हेर! म आफैं ले ती ितम्रा
दाज्यू-भाइ लेवीहरू इस्राएलका मािनसहरूको बीचबाट िलएकोछु। भेट
हुने पालमा काम गनर्को िनिम्त ती ितम्रो िनिम्त बिल हुन्। 7 तर ितमी र
ितम्रो छोराहरू मात्र पूजाहारीको रूपमा सेवा गनर्लाई अिन वेदीको छेउ र
पदार्िभत्र जान अिन म ितमीलाई एउटा उपहार िंददछुै, त्यो ितम्रो
पूजाहारीत्व। तर यिद कुन ैव्यिक्त पिवत्र स्थानको निजकमा आयो भने
त्यो मािरयोस्।”

8 तब परमप्रभुले हारूनलाई भन्नुभयो, “इस्राएलका मािनसहरूले
मलाई चढाएको सब ैपिवत्र उपहारहरूको रक्षा गनर्का िनिम्त मलेै
ितमीलाई िनयकु्त गरें। मलेै ितमी र ितम्रा छोराहरूलाई इस्राएलका
मािनसहले चढाएका पिवत्र बिलहरू िनरन्तर अशंको रूपमा िदएको छु।
9 वेदीहरूबाट पाइने वस्तुहरूमा यो सब भन्दा पिवत्र वस्तु हो।
मािनसहरूले अन्नबिल, पापबिल, दोषबिलहरू ल्याउँछन्। यी बिलहरू
महा पिवत्र बिलहरूको र नपािकएको भागबाट ितमीले आफ्नो अशं
पाउनेछौ। ती सब ितमी र ितम्रा छोराहरूको हुनेछन्। 10 ितमीहरूले ती
चीजहरू महा-पिवत्र स्थानमा मात्र खानु पछर् । ितम्रो पिरवारको प्रत्येक
पुरूषले खान सक्छन् तर ितमीले याद राख्नु पछर्  िक ती चीजहरू
अत्यन्त ैपिवत्र हुन्।

11 “यो पिन ितम्रै हुनेछ कुन ैपिन िवशेष उपहार इस्राएलका
मािनसहरूले मलाई चढाउँछन्, ितमीिसत भएका ितम्रा छोरा-छोरीहरू र
ितम्रो िनिम्त स्थायी अशंको रूपमा िदन्छु। ितम्रो पिरवारका प्रत्येक शुद्ध
व्यािक्तले त्यो खान सक्छन्।

12 “इस्राएलका मािनसरूको कुन ैपिन पिहलो बाली अथवा उब्जनी
जस्त ैअन्न, भद्राक्षको तेल र दाखरस, जो ितनीहरूले परमप्रभुमा समपर्ण
गछर्न, म ती सब ितमीलाई िदन्छु। 13 ितनीहरूको खेतमा पाकेको कुनै
पिन अन्न जो ितनीहरूले परमप्रभुलाई चढाउन ल्याउँछन् त्यो ितम्रो हो र
ितम्रो पिरवारको कुन ैपिन शुद्ध व्यािक्तले त्यो खान सक्छ।

14 “इस्राएलमा प्रत्येक चीज जो परमेश्वरलाई पूणर्रूपले समपर्ण
गिरन्छ त्यो ितम्रो हो।

15 “प्रत्येक जेठो चाहे व्यिक्त होस अथवा पशु जो आफ्नो आमाको
प्रथम गभर्मा आँउछ र परमेश्वरलाई समपर्ण गिरन्छ भने त्यो ितम्रो हुनेछ।
तर जेठो जन्मेको पशु होस् अथवा मािनस त्यसको ितमीले मोल ितनर् ु
पछर् । 16 जब नानी एक महीनाको हँुदा ितनीहरूले यसको मोल ितनर् ु
पछर् । एक मिहनाको नानीहरूको मोल पिवत्रस्थानको शेकेल पिरमाण
अनुसार पाँच सेकेल हुन्छ। एक शेकेल बीस गेराको हुन्छ।

17 “तर पिहले जन्मेको गाई, भेंडा अथवा बाख्राको मोल ितनर् ु पदैर्न।
यी पशुहरू पिवत्र हुन र ियनीहरूको रगत वेदीमा छिर्कईन्छ अथवा बोसो
पोिलन्छ। यो उपहार आगोमा पोलेर िदइन्छ र यसको सुगन्धले
परमप्रभुलाई सन्तुष्ट पाछर् । 18 तर यी पशुहरूको मासु भने ितम्रो हुनेछ
अिन डोलाइने बिलको ह्याकुलो ितम्रो हुनेछ र अरू बिलको दािहने सप्रार्
पिन ितम्रो हुनेछ। 19 मािनसहरूले चढाएको कुन ैपिन पिवत्र उपहारहरू
म, परमप्रभुले ितमीलाई िदनेछु। म ितम्रो छोरा-छोरीहरू र ितमीलाई
िदनेछु र यो िनयम सदासवर्दाको िनिम्त लागू हुनेछ। यो परमप्रभुिसत
गिरएको करार हो र भङ्ग गनर् सिंकदनै। म यो प्रितज्ञा ितमी र ितम्रा
सन्तानहरूिसत गछुर् ।”

20 परमप्रभुले हारूनलाई पिन भन्नुभयो, “ितमीले भूिम पाउनेछैनौं।
अिन अरू मािनसहरूले झैं ितमीले त्यहाँ केही आफ्नो बनाउनु पाउने
छैनौ। म परमप्रभु न ैितम्रो हुनेछु। प्रितज्ञा गिरएको अनुसार इस्राएली
मािनसहरूले जग्गाजमीनहरू पाउनेछन् तर ितम्रो िनिम्त म न ैउपहार हँु।

21 “इस्राएलका मािनसहरूले ितनीहरूिसत भएको प्रत्येक चीजको
दशांश मलाई िदन्छन्। यसकारण त्यो एक दशांश भाग म लेवीका
सन्तानहरूलाई िदन्छु। यो ितनीहरूले भेट हुने पालमा छँदा त्यहाँ काम
गर ेबापत पािरश्रिमक हो। 22 तर अन्य मािनसहरू भेट हुने पालको
नजीक जानु हँुदनै। यिद गए ितनीहरू मािरनु पछर् । 23 लेवी मािनसहरू
काम गिररहेको समयमा भेट हुने पालको िवरोधमा कुन ैपाप कायर् हुन गए
त्यस पापको उत्तरदायी ितनीहरू हुनेछन्। यही िनयम सदासवर्दाको
िनिम्त लागू रहनेछ। मलेै अरू मािनसहरूलाई िदन्छु भनी प्रितज्ञा गरकेो
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भूिम लेवी मािनसहरूले पाउने छैनन्। 24 तर ितनीहरू सँग भएको
प्रत्येक चीजको दशांश इस्राएली मािनसहरूले मलाई चढाउनेछन् र त्यो
दशांश म लेवी मािनसहरूलाई िदनेछु। त्यही कारणले लेवी मािनसहरूको
िवषयमा मलेै यस्तो भनेः मलेै इस्राएलका मािनसहरूलाई िदन्छु भनी
प्रितज्ञा गरकेो भूिम ितनीहरूले पाउने छैनन्।”

25 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 26 “लेवी मािनसहरूिसत कुरा गर
अिन भन, इस्राएलका मािनसहरूले ितनीहरूिसत भएको प्रत्येक चीजको
दशांश मलाई िदनेछन् तर त्यसबाट दशांश उपहार स्वरूप परमप्रभुलाई
चढाउनु पछर् । 27 अिन यो दशांश परमप्रभुको उपहार हो, यो ितमीहरूले
कोल अथवा खलाबाट चढाएका बिल झैं हुन्। 28 यस्त ैप्रकारले
इस्राएली मािनसहरूले ितमीहरूलाई दशांश िदए जस्त ैितमीहरूले पिन
परमप्रभुलाई उपहार चढाउनु पछर्  अिन त्यसबाट ितमीहरूले पिन
परमप्रभुलाई उपहार िदनु पछर्  अिन यो हारूनलाई िदनु पछर् । 29 जब
इस्राएलका मािनसहरूले ितनीहरूको उपहारहरू परमप्रभुलाई िदन्छन्,
ितमीहरूले ितनीहरूमा सब ैभन्दा असल अिन महा-पिवत्र परमप्रभुलाई
चढाउनु पछर्  कारण त्यो सब ैउहाँको हुनेछ।

30 “मोशा, लेवी मािनसहरूलाई भन जब ितमीहरूले प्रत्येक असल
चीज परमप्रभुलाई चढाउँछौ जे इस्राएली मािनसहरूले िदएका िथए, तब
यो सिम्झन्छ िक लेवीहरूको आफ्न ैअन्न र अधर्बिल हो। 31 त्यसबाट
रहेको अशं ितमीहरू र ितमीहरूका पिरवारले खानेछन्। यो ितमीहरूले
भेट हुने पालमा काम गर ेवापत मूल्य हो। 32 अिन यिद ितमीहरूले
यसको असल सधैँ परमप्रभुलाई चढायौ भने ितमीहरू कदािप दोषी हुने
छैनौ। ितम्रो आफ्न ैिनिम्त इस्राएलका मािनसहरूद्वारा चढाएका ती पिवत्र
उपहारहरूको भाग नलजैाऊ नत्र भने ितमीहरू मनेर् छौ।”

रातोरातो गाईकोगाईको खरानीखरानी

परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, 2 “परमप्रभुले िदनु
भएको आज्ञाहरूबाट बिनएको िनयम यही हो। इस्राएलका
मािनसहरूलाई भन िक ितनीहरूले एउटा एकदम ैिनष्खोट र

कहीं दाग नभएको किहले पिन नजोितएको रातो गाई ल्याऊन्। अिन त्यो
गाईले किहल्य ैहलो नजोतेको हुनुपछर् । 3 ितमीहरूले त्यो गाई
एलाजारलाई िदनुपछर्  र उसले त्यस गाईलाई छाउनी बािहर ल्याउँछ। यो
उसको अिघ मािरनु पछर् । 4 त्यसपिछ एलाजारले उसको औलंाले केही
रगत भेट हुने पालको अिघिल्तर सात पल्ट छकर् नु पछर् । 5 तब उसको
सामुन्ने त्यो गाई जलाउनु पछर् । यसको छाला, मासु, रगत आन्द्रा-भँुडी
सब ैजलाउनु पछर् । 6 पूजाहारीले देवदारू काठ, िहसप र केही रातो
धागो ल्याएर गाई जल्द ैगरकेो आगोमा फ्याँक्नु पछर् । 7 त्यसपिछ
पूजाहारीले आफ्नो लाउने लुगा धोएर नुहाई धुवाई गरी छाउनीमा
जानुपछर् । तर त्यो पूजाहारी साँझसम्म अशुद्ध रहन्छ। 8 त्यो गाई
पोल्नेले पिन आफ्नो लुगाहरू धोएर नुहाउनु पछर् , अिन त्यो पिन
साँझसम्म अशुद्ध भईरहन्छ।

9 “केही शुद्ध मािनसले जलाएको कोरलेीको खरानी बटुलेर छाउनी
देिख बािहर िविधपूवर्क शुद्ध पािरएको ठाँउमा राख्नु पछर् । यो खरानी
इस्राएलका मािनसहरूलाई शुद्ध गनेर्काम िनिम्त प्रयोग हुनेछ। यो
मािनसहरूको पापबाट शुद्ध गनेर्कालािग पिन प्रयोग हुन्छ।

10 “त्यो खरानी बटुल्ने व्यिक्तले पिन आफ्नो लुगा-फाटा धोएर साँझ
सम्म अशुद्ध रहोस्।

“इस्राएलका मािनसहरू तथा ितनीहरूको माझमा बस्ने कुन ैपिन
िवदेशीको िनिम्त यो अन्तको िनयम हो। 11 एकजना व्यिक्त जसले मुदार्
छुन्छ त्यो सात िदन सम्म अशुद्ध रहन्छ। 12 तेस्रो िदनमा त्यो व्यिक्तले
आफैं लाई त्यही पानीले शुद्ध पानेर् छ र सातौं िदनमा ऊ शुद्ध हुनेछ। तर
यिद व्यिक्तहरू ितनीहरू आफैं  तेस्रो िदनमा शुद्ध भएन भने, तब सातौं
िदनमा पिन शुद्ध हुनेछैन। 13 यिद कुन ैव्यिक्तले मुदार् छुन्छ र आफैं लाई
फेिर शुद्ध पादैर्न, त्यसले परमप्रभुको पिवत्र पाललाई अशुद्ध पाछर् ।
यसकारण व्यिक्त इस्राएलबाट कािटिदनेछ। जस्तो पिवत्र पानी ितनीहरू
मािथ छकेर् को िथएन यसकारण उसको शरीर अशुद्ध रहन्छ।

14 “यिद कुन ैमािनस पाल िभत्र मर ेभने त्यसको िनयम यो हो प्रत्येक
जो पाल िभत्र बस्ने प्रवेश गनेर् र त्यहाँ प्रत्येक न ैअशुद्ध हुनेछ र ितनीहरू
सात िदन सम्म अशुद्ध रहन्छन्। 15 अिन ढकनी िबनाको प्रत्येक भाँडा

अथवा बयम अशुद्ध हुन्छ। 16 यिद कसलेै खलु्ला मदैानमािथ लडीरहेको
मृत शरीरलाई छुन्छ वा लडाँईमा मािरएको कुन ैमुदार् छुन्छ वा मनुष्यको
हड्डी िचहानलाई छुन्छ भने, उनी सात िदनसम्म अशुद्ध रहनेछ।

17 “त्यो अशुद्ध मािनसको िनिम्त जलाइएको गाईको खरानी एउटा
भाँडामा हाल र त्यसमा बग्द ैगरकेो पानी यसमा हाल्नु पछर् । 18 कुन ैशुद्ध
मािनसले त्यस पानीमा िहसप चोपेर भाँडाहरू र मािनसहरू मािथ छिर्कनु
पछर् । अिन कसलेै हड्डी अथवा िचहान अथवा एउटा मृत शरीर अथवा
एउटा यदु्धमा मरकेो शरीरलाई छोएर अशुद्ध बनाउँछ। भने, त्यो पानी ऊ
मािथ छकर् नु पछर् ।

19 “त्यस शुद्ध मािनसले अशुद्ध भएको मािनसमािथ तेस्रो र सातौं
िदन छिर्कनु पछर् । यस प्रकार उसले अशुद्ध मािनसहरूलाई सातौं िदनमा
शुद्ध बनाउँछ। त्यो अशुद्ध मािनसले लुगा धोओस् अिन पानीमा नुहाओस्
र साँझ सम्म अशुद्ध रहन्छ।

20 “यिद एक जना मािनस जो अशुद्ध भएकहाँ अिन ऊ आफैं  शुद्ध
हँुदनै भने त्यस व्यिक्तलाई आफ्नो समुदायबाट बिहष्कार गिरयोस्
िकनभने त्यसले परमप्रभुको पिवत्र स्थान अशुद्ध पायोर्। शुद्धीकरणको
पानी ऊ मािथ छिर्कएन यसकारण त्यो व्यिक्त अशुद्ध रह्यो। 21

ितनीहरूको िनिम्त यो िनयम अनन्त रूपले लागु भइरहन्छ। जो व्यिक्तले
शुद्धीकारणको पानी छिर्कन्छ उसले आफ्नो लुगा-फाटा धुनु पछर्  अिन
जुन व्यिक्तले शुद्धीकारणको पानी छुन्छ त्यो व्यिक्त साँझ सम्म अशुद्ध
भइरहन्छ। 22 प्रत्येक कुरा त्यो व्यिक्तले छोए अशुद्ध रहन्छ अिन कुनै
व्यिक्त जसले त्यसलाई छुन्छ त्यो साँझ सम्म अशुद्ध रहन्छ।”

मिरयममिरयम कोको मृत्यमृत्युु

पिहलो महीनामा इस्राएलका मािनसहरू जीन मरुभूिममा
आइपुगे। मािनसहरू कादेशमा बसे अिन त्यही मिरयम मिरन्
र त्यही ठाउँमा गाडे।

मोशालमोशालेे एउटाएउटा गिल्तगिल्त गछगछर्र्नन््
2 त्यस ठाँउमा समुदायको िनिम्त पानी िथएन यसकारण मािनसहरू

मोशा र हारूनलाई आरोप लगाउन भेला भए। 3 मािनसहरूले मोशािसत
झगड़ा गररे भने, “जब परमप्रभुको अगाडी हाम्रा दाज्यू-भाइहरू मर,े
त्यही समय हामी पिन मनर् ु पथ्योर्। 4 ितमीहरूले िकन परमप्रभुको
मािनसहरूलाई यस मरुभूिममा ल्यायौ? के हामी र हाम्रो पशुहरूलाई
मानर् चहान्छौ? 5 अिन िकन यस्तो खराब ठाँउमा ल्याउन हामीलाई
िमश्र देशदेिख अगुवाई गयोर्? यस ठाँउमा अन्न हँुदनै, नेभारा, दाख अिन
अनारहरू पिन हँुदनै। अिन यहाँ िपउनको िनिम्त पानी पिन छैन।”

6 यसथर् मोशा र हारून मािनसहरूको समुदायबाट भेट हुने पालको
प्रवेशद्वारमा गए। ितनीहरूले ितनीहरूको िशर भँूईमा िनहुरयाए अिन
परमप्रभुको मिहमा ितनीहरू सामुन्ने देखा पयोर्।

7 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 8 “ितमी र ितम्रा दाज्यू हारूनले
त्यो लौरो लेऊ र मािनसहरूलाई भेला गर अिन ितनीहरूको सामुन्नेको
चट्टानिसत बोल। तब चट्टानले ितमीहरूलाई पानी िदनेछ। यसरी
मािनसहरू र ितनीहरूको पशुहरूको िनिम्त ितमीहरूले चट्टानबाट पानी
िदन सक्छौ।”

9 यसकारण परमप्रभुले उसलाई आज्ञा िदनु भए बमोिजम मोशाले
परमप्रभुको अिघबाट लौरो िलए। 10 त्यसपिछ मोशा र हारूनले
मािनसहरूलाई चट्टानको सामुन्ने भेला गराए। तब मोशाले ितनीहरूलाई
भने, “ितमीहरू िवद्रोही हो। सुन, के हामीले ितमीहरूको िनिम्त यो
चट्टानबाट पानी ल्याउनु?” 11 तब मोशाले हात उठाएर त्यस चट्टान
मािथ दइु पल्ट आफ्नौ लौरोले िहकार्ए अिन प्रशस्त पानी बािहर
िनस्कयो। मािनसहरू र पशुहरूले पानी िपए।

12 त्यसपिछ परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, “इस्राएलका
सब ैमािनसहरू यहाँ भेला भएका िथए तर ितमीहरूले म प्रित सम्मान
देखाएनौ। ितमीहरूले इस्राएलका मािनसहरूलाई त्यो पानी िनक्लने
शिक्तको श्रोत म हँु भन्ने देखाएनौ। ितमीहरूले उनीहरूलाई यो देखाएनौ
की ितमीहरूले म मािथ भरोसा गयौर्। यसकारण यी समुदायलाई मलेै
िदन्छु भनेको भूिममा लजैान अगुवाई गनर् पाउने छैनौ।”
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13 यही ठाँउलाई मरीबाको पानी भिनन्छ जहाँ इस्राएलका
मािनसहरूले परमप्रभु अिघ िवद्रोह गरकेा िथए अिन परमप्रभुले यहाँ नै
इस्राएली मािनसहरूको बीचमा आफू पिवत्र हँु भन्ने देखाउनु भएको
िथयो।

एदोमलएदोमलेे इस्राएललाईइस्राएललाई जानजान निदएकानिदएका

14 मोशाले कादेशबाट एदोमको राजाकहाँ यो समाचार पुयार्उन
दतूहरू पठाए। तपाईकंो भाइ इस्राएलले यसो भन्छ,
“हामीमािथ आई परकेा आपदहरू तपाईलंाई थाहा छ। 15 धेर ैबषर् अिघ
हाम्रा पुखार्हरू िमश्र देश गएका िथए अिन हामी त्यहाँ धेर ैसमय सम्म
बस्यौं। िमश्र देशका मािनसहरू हामी प्रित िनषु्ठर िथए। 16 तर हामीले
परमप्रभुलाई सहायता माग्यौं। परमप्रभुले हाम्रो िबिन्त सुन्नु भयो र एउटा
स्वगर्दतू हामीकहाँ पठाउनु भयो, परमप्रभुले हामीलाई िमश्र देशबाट
बािहर ल्याउनु भएको छ।
“अिहले हामी तपाईकंो िसमान कादेशमा छौं। 17 दया गरी हामीलाई
तपाईकंो भूिम भएर यात्रा गनर् िदनुहोस्। हामी खेत तथा दाखबारी भएर
जानेछैनौं, त्यस ठाँउको कुवाहरूबाट पानी िपउँने छैनौं, हामी केवल
राजमागर्मा िहड्नेछौं, कत ैदायाँ बाया जाने छैनौं। जब सम्म तपाईकंो
देशमा यात्रा गछौर् हामी बाटोमा न ैरहनेछौं।”

18 तर एदोमका राजाले उत्तर िदए, “हाम्रो देश भएर ितमीहरू यात्रा
गनर् पाउँदनैौ। यिद िहड्ने चेष्टा गर ेहामी तरबार िलएर ितमीहरूिसत
लड्न आउनेछौं।”

19 इस्राएलीहरूले उत्तर िदए, “हामी खाली मूलबाटै भएर मात्र
जानेछौं। अिन यिद हाम्रा पशुहरूले कुन ैपानी िपए त्यसको मोल ितनेर्छौ।
हामी खाली तपाईकंो देशको बाटोमा िहँड्न चाहान्छौं, हाम्रो िनिम्त अरू
केही चािंहदनै।”

20 तर फेिर एदोमले उत्तर िदए, “हाम्रो देशमा ितमीहरूलाई आउन
िंददनैौं।”
तब एदोमले शिक्तशाली धेर ैसेनाहरू भेला पाररे इस्राएलका

मािनसहरूिसत यदु्ध गनर् िनस्के। 21 एदोमले इस्राएलका मािनसहरूलाई
आफ्नो भूिमको बाटोबाट यात्रा गनर् िदएनन् ितनीहरू अकैर्  बाटो भएर गए।

हारूनकोहारूनको मृत्यमृत्युु

22 इस्राएलका सब ैमािनसहरूले कादेशबाट होर पवर्त सम्म यात्रा
गर।े 23 होर पवर्त एदोमको िसमाना निजक िथयो। परमप्रभुले मोशालाई
भन्नुभयो, 24 “अब हारून उसको पुखार्हरूिसत िमल्नेछ। ितमी र
हारूनले मरीबाको पानीमा मलेै िदएको आज्ञा पालन नगरकेोले मलेै
इस्राएलका मािनसहरूलाई िदन्छु भनेको भूिममा ितमीहरू पस्न पाउने
छैनौ।

25 “अब हारून र ितनका छोरो एलाजारलाई होर पवर्तमा िलएर
आऊ। 26 हारूनको लुगा खोलेर उसको छोरो एलाजारलाई लगाई
देऊ। हारून त्यहाँ पवर्तमा मछर्  र आफ्नो िपता-पुखार्हरूिसत िमल्न
जान्छ।”

27 मोशाले परमप्रभुको आज्ञा पालन गर।े मोशा, हारून र एलाजार
होर पवर्तमा गए। सब ैइस्राएली मािनसहरूले ितनीहरू गएको देखे। 28

मोशाले हारूनको खास लुगाहरू फुकाइिदएर एलाजारलाई लगाई िदए।
त्यसपिछ हारून त्यहीं पवर्तमा मर ेअिन मोशा र एलाजार पवर्तबाट तल
झर।े 29 हारून मरकेो इस्राएलका सब ैमािनसहरूले चाल पाए अिन
तीस िदनसम्म शोक व्याक्त गर।े

कनानीहरूिसतकनानीहरूिसत ययुदु्धद्ध

आरादाका कनानी राजा नेगेवमा बस्थे। उनले इस्राएली
मािनसहरू अटारीमको बाटो भएर आउँदछैन् भन्ने चाल पाए।
यसथर् ितनी गएर इस्राएली मािनसहरू मािथ आक्रमण गर।े

ितनले केही मािनसहरूलाई पक्राऊ गररे कैद गर।े 2 तब इस्राएलका
मािनसहरूले िवशेष भाकल गरी परमप्रभुलाई पुकारःे “हे परमप्रभु, दया
गरी हामीलाई यी मािनसहरूमािथ िवजय गराई िदनुहोस् र हामी
ितनीहरूको शहरहरू नष्ट पारी िदनेछौ।”

3 परमप्रभुले इस्राएलीहरूको पुकार मान्नु भयो र कनानीहरूलाई
िजत्न ितनीहरूलाई सहायता गनर् ु भयो। इस्राएलीहरूले ितनीहरू र
ितनीहरूका शहर सम्पूणर् ध्वंश पार।े यसथर् त्यस ठाँउको नाम होमार्
रािखयो।

काँसाकोकाँसाको सपसपर्र्
4 इस्राएली मािनसहरू होर पवर्त छोडेर लाल समुद्र जाने बाटोमा

िहड्न लागे। ितनीहरूले एदोम देश विरपिर जानलाई त्यो बाटो गए। तर
मािनसहरू धयैर्हीन भईसकेका िथए। 5 मािनसहरूले परमेश्वर र मोशाको
िवरोधमा कुरा गर।े ितनीहरूले भने, “यो मरुभूिममा मनर् ुको िनिम्त िकन
हामीलाई िमश्र देशबाट ल्याइयो? कारण यहाँ न त पानी छ न रोटी।
तुच्छ खाना अथवा रोटी खाँदा-खाँदा वाक्क भई सक्यो।”

6 यसथर् परमप्रभुले मािनसहरूको माझमा िवषालु सपर्हरू
पठाईिदनुभयो र ितनीहरूले धेर ैमािनसहरूलाई डसेर मायोर्। यसरी
इस्राएलका धेर ैमािनसहरू मर।े 7 मािनसहरू आएर मोशासँग भने,
“हामी जान्दछौं परमप्रभु र तपाईकंो िवरोधमा बोलेर हामीले पाप गयौर्ं।
परमप्रभुिसत प्राथर्ना गररे यी सपर्हरू फकार्उन लगाईिदनु होस्।”
यसकारण मोशाले मािनसहरूको िनिम्त प्राथर्ना गर।े

8 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “काँसाको एउटा सपर् बनाऊ र
खम्बा मािथ राख। सपर्बाट डिसएको कुन ैव्यिक्तले त्यो खम्बामािथ
रािखएको काँसाको सपर्लाई हेछर्  त्यो मनेर् छैन।” 9 यसकारण मोशाले
परमप्रभुको आज्ञा मानी एउटा काँसाको सपर् बनाई खम्बामािथ राखे।
त्यसपिछ जब कुन ैव्यिक्तलाई सपर्ले टोके उसले त्यो खम्बा मािथ
रािखएको काँसाको सपर्लाई हेथ्योर् र त्यो बाँच्थ्यो।

इस्राएलीहरूइस्राएलीहरू मोआबमामोआबमा गएगए
10 इस्राएली मािनसहरूले त्यो ठाँउ छोडे अिन ओबोतमा छाउनी

हाले। 11 त्यसपिछ ितनीहरूले ओबोतबाट िंहडी मोआबको पूवर्मा रहेको
मरुभूिम ऐ अबारीममा छाउनी हाले। 12 ितनीहरूले त्यो ठाँउ पिन छाडी
जेरोद बेंसीमा छाउनी हाले। 13 त्यहाँबाट पिन गई अनोर्न नदी पारीको
मरुभूिममा छाउनी हाले। यो नदी एमोरीहरूको िसमानाबाट शुरू हुन्थ्यो।
त्यो बेंसीमा मोआब र एमोरीहरू बीचको िसमान िथयो। 14 यसकारण
परमप्रभुको यदु्धको पुस्तकमा यी कुरा लेिखएका छन्।
“अिन सूपामा वाहेब अिन अनोर्नको बेंसी 15 अिन बेंसीहरूको आरको
िभरालोहरू वासस्थान पिट्ट जो मोआबको िसमानामा अविस्थत छन्।”

16 इस्राएलका मािनसहरू त्यस ठाँउ छाडेर बेओर ितर गए। यस
ठाँउमा कूवा िथयो र परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “मािनसहरूलाई
भेला गररे ल्याऊ, म ितनीहरूलाई पानी िदनेछु।” 17 तब इस्राएलका
मािनसहरूले यो गीत गाए।
“यो कूवा, पानीिसत बग्छ!
यस िवषयमा गीत गाओ!

18 महान व्यिक्तले यो कूवा खने।
महान नायकहरूले यो कूवा खने।
ितनीहरूले आफ्नो भारदारहरूसँग िंहड्ने लहुरोहरूले यो कूवा खने।
यो मरुभूिममा एउटा उपहार रहेको छ।”
यसथर् मािनसहरूले त्यो कुवाको नाम “मत्ताना” राखे। 19 मािनसहरू

मत्तानाबाट नहलीएल गए। त्यसपिछ ितनीहरू नहलीएलबाट बामोत गए।
20 बामोतबाट मािनसहरू फेिर मोआब बेंसी गए। यस ठाँउमा िपसगा
पवर्तको टुप्पो मरुभूिम मािथ देिखन्छ।

सीहोनसीहोन अिनअिन ओगओग

21 इस्राएलले आफ्नो केही मािनसहरू एमोरीहरूका राजा सीहोन
कहाँ पठाए। ती मािनसहरूले राजालाई भने,
22 “हामीहरूलाई तपाईहंरूको देश भएर जान िदनुहोस्। हामी तपाईकंो
दाखबारीहरू तथा खेतमा पस्ने छैनौ, तपाईकंो पोखटीबाट पानी िपउने
छैनौं। जब सम्म हामी तपाईकंो देशको िसमानामा पुग्दनैौं हामी मूल
बाटोमा रहने छौं।”

23 तर सीहोनले इस्राएललाई ितनको राज्यको िसमाना िभत्रबाट
िहड्नु िदएनन् अिन आफ्ना मािनसहरूलाई भेला पाररे इस्राएललाई
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मरुभूिममा आक्रमण गनर् आए। ितनी यहस सम्म आए अिन
इस्राएलीहरूिसत लडाई ँगर।े

24 तर इस्राएलीहरूले ितनलाई तरवारको टुप्पोले घोचेर मार ेअिन
ितनको भूिम अनोर्न नदीदेिख यब्बोक नदी सम्म कब्जा गर।े ितनीहरूले
अम्मोनीहरूको िसमानासम्म मात्र िलएर रोिकए कारण अम्मोनीहरूले
आफ्नो िसमाना बिलयो गरी सुरक्षा गरकेा िथए। 25 यसकारण
इस्राएलले एमोरीहरूको सब ैशहरहरू कब्जामा िलएर त्यहीं बस्न शुरू
गर।े ितनीहरूले हेशबोन र त्यसको विरपिरको साना साना शहरहरू पिन
आफ्नो अधीनमा िलए। 26 हेशबोन त्यो शहर हो जहाँ अम्मोरीहरूका
राजा सीहोन बस्थे। सीहोनले मोओबका राजािसत यदु्ध गरी ितनको भूिम
अनोर्न नदीसम्म कब्जामा िलएका िथए। 27 यसकैारण गाइनेहरूले यो
गीत गाँउछन्।
“ितमीहरू हेशबोन शहरमा आऊ, यो पुनर्स्थािपत होस्।
सीहोन शहर फेिर बिनयोस्।

28 िकनभने हेशबोन शहरबाट आगो शुरू भयो
र एउटा ज्वाला सीहोन शहरबाट शुरू भयो।
यसले अर र मोआबलाई ध्वंश पायोर्।
यसले अनोर्न मािथका उच्च पवर्तहरू जलायो।

29 ए मोआब! तँलाई िधक्कार छ।
ए कमोशका प्रजाहरू हो ितमीहरू नष्ट भयौ।
यसले आफ्नो छोराहरूलाई भगौटे बनाए,
छोरीहरूलाई कैद गराए र एमोरीहरूका राजा सीहोनलाई िदएको छ।

30 तर हामीले ती एमोरीहरूलाई िजतेका छौं।
हेशबोन देिख दीबोनसम्म,ै ध्वंश भयो, र हामीले मेदेबाको नजीक

नोपा सम्म, ितनीहरूको शहरहरू नष्ट पारकेा छौं।”
31 यसकारण इस्राएलीहरूले एमोरीहरूको भूिम दखल गर।े
32 मोशाले याजेरको शहरमा खूिपयाहरू पठाए। मोशाले यसो गर ेपिछ

इस्राएलीहरूले त्यसका विरपिरका शहरहरू अधीनमा ल्याए अिन
एमोरीहरूलाई लखेटे।

33 त्यसपिछ इस्राएलीहरू बाशानितर जाने बाटो लागे। बाशानका
राजा ओग आफ्नो सेनाहरू िलएर इस्राएलीहरूलाई भेट्न अिघ बढे अिन
एद्रईमा ितनीहरूिसत यदु्ध गर।े

34 तर परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “त्यो राजािसत नडराऊ, म
ितमीलाई िजताउनेछु। हेशबोनमा बस्ने एमोरीहरूका राजा सीहोनलाई
जुन व्यवहार गरकेा िथयौ ओगिसत पिन त्यही गर। उसको सब ैसेनाहरू
र भूिम अधीनमा पार।”

35 यसथर् इस्राएलीहरूले राजा ओग र उसको सेनाहरूलाई परास्त
पार ेअिन ितनीहरूले उसको छोराहरू, सेनाहरू तथा उसलाई पिन माररे
उसको भूिम अधीनमा िलए।

िबलामिबलाम रर मोआबकामोआबका राजाराजा

त्यसपिछ इस्राएलीहरूले मोआबको यदर्न मदैानहरूमा यात्रा
गर।े यरीहो पारी पिट्ट यदर्न नदी निजकै ितनीहरूले पाल
हाले।

2 एमोरीहरूलाई इस्राएलीहरूले गरकेो व्यवहार िसप्पोरको छोरो
बालाकले देखे। 3 इस्राएलीहरू धेर ैसंख्यामा भएकोले मोआब डराएका
िथए।

4 मोआबले िमद्यानीका बूढा-प्राधानहरूिसत कुरा गर,े “हिरयो
मदैानमा गोरूले घाँस खाएर नष्ट पार ेझैं यी धेर ैसंख्यामा आएका
मािनसहरूले हाम्रा विरपिर भएको प्रत्येक चीज नष्ट पानेर्छन्।”
िसप्पोरको छोरो बालाक त्यस समय मोआबका राजा िथए। 5

बालाकले बओरको छोरा िबलामलाई िनमन्त्रणा गनर् दतूहरू पठाए जो
यफेु्रिटस् निदको नजीकै पातोरमा िथए। ितनीहरूले भने िमश्रबाट एउटा
जाित आएका छन् अिन ितनीहरूको छाउनीहरूले सम्पूणर् भूिम ढाकेको
छ।
“अिहले ितनीहरूले मेरो िवपरीतमा छाउनी बसाएका छन्। 6 यसकारण
अब आएर मेरो पक्षमा ितनीहरूलाई सराप्नु होस्, कारण ितनीहरू म
भन्दा बिलया छन्। यिद तपाईलें त्यसो गनर् ु भए शायद म ितनीहरूलाई
परास्त पानर् सक्छु िकनभने, मलाई थाहा छ, जसलाई तपाई ंआशीवार्द

िदनु हुन्छ, उसलाई आशीवार्द लाग्छ, र जसलाई तपाईलें सराप्नु हुन्छ
उसलाई श्राप लाग्छ।”

7 मोआब र िमद्यानका बूढा-पाकाहरू िबलामसँग कुरा गनर् भनी बाटो
लागे। ितनीहरूले भिवष्यवाणीको िनिम्त आफूिसत केही पसैा पिन िलएर
गए।

8 ितनीहरू िबलामकहाँ आएर बालाकले भनेको कुरा सुनाए।
त्यसपिछ िबलामले ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरू आज राती यहीं बस
अिन म ितमीहरूलाई परमप्रभुले मलाई जे भन्नुहुन्छ सो बताउँछु।” यसथर्
मोआबले पठाएका मािनसहरू िबलामिसत बसे।

9 सपनामा परमेश्वरले िबलामलाई दशर्न िदनु भयो र भन्नुभयो,
“ितमीिसत भएका यी मािनसहरू को हुन्?”

10 िबलामले परमेश्वरलाई उत्तर िदए, “मोआबका राजा िसप्पोरका
छोरा बालाकले मकहाँ दतूहरू पठाएका छन्। 11 उनको सन्देश िथयो:
हेनर् ुहोस् यो जाित िमश्रदेशबाट भएको छ र ितनीहरूको छाउनीले
देशलाई ढाकी रहेकोछ। अब आउनु होस् र मेरो पक्षमा ितनीहरूलाई
सराप्नु होस। यिद तपाईलें त्यसो गािरिदनु भयो भने सायद म
ितनीहरूलाई लँडाईमा िजतेर धपाउन सक्छु।”

12 परमेश्वरले िबलामलाई भन्नुभयो, “ितमी ितनीहरूिसत नजाऊ,
अिन मािनसहरूलाई नसराप िकनभने ितनीहरू मद्वारा अिशिषत छन्।”

13 त्यसकारण िबहान ैउठेर बालाकद्वारा पठाएका बुढा-पाकाहरूलाई
िबलामले भने, “तपाईहंरूको देशमा फकेर् र जानुहोस् परमप्रभुले मलाई
ितमीहरूिसत जानु अनुमित िदनु भएन।”

14 यसथर् मोआबका बूढा-पाकाहरू उठेर बालाककहाँ गएर भने,
“िबलामले हामीिसत आउनु अस्वीकार गर।े”

15 एक पल्ट फेिर बालाकले िबलामकहाँ मािनसहरू पठाए। दोस्रो
चोटीका बुढा-पाकाहरू पिहलेको भन्दा धेर ैठूला र सम्मािनत िथए। 16

ितनीहरू गएर िबलामलाई भने, “िसप्पोरको छोरो बालाकको भनाई
यस्तो छ: दयागरी तपाई ंम भए कहाँ आउन तपाईलें आफैं लाई नरोक्नु
होस्। 17 िकनभने म तपाईलंाई बडो इज्जत साथ सम्मान चढाउनेछु
साथ ैतपाईलें जे भन्नुहुन्छ म मान्नेछु। दया गरी आउनुहोस् र मेरो पक्षमा
ितनीहरूलाई सराप्नु होस्।”

18 तब िबलामले बालाकका मािनसहरूलाई जवाफ िदए, “यिद
बालाकले मलाई सुन र चाँदीले भिरएको महल िदए पिन म मेरो परमप्रभु
परमेश्वरको आज्ञाचाहे ठूलो वा सानो होस् नष्ट गिर्दनँ। 19 यसकारण
अरूहरू झैं ितमीहरू पिन आज राती यिंह बस्। अिन म हेछुर्  परमप्रभुले
मलाई केही कुरा भन्नु हुन्छ िक।”

20 त्यो राती िबलामलाई सपनामा आएर परमेश्वरले भन्नुभयो, “जब यी
मािनसहरू ितमीलाई उनीहरूिसत लजैान आएका छन्, ितमी उठेर
ितनीहरूिसत जाऊ, तर म जे भन्छु त्यो मात्र ितमीले गनर् ुपछर् ।”

िबलामिबलाम रर ितनकाितनका गधागधा

21 यसकारण िबलामले िबहान ैउठेर जीन लगाम कसे। त्यसपिछ
ितनी ती मोआबबाट आएका बूढा-प्रधानहरूसँग गए। 22 िबलाम गएको
देखी परमेश्वर िरसाउनु भयो र उसलाई रोक्न परमप्रभुका स्वगर्दतू
बाटोमा उिभए। िबलाम गधामा चढेका िथए अिन ितनका दइुजना
सेवकहरू पिन ितनीिसत िथए।

23 जब गधाले परमप्रभुको स्वगर्दतूलाई हातमा तरवार िलएर बाटोमा
उिभरहेको देख्यो त्यसले बाटो छाडेर खेतितर गयो। यसथर् िबलामले
त्यस गधालाई बाटोमा फकार्ई ल्याउन िहकार्यो।

24 त्यसपिछ परमप्रभुका स्वगर्दतू दवु ैपिट्ट ढुङ्गाको पखार्ल भएको
दइुवटा दाखको खेत बीच साँघुरो बाटोमा उिभए, 25 जब गधाले
परमप्रभुको स्वगर्दतूलाई देख्यो त्यो िभत्तमा टाँिसयो अिन िबलामको
खटु्टा पिन चेप्टाइिदयो। यसथर् िबलामले फेिर त्यसलाई िहकार्ए।

26 त्यसपिछ परमप्रभुको स्वगर्दतू अिघ बढेर एउटा एकदम ैसाघँुरो
गल्ली जहाँ पसेर दािहने-देब्रे फकर् न नसिकने ठाँउमा उिभए। 27

परमप्रभुको स्वगर्दतूलाई देखेर गधा थचक्क बस्यो। िबलाम िरसले चुर
भएर त्यसलाई आफ्नो लौरोले बेस्सरी िहकार्ए।
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28 त्यसपिछ परमप्रभुले गधालाई मुख खोल्ने अनुमित िदनुभयो र
त्यसले िबलामलाई भन्यो, “मलेै तपाईलंाई के गरें तािक तपाईलें मलाई
यस प्रकारले तीन चोिट िहकार्उनु भयो?”

29 तब िबलामले गधालाई भने, “तैंले मलाई मूखर् बनाइस्। यिद मेरो
हातमा तरवार हँुदो हो त म तँलाई अिहले न ैमानेर् िथएँ।”

30 गधाले िबलामलाई उत्तर िदयो, “के म तपाईलें आफ्नो जीवन भिर
आज सम्म चढेको गधा होइनँ? के मलेै यस्तो अिघ किहले गरकेो िथएँ?”
िबलामले भने, “िथइनस्।”
31 त्यसपिछ परमप्रभुले िबलामको आँखा खोली िदनुभयो अिन

ितनले परमप्रभुको स्वगर्दतूलाई नाङ्गो तरवार िलएर बाटोमा उिभरहेको
देखे। तब ितनले आफ्नो िशर िनहुयार्ए।

32 तब परमप्रभुको स्वगर्दतूले िबलामलाई भने, “िकन ितमीले
गधालाई तीन पल्ट िहकार्यौ हेर, म ितमीलाई रोक्नको िनिम्त बािहर आए
िकनभने ितम्रो यात्रा मेरो आज्ञाको िवरूद्धमा छ। 33 जब गधाले मलाई
देख्यो, त्यो तीन पल्ट मबाट तकर् न खोज्यो। यिद यो मबाट नतकेर् को भए
यो िनश्चय िथयो िक म ितमीलाई मानेर् िथएँ, तर गधालाई िजउँद ैछािड
िदने िथएँ।”

34 तब िबलामले परमप्रभुका स्वगर्दतूलाई भने, “मलेै पाप गरें कारण
मलेै जािनन िक तपाई ंमलाई रोक्नको िनिम्त बाटोमा उिभरहनु भएको
िथयो। तर यिद मेरो यात्रालाई केही नराम्रो ठान्नु हुन्छ भने म घर
फकर् न्छु।”

35 तब परमप्रभुको स्वगर्दतूले िबलामलाई भने, “ितमी यी
मािनसहरूिसत जाऊ, तर म जे भन्छु ितमी त्यो मात्र बोल। यसकारण
िबलाम मोआबबाट आएका बूढा-प्रधानहरूसँग गए।”

36 जब बालाकले िबलाम आउँदछै भनेको सुने, ऊ मोआबी देशको
शहरको उत्तरी िसमाना अनोर्न नदीको निजक उसलाई भेट्न गए। 37

बालाकले िबलामलाई भने, “तपाई ंमेरोमा आउनुहोस् भनी िनम्तो िदन
मलेै मािनसहरू पठाएँ? तपाई ंिकन म भएकहाँ आउनु भएन? के म
तपाईलंाई सम्मान गनर् योग्यको छैन?”

38 त्यसपिछ िबलामले बालाकलाई भने, “हेर। म ितम्रोमा अिहले
आएकोछु। म ितमीलाई अिहले न ैकेही कुरा भन्न सक्छु? म त्यही कुरा
मात्र भन्ने छु जो परमप्रभु परमेश्वरले मलाई भन्न लगाउनु हुन्छ।”

39 त्यसपिछ िबलाम बालाकिसत गए। अिन ितनीहरू िकयर्त-
हुसोतमा आए। 40 बालाकले गोरूहरू र भेंडाहरू बिल चढाए अिन
िबलाम र मोआबबाट आएका बूढा-प्राधानहरूलाई िनमन्त्रणा गर ेर खान
िदए जो ऊिसत आएका िथए।

41 भोिलपल्ट िबहान ैबालाकले िबलामलाई बमोत- बालमा िलएर गए।
त्यहाँबाट ितनले इस्राएली मािनसहरूको केही भाग देखे।

िबलामकोिबलामको प्रथमप्रथम अगमवाणीअगमवाणी

िबलामले भने, “यहाँ सातवटा वेदी बनाऊ। अिन सातवटा
साँढे र सातवटा भेंडा मेरो िनिम्त तयार पार।” 2 बालाकले
िबलामको इच्छा पुरा गिरिदयो। ती दइुजनाले एक-एकवटा

साँढे र भेंडा प्रत्येक वेिदमा बिल चढाए।
3 त्यसपिछ िबलामले बालाकलाई भने, “ितम्रो होमबिलको पिछिल्तर

ितमी उिभनु अिन म कहीं जान्छु। शायद परमप्रभुले मलाई भेट्नु हुन्छ
होला। उहाँले मलाई जे देखाउनु हुन्छ म ितमीलाई भन्नेछु।” यसथर् ितनी
एउटा पवर्तको िशखरमा गए।

4 परमेश्वर िबलामलाई भेट्न आउनुभयो अिन उनले परमेश्वरलाई भने,
“मलेै सातवटा वेदी बनाएकोछु र एउटा साँढे र एउटा भेंडा बिलको
िनिम्त प्रत्येक वेदीमा चढाइएको छु।”

5 तब परमप्रभुले िबलामलाई उसले के भन्नु पनेर् बताउनु भयो,
“बालाककहाँ फकर्  र उसलाई यो भन।”

6 यसथर् िबलाम बालाककहाँ फकेर् । त्यहाँ बलाक आफूले चढाएको
बिलको निजकै अन्य मोआबका मुख्य व्यिक्तहरूिसत उिभरहेका िथए।
7 तब िबलामले यी कुराहरू भनेः
“बालाक, मोआबका राजाले
मलाई यहाँबाट अरामको पूवोर्त्तर पवर्तहरूमा लगे।
बालाकले मलाई भने,

‘आऊ मेरो िनिम्त याकूबलाई शराप।
आऊ इस्राएलका मािनसहरूको िवरोधमा बोल।’

8 कसरी म केही कुरालाई सराप्नु?
जसलाई परमेश्वरले सरापेको छैन,
कसरी म कसकैो िवरूद्धमा बोल्नु?
जसलाई परमप्रभुले िवरोध गनर् ु भएको छैन्।

9 म पवर्तबाट ती मािनसहरूलाई देख्छु,
म ितनीहरूितर अग्लो पवर्तबाट हेछुर् ,
ितनीहरूले एकान्तमा बस्छन्,
ितनीहरू आफैं लाई जाितहरू मध्येको एक जाित भनी सोच्दनैन्।

10 याकूबका मािनसहरूलाई कसले गन्न सक्छन्?
ितनीहरूको संख्या धूलोको कण जित्तकै असंख्य छ।
ितनीहरूका चार भागको एक भाग पिन कसलेै गन्न सकै्तन।
मेरो आत्माले असल मृत्य ुपाओस्,
मेरो जीवन ितनीहरूको झैं खशुीयालीमा अन्त होस्।”
11 त्यसपिछ बालाकले िबलामलाई भने, “तपाईलें मलाई के गनर् ु

भयो? मलेै तपाईलंाई मेरा शत्रुहरूलाई सराप्न ल्याएँ तर तपाईलें
ितनीहरूलाई आशीवार्द िदनुभयो।”

12 िबलामले उत्तर िदए, “म परमप्रभुले भन्नु भएको वचन मात्र बोल्नु
होिशयार रहनु पछर् ।”

13 त्यसपिछ बालाकले उसलाई भने, “तपाई ंमसँग यता अकोर् ठाँउमा
आउनु, जहाँबाट ती मािनसहरूलाई अझ वेशी संख्यामा देख्न सक्नु
हुन्छ। तपाईलें ितनीहरू सबलैाई देख्न सक्नुहुन्न खाली एक भाग मात्र
देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईलें मेरो पक्षमा सराप्नु होस्।” 14 तब
बालाकले िबलामलाई िपसगा पवर्तको चोटीमा भएको सोफीमको खेतमा
लगे अिन त्यहाँ बालाकले सातवटा वेदी बनाई एउटा साँढे र एउटा भेंडा
प्रत्येक वेदीमा बिल िदए।

15 तब िबलामले बालाकलाई भने, “यो वेदी निजक ितमी बस। म
परमेश्वरलाई भेट्न त्यस ठाँउमा जान्छु।”

16 यसथर् िबलामलाई परमप्रभुले भेट्नु भयो अिन िबलामले के भन्नु
पनेर् बताई िदनुभयो। परमप्रभुले भन्नुभयो, “बालाककहाँ जाऊ अिन यसो
भन।” 17 यसकारण िबलाम बालाकभए कहाँ गए। बालाक होमबिल को
छेऊमा उिभरहेको िथयो उसले अन्य मोआबका बूढा-प्रधानहरूिसत
बिल चढाए। तब बालाकले िबलामलाई सोधे, “परमप्रभुले के भन्नुभयो?”

िबलामकोिबलामको दोस्रोदोस्रो अगमवाणीअगमवाणी

18 िबलामले आगमवाणी िदएः
“उठ बालाक अिन म जे भन्छु सुन;
िसप्पोरका छोरो, बालाक मेरो कुरा सुन,

19 परमेश्वर मािनस हुनुहुन्न,
यसथर् उहाँ मनर् ुहुन्न,
परमेश्वर मानव हुनुहुन्न,
यसथर् उहाँको िनणर्य पिरवत्तर्न हँुदनै।
यिद परमप्रभुले भन्नुहुन्छ-केही गछुर् ,
तब उहाँले गनर् ुहुन्छ।
यिद परमप्रभुले प्रितज्ञा गनर् ु भए,
प्रितज्ञाको कुरो पूणर् गनर् ुहुन्छ।

20 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘ती मािनसहरूलाई आशीवार्द देऊ।’
परमप्रभुले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदनु भएकोछ, यसथर् म त्यो

बद्लाउन सिक्तनँ।
21 परमेश्वरले याकूबका मािनसहरूमा कुन ैत्रुटी पाउनु भएन,
इस्राएलका मािनसहरूमा परमेश्वरले पाप देख्नु भएन।
परमप्रभु ितनीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ,
अिन उहाँ ितनीहरूको साथ हुनुहुन्छ।
ती महान् राजा ितनीहरूिसत हुनुहुन्छ!
22 परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई िमश्रबाट बािहर ल्याउनु भयो,
ितनीहरू जगंली साँढे झ ैबिलया छन्।

23 याकूबका मािनसहरूलाई परास्त गनेर् अकोर् कुन ैशिक्त छैन।
कुन ैयस्तो उपाए छैन िक इस्राएलका मािनसहरूलाई रोक्न सकोस्।
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याकूब र इस्राएली मािनसहरूको िवषयमा, मािनसहरू भन्दछन्,
‘परमेश्वरको महान सृिष्टलाई हेर!’

24 ती मािनसहरू िंसह झैं बिलया छन् िंसह झैं लड्छन्।
अिन आफ्नो शत्रुलाई परास्त नपार ेसम्म त्यो िंसह िवश्राम गदैर्न।
अिन त्यो िंसहले िवश्राम न ैिंलदनै
जब सम्म आफ्नो शत्रु ती मािनसहरूको रगत िपउँदनै।”
25 बालाकले िबलामलाई भने, “आज देिख, ितमी मािनसहरूलाई

आिशष अथवा सराप िदनु हुदनै्।”
26 िबलामले उत्तर िदए, “मलेै ितमीलाई अिघ न ैभने िक परमप्रभुले

जे भन्न लगाउनु हुन्छ म त्यो मात्र भन्छु।”
27 तब बालाकले िबलामलाई भने, “अब मसँग आउनु होस् अकोर्

ठाँउमा। हुन सक्छ परमेश्वर खशुी भएर ती मािनसहरूलाई सराप्न
अनुमित िदनुहुन्छ।” 28 यसथर् िबलामलाई बालाकले पोर पवर्तको
चुचुरामा लगे। यहाँबाट मरुभूिम देिखन्थ्यो।

29 िबलामले भने, “सातवटा वेदी बनाऊ। त्यसपिछ वेदीमा बिलको
िनिम्त सातवटा साँढे र सातवटा भेंडाहरू तयार पार।” 30 बालाकले
ठीक पार ेअिन वेदीहरूमा ती साँढे र भेंडाहरू बिल चढाए।

िबलामलाईिबलामलाई ततेेस्रोस्रो अगमवाणीअगमवाणी

जब िबलामले चाल पाए िक परमप्रभु इस्राएलीहरूलाई
आशीवार्द िदनमा खशुी हुनुहुन्छ, ितनले आफ्नो जादु
टुनाहरू प्रयोग गरनेन्, तर ितनी मरुभूिम ितर फकेर् र हेर।े 2

जब िबलामले मरुभूिम ितर हेर ेितनले इस्राएली मािनसहरूलाई आफ्नो-
आफ्नो कुल गिर छाउनीहरूमा बसेको देखे। त्यसपिछ परमेश्वरको आत्मा
ितनीिभत्र आयो। 3 अिन िबलामले यो अगमवाणी िदएः
“यो समाचार बओरका छोरो िबलामबाट हो।
म ती चीजहरूको िवषयमा भन्दछुै जो म स्पष्ट देख्छु।

4 म यो वाणी परमेश्वरबाट सुन्छु।
परमेश्वर सवर्शिक्तमानले जे देखाउनु भयो मलेै त्यो देखें।
म जो स्पष्ट देख्छु त्यो िवनम्र भई भन्छु।

5 “हे याकूबका मािनसहरू हो ितमीहरूका पालहरू कित सुन्दर छन्।
हे इस्राएलका बािसन्दाहरू हो! ितमीहरूका छाउनीहरू कित राम्रा

छन्।
6 ितमीहरूको पालहरू
नदी िकनारका बगैंचाहरू जस्तै
एकै पकं्तीमा रोिपएका ताड़का रूखहरू फैिलए जस्त,ै
परमप्रभुले रोप्नु भएको िघउकुमारी जस्त,ै
पानी नेरको देवदारहरू जस्तै
फैिलएका छन्।

7 ितनीहरूका बाल्टीहरू पानीले भिरएर पोिखनेछन्,
अिन ितनीहरूका बीउहरूले प्रशस्त पानी पाउने छन्।
ितनीहरूका राजा अगाग भन्दा ठूलो हुनेछ,
अिन ितनीहरूको राज्य बढ्नेछ।

8 “परमेश्वरले ितनीहरूलाई िमश्रदेशबाट ल्याउनु भयो,
ितनीहरूको िनिम्त जङं्गली साँढेको सींङ जस्त ैशिक्तशाली हुनुहुन्छ।
ती इस्राएलीहरूले आफ्नो शत्रुहरूलाई िनल्नेछन्,
र ितनीहरूको हड्डी फुटाएर चूर पनेर्छन्।
अिन ितनीहरूलाई आफ्नो बाणहरूले छेड्नेछन्।

9 िवश्राममा ितनीहरू
िंसह झैं सुत्नेछन्,
अिन ितनीहरू जवान िंसहहरू झैं छन्,
ितनीहरूलाई कसले िबयूँझाउँने?
ितनीहरूलाई आशीवार्द िदने आशीिषत हुन्छन्,
अिन ितनीहरूलाई सराप्ने श्रािपत हुन्छन्।”
10 िबलामिसत बालाक िरसाएर हात पिक्डएर, ितनले िबलामलाई

भने, “मलेै ितमीलाई मेरा शत्रुहरूलाई सराप्न बोलाएको िथएँ तर ितमीले
ितनीहरूलाई तीन पल्ट आशीवार्द िदयौ। 11 अब ितमी झट्टै आफ्नो
घरमा जाऊ। मलेै भनेको िथएँ िक म ितमीलाई ठूलो सम्मान िदनेछु, तर
परमप्रभुले ितमीलाई सम्मान पाउनुबाट बिन्चत गराउनु भयो।”

12 िबलामले बालाकलाई भन्यो, “के मलेै ितम्रा दतूहरूलाई भनेको
िथईनँ। 13 ‘यिद बालाकले सुन र चाँदीले पिरपूणर् महल िदए पिन म
परमप्रभुको आज्ञा िवरूद्ध केही गिर्दनँ? म त्यही गछुर्  जो परमप्रभुले
भन्नुहुन्छ।’ 14 अब म आफ्नो घरमा फकेर् र जान्छु। तर म ितमीलाई
चेतावनी िदन्छु िक यी इस्राएलका मािनसहरूले ितमी र ितम्रा
मािनसहरूलाई भिवष्यमा के गनेर्छन्, सुन।”

िबलामकोिबलामको अिन्तमअिन्तम अगमवाणीअगमवाणी

15 तब िबलामले यी कुराहरू भनेः
“यो बओरको छोरो िबलाम
जसले आफ्नो आखाँले सफासँग देख्न सक्छ,

16 कसले परमेश्वरको वचन सुन्न सक्छ,
अिन कसले सवर्उच्च परमेश्वरबाट ज्ञान प्राप्त गनर् सक्छ?
सवर्शिक्तमान परमेश्वरले यो कुराहरू देखाउनु भयो त्यो मलेै देखें।
म नम्रता पूवर्क तपाईलंाई भन्छु के म स्वच्छ देख्दछुै।

17 “म परमप्रभुलाई देख्न सक्छु, तर अिहले होइन,
म उहाँलाई देख्न सक्छु, तर नजीकबाट होइन।
एउटा राजा तारा जस्त ैयाकूबको वंशबाट आउनेछ,
इस्राएलका मािनसहरूबाट एक जना शासक जन्मनेछ।
मोआबी मािनसहरूको त्यस शासकले टाउको िकच्चयाउनुहुनेछ
अिन शेतको वंशन ैध्वंश पानर् ु हुनेछ।

18 इस्राएलको शत्रु सेईरको भूिम इस्राएलको दखलमा हुनेछ,
एदोमको भूिम पिन ितनीहरूकै दखलमा रहनेछ
जब इस्राएलले बहादरुी देखाउनेछ।

19 “याकूबको वंशबाट शासक आउनेछ,
र त्यस शहरमा बाँचेकाहरूलाई ध्वंश पानेर्छ।”

20 िबलामले अमालेकी मािनसहरूलाई हेररे अगमवाणी िदएः
“राष्ट्रहरूमा अमालेक सब ैभन्दा शिक्तशाली हो।
तर अमालेक पिन नष्ट हुनेछ ।”
21 तब िबलामले कनानी मािनसहरूलाई हेररे अगमवाणी बोलेः

“चट्टानमा बिनएको गँुड जस्तै
ितमीहरू सुरिक्षत छौ।

22 तर केनीहरू पिन ध्वंश पािरनेछन्
जब अश्शूरले ितमीहरूलाई कैदी बनाउँनेछ।”
23 िबलामले तब फेिर अगमवाणी बोलेः

“हाय! को जीिवत रहन सक्छ जब परमेश्वरले यस्तो गनर् ु हुन्छ?
24 जहाजहरू िकत्तीमको िकनारबाट आउनेछन्

र ितनीहरूले अश्शूर र एबरलाई परास्त पानेर्छन्।
तर ितनीहरू पिन ध्वंश गराइनेछन्।”
25 त्यसपिछ िबलाम उठेर घर फकेर्  अिन बालाक पिन आफ्नो बाटो

लागे।

पोरमापोरमा इस्राएलीहरूइस्राएलीहरू

िशत्तीममा जब इस्राएलीहरू बस्द ैिथए, त्यित बेला इस्राएली
पुरूषहरूले मोआबी स्त्रीहरूिसत शारीिरक सम्बन्ध राख्न
थाले। 2 मोआबी स्त्रीहरूले ितनीहरूलाई आफ्नो पूजा

आजामा भाग िलन बोलाए। यसथर् ितनीहरूले आफ्नो देवताहरूलाई
चढाएको बिलहरू इस्राएली मािनसहरूले खाए अिन ती देवी-देवताहरू
पूज्न थाले। 3 यसरी इस्राएलीहरूले पोरको बाल-देवता पूज्न थाले।
यसकारण परमप्रभु ितनीहरूिसत क्रोिधत हुनु भयो।

4 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “यो मािनसहरूका सबै
नायकहरूलाई बोलाऊ र ितनीहरूलाई परमप्रभु अिघ लगेर समान्य
जनसाधरणको सामुन्ने झुण्डाई देऊ। त्यस पिछ परमप्रभु इस्राएलका
मािनसहरूिसत िरसाउनु हुनेछैन।”

5 मोशाले इस्राएलका न्यायकत्तार्लाई भने, “ितमीहरू प्रत्येकले
आफ्नो पिरवार समूहमा त्यस्ता व्यिक्तहरू खोज्नु पछर्  जसले
मािनसहरूलाई पोरको बाललाई झूटा देवतालाई पूज्न प्रोत्साहन िदए।
तब ितमीहरूले त्यस्ता मािनसहरूलाई मानर् ुपछर् ।”
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6 जित बेला मोशा अिन इस्राएली समूह भेट हुने पालको प्रवेशद्वारमा
भेला भएका िथए त्यित बेला एक इस्राएली पुरूषले एउटी िमद्यानी
स्त्रीलाई उसको पालमा ल्यायो। त्यो मोशा तथा अन्य सब ैइस्राएली
मािनसहरूले देिखरहेका िथए। ितनीहरू रून थाले। 7 हारूनको नाित
एलाजारका छोरो पीनहासले त्यसरी एउटी स्त्रीलाई पालिभत्र लगेको
देख्यो। यसथर् पीनहासले सभा त्यागेर आफ्नो भाला बोकेर। 8 त्यस
इस्राएली व्यिक्तलाई पछ्याउँद ैपालिभत्र गयो। त्यसपिछ पालिभत्रै त्यस
स्त्री र इस्राएली पुरूषको शरीरमा भाला रोपी मारी िदयो। त्यस बखतमा
त्यहाँ इस्राएलीहरू महामारीको प्रकोपमा िथए अिन जब पीनहसले ती
दइुजनालाई मायोर् त्यो महामारी थािमयो। 9 त्यस महामारीको प्रकोपमा
24,000 मािनसहरू मर।े

10 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 11 “एलाजारको छोरो पूजाहारी
हारूनको नाित पीनहासले इस्राएलका मािनसहरूलाई मेरो क्रोधबाट
बचायो। उसले यो काम गयोर् िकनभने ऊ मेरो सम्मानको रक्षा गनर्
उत्सुक िथयो। यसकारण क्रोिधत हँुदा इस्राएलका मािनसहरूलाई मार।े
12 यसकारण पीनहासलाई भिनदेऊ, म ऊिसत शािन्तको करार
राख्नेछु। 13 शािन्तको सम्झौता यो होः ऊ अिन उसका आउने भािव
सन्तान सदा सवर्दाको िनिम्त पूजाहारीहरू भई रहनेछन्। िकनभने ऊ
मेरो सम्मानको रक्षा गनर् उत्सुक िथयो र उसले इस्राएली मािनसहरूलाई
प्रयािश्चत गरायो।”

14 जो व्यिक्त िमद्यानी स्त्रीिसत मयोर्। त्यो िथयो िशमोन कुल
पिरवारको प्रमुख सालूको छोरो िजम्री। 15 त्यो मनेर् स्त्रीको नाम सूरकी
छोरी कोजबी िथई। सूर िमद्यानी वंश घरानाको मुिखया िथयो।

16 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 17 “िमद्यानी मािनसहरूिसत शत्रु
भई ितनीहरूलाई परास्त गर। 18 िकनभने छल गररे झूटा देवता पूज्न
लगाई, िमद्यानका मुिखयाकी छोरी कोजबी जो पोर घटनाको कारणले
इस्राएलीहरूमा महामारीले सताएको वखतमा मािरएकी िथई, यसकारण
ितनीहरू ितमीहरूको शत्रु बने।”

मािनसहरूकोमािनसहरूको गन्तीगन्ती

त्यो डरलाग्दो महामारी पिछ परमप्रभुले मोशा र पूजाहारी
हारूनको छोरो एलाजारलाई भन्नुभयो, 2 “सम्पूणर् इस्राएली
मािनसहरूको समुदायमा जो बीस बषर् अथवा वेशी उमेरका

छन्। ितनीहरूलाई गन र ितनीहरूलाई लडाँईमा जान उपयकु्त हुने
पिरवार अनुसार सूची बनाऊ।”

3 यसकारण मोशा र पूजाहारी एलाजारले ितनीहरूिसत यरीहोको
पारी यदर्न नदीको निजक मोआबको मदैानमा कुरा गर।े ितनीहरूले भने,
4 “इस्राएलका सब ैमािनसहरू जो बीस बषर् भन्दा मािथको छन् सबकैो
गन्ती गर, परमप्रभुले मोशा र इस्राएलीहरूलाई आज्ञा गनर् ु भए जस्तो जो
िमश्रबाट बािहर आए।”
5 रूबेन इस्राएलको जेठो छोरो हो। रूबेनका सन्तान यस प्रकारले छन्;
हनोकबाट हनोकीहरूको कुलसमूह,
पल्लबूाट पल्लईूहरूको कुल समूह,
6 िहस्रोनबाट िहस्रोनीहरूको कुलसमूह,
कमीर्बाट कमीर्हरूको कुल समूह।

7 रूबेनहरूका कुलका कुलसमूह ियनीहरू न ैिथए। मािनसहरूको जन
संख्या 43,730 िथयो।

8 पल्लकूा छोरो एलीआब िथए। 9 एलीआबका छोराहरू नमूएल,
दातान र अबीराम िथए। यी ितन ैदातान र अबीराम हुन् जसलाई
समुदायबाट चुने अिन ितनीहरू न ैमोशा र हारूनको िवरोधमा गए। जब
ितनीहरूले परमप्रभुको िवरोध गर ेदातान र अबीराम कोरहको
अनुयायीहरूको वीचमा िथए। 10 अिन पृथ्वी चिर्कएर मुख बायो अिन
कोरह र ितनीहरूलाई िनल्यो। जब कोरहको अनुयायीहरू मर ेअिन जब
250 जना मािनसहरूलाई आगोले भस्म पायोर् मािनसहरूलाई
चेतावनीको िनिम्त एउटा दृष्टान्त भयो। 11 तर कोरहका छोराहरू
मरनेन्।
12 कुलसमूह अनुसार िशमोनको सन्तानहरू यी न ैहुन्;
नमूएलबाट नमूएलको कुलसमूह,
यामीनबाट यामीनीहरूको कुलसमूह,

याकीनबाट याकीनीको कुलसमूह,
13 जेरहबाट जेरहीहरूको कुलसमूह,
शाऊलबाट शाऊलहीहरूको कुलसमूह,

14 िशमोनहरूका कुलका कुलसमूहहरू यी न ैिथए। ितनीहरूमा जम्मा
22,200 मािनसहरू िथए।
15 ितनीहरूको कुलसमूह अनुसार गादको कुलसमूह यस प्रकारको
िथयोः
सपोनबाट सपोनीहरूको कुलसमूह,
हाग्गबैाट हाग्गहैरूको कुलसमूह,
शूनीबाट शूनीहरूको कुलसमूह,
16 ओजनीबाट ओजनीहरूको कुलसमूह,
एरीबाट एरीहरूको कुलसमूह,
17 अरोदाबाट अरोदाहरूको कुलसमूह
अरलेीबाट अरलेीहरूको कुलसमूह भए।

18 गादाहरूको कुलका कुलसमूहहरू यस प्रकारका िथए र ितनीहरूको
जन संख्या 40, 500 िथयो।
19 यहूदाका छोराहरू एर र ओनान िथए र ितनीहरू कनान देशमा मर।े
ितनीहरूको कुलसमूह अनुसार यहूदाको सन्तान यस प्रकारको िथयोः
शेलहबाट शेलानीहरूको कुलसमूह,
पेरसेबाट पेरसेीहरूको कुलसमूह,
जेरहबाट जेरहातीहरूको कुलसमूह भए।

21 पेरसेका सन्तानहरू यस प्रकारका िथएः
हेस्रोनबाट हेस्रोनीहरूको कुलसमूह,
हमूलबाट हामूलीहरूको कुलसमूह।

22 यहूदाको कुलका कुलसमूहहरू यही हो र ितनीहरूको जम्मा जन-
संख्या 76,500 िथयो।
23 ितनीहरूको कुलसमूह अनुसार इस्साकारको सन्तान यस प्रकारको
िथयोः
तोलाबाट तोलाहीहरूको कुलसमूह,
पुव्वाबाट पुव्वाहीहरूको कुलसमूह।
24 याशूबबाट याशूबीहरूको कुलसमूह,
िहम्रोनबाट िहम्रोनीहरूको कुलसमूह।

25 इस्साकारको कुलका कुलसमूहहरू यही हो र ितनीहरूको
जनसंख्या 64,300 िथयो।
26 ितनीहरूको कुलसमूह अनुसार जबूलूनको सन्तान यस प्रकारको
िथयोः
सेरदेबाट सेरदेीहरूको कुलसमूह,
एलोनबाट एलोनीहरूको कुलसमूह,
यहलेलबाट यहेलेलीको कुलसमूह भए।

27 जबूलूनको कुलका कुलसमूहहरू यही हो र ितनीहरूको जनसंख्या
60,500 िथयो।
28 यूसुफका मनश्शे र एप्रैम नाम गरकेा दइु जना छोराहरू िथए। 29

मनश्शेबाट भएका सन्तानहरू ियनीहरू न ैहुन्
माकीरबाट माकीरी कुलसमूह, (माकीर िगलादका बाबु िथए)
िगलादबाट िगलादीहरूको कुलसमूह,

30 िगलादबाट भएका सन्तानहरूः
ईएजरबेाट ईएजेरीहरूको कुलसमूह,
हेलेकबाट हेलेकीहरूको कुलसमूह,
31 अस्त्रीएलबाट अस्त्रीलीहरूको कुलसमूह,
शेकेमबाट शेकेमीहरूको कुलसमूह,
32 शमीदाबाट शमीदीहरूको कुलसमूह,
हपेरबाट हेपेरीहरूको कुलसमूह
33 सलोफाहद हेपेरका छोरो िथए। ियनीबाट कुन ैछोरो जन्मेन तर
छोरीहरू मात्रै जन्मे। शलोफाहदका छोरीहरू िथए महला, नोआ,
होग्लाह, िमल्का अिन ितसार्।

34 मनश्शेको कुलको कुलसमूहहरू यस प्रकारको छ। ितनीहरूको जन
संख्या 52,700 िथयो।
35 एप्रैमको कुलसमूह यस प्रकार छः
शूतेलहबाट शूतेलहीहरूको कुलसमूह,
बेकेरबाट बेकेरीहरूको कुलसमूह,
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तहनबाट तहनीहरूको कुलसमूह।
36 शूतेलहका कुलसमूह यस प्रकारका िथएः
एरानबाट एरानीहरूको कुलसमूह।

37 एप्रैमको कुलका कुलसमूहहरू यस प्रकार िथए अिन ितनीहरू को
जन-संख्या 32,500 िथयो। यूसुफको कुल-कुलसमूहहरू ितनीहरू नै
हुन्।
38 िबन्यामीनका कुलसमूहहरू ियनीहरू हुन्;
बेलाबाट बेलाही कुलसमूह,
अशबेलबाट अशबेिलहरूको कुलसमूह,
अहीरामबाट अहीरामीहरूको कुलसमूह,
39 शूपामबाट शपामीहरूको कुलसमूह
हुपामबाट हुपामीहरूको कुलसमूह भए।
40 अदर् र नामन बेलाका छोराहरू हुन्;
अदर्बाट अदीर्हरूको कुलसमूह,
नामानबाट नामानीहरूको कुलसमूह भए।

41 िबन्यामीनको कुलका कुलसमूहहरू ियनीहरू न ैिथए। ितनीहरूको
जन-संख्या 45,600 िथयो।
42 दानका कुलसमूह ियनीहरू हुन्;
शूहामबाट शूहामीहरूको कुलसमूह

43 दानको कुलका कुलसमूहहरू ियनीहरू न ैिथए अिन सबै
शूहामीहरूको जन-संख्या 64,400 िथयो।
44 आशेरको कुलसमूहहरू यस प्रकार िथएः
ियम्नाहबाट ियम्नानीहरूको कुलसमूह,
ियशवी बाट ियश्वीहरूको कुलसमूह,
बेरीयहबाट बेरीयाहरूको कुलसमूह,

45 बेरीयाहबाट यी पिरवारहरू िथएः
हेबेरबाट हेबेरीहरूको कुलसमूह,
मल्कीएलबाट मल्कीएहरूको कुलसमूह।

46 (आशेरको सेरह नाम गरकेी छोरी िथई)। 47 कुलसमूह अनुसार
आशेर कुलका यही कुलसमूहहरू िथए र ितनीहरूको जन-संख्या
53,400 िथयो।
48 कुलसमूह अनुसार नप्तालीबाट यी कुलसमूहहरू िथएः
यहसेलबाट यहसेलीहरूको कुलसमूह,
गुनीबाट गुनीहरूको कुलसमूह
49 येसेरबाट येसेरीहरूको कुलसमूह
िशल्लेमबाट िशल्लेमीहरूको कुलसमूह।

50 कुलसमूह अनुसार नप्ताली कुलका कुलसमूहहरू ियनीहरू न ैिथए
अिन ियनीहरूको जन-संख्या 45,400 िथयो।
51 यसथर् इस्राएली मािनसहरूको जन-संख्या 6,01,730 िथयो।

52 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 53 “यी मािनसहरू माझ भूिम
िवतरण गिरन्छ र ितनीहरूलाई िदइन्छ। यसरी ती सब ैगन्तीमा परकेा
मािनसहरू प्रत्येकले प्रशस्त भूिम पाउनेछन्। 54 ठूलो पिरवारले धेर ैर
सानो पिरवारले कम्ती गरी भूिम पाउनेछन्। ितनीहरूलाई िदइएको भूिम
गन्ती गिरएका मािनसहरू बराबर हुनेछ। 55 तर कसले कुन इलाका
पाउने हो त्यो िचठ्ठाद्वारा िनणर्य गिरनेछ अिन आफ्ना पुखार्का कुल
अनुसार नाममा ितनीहरू आफ्नो इलाका िनधार्िरत हुनेछ। 56 प्रत्येक
कुल समूहको अशं िचठ्ठाद्वारा िनधार्रण गिरनेछ।”
57 कुलसमूह अनुसार गन्ती गिरएका लेवी कुलका कुलसमूहहरू
ियनीहरू न ैहुन्।
गेशोर्नबाट गेशोर्नीहरूको कुलसमूह
कहातबाट कहातीहरूको कुलसमूह
मरारीबाट मरारीहरूको कुलसमूह भए।

58 लेवी कुलको कुलसमूहहरू यी न ैहुन्।
िलब्नीहरूको कुलसमूह,
हेब्रोनीहरूको कुलसमूह,
महलीहरूको कुलसमूह,
मूशीहरूको कुलसमूह,
कोरहीहरूको कुलसमूह।
कहात अम्रामका िपता िथए। 59 अम्रामकी पत्नीको नाम योकेबेद

िथयो अिन ितनी लेवी कुलसमूहकी िथइन्। ितनी िमश्रदेशमा लेवी कुलमा

जन्मेकी िथइन्। अिन योकेबेल आम्रामका िनिम्त, हारून, मोशा र
मिरयमलाई जन्माईन्।

60 हारून नादाब, अबीहू, एलाजार अिन इतामारका िपता िथए। 61

तर नादाब र अबीहू परमप्रभुको अिघ अनुमित नभएको आगोमा बिल
चढाएको कारणले मर।े

62 एक महीना र अिधक उमरकेा पुरूष गन्दा लेवीहरूको संख्या
23,000 िथयो। ितनीहरू मािनसहरूिसत गिनएनन् कारण ितनीहरूले
इस्राएलका मािनसहरूिसत भूिममा अशं पाएनन्।

63 यी मािनसहरूको गन्ती मोशा र पूजाहारी एलाजारले गरकेा िथए।
मोशा र एलाजार पूजाहारीले इस्राएली मािनसहरूको गन्ती यरीहोको
पारी यदर्न नदीको िकनार मोआबको मदैानमा गरकेा िथए। 64 धेर ैिदन
अिघ िसन ैमरुभूिममा मोशा र हारूनले जुन इस्राएली मािनसहरूको
गन्ती गरकेा िथए ितनीहरू मिरसके अिन ितनीहरूमा कोही पिन जीिवत
िथएनन्। 65 िकनभने ितनीहरू मरुभूिममा मछर्न भनी परमप्रभुले भन्नु
भएको िथयो। ितनीहरू मध्ये बाँचेकाहरू हुन् यपुन्नेको छोरो कालेब र
नूनको छोरो यहोशू।

ससेेलोफाकीलोफाकी छोरीहरूछोरीहरू

सेलोफादका पाँच जना छोरीहरू िथए, सेलोफा हेपेरको छोरा
िथए, हेपेर िगलादका छोरा िथए, िगलाद माकीरका छोरा
िथए, माकीर मनश्शेका छोरा िथए र मनश्शे यूसुफका छोरा

िथए। ितनीहरूको नाम यस प्रकारको िथयोः महला, नोआ होग्ला,
िमल्का र ितसार्। 2 ितनीहरू भेट हुने पालमा मोशा, पूजाहारी एलाजार,
नायकहरू र सारा इस्राएली समुदायको सामुन्ने उिभएर भने,

3 “हाम्रा िपता मरुभूिममा मनर् ुभयो। उहाँ कोरहका अनुयायीहरू जो
परमप्रभुको िवरूद्धमा गए, ितनीहरूिसत हुनु हँुदनै िथयो। उहाँ पुत्रहीन
हुनुहुन्थ्यो र आफ्न ैपापले मनर् ुभयो। 4 उहाँको छोरो िथएन भन्दमैा िकन
उहाँको नाम आफ्नो वंशमा रहँदनै? हामीलाई पिन हाम्रो िपताको दाज्यू-
भाइहरूको बराबरमा जमीन िदनुहोस्।”

5 यसथर् मोशाले यो मािमला परमप्रभु अिघ राखे। 6 परमप्रभुले
मोशालाई भन्नुभयो, 7 “सेलोफाकी छोरीहरूले गरकेो िबिन्त न्यायसँगत
छ र ितनीहरूले आफ्नो िपताको दाज्यू-भाइहरूिसत ैजमीनको अशं
पाउनु पछर् । यसथर् जुन जमीन ितमीले ितनीहरूको िपतालाई िदने िथयौ
त्यो जमीन ितनीहरूलाई देऊ।

8 “इस्राएलका मािनसहरूको िनिम्त यो िनयम बनाएर राख, ‘यिद
पुत्रहीन व्यिक्त मर ेउसको सब ैसम्पित्त उसकी छोरीहरूले पाउनेछन्। 9

उसकी छोरी पिन नभएको खण्ड त्यो सम्पित्त उसको आफ्नो दाज्यू-
भाइले पाउनेछ। 10 फेिर यिद उसको दाज्यू-भाइ नभएको खण्डमा
उसको काका-बडा-बाबुले पाउनेछ। 11 उसको काका-बडा-बाबुहरू पिन
नभएको खण्डमा उसको सम्पित्त आफ्नो साख्ख ैआफन्तहरूले
पाउनेछन्। इस्राएलका मािनसहरूमा यो िनयम रहन्छ। यो आज्ञा
परमप्रभुले मोशालाई िदनु भएको हो।’”

यहोशूयहोश ूनयाँनया ँअगुवाअगुवा

12 त्यस पिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “यदर्न नदीको
मरुभूिमको पहाडमा जाऊ। त्यहाँ ितमीले मलेै इस्राएलका
मािनसहरूलाई िदन लागेको भूिम देख्नेछौ। 13 त्यो भूिम देखे पिछ ितम्रो
दाज्यू हारून जस्त ैितमी पिन मनेर्छौ। 14 िकनभने, सीनकैो मरुभूिममा
मािनसहरूले पानीको िनिम्त मसँग माग्दा ितमीले मेरो आज्ञा उलघंन
गरकेा िथयौ। ितनीहरूको सामुन्ने ितमीले मलाई सम्मान राखेनौ।” (यो
घटना सीन ैमरुभूिममा कादेश निजकको मरीबाको पानीहरूमा भएको
िथयो।)

15 मोशाले परमप्रभुलाई भन्नुभयो, 16 “परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ
जसले मािनसहरूले के सोिचरहेकाछन् चाल पाउनु हुन्छ। हे परमप्रभु, म
प्राथर्ना गछुर्  िक यी मािनसहरूको िनिम्त एउटा मािनस अगुवा चुिनिदनु
होस्। 17 म प्राथर्ना गछुर्  िक तपाईलें एउटा मािनस अगुवा चुिनिदनु होस्
तािक उसले यी मािनसहरूलाई यस भूिम देिख नयाँ भूिममा अगुवाई गररे
लानेछ। त्यसो भए परमप्रभुका मािनसहरू गोठाला िबनाका भेंडाहरू
जस्ता हुनेछैनन्।”
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18 त्यसकारण परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “यहोशू नूनको छोरो यी
मािनसहरूका नयाँ अगुवा हुनेछन्। ऊिसत आत्माको ज्ञान छ ितम्रो
हातहरू उसको िशर मािथ राखेर उसलाई अगुवा झैं िनयकु्त गर। 19

ितनलाई पूजाहारी एलाजार अिन सारा मािनसहरूको अिघ राख र
अगुवा बनाऊ।

20 “उसलाई अिधकार देऊ यसकारण इस्राएलका सम्पूणर् समूदायले
उसलाई सुन्ने छ। 21 यिद यहोशूले कुन ैिवषयमा िनणर्य िलनु पर ेितनी
पूजाहारी एलाजार कहाँ जानेछन् अिन एलाजारले परमप्रभुको उत्तर
जान्नको िनिम्त ऊरीम प्रयोग गनेर्छन्। त्यस पिछ यहोशू र अन्य सबै
इस्राएलीहरू परमप्रभुको आज्ञा अनुसार चल्नेछन्। यिद उहाँ भन्नुहुन्छ,
‘ितमीहरू यदु्धमा जाऊ,’ तब यदु्धमा जानेछन् र यिद ितमीहरू, ‘घरमा
जाऊ’ भिन भन्नु हुन्छ भने, तब ितनीहरू घर जानेछन्।”

22 परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोशाले गर।े उनले यहोशूलाई
इस्राएलका सारा समुदाय तथा पूजाहारीको सम्मुख उभ्याए। 23

त्यसपिछ यहोशू मािथ मोशाले हात राखे अिन परमप्रभुले ितनलाई िदनु
भएको आज्ञा िदए।

ददैिैनकिनक बिलहरूबिलहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई यो आज्ञा देऊ। मेरो बिलहरू ल्याउनु िनश्चय
होऊ आगोद्वारा चढाइने मेरो भोजन िमठो बासना आउने

उपहार सही समयमा चढाऊ। 3 अिन ितनीहरूलाई भन: प्रत्येक िदन
िनयिमत रूपमा एक बषेर् दइुवटा िनष्खोट थुमाहरू िनरन्तर होमबिल
चढाउनु पछर् । 4 एउटा थुमा िबहान र अकोर् एउटा घाम अस्ताइ सकेपिछ
तर अँध्यारो हुन अिघ चढाउँनु पछर् । 5 अन्नबिलको िनिम्त हीनको एक
पावा भद्राक्षको तेलमा िमसाएको एपको दशौं भाग मिसनो पीठो पिन
चढाउनु पछर् ।” 6 (परमप्रभुको िनिम्त मीठो वास्ना आउने बिल िनयिमत
रूपले सीन ैपवर्तमा िदन थािलएको हो।) 7 “एउटा थुमािसत हीनको एक
पावा गररे अघर्बिल पिन िदनुपछर् । त्यो पेय उपहार चाँिह पिवत्र स्थानमा
परमप्रभुलाई चढाऊ। 8 त्यसपिछ गोधूली बेलामा दोस्रो थुमािसत अन्न
बिल र अघर्बिल परमप्रभुलाई सन्तुष्ट पानर् सुगिन्धत वासाना आउने
उपहार झैं चढाऊ।

िवश्रामिवश्राम काका बिलहरूबिलहरू

9 “िवश्रामको िदनमा पिन एक बषेर् िनष्खोट दइुवटा थुमा, एपको दश
खण्डको दइु खण्ड तेलमा मुछेको मिसनो पीठो अघर्बिलिसत चढाऊ।
10 िनयिमत रूपमा चढाउने गरकेो दिैनकबिलिसत िवश्रामको िदनमा
पिन होमबिल गर।”

मािसकमािसक बबैठैकठक
11 “प्रत्येक महीनाको पिहलो िदन वथानबाट दइुवटा जवान गोरूहरू,

एउटा भेंडा एक बषर् सातवटा थुमाहरू होमबिलमा ितमीहरूले चढाउनु
पछर् । ती सब ैबिलमा चढाइएका पशुहरू एकदम ैिनष्खोट हुनु पछर् । 12

प्रत्येक साँढेिसत तेलले मुछेको एपको दश खण्डको तीन खण्ड मिसनो
पीठो अिन प्रत्येक भेंडािसत तेलले मुछेको एपको दश खण्डको दइु खण्ड
अन्नबिलको िनिम्त र 13 प्रत्येक थुमािसत तेलमा मुछेको एपको दश
खण्डको एक खण्ड मिसनो पीठो अन्नबिलको िनिम्त चढाउनु पछर् । 14

प्रत्येक गोरूको िनिम्त आधा हीन दाखरस, प्रत्येक भेंडाको िनिम्त
हीनको तीन खण्डको एक खण्ड र प्रत्येक थुमाको िनिम्त हीनको चार
खण्डको एक खण्ड अघर्बिल स्वरूप दाखरस चढाउनु पछर् । बषर्को
प्रत्येक महीनाको हरके औसंीमा चढाउनु पनेर् होमबिल यही हो। 15

होमबिलको अघर्बिल अितिरक्त ितमीहरूले पापबिलको िनिम्त एउटा
बोका पिन चढाउनु पछर् ।

िनस्तारकािनस्तारका चाडचाड

16 “पिहलो महीनाको चौधौं िदन परमप्रभुको िनिम्त िनस्तार चाड
मनाऊ। 17 त्यही महीनाको पन्ध्रौं िदनमा अखिमरी रोटी सात िदन सम्म
खाने शुरू हुन्छ। 18 यो चाडको पिहलो िदन एउटा िवशेष सभा

रािखयोस्। त्यसिदन ितमीहरूले केही काम गनर् ु हँुदनै। 19 त्यस समयमा
ितमीहरूले परमप्रभुको िनिम्त होमबिल चढाउनेछौ, त्यस होमबिलमा
दइुवटा बहर, एउटा भेंडा र सातवटा एक बषेर् थुमाहरू हुनुपछर् । ितनीहरू
सब ैिनष्खोट हुनु पछर् । 20 ितनीहरूिसत प्रत्येक साँढेिसत तेलमा मुछेको
एपाको दश खण्डको तीन खण्ड, मिसनो पीठो, भेंडािसत एपाको दश
खण्डको दइु खण्ड मिसनो पीठो, 21 र सातवटा थुमाहरूिसत प्रत्येकको
एपाको दश खण्डको एक खण्ड गरी मिसनो पीठोको अन्नबिल चढउनु
पछर् । 22 ितनीहरूलाई प्रयािश्चत गनर्का िनिम्त पापबिलको लागी एउटा
बाख्रा बिल चढाउनु पछर् । 23 ितमीहरूले प्रत्येकिदन िबहान िदने
बिलहरूको अितिरक्त यी बिलहरू चढाउनु पछर् ।

24 “यस्त ैप्रकारले िमठो सुगन्धीत उपहार परमप्रभुलाई सन्तुष्ट
तुल्याउन होमबिल र अन्नबिल चढाउनु पछर् । बिलहरू मािनसहरूको
िनिम्त भोजन हुनेछ। यो बिल प्रत्येक िदन चढाइने होमबिल र
अघर्बिलको अितिरक्त हो।

25 “सातौं िदन ितमीहरूले आफ्नो कुन ैकायर् नगनर् ु र त्यसिदन एउटा
िवशेष सभा राख्नु।

सातौंसातौं िदनकािदनका चाडहरूचाडहरू (पपेेिन्तकोसिन्तकोस)
26 “अगौटे फलहरूको िदनहरूमा, सातौं िदनका चाड़हरूमा,

ितमीहरूले परमप्रभुलाई नयाँ अन्नको बिल चढाउँनुपछर्  त्यस िदन
ितमीहरूले एउटा पिवत्र सभा बोलाउनुपछर् । तर त्यसिदन ितमीहरूले
कुन ैकायर् गनर् ुहँुदनै। 27 ितमीहरूले परमप्रभुलाई िमठो सु-गन्धले खशुी
पानर्को िनिम्त दइुवटा बहर, एउटा भेंडा र सातवटा एक बषेर् थुमाहरू
होमबिल चढाउनु पछर् । 28 प्रत्येक बाछािसत तेलमा मुछेको एपाको दश
खण्डको तीन खण्ड मिसनो पीठो भेंडािसत एपाको दश खण्डको दइु
खण्ड मिसनो पीठो, 29 अिन सातवटा थुमाहरू प्रत्येकको िनिम्त एपाको
दश खण्डको एक खण्ड मिसनो पीठो अन्नबिल चढाउनु पछर् । 30

ितमीहरूको प्रयािश्चतको िनिम्त एउटा बोको पिन बिल चढाउनु। 31

ितमीहरूले िनत्य चढाउने होमबिल र अन्नबिल वाहेक यी बिलहरू र
अघर्बिल पिन चढाउनु पछर् । बिल चढाइने पशुहरू एकदम ैिनष्खोट हुनु
पछर् ।

तुरहीकोतुरहीको चाडचाड

“सातौं महीनाको पिहलोिदन ितमीहरूको िनम्ती एउटा
िवशेष सभा डािकनु पछर् । त्यस िदन ितमीहरूले कुन ैअरू
पिरश्रम गनर् ु हँुदनै। त्यो िदन ितमीहरूको िनिम्त तुरही

बजाउने िदन हुन्छ। 2 ितमीहरूले एउटा बाछा बथानबाट, एउटा भेंडा र
सातवटा एक बषेर् थुमाहरू परमप्रभुलाई िमठो सुगन्ध िदने होमबिल
चढाउने छौ। यी पशुहरू सब ैिनष्खोट हुनुपछर् । 3 परमप्रभुलाई
अन्नबिलको िनिम्त तेलमा मुछेको एपाको दश खण्डको तीन खण्ड
मिसनो पीठो साँढेिसत, एपाको दश खण्डको दइु खण्ड भेंडािसत, 4

अिन एपाको दश खण्डको एक खण्ड गरी सातवटा थुमाहरूमा प्रत्येक
थुमाहरूिसत चढाउनु पछर् । 5 ितमीहरूले एउटा बाख्रा ितम्रो पाप
प्रयािश्चत गनर्का िनिम्त बिल चढाउ। 6 ती औसीको बिलहरू प्रत्येक
मिहनाको िनिम्त चढाइने बिलहरू र ितनीहरूको साथमा चढाइने
अन्नबिल, प्रत्येक िदन चढाइने बिलहरू र ितनीहरूको साथमा चढाइने
अन्नबिल तथा अघर्बिल देिख वाहेक हुन्। यी बिलहरू िनयिमत रूपमा
हुनु पछर्  र यी बिलहरू आगोद्वारा चढाइनु पछर्  र सुगन्धले परमप्रभुलाई
आनन्द तुल्याउनेछ।

प्रयािश्चतकाप्रयािश्चतका िदनिदन
7 “सातौं महीनाको दशौं िदन त्यहाँ ितमीहरूको िनिम्त एउटा िवशेष

सभा हुनेछ। त्यस िदन ितमीहरू उपवास बस्नु पछर्  अिन कुन ैकाम गनर् ु
हुदनै। 8 परमप्रभुको िनिम्त मगमग सुगिन्धत वास्नाको रूपमा एउटा
बाछा एउटा भेंडा अिन सातवटा एक बषेर् थुमाहरू होमबिलमा
चढाइनुपछर् । ती पशुहरूमा कुन ैप्रकारको खोट रहनु हँुदनै। 9 अिन
ितमीहरूले त्यो होमबिलको साढेिसत तेलमा मुछेको एपाको दश
खण्डको तीन खण्ड मिसनो पीठो, भेंडािसत एपाको दश खण्डको दइु
खण्ड तेलमा मुछेको मिसनो पीठो, 10 अिन सातवटा थुमाहरूमा
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प्रत्येकको एपाको दश खण्डको एक खण्ड तेलमा मुछेको मिसनो पीठो
चढाउनुपछर् । 11 पापबिलको िनिम्त ितमीहरूले एउटा बोका पिन
चढाउनुपछर् । यो बिल चाँिह प्रयािश्चत बिलको अितिरक्त हो र िनयिमत
रूपले चढाएको दिैनक अन्नबिल र अघर्बिलको पिन अितिरक्त हो।

छाप्रोछाप्रो-बासकोबासको चाड़चाड़

12 “सातौं मिहनाको पन्ध्रौं िदन ितमीहरूले एउटा िवशेष सभा राख्नु
अिन त्यसिदन कुन ैदिैनक काम नगनर् ू। परमप्रभुको सम्मानमा सात
िदनसम्म उत्सव मनाउनू। 13 ितमीहरूले बथानबाट तेह्रवटा बहर गोरू
दइुवटा भेंडा र एक बषेर् चौधवटा थुमाहरू परमप्रभुको िनिम्त मगमग
सुगिन्धत वास्ना बनाउनलाई होमबिल चढाउनुपछर् । यी पशुहरू िनष्खोट
हुनुपछर् । 14 यो होमबिलिसत एपाको दश खण्डको तीन खण्ड तेलिसत
मुछेको मिसनो पीठो प्रत्येक जवान साँढेिसत एपाको दश खण्डको दइु
खण्ड तेलिसत िमिसएको मिसनो पीठो प्रत्येक भेंडािसत 15 र प्रत्येक
थुमािसत एपाको दश खण्डको एक खण्ड तेलिसत मुछेको मिसनो पीठो
होमबिल चढाउनु पछर् । 16 यसिैसत पापबिलको िनिम्त एउटा पाठो पिन
चढाउनुपछर् । यो िनत्य चढाइने होमबिल र अन्नबिलको अितिरक्त हो।

17 “उत्सवको दोस्रो िदन ितमीहरूले बाह्रवटा बहर गोरू, दइुवटा
भेंडाहरू र एक बषेर् चौधवटा थुमाहरू बिल चढाउनुपछर् । यी बिल िदइने
पशुहरूमा कुन ैखोट नहोस्। 18 ितमीहरूले यी साँढे, भेंडाहरू तथा
थुमाहरूिसत ियनीहरूको तोिकएको संख्या अनुसार सही पिरमाणको
अन्नबिल तथा अघर्बिल पिन चढाउनु पछर् । 19 ितमीहरूले पापबिलको
िनिम्त एउटा बोको पिन चढाउनु पछर् । यो बिल ितमीहरूले चढाउने
दिैनकबिल र यसिसत चढाइने अन्नबिल र अघर्बिलको अितिरक्त हो।

20 “उत्सवको तेस्रो िदन ितमीहरूले एघारवटा बहर गोरू, दइुवटा
भेंडा र चौधवटा एक बषेर् थुमाहरू चढाउनु पछर् । यी चढाइने पशुहरूमा
कुन ैप्रकारको खोट हुनुहँुदनै। 21 ितमीहरूले यी बहर, भेंडा र थुमाहरू
चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको संख्या अनुसार चढाउनु पछर्  र अन्नबिल
अघर्बिल पिन सही पिरमाणमा चढाउनु पछर् । 22 पाप बिलको िनिम्त
एउटा बोको पिन चढाउनु पछर् । यो बिल ितमीहरूले चढाउने दिैनक बिल
र त्यसिसत चढाइने अन्न बिल तथा अघर्बिलको अितिरक्त हो।

23 “उत्सवको चौथो िदन ितमीहरूले दशवटा बहर गोरू, दइुवटा भेंडा
र चौधवटा एक बषेर् थुमाहरू चढाउनु पछर् । यी चढाइने पशुहरूमा कुनै
प्रकारको खोट हुनु हँुदनै। 24 ितमीहरूले यी बहर गोरू, भेंडा र थुमाहरू
चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको संख्या अनुसार चढाउँनुपछर्  र अन्नबिल
र अघर्बिल पिन सही पिरमाणमा चढाउनुपछर् । 25 पापबिलको िनिम्त
एउटा वोको पिन चढाउनुपछर् । यो बिल ितमीहरूले चढाउने दिैनकबिल र
त्यसिसत चढाइने अन्नबिल तथा अघर्बिलको अितिरक्त हो।

26 “उत्सवको पाँचौिदन ितमीहरूले नौवटा बाछा, दइुवटा भेंडा र
चौधवटा एक बषेर् थुमाहरू चढाउनु पछर् । यी चढाइने पशुहरूमा कुनै
प्रकारको खोट हुनु हँुदनै। 27 ितमीहरूले यी बाछा, भेंडा र थुमाहरू
चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको संख्या अनुसार चढाउनु पछर्  र अन्नबिल
र अघर्बिल पिन सही पिरमाणमा चढाउनु पछर् । 28 पापबिलको िनिम्त
एउटा बोका पिन चढाउनु पछर् । यो बिल ितमीहरूले चढाउने दिैनकबिल
र त्यसिसत चढाइने अन्नबिल तथा अघर्बिलको अितिरक्त हो।

29 “उत्सवको छौंटौं िदन ितमीहरूले आठवटा बाछा, दइुवटा भेंडा र
चौधवटा एक बषेर् थुमाहरू चढाउनु पछर् । यी बिल चढाइने पशुहरूमा कुनै
प्रकारको खोट हुनु हँुदनै। 30 ितमीहरूले यी बाछा, भेंडा र थुमाहरू
चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको संख्या अनुसार चढाउनु पछर्  र अन्नबिल
र अघर्बिल पिन सही पिरमाणको चढाउनु पछर् । 31 पापबिलको िनिम्त
एउटा बोको पिन चढाउनु पछर् । यो बिल ितमीहरूले चढाउने दिैनक बिल,
त्यसिसत चढाइने अन्नबिल तथा पेयबिलको अितिरक्त हो।

32 “उत्सवको सातौं िदन ितमीहरूले सातवटा बाछा, दइुवटा भेंडा र
चौधवटा एक बषेर् थुमाहरू चढाउनु पछर् । यी बिल चढाइने पशुहरू
िनष्खोट हुनु पछर् । 33 ितमीहरूले यी बाछा, भेंडा र थुमाहरू चढाउँदा
ियनीहरूको तोिकएको संख्या अनुसार चढाउँनु पछर्  र अन्नबिल र
अघर्बिल पिन सही पिरमाणको चढाउनु पछर् । 34 पाप-बिलको िनिम्त
एउटा बोको पिन चढाउनु पछर् । यो बिल ितमीहरूले चढाउने दिैनकबिल,
त्यिसत चढाइने अन्नबिल तथा अघर्बिलको अितिरक्त हो।

35 “उत्सवको आठौं िदनमा एउटा िवशेष सभा हुनेछ। त्यस िदन
ितमीहरूले पिरश्रमको कायर् गनर् ुहँुदनै। 36 त्यस िदन ितमीहरूले
परमप्रभुलाई मीठो वास्नाले खशुी तुल्याउनको िनिम्त एउटा बाछा,
एउटा भेंडा र सातवटा एक बषेर् थुमाहरू चढाउनु पछर् । ती बिल चढाइने
पशुहरूमा कुन ैखोट हुनुहँुदनै। 37 यी बाछा, भेंडा र थुमाहरू चढाउँदा
ियनीहरूको तोिकएको संख्या अनुसार चढाउनु पछर्  र अन्नबिल र
अघर्बिल पिन सही पिरमाणको चढाउनुपछर् । 38 ितमीहरूले पाप बिलको
िनिम्त एउटा बोको पिन चढाउनुपछर् । यो बिल ितमीहरूले चढाउने
दिैनकबिल, त्यसिसत चढाइने अन्नबिल तथा अघर्बिलको अितिरक्त हो।

39 “िवशेष उत्सवहरूमा होमबिल, अन्नबिल, अघर्बिल तथा मेलबिल
ितमीहरूले परमप्रभुलाई चढाउनु पछर् । यो बिल ितमीहरूले चढाउनु
खोजेको कुन ैिवशेषबिल तथा कुन ैभाकलबिलको अितिरक्त हो।”

40 परमप्रभुले मोशालाई आज्ञािदनुभए अनुसार ितनले सब ैकुराहरू
इस्राएली मािनसहरूलाई बताए।

भाकलभाकल गदार्गदार् मान्नुमान्न ुपनपनेर्ेर् िविधहरूिविधहरू

मोशाले इस्राएलीहरूका कुलनायक व्यिक्तहरूलाई भने
परमप्रभुले आज्ञा गनर् ु भएको कुराहरू यही हुन्;

2 “जब एकजना व्यिक्तले परमप्रभुलाई केही चढाउँछु
भनी िवशेष शपथ गछर्  अथवा परमप्रभुको नाममा केही गछुर्  भनी वाचा
बन्धन गछर्  भने उसले त्यो शपथ अथवा वाचा बन्धन खेर फाल्नु हँुदनै।
उसको मुखबाट िनस्केको वचन पुरा गनैर् पछर् ।

3 “तर केही जवान स्त्री ितनको बाबुको घरमा रहँदा न ैपरमप्रभुलाई
केही चढाउँछु भनी िवशेष भाकल गरकेी छे अथवा परमप्रभुको नाममा
केही गछुर्  भनी वाचा बन्धन खाएकी भए। 4 र उसको बाबुले सुनेर पिन
केही आपित्त नगर ेउसले त्यो आफ्नो भाकल अथवा वाचा बन्धन पुरा
गनैर्पछर् । 5 तर यिद ितनका बाबुले यसको बारमेा सुने भने र उनलाई
त्यसो गनर्बाट रोके भने, उनले प्रितज्ञा गरकेो कुरा पूरा गनर् ु पदैर्न।
िकनभने उनको बाबुले उनलाई मनाही गर ेर परमप्रभुले उनलाई क्षमा
िदनेछन्।

6 “अिन यिद ितनी एउटा पितिसत िववाह गरकेी िछन् अिन यस्तो
केही गनेर् शपथ अथवा प्रितज्ञा गिरन् भने। 7 अिन यिद ितनका पितले
यस िवषयमा सुनेर र ितनलाई रोक्दनैन् भने, ितनले ितनका भाकलहरू
अथवा वाचाहरू पुरा गनर् ु पछर् । 8 तर उसको लोग्नेले कुन ैिदन चाल पाएर
िवरोध गर ेउसको भाकल अथवा वाचा बन्धन भङ्ग हुन्छ अिन परमप्रभुले
पिन उसलाई क्षमा िदनुहुन्छ।

9 “िवधवा अथवा आफ्नो पितिसत छुटानाम गरकेी स्त्रीले प्रत्येक
भाकल वा शपथ पूरा गनर् ु न ैपछर् ।

10 “तर कुन ैिववाह भएकी स्त्रीले आफ्नो पितको घरमा आएर भाकल
गछेर् वा वाचा बन्धन खान्छे 11 अिन उसको लोग्नेले चाल पाएर पिन कुनै
िवरोध नगर ेतब उसको सब ैशपथ वा वाचा बन्धन पूरा गनर् ुपछर् । 12 तर
यिद उसको लोग्नेले चाल पाएर उसले िवरोध गर ेउसको शपथ वा वाचा
बन्धन त्यहीं अवदै्ध हुन्छ। उसको लोग्नेले िवरोध गरकेोले परमप्रभुले
उसलाई क्षमा गनर् ुहुनेछ। 13 पितले उसकी पत्नीलाई उसको िवरोध गररे
भङ्ग पिन गराउनु सक्छ। 14 यिद पत्नीले गरकेो शपथ वा खाएको वाचा
बन्धनको िवषय लोग्नेले चाल पाएर पिन त्यस िदन िवरोध नगर ेत्यस स्त्री
आफ्नो शपथ वा वाचा बन्धनको प्रत्येक चीज पूरा गनर् ु पछर् । कारण
उसले चाल पाएर पिन िवरोध गरकेो छैन। 15 तर पत्नीले गरकेो शपथ
वा वाचा बन्धन चाल पाएर पितले भङ्ग गरी िदन्छ भने शपथ वा वाचा
बन्धन भङ्ग गिरिदएकोमा उत्तरदायी ितनको लोग्ने हुनेछ।”

16 पित-पत्नी तथा िववाह पूवर् आफ्नो आमा-बाबुको घरमा बसेकी
जवान केटीको िवषयमा परमप्रभुले मोशालाई िदनु भएको िनयमहरू
ियनीहरू न ैहुन्।

इस्राएलीहरूकोइस्राएलीहरूको िमद्यानीहरूिसतिमद्यानीहरूिसत ययुदु्धद्ध

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “िमद्यानीहरूले
इस्राएलीहरू मािथ गरकेो अन्यायमा ितनीहरूलाई दण्ड
देऊ। त्यस पिछ, मोशा, ितमी ितम्रा िपता-पुखार्हरूिसत

िमल्न जानेछौ।”

गन्ती 29:11 110 गन्ती 31:2
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3 यसथर् मोशाले मािनसहरूलाई यसो भने, “िमद्यानीहरूिसत बद्ला
िलन यदु्ध गनर्को िनिम्त ितमीहरूले आफ्नो मािनसहरूबाट सेनाहरू
तयार पार। 4 इस्राएलीहरूको प्रत्येक कुलबाट एक हजार मािनसहरू
िनकाल्नु पछर् । 5 इस्राएलीहरूको बाह्र कुलहरूबाट बाह्र हजार सेनाहरू
हुनेछन्।”

6 मोशाले बाह्र हजार इस्राएलीहरू यदु्धमा पठाए। ितनले पूजाहारी
एलाजारको छोरो पीनहासलाई पिन ितनीहरूिसत पठाए। पीनहासले
आफूिसत पिवत्र चीजहरू यदु्ध-ध्वनी तथा तुरहीहरू िलएर गए। 7

परमप्रभुको आज्ञा बमोिजम इस्राएली सेनाहरू िमद्यानी मािनसहरू
िवरूद्ध लडे। ितनीहरूले त्यस अञ्चलमा भएका प्रत्येक िमद्यानी
पुरूषलाई मार।े 8 ितनीहरूले एवी, रकेेम, सूर, हूर र रवेार् गरी पाँच जना
िमद्यानी राजाहरू मािरिदएर बोरको छोरो िबलामलाई पिन ितनीहरूले
मार।े

9 इस्राएली मािनसहरूले िमद्यानी स्त्रीहरूलाई र बाल-बच्चाहरूलाई
कैद गर ेअिन ितनीहरूको सब ैसम्पित्त, सब ैगाई-वस्तु तथा भेंडाहरू
पिन लगे। 10 ितनीहरूले िमद्यानीहरूको गाँउ-वस्ती तथा शहरहरू पिन
जलाई िदए। 11 इस्राएलीहरूले ितनीहरूको मािनस तथा पशुहरू मोशा,
पूजाहारी एलाजार अिन 12 इस्राएली अरू मािनसहरूकहाँ ल्याए।
यदु्धमा ितनीहरूले जे जित िलए सब ैइस्राएलीहरूको छाउनीमा ल्याए।
इस्राएली मािनसहरूको छाउनी मोआबको यदर्न बेंसीमा िथयो। त्यो
यरीहोदेिख पारी यदर्न नदीको पूवर्पिट्ट िथयो। 13 तब मोशा पूजाहारी
एलाजार तथा इस्राएली प्रमुख व्यिक्तहरू छाउनीबाट बािहर ती
सेनाहरूलाई भेट्न गए।

14 मोशा इस्राएली एक हजार सेनाका सेनापित र एक सय सेनाका
सेनापितहरूिसत जो यदु्धबाट फकेर् का िथए अत्यन्त ैक्रोिधत भएका िथए।
15 मोशाले ितनीहरूलाई भने, “यी स्त्रीहरूलाई ितमीहरूले िकन िजउँदो
राख्यौ? 16 छुट्टानाम भएका स्त्रीहरूले िबलामको उपदेश अनुसार
इस्राएलीका मािनसहरूलाई यी स्त्रीहरूले परमप्रभु देिख टाढा गराउन
प्रभािवत गराएका िथए। यही कारणले मािनसहरूमा िवपित्त पिन
आइलागेको िथयो। 17 यसकारण ती सब ैबालकहरूलाई मार र ती
पुरूषहरूिसत सहवास भएका सब ैस्त्रीहरूलाई मार। 18 तर शारीिरक
सम्बन्ध नगरकेा कन्ये केटीहरूलाई ितमीहरूको िनिम्त राख। 19

ितमीहरू सात िदन सम्म छाउनी बािहर रहनु पछर् । ितमीहरू मध्ये प्रत्येक
व्यिक्त अथवा ितमीहरूका कैदीहरू जसले कुन ैव्यिक्तलाई मारकेो छ
अथवा मरकेो लाश छोएकोछ उसले आफैं लाई तेस्रो िदन र सातौं िदनमा
शुद्ध पानर् ुपछर् । 20 ितमीहरूले प्रत्येक लुगा, छालाले बिनएको प्रत्येक
चीज, बाख्राको भुत्लाले बिनएको प्रत्येक चीज तथा काठले बिनएको
प्रत्येक चीज सब ैशुद्ध पानर् ुपछर् ।”

21 त्यसपिछ पूजाहारी एलाजारले यदु्धमा गएका सब ैसेनाहरूलाई
भने, “परमप्रभुले मोशालाई यस्तो आज्ञा गनर् ु भएको छ, 22 सुन, चाँदी,
काँसो, फलाम, जस्ता र सीसा चीजहरू 23 आगोलाई प्रितरोध गनेर्
प्रत्येक कुरालाई आगो प्रयोग गररे शुद्ध पानर् ु पछर्  अिन यसलाई
शुद्धीकरणको पानीले शुद्ध गनर् ुपछर् , तब यो शुद्ध हुनेछ। ितमीहरूले प्रत्येक
कुरालाई पानीिसत अवश्य ैशुद्ध गनर् ु पछर्  त्यो आगोले प्रितरोध गनेर्
सिकदनै। 24 सातौं िदनमा आफ्नो लुगा-फाटाहरू धुनु पछर्  अिन
ितमीहरू शुद्ध हुनेछौ। त्यसपिछ ितमीहरू छाउनीिभत्र पस्नु।”

25 त्यसपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 26 “पूजाहारी एलाजार
सारा समुदायका प्रधानहरू र ितमीले सब ैकैदीहरू, पशुहरू र सेनाहरूले
यदु्धबाट ल्याएका सब ैचीजहरू गन। 27 तब यदु्धमा गएका सेनाहरू र
अरू बाँकी इस्राएली मािनसहरू माझ भाग लगाऊ। 28 मािनस, गाई-
वस्तु, भेंडा र गधा यी सब सेनाहरूले यदु्धबाट ल्याएका प्रत्येक पाँच सय
चीजहरूबाट परमप्रभुको िनिम्त एउटा कर िहसाबमा राख। 29

ितनीहरूको अशकंो आधा अशं यी चीजहरू िलएर परमप्रभुको िनिम्त
भेटी स्वरूप पूजाहारी एलाजारलाई देऊ। 30 प्रत्येक पचास
चीजहरूबाट (जो मािनसहरू गाइहरू, गधाहरू, भेंडा र अन्य पशुहरूलाई
सिमिलत गछर् ) आधा भाग इस्राएलीहरूलाई िदएकाबाट एउटा िलएर
लेवीहरूलाई देऊ जसले परमप्रभुको पिवत्र पालको हेर चाह गछर् ।”

31 परमप्रभुले मोशालाई िदनुभएको आज्ञा अनुसार मोशा र पूजाहारी
एलाजारले इस्राएली सेनाहरूले यदु्धबाट ल्याएका समानहरू िवतरण गर।े
32 इस्राएली सेनाहरूले यदु्धबाट यी पशु र मािनसहरू ल्याएका िथएः

भेंडा 6,75,000, 33 गाई-गोरू 72,000, 34 गधा 61,000 अिन 35

स्त्रीहरू 32,000 यी स्त्रीहरू हुन् जसले पुरूषिसत शारीिरक सम्बन्ध
राखेका िथएनन्। 36 ती सेनाहरू जो यदु्धमा गएका िथए ितनीहरूले
3,37,500 भेंडाहरू पाए। 37 ितनीहरूले आफ्नो भागबाट 675 वटा
भेंडाहरू परमप्रभुलाई चढाए। 38 ितनीहरूले पाएका 36,000 गाई-
गोरूहरूबाट परमप्रभुलाई 72 वटा कर िहसाबमा चढाए। 39 ितनीहरूले
30,500 गधाहरू पाए र यसबाट परमप्रभुलाई 61 वटा कर िहसाबमा
चढाए। 40 ितनीहरूले 16,000 स्त्रीहरू पाए र यसबाट परमप्रभुलाई
31 जना कर िहसाबमा चढाए। 41 परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भए झैं
मोशाले यी सब उपहारहरू परमप्रभुको िनिम्त पूजाहारी एलाजारलाई
िदए।

42 यदु्धमा गएका सेनाहरूले ल्याएको सम्पित्तबाट मोशाले बाँडेको
इस्राएली मािनसहरूको आधा भाग यस्तो िथयोः 43 भेंडा 3,36,500,
44 गाई-गोरू 36,000, 45 गधा 30,500, 46 स्त्रीहरू 16,000 47

यसरी इस्राएली मािनसहरूको भागमा परकेा पशु र मािनसहरूबाट
प्रत्येक पचासमा एउटा गरी िलएर मोशाले परमप्रभुको पिवत्र पालको रक्षा
गनेर् लेवीहरूलाई िदए। परमप्रभुको आज्ञा बमोिजम मोशाले यसो गर।े

48 त्यसपिछ एक हजार इस्राएली सेनाका कप्तानहरू र एक सय
सेनाका कप्तानहरू मोशाकहाँ आए। 49 ितनीहरूले मोशालाई भने,
“हामी तपाईकंा सेवकहरूले हाम्रा अधीनमा रहेका सब ैसेनाहरू गन्यौ
ितनीहरू मध्ये हामीले कसलैाई पिन गुमाएनौं। 50 हामीले सुनका
चीजहरूः परैा, बाला, छाप, औठंी, कुण्डल र बाजूहरू त्यो हामीले हाम्रो
परमप्रभुलाई उपहार जस्त ैपरमप्रभूको अिघ हाम्रो आफ्न ैप्रयािश्चतको
िनिम्त चढायौ।”

51 मोशा र एलाजारले ितनीहरूबाट सुनको गहनाहरू थापे। 52 ती
सब ैएक हजार सेनाहरूका र एक सय सेनाहरूका कप्तानहरूले चढाएको
सुनको ओजन 16,750 शेकेल िथयो। 53 सेनाहरू मध्ये प्रत्येकले
आफ्नो िनिम्त केही चीजहरू िलएका िथए। 54 यसथर् मोशा र पूजाहारी
एलाजारले परमप्रभु अिघ इस्राएली मािनसहरूको स्मृित िचन्ह स्वरूप ती
सुनको गहनाहरू एक हजार र एक सय सेनाहरूका कप्तानहरूबाट िलएर
भेट हुने पालमा राखे।

यदयदर्र्नन नदीकोनदीको पूवपूवर्र् पिट्टपिट्ट बसबसेेकाका ककुुलल समूहहरूसमूहहरू

रूबेन र गाद वंशका मािनसहरूको धेर-ैधेर ैगाई-वस्तुहरू
िथए। यसथर् जब ितनीहरूले याजेर र िगलादको भूिम देखे
ितनीहरूले ती ठाँउहरू पशुपालनको िनिम्त उपयकु्त सम्झे।

2 यसथर् रूबेन र गाद कुलका मािनसहरू मोशा, पूजाहारी एलाजार तथा
इज्राएली मािनसहरूको प्रधानहरूकहाँ गई भने, 3 “अतारोत, दीबोन,
याजेर, िनम्रा, हेसबोन, एलाले, सबाम, नबो अिन बओन 4 जुन भूिम
परमप्रभुले इस्राएली मािनसहरूको िनिम्त िजत्नु भएको िथयो, ती
भूिमहरू पशु पालनको िनिम्त उिचत रहेकोले र हामी तपाईकंो
सेवकहरूकहाँ गाई-वस्तु धेर ैभएकोले। 5 यिद तपाई ंहामीिसत खशुी
हुनुहुन्छ भने ती भूिमहरू हामीलाई िदइयोस्। हामी यदर्न नदी पारी जानु
नपरोस्।”

6 मोशाले रूबेनका मािनसहरू र गादका कुल समूहलाई भने,
“ितमीहरूका दाज्यू-भाइहरू यदु्धमा जानु पछर् । जब ितमीहरू यहाँ सदा-
सवर्दा बस्दा? 7 यदर्न नदी पारी परमप्रभुले ितनीहरूलाई िदन चहानु
भएको भूिममा जानलाई िकन ितमीहरू इस्राएली मािनसहरूलाई
िनरूत्सािहत पानर् चेष्टा गिररहेकाछौ? 8 ितमीहरूका बाबुहरूले पिन
त्यस ैगरकेा िथए जित बेला मलेै ितनीहरूलाई कादेश-बनेर्बाट त्यो
भूिमको जाँच गनर् पठाएको िथएँ। 9 ितनीहरू एश्कोल बेंसी सम्म पुगे
अिन त्यो भूिमको िनरीक्षण पिन गर ेतर ितनीहरूले इस्राएलका
मािनसहरूलाई परमप्रभुले िदनु भएको भूिममा जान हतोत्सािहत बनाए।
10 यसथर् ती मािनसहरूिसत परमप्रभु िरसाउनु भयो र शपथ गनर् ु भयो
िक, 11 ‘बीस अिन बीस भन्दा वेशी उमेर पुगेका मािनसहरू जो िमश्रबाट
आएका छन् ितनीहरूलाई मलेै अब्राहाम, इसहाक र याकूबलाई िदन्छु
भनी शपथ गरकेो भूिम देख्न पाउने छैनन्। 12 िकनभने कनज्जी,
यपून्नेका छोरो कालेब र नूनको छोरो यहोशू बाहेक ितनीहरू कसलेै पिन
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मलाई पूणर् रूपले िवश्वास गरनेन्। यपून्नेका छोरो कालेब र नूनको छोरो
यहोशूले मात्र मलाई िवशवास गर।े’

13 “इस्राएली मािनसहरूिसत परमप्रभु क्रोिधत हुनुभयो र उहाँको
नजरमा ती मािनसहरू जसले दषु्टता देखाएका िथए सब ैनष्ट नहोउन्जेल
चालीस बषर् सम्म उहाँले ितनीहरूलाई मरुभूिममा यता उता डुलाउनु
भयो। 14 हे पािपष्टका सन्तानहरू हो। ितमीहरू इस्राएली
मािनसहरूमािथ परमप्रभुको क्रोध पानर् ितमीहरूले आफ्ना पुखार्हरूको
जग्गा ओगटेका छौ। 15 यिद ितमीहरूले उहाँलाई पछ्याउन छाडे
इस्राएली मािनसहरूलाई उहाँले यही मरुभूिममा न ैत्याग्नु हुनेछ र
ितमीहरूले सब ैमािनसहरूलाई ध्वंश पानेर्छौ।”

16 तर रूबेन र गाद कुलका मािनसहरू मोशाकहाँ गएर भने, “हामी
यहाँ आफ्नो गाई वस्तुहरूको िनिम्त गोठ तथा जहान बाल-बच्चाहरूको
िनिम्त शहर तयार पाछौर्। 17 तब यहाँ भएका मािनसहरूबाट हाम्रा
नानीहरूको बचाऊ हुन्छ। तर हामी अन्य इस्राएली मािनसहरूलाई स-
हषर्साथ उनीहरूको भूिममा पुयार्उन सहायता गछौर्। 18 जबसम्म ती
मािनसहरूले आफ्नो-आफ्नो िहस्साको भूिम पूर ैदखलमा गदैर्नन्
तबसम्म हामी आफ्नो घर फकेर् र आउने छैनौं। 19 यदर्न नदी पािरको
जमीन हामी िलने छैनौ कारण हाम्रा जमीन यदर्न नदी वािर, पूवर् पिट्ट नै
हुनेछ।”

20 तब मोशाले ितनीहरूलाई भने, “यिद ितमीहरू यी सब कामहरू
गछौर् भने यो भूिम ितमीहरूकै हुन्छ। तर ितमीहरूका सेनाहरू परमप्रभु
सम्मुख यदु्धमा जान ैपछर् । 21 ितमीहरूका सेनाहरूले यदर्न नदी पार गरी
शत्रुहरूलाई बलपूवर्क त्यो भूिमबाट िनकाल्नु न ैपछर् । 22 ितमीहरू त्यित
बेला आफ्नो घर फकर् नु सक्छौ जब परमप्रभुले हामीलाई पूरा भूिम िलन
सहायता गनर् ु हुन्छ। तब परमप्रभु र इस्राएलका मािनसहरूले
ितमीहरूलाई दोषी ठराउदनैन्। परमप्रभुले ितमीहरूलाई ितमीहरूको
भूिम ग्रहण गनर् िदनु हुन्छ। 23 तर यिद ितमीहरूले यी कामहरू गरनेौ
भने ितमीहरू परमप्रभुको इच्छा िवरूद्ध पाप गनेर्छौ र ितमीहरू िनश्चय
जान्दछौ िक ितमीहरूले त्यो पापको िनिम्त दण्ड पाउनेछौ। 24 गाई-
वस्तुहरूको िनिम्त गोठ र बाल-बच्चाहरूको िनिम्त शहरहरू बनाऊ, तर
याद गर िक ितमीहरूले आफ्नो प्रितज्ञा पूरा गनर् ुपछर् ।”

25 त्यसपिछ रूबेन र गाद कुलका मािनसहरूले मोशालाई भने, “हामी
तपाईकंा सेवक हौं, हजूर हाम्रा मािलक हुनुहुन्छ र हजूरले भन्नु भएको
काम हामी िनश्चय गनेर्छौं। 26 हाम्रा जहान बाल-बच्चाहरू र गाई-वस्तुहरू
यहीं िगलाद शहरमा रहनेछ। 27 तर हामी हजूरका दासहरू, जस्तो
मािलकको हुकुम हुन्छ परमप्रभुको अिघबाट यदर्न नदी पारी यदु्धमा
जानेछौं।”

28 तब मोशा, पूजाहारी एलाजारले आज्ञा िदए, नूनको छोरो यहोशू
अिन इस्राएली मािनसहरूका प्रधानहरूले ितनीहरूलाई आदर गनेर्छ।
29 मोशाले ितनीहरूलाई भने, “गाद र रूबेनका मािनसहरू यदर्न नदी
पार गरी परमप्रभुको अिघबाट िंहड्द ैयदु्धमा जानेछन् र ितमीहरूलाई
भूिम दखल गनर् ु सहायता गनेर्छन्। अिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई
िगलादको भूिम ितनीहरूकै भाग पानर् िदनेछौ। 30 तर यिद ितनीहरू
ितमीहरूिसत यदु्धमा गएनन् भने, ितनीहरूले कनान भूिममा
ितमीहरूिसत उत्तरािधकार भाग मात्र पाउने छन्।”

31 गाद र रूबेनका मािनसहरूले उत्तर िदए, “परमप्रभुबाट जो आज्ञा
हुन्छ त्यो पूरा गनर् हामी प्रितज्ञा गछौर्। 32 हामी यदर्न नदी पार गरी
परमप्रभुको अिघबाट हँुद ैकनानको भूिममा जानेछौ। अिन हाम्रो भूभाग
यदर्न नदीको पूवर् भाग हुनेछ।”

33 यसकारण मोशाले त्यो भूिम गादका मािनसहरू रूबेनका मािनसरू
अिन मनश्शेका आधा कुल समूहहरूलाई िदए। (मनश्शे यूसुफका छोरा
िथए।) त्यो भूिम एमोरीहरूको राज्य सीहोन र ओगका राज्य, बशानका
राजा सिम्मिलत हुन्छ। त्यो भूिममा विरपिरका सब ैशहरहरू सिम्मिलत
भए।

34 गादका मािनसहरूले दीबोन, अतारोत, अरोएर शहरहरू बनाए।
35 अतारोत-शोपान, याजेर, योगबहा, 36 बेत-िनम्रा, अिन बेथारान जुन
चािह सुरिक्षत शहरहरू िथए अिन ितनीहरूको झुण्डको िनिम्त भेंडाको
खोरहरू िनमार्ण गरकेा िथए।

37 रूबेनका कुलले हेशबोन, एलाले, िकयार्तमै, 38 नबो, बालमोन र
िसब्मा यसलाई नयाँ बनाए। ितनीहरूले नेबो र बालमोन नाम पिरवत्तर्न

गिरिदए अिन ितमीहरूले शहरहरूलाई आफ्न ैनाम िदए जुन ितनीहरूले
िनमाणर् गरकेा िथए।

39 मनश्शेका छोरो माकीरको वंशका मािनसहरू िगलाद गए।
ितनीहरूले एमोरीहरूका शहरहरू िजते र त्यही बसे। 40 यसकारण
मनश्शेका छोरो माकीरलाई मोशाले िगलाद िदए अिन ितनीहरू त्यही
स्थायी भई बसे। 41 मनश्शे कुलका याईर गई त्यहाँका साना-साना
शहरहरू िजते। तब ितनीहरूले ती शहरहरूको नाम याईरका शहरहरू,
स-साना राखे। 42 नोबहले केनात र यसका स-साना शहरहरू परािजत
गर ेउसलाई सब ैठाउँहरूलाई उसको आफ्न ैनाम नोबह िदए।

िमश्रदिमश्रदेेशबाटशबाट इस्राएलीहरूकोइस्राएलीहरूको यात्रायात्रा

मोशा र हारूनको नेतृत्वमा दल-दलमा आएका
इस्राएलीहरूको यात्रा िववरण यस प्रकारका छन्।
ितनीहरूको यात्रा िववरण सिहत ियन ैजग्गाहरूबाट यात्रा

गरकेा हुन्। 2 मोशाले इस्राएलीहरूको यात्रा िववरण परमप्रभुको इच्छा
अनुसार लेखे।
3 पिहलो महीनाको पन्ध्रौं िदन ितनीहरूले रामसेसबाट यात्रा शुरू गर।े
िनस्तार-चाडको पिछल्लो िबहान इस्राएलीहरूले िमश्र देशवािसहरूको
सामुन्नेबाट साहिसलो प्रकारले यात्रा गर।े 4 त्यस समय िमश्रीहरूले
ितनीरूको पिहला जन्मेका छोराहरूलाई गाड्द ैिथए जब ितनीहरूलाई र
ितनीहरूका देवताहरूलाई परमप्रभुले न्याय गरकेा िथए।
5 इस्राएलका मािनसहरू रामसेसबाट यात्रा गरी सुक्कोत पुगे। 6

सुक्कोतबाट ितनीहरूले एताम पुगेर मरुभूिमको िकनारमा छाउनी हाले।
7 ितनीहरूले एतामबाट यात्रा गररे बाल-सपोनको नजीक पीहहीरोतमा
गए। ितनीहरूले िमग्दोल नजीक छाउनी हाले।
8 ती यात्रीहरू पीहहीरोतबाट गएर समुद्रको बीचबाट मरुभूिममा पसे
एतामको मरुभूिममा तीन िदन सम्म यात्रा गरी ितनीहरूले मारामा छाउनी
बसाले।
9 ितनीहरूले माराबाट यात्रा गरी एलीम पुगे। त्यहाँ बाह्रवटा पानीको
फोहराहरू सत्तरीवटा खजूरको रूखहरू िथए। यसकारण ितनीहरूले
त्यहीं छाउनी बसाले।
10 ती मािनसहरूले एलीमबाट यात्रा गरी लाल-समुद्र नजीक छाउनी
हाले।
11 ितनीहरूले लाल-समुद्रबाट यात्रा गरी सीन मरुभूिममा छाउनी हाले।
12 ती मािनसहरूले सीन मरुभूिमबाट यात्रा गरी दोफकामा छाउनी
हाले।
13 ती मािनसहरूले दोफकाबाट यात्रा गरी आलूशमा छाउनी हाले।
14 ती मािनसहरूले आलूशबाट यात्रा गरी रपीदीममा छाउनी हाले।
त्यस ठाँउमा मािनसहरूको िनिम्त िपउने पानी िथएन।
15 ती मािनसहरूले रपीदीमबाट यात्रा गरी सीन ैमरुभूिममा आफ्नो
छाउनी हाले।
16 ती मािनसहरूले सीन ैमरुभूिमबाट यात्रा गरी िकब्रोथ-हत्तावामा
छाउनी हाले।
17 ती मािनसहरूले िकब्रोथ-हत्तावाबाट यात्रा गरी हसेरोतमा छाउनी
हाले।
18 ती मािनसहरूले हसेरोतबाट यात्रा गरी िरत्मामा छाउनी हाले।
19 ती मािनसहरूले िरत्माबाट यात्रा गरी िरम्मोन परशेमा छाउनी हाले।
20 ती मािनसहरूले िरम्मोन-परशेबाट यात्रा गरी िलब्नामा छाउनी हाले।
21 ती मािनसहरूले िलब्नाबाट यात्रा गरी िरस्सामा छाउनी हाले।
22 ती मािनसहरूले िरस्साबाट यात्रा गरी केहेलातामा छाउनी हाले।
23 ती मािनसहरूले केहेलाताबाट यात्रा गरी पवर्त शेपेरमा छाउनी हाले।
24 ती मािनसहरूले पवर्त शेपेरबाट यात्रा गरी हरादामा छाउनी हाले।
25 ती मािनसहरूले हरादाबाट यात्रा गरी मखेलोतमा छाउनी हाले।
26 ती मािनसहरूले मखेलोतबाट यात्रा गरी तहतमा छाउनी हाले।
27 ती मािनसहरूले तहतबाट यात्रा गरी तेरहमा छाउनी हाले।
28 ती मािनसहरूले तेरहबाट यात्रा गरी िमत्कामा छाउनी हाले।
29 ती मािनसहरूले िमत्काबाट यात्रा गरी हरामोनामा छाउनी हाले।
30 ती मािनसहरूले हरामोनाबाट यात्रा गरी मसेरोतमा छाउनी हाले।
31 ती मािनसहरूले मसेरोतबाट यात्रा गरी बिन-याकानमा छाउनी हाले।
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32 ती मािनसहरूले बिन-याकानबाट यात्रा गरी होरहिगद-गादमा छाउनी
हाले।
33 ती मािनसहरूले होरहिगद-गादबाट यात्रा गरी योतबातामा छाउनी
हाले।
34 ती मािनसहरूले योतबाताबाट यात्रा गरी अब्रोनामा छाउनी हाले।
35 ती मािनसहरूले अब्रोनाबाट यात्रा गरी एस्योन-गेबेरमा छाउनी हाले।
36 ती मािनसहरूले एस्योन-गेबेरबाट यात्रा गरी सीन मरुभूिमको
कादेशमा छाउनी हाले।
37 ती मािनसहरूले कादेशबाट यात्रा गरी होरमा छाउनी हाले। यो ठाँउ
एदोम देशको िसमानाको पवर्त हो। 38 परमप्रभुको आज्ञालाई पालन
गररे, पूजाहरूरी हारून होर पवर्त मािथ गए अिन त्यहाँ मर।े हारून मरकेो
िदन पाँचौं महीनाको पिहलो िदन िथयो र इस्राएलीहरूले िमश्र छोडको
चालीस बषर् पुगेको िथयो। 39 जब हारूनको मृत्य ुहोर पवर्तमा भयो
ितनको उमेर 123 बषर् भएको िथयो।
40 कनान देशको नेगवमा अराद भन्ने एउटा शहर िथयो। त्यस ठाँउमा
कनानको राजाले इस्राएली मािनसहरू आइरहेको सुने। 41 ती
मािनसहरूले होर पवर्तबाट यात्रा गरी सल-मोनामा छाउनी हाले।
42 ती मािनसहरूले सल-मोनाबाट यात्रा शुरू गरी पूनोनमा छाउनी
हाले।
43 ती मािनसहरूले पूनोनबाट यात्रा गरी ओबोतमा छाउनी हाले।
44 ती मािनसहरूले ओबोतबाट यात्रा गरी मोआबका िसमानामा रहेको
इय्ये-अबारीममा छाउनी हाले।
45 ती मािनसहरूले इय्ये-अबारीमबाट यात्रा गरी दीबोन-गादमा छाउनी
हाले।
46 ती मािनसहरूले दीबोन-गादबाट यात्रा गरी अल्मोन-िदब्लातमैमा
छाउनी हाले।
47 ती मािनसहरूले अल्मोन-िदब्लातमैबाट यात्रा गरी नबोको नजीक
अबारीमको पवर्तमा छाउनी हाले।
48 ती मािनसहरूले अबारीमको पवर्तबाट यात्रा गरी यरीहोको पारीको
यदर्न नदीको नजीक मोआबको यदर्न बेंसीमा छाउनी हाले। 49

मोआबको मदैानमा ती मािनसहरूले यदर्न नदीको िकनार यदर्न बेंसीमा
बते-योशी-मातदेिख आबेल-शीित्तम सम्म छाउनी हाले।

50 यरीहोको पािर यदर्न नदी नजीकै मोआबको मदैानमा परमप्रभुले
मोशालाई भन्नुभयो, 51 “इस्राएलीहरूलाई भन: जब ितमीहरू कनान
भूिममा यदर्न नदी पार गछौर्, 52 ितमीहरूले ती कनानमा बस्नेहरूलाई
जबरजस्ती खेद्न ुपछर् । ितमीहरूले ितनीहरूका सब ैखोपेर बनाएको
मूिर्तहरू र धातुको मूिर्तहरू नष्ट पािरिदनु पछर् । ितनीहरूको डाँडाका
थानहरू सब भत्काइिदनु पछर् । 53 मलेै ितमीहरूलाई त्यो भूिम आफ्नो
दखलमा राख्न िदएकोले ितमीहरूले त्यसमा बसो बास गनर् ु पछर् । 54

ितमीहरूको सम्मािनत राजवंश अनुसार ितमीहरूका भूिमका भागहरू
िचठ्ठा लगाएर लजैाऊ। ठूला भागहरू ठूला पिरवारहरूलाई अिन साना
भाग साना पिरवारहरूलाई देऊ। जहाँ-जहाँ िचट्ठा पछर्  त्यही भूिम लेऊ
ितनीहरूले ितमीहरूको भाग ितमीहरूको िपता-पूखार्हरूको पिरवार
अनुसार पाउँनेछौ।

55 “यिद ितमीहरूले ती त्यहाँका बािसन्दाहरूलाई बलपूवर्क लखेटेनौ
भने त्यहाँ रहेकाहरू ितमीहरूको िनिम्त ितनीहरू आँखामा िवझेको
छेस्का अथवा शरीरमा िबझेको काँढा झैं हुनेछ। ितमीहरू बसेको भूिममा
ितनीहरूले ितमीहरूलाई झझंटमा फसाउनेछन्। 56 तब म
ितमीहरूलाई त्यही व्यवहार गनेर्छु जो मलेै ितनीहरूिसत गुछर्  भनी
योजना बनाएकोछु।”

कनानकोकनानको िसमानाहरूिसमानाहरू

परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई यो आदेश देऊः जब ितमीहरू कनान देशमा
पस्नेछौ, ितमीहरूलाई िदइएको भूिमको िसमाना यस प्रकार

हुनेछ। 3 त्यस भूिमको दिक्षण ितर एदोमको नजीक सीन मरुभूिमको
केही भाग रहनेछ। त्यस भूिमको दिक्षणी िसमाना खारा समुद्रको पूवर्
भागबाट न ैशुरू हुनेछ। 4 यो िसमानाले अक्राबीमको दिक्षणी भाग नाघेर
सीन मरुभूिम हँुद ैयसको दिक्षण भागको िसमाना कादेश-वनेर् पनेर्छ। यस

िसमानाले हसार अददूार पुगेर आस्मोन नाघ्नेछ। 5 िसमाना
अस्मोनबाट िमश्र नदी ितर जानेछ र यो भूमध्य समुद्रमा गई टुिङ्गन्छ। 6

यसको पिश्चमी िसमान भूमध्य समुद्रको िकनार हुनेछ र यो ितमीहरूको
देशको पिश्चमी िसमाना हो। 7 अब आयो ितमीहरूको भूिमको उत्तरी
िसमानाः यो िसमाना भूमध्य समुद्र हँुद ैहोर पवर्तसम्म जानेछ। 8 होर
पवर्तबाट उत्तरी िसमाना फैिलएर सोझो लेबो-हमात पुग्नेछ र त्यसपिछ यो
सदादसम्म फैिलएर जानेछ। 9 ितमीहरूको उत्तरी िसमाना फैिलएर
िसप्रोन सम्म गई हसर एनानमा टुिङ्गनेछ। 10 ितमीहरूको देशको पूवीर्य
िसमाना हसर-एनान देिख शपाम सम्म जानेछ। 11 शपामबाट यो
िसमाना ऐनको पूवर् भएर िरब्लासम्म जान्छ र पहाडबाट ओह्रालो हँुदै
गालील समुद्रको छेउ सम्म जानेछ। 12 त्यसपिछ िसमाना यदर्न नदी
ितर फैिंलद ैखारा समुद्रमा अन्त हुनेछ। ितमीहरूको भूिमको विरपिरका
िसमानाहरू ियन ैहुन्।”

13 यसथर् मोशाले इस्राएलका मािनसहरूलाई यो आदेश िदए,
“ितमीहरूले पाउने भूिम यही न ैहो। ितमीहरूले आफ्नो नौं कुलहरू र
मनश्शे कुलको आधा समूहहरू गरी साढे नौ कुलहरूमा िचठ्ठा गररे भूिम
िवतरण गनेर्छौ। 14 रूबेन, गाद आफ्नो िनिम्त भूिमको िहस्सा िलई
सके। 15 ती अढाई कुलका समूहहरूले यदर्न नदी पूवर् यशीहोको नजीक
आफ्नो िनिम्त भूिम िलए।”

16 त्यसपिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 17 “यी मािनसहरू
पूजाहारी एलाजार अिन नूनका छोरो यहोशूले ितमीहरूलाई भूिम
िवतरणमा सहायता गनेर्छन्। 18 प्रत्येक कुलसमूहबाट एकजना प्रमुखले
पिन भूिम िवतरण कायर्मा सहायता गनेर् छ। 19 ती कुलसमूह
नायकहरूको नाम यस प्रकार छः
यहूदाको कुलबाट यपून्नेका छोरो कालेब,
20 िसमोनको कुलबाट अम्मीहूदको छोरो शेमूएल,
21 िबन्यामीनको कुलबाट िकसलोनको छोरो एलीदाद,
22 दानको कुलबाट योगीलीको छोरो बुक्की,
23 यूसुफको सन्तानहरू,
मनश्शे कुलबाट एपोदको छोरो हन्नीयल,
24 यूसुफको छोरो एप्रैम कुलबाट िसप्तानको छोरो कमूएल,
25 जबूलून कुलबाट पनार्कको छोरो एलीशापन,
26 इस्साकार कुलबाट अज्जानको छोरो पलतीयल,
27 आशेरको कुलबाट शलोमीको छोरो अहीहूद,
28 नप्तालीको कुलबाट अम्मीहूदका छोरो पदहेल।”

29 इस्राएली मािनसहरूलाई भूिम िवतरण कायर्मा परमप्रभुले यी
मािनसहरूलाई िनयकु्त गनर् ुभयो।

ललेेवीहरूकोवीहरूको शहरशहर

यरीहोदेिख पारी मोआबमा यदर्न नदीको निजकै यदर्न
बेंसीमा परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “इस्राएलका
मािनसहरूलाई भन िक ितनीहरूको िहस्सामा परकेो भूिमका

केही शहरहरू लेवीहरूलाई िदऊन्। ितनीहरूले ती शहरहरूको विरपिर
रहेका खकर् को भूिम पिन िदऊन्। 3 लेवीहरू ती शहरहरूमा बस्नेछन्
तथा ती गौचर भूिममा आफ्नो गाई-वस्तुहरू चनेर्छन्। 4 ितमीहरूले
लेवीहरूलाई शहरहरूका जुन-जुन खकर् हरू िदनेछौ त्यो शहरहरूको
पखार्लबाट 1,000 हात के्षत्र फैिलएको हुनुपछर् । 5 ितमीहरूले
शहरहरूलाई माझमा राखी त्यसको पूवर् पिट्ट 2,000 हात, पिश्चम पिट्ट
2,000 हात, उत्तर पिट्ट 2,000 हात र दिक्षण पिट्ट 2,000 हात गौचर
भूिम हुनु पछर् । ितनीहरूको शहरहरूको िनिम्त गौचर भूिम यही हुनेछ। 6

ितमीहरूले लेवीहरूलाई िदएको शहरहरूबाट छवटा शहरहरू बचाऊ
शहरहरूको िनिम्त रहनेछ। यिद कसलेै अञ्जानमा कसलैाई मार ेत्यो
व्यिक्त भागेर त्यहाँ आफ्नो रक्षाको िनिम्त बस्न सक्नेछ। यी छवटा
शहरहरू बाहेक ितमीहरूले लेवीहरूलाई बयालीसवटा शहरहरू िदनेछौ।
7 यसथर् ितमीहरूले लेवीहरूलाई जम्मा अठ्चालीसवटा शहरहरू र ती
शहरहरूको पिरपिरको खकर् हरू िदनेछौ। 8 इस्राएलका ठूलो पिरवार
समूहले धेर ैभूिम पाउँछ र इस्राएलका सानो पिरवार समूहले थोर ैभूिम
पाउँछ जसले धेर ैभूिम पाउँछ ितनीहरूले धेर ैशहरहरू िदनु पछर्  अिन ती
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जसले धेर ैभूिम पाउँछ ितनीहरूले केही शहरहरू लेवीहरूलाई िदनु
पछर् ।”

9 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 10 “इस्राएली मािनसहरूलाई भन
‘जब ितनीहरू यदर्न नदी तररे कनान देशमा पस्नेछन्, 11 ितनीहरूले
केही शहर चुन्नु पछर्  र ितनीहरूलाई सुरक्षा शहरहरू झैं तयार गनर् ु पछर् ।
यिद कुन ैव्यिक्तले कुन ैअकोर् व्यिक्तलाई अन्जानमा हत्या गर,े त्यो
हत्यारा आफ्नो सुरक्षाको िनिम्त त्यहाँ गई बस्न सक्छ। 12 त्यो हत्यारा
मािरने मािनसको आफन्तहरूको बद्लािलने िवचारबाट अिन अदालतले
हत्याराको कसुरमािथ न्यायोिचत िवचार नगरून्जेल सम्म त्यहाँ सुरिक्षत
रहन सक्छ। 13 यस्ता बचाऊ शहरहरू छवटा हुनेछन्। 14 जसमा
यदर्न नदीको पूवर्मा तीनवटा र कनान देशिभत्र तीनवटा हुनेछन्। 15 यी
शहरहरू, इस्राएलका मािनसहरूका िनिम्त सुरक्षा का शहरहरू हुनेछन्
िवदेशीहरू र यात्रीहरू त्यहाँ बस्नेछन्। यी मािनसहरू मध्ये यिद कसलेै
अन्जानमा कुन ैअकोर् व्यिक्तको हत्या गर ेत्यो व्यिक्त ती शहरहरू मध्ये
कुनमैा गएर शरण िलन सक्छ।’

16 “कसलैाई मानर् यिद कुन ैव्यिक्तले फलामको हितयार प्रयोग गरे
त्यो हत्यारा हो र त्यसले प्राण दण्ड पाउन ैपछर् । 17 यिद कुन ैव्यिक्तले
ढुङ्गाले िहकार्एर कसलैाई माछर्  भने, त्यो व्यिक्त पिन हत्यारा न ैहो र
त्यसलाई पिन प्राण दण्ड िदन ैपछर् । 18 यिद कसलेै दाउराले िहकार्एर
कसलैाई माछर्  भने त्यो पिन हत्यारा न ैहो र त्यसले पिन प्राण दण्ड
पाउन ैपछर् । 19 यिद हत्या भएको पिरवारको कुन ैसदस्यले ज्यानको
साटो ज्यान ैिलन चाहान्छ भने उसले त्यो हत्यारालाई खोजी मानर्
सक्छ।

20 “यिद कसलेै कसलैाई घृणा गररे घचेट्छ भने अथवा ऊसमािथ
केही चीज फ्याँक्छ अिन ऊ त्यसलेै मछर् , 21 अथवा घृणा गररे उसलाई
हातले िहकार्उँछ र त्यसको चोटले त्यो व्यिक्त मयोर् भने त्यो िहकार्उँने
व्यिक्त हत्यारा ठहिरन्छ, र उसलाई प्राण दण्ड िदनुपछर् । त्यो मनेर्
व्यिक्तको आफन्तले उसलाई भेटेर माछर्  भने उसले मानर् सक्छ।

22 “तर यिद कसलेै कसलैाई अन्जानमा मारकेो हो, अिन त्यो मनेर्
व्यिक्तमािथ मानेर् व्यिक्तको शत्रुता होइन, अथवा एक व्यिक्तले केिह चीज
फ्याँकछ र संयोग वश कसलैाई माछर्  भने यो मनेर् व्यिक्तमािथ घृणा
िथएन, 23 अथवा उसले माछुर्  भनी घचेटेको, कुन ैप्रहार गरकेो होइन
अथवा मानेर् व्यिक्तको त्यस्तो कुन ैयोजना न ैिथएन भने, अथवा त्यो
व्यिक्तले केही फ्याँक्दा कसलैाई लाग्यो अिन त्यो मयोर् भने त्यो
अन्जानमा घटेको घटना हो। 24 तब समूदायले मानेर् व्यिक्त र मनेर्
व्यिक्तका आफन्तहरू र हत्यारा बीचमा िनयम अनुसार न्याय गनर् ुपछर् ।
25 त्यो न्यायालयले मािनसलाई मनेर् मािनसका आफन्तहरूबाट मानर्
देखी बचाउँछ। र उसलाई फेिर सुरिक्षत शहरमा पठाइिदन्छ। हत्यारा
त्यही शहरमा रहनु पछर्  जब सम्म प्रधान पूजाहारी मदैर्न। (प्रधान
पूजाहारी अथर्त् पिवत्र तेलले अिभषेक गरकेो व्यािक्त या मुख्य
पूजाहारी।)

26 “तर यिद त्यो हत्यारा सुरिक्षत शहरको िसमानाबाट बािहर जान्छ,
जुन घरमा त्यो आफ्नो सुरक्षाको िनिम्त पुगेको िथयो, 27 अिन मािरने
व्यिक्तका आफन्तहरूले सुरिक्षत शहर िसमाना बािहर हत्यारालाई भेटे
हत्या भएको व्यिक्तका आफन्तहरूले त्यसलाई मानर् सक्छन्। हत्या
भएको व्यिक्तका आफन्तहरूको कुन ैदोष हुने छैन। 28 िकनभने त्यो
हत्यारा सुरिक्षत शहरमा प्रधान पूजाहारीको मृत्य ुपयर्न्त बस्नु पनेर् िथयो।
प्रधान पूजाहारीको मृत्य ुपिछ ितनी आफ्नो घर फकर् नु सक्छ। 29 यी
िनयमहरू ती मािनसहरू जहाँ कहीं बसे पिन ितनीहरूको िनिम्त सदा-
सवर्दाको िनिम्त कानुन भएर रहनेछ।

30 “यिद कुन ैव्यिक्तले कसलैाई मारकेो पूरा साक्षीहरू भए मात्र
उसलाई मृत्य ुदण्ड िदन सिकन्छ। एकजना व्यिक्तले िदएको गवाहीमा
मृत्य ुदण्ड िदन सिंकदनै।

31 “यिद एक व्यिक्त हत्यारा हो भने उसले प्राण दण्ड भोग्नै पछर् । पसैा
िलएर अथवा घूस खाएर प्राण दण्ड बिद्ल गनर् पाँइदनै। उसले प्राण दण्ड
भोग्नै पछर् ।

32 “यिद कुन ैव्यिक्तले कसलैाई माररे सुरिक्षत शहरमा आश्रय िलनु
गएको छ भने, त्यो व्यिक्त प्रधान पूजाहारी नमरून्जेल सम्म त्यहाँ बस्नै
पछर् , पसैा िदएर त्यो व्यिक्त आफ्नो घर फकर् न सकै्तन।

33 “िनदोर्ष व्यिक्तहरूको रगतले ितमीहरूको भूिमलाई दोिषत
नतुल्याऊ। यिद कसलेै हत्या गछर्  भने त्यसको औषधी एउटै छ, त्यो हो
प्राण दण्ड। अरू कुन ैत्यस्तो पथ छैन िक हत्यारालाई मुक्त पानेर्। 34 म
परमप्रभु हँु। म सधैँ इस्राएली मािनसहरूको साथमा ितनीहरूको भूिममा
रहनेछु। म त्यँही हुनेछु, यसथर् त्यस भूिमलाई िनदोर्ष मािनसहरूको
रगतले दोिषत नबनाऊ।”

सलोफादकीसलोफादकी छोरीहरूकोछोरीहरूको ददेेशश

मनश्शेको नाित माकीरको छोरो िगलादको सन्तानका
प्रधानहरू अिघ आए अिन मोशा र इस्राएली मािनसहरूका
प्रधानहरूलाई भने, 2 “परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई

िचठ्ठाद्वारा भूिम िवतरण गिरिदनु भनी हजूरलाई हुकुम िदनु भएको िथयो।
अिन हजूर हाम्रा मािलकलाई परमप्रभुले हाम्रा सन्तान सलोफादको अशं
चाँिह उनकी छोरीहरूलाई िदनु भनी िदनु भएको िथयो। 3 अब यिद ती
कन्याहरूको िववाह इस्राएलीहरू मध्येकै अन्य कुलका मािनसहरूिसत
भए त्यो ितनीहरूले पाएको भाग जमीनको हाम्रो कुलको भागबाट
कािटएर ती केटीहरूलाई िववाह गनेर्हरूकै भागमा िमल्ने छ। यसथर् यस
प्रकारले हामीले िचठ्ठामा पाएको भूिमको केिह अशं गुमाउने छैनौ। 4

इस्राएलीहरूको पुनस्थार्पनाको समय आउँछ र ती केटीहरूको पतैृक
सम्पित ितनीहरूले िववाह गरकेो पुरूषहरूको कुलमा िमल्नेछ र यसरी
हामीले हाम्रो िपता-पूखार्हरूबाट पाएको हाम्रो देशको भूिम गुमाउने
छौनौं।”

5 यसथर् परमप्रभुको िनदेर्शन अनुसार मोशाले इस्राएलीहरूलाई यस्तो
आदेश िदएः “यूसुफ कुलका मािनसहरूले जे भन्दछैन् त्यो सही हो। 6

सलोफादकी छोरीहरूको सम्बन्धमा परमप्रभुले िदनु भएको आदेशहरू
यी हुन्: हुन त ितनीहरूले आफूले मन पराएकोिसत िववाह गनर् सक्छन्
तर ितनीहरूले आफ्न ैिपता-पुखार्हरूको सन्तान िभत्र िववाह गनर् ुपछर् । 7

इस्राएलीहरूले पाएको भूिमको अशं अकोर् कुलका मािनसहरूलाई
हस्तान्तरण गनर् सिकदनै। प्रत्येक इस्राएली आफ्नो पतैृक सम्पित्त िभत्र
पनर् ुपछर् । 8 इस्राएली कुलको प्रत्येक छोरी जसले िपता-पुखार्हरूको
सम्पित्त पाएको छ उसले आफ्नो कुल िभत्रैको पुरूषिसत िबवाह गनर् ुपछर्
तािक िपता-पुखार्हरूको नामको भूिम आफ्नो कुल देिख बािहर
नजाओस्। 9 यसथर् एक कुलको मािनसहरूको भूिम अकोर् कुलको
मािनसहरू मािथ हस्तान्तरण गनर् ु नपरोस्। आफ्नो कुलको भूिम आफ्नै
कुलमा रही रहोस्।”

10 सलोफादकी छोरीहरूले त्यस ैगर ेजो परमप्रभुले मोशालाई आदेश
िदनु भएको िथयो। 11 ितनकी छोरी महला, ितसार्, होग्ला, िमल्का र
नोआले आफ्न ैकाकाको छोराहरूिसत िववाह गर।े 12 ितनीहरूले
यूसुफका छोरा मनश्शेका कुलहरूमा न ैिववाह गर ेर ितनीहरूको पतैृक
भूिम ितनीहरूकै िपता-पुखार्हरूको वंशिभत्रै रह्यो।

13 यरीहोको पािरपिट्ट यर्दन नदीको िकनार निजक मोआबको
मदैानमा परमप्रभुले मोशा माफर् त इस्राएलका मािनसहरूलाई िदनु भएको
आदेश र िनयमहरू यी न ैहुन्।

गन्ती 35:9 114 गन्ती 36:13



1

व्यवस्थाव्यवस्था

मोशामोशा इस्राएलीहरूइस्राएलीहरू ससँँगग ककुुरारा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ

जब इस्राएलीहरू यदर्न नदीको पूवर्पिट्ट सूप पािरपिट्टबाट
पारान मरुभूिममा अिन तोफेल, लाबान, हासेरोत अिन
दीसाहाब शहरहरूको बीचमा यदर्न बेंसी िथए, त्यस समयमा

मोशाले ितनीहरूलाई िदएको संदेश यही िथयो।
2 सेईर पवर्त भएर होरबे पवर्तबाट कादेश बनेर् पुग्नु मात्र एघार िदन

लाग्छ। 3 तर इस्राएलीहरूलाई िमश्र देशदेिख यस ठाउँमा पुग्न चालीस
बषर् लाग्यो। मोशाले ितनीहरूलाई चालीसौं बषर्को एघारौं महीनाको
पिहलो िदन परमप्रभुले आदेश गनर् ु भएको प्रत्येक कुरा भने। 4

परमप्रभुले हेशबोनमा राज्य गनेर् एमोरीहरूका राजा सीहोन र
अश्तारोतमा र एदरईेमा बस्ने बाशानका राजा ओगलाई िजतेपिछ यस्तो
भएको िथयो। 5 यदर्न नदीको पूवर्पिट्ट मोआब देशमा परमप्रभुले िदनु
भएको आज्ञाहरू मोशाले इस्राएलका मािनसहरूलाई सुनाए। मोशाले
भने,

6 “होरबे पवर्तमा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभयो,
‘ितमीहरू यस पवर्तमा धेर ैिदनसम्म बस्यौ। 7 अब पहाडी के्षत्रितर जाऊ
जहाँ अमोरीहरू बस्छन्। त्यहाँ सब ैभूिमहरूको चारिैतर जाऊ। यदर्नको
बेंसीमा जाऊ, पवर्तहरूमा, तराईहरूमा, नेगेवमा, समुद्रका िकनारमा,
कनान अिन लबानोन अिन यूफे्रिटससम्म जाऊ। 8 हेर! म ितमीहरूलाई
त्यो भूिम िंददछुै, जाऊ अिन त्यस भूिममा बस, मैंले ितमीहरूका िपता-
पुखार् अब्राहाम, इसहाक, अिन याकूब र ितनीहरूका भावी
सन्तानहरूलाई यो भूिम िदने प्रितज्ञा गरकेो िथएँ।’”

मोशामोशा अगुवाहरूअगुवाहरू छान्छन्छान्छन्

9 मोशाले भने, “त्यस समयमा मलेै भनेको िथएँ, ‘म ितमीहरूको
हेरचाह गनर् ु सिक्तनँ। 10 अिन झन् अिहले त परमप्रभु ितमीहरूको
परमेश्वरले यित धेरभैन्दा धेर ैमािनसहरू बढाउनु भयो ितमीहरू
आकाशको ताराहरू झैं भिरएका छौ। 11 अिहले परमप्रभु ितमीहरूका
िपता-पुखार्का परमेश्वर परमप्रभुले ितमीहरूलाई हजार गुणा संख्या बेशी
बनाऊन् अिन प्रितज्ञा गनर् ु भए अनुसार न ैितमीहरूलाई आशीवार्द
िदऊन्। 12 तर म ितमीहरूको हेरचाह गनर् र आफैं  ितमीहरूका
झगडा़हरू समाधान गनर् असमथर् छु। 13 यसकारण ितमीहरूले आफ्ना
कुलहरूबाट ज्ञान, िववेक तथा अनुभव भएका मािनसहरू छान म
ितनीहरूलाई ितमीहरूको अगुवा बनाउनेछु।’

14 “अिन ितमीहरूले भन्यौ, ‘यसो गनर् ु असल काम हो।’
15 “यसकारण मलेै ितमीहरूद्वारा चुनेका बुिद्धमान र अनुभवी

मािनसहरूलाई ितमीहरूको अगुवाहरू िनयकु्त गरें। यसरी मलेै
ितमीहरूमध्ये केहीलाई हजार जनाका अगुवाहरू, सय जनाका
अगुवाहरू, पचास जनाका अगुवाहरू अिन दश जनाका अगुवाहरू िनयकु्त
गरें। मलेै ितमीहरूका प्रत्येक पािरवािरक समूहहरूलाई अिधकारी िनयकु्त
गरें।

16 “ त्यित बेला, मलेै ती न्यायकत्तार्हरूलाई भनें, ‘कुन ैपिन झगडा़मा
ितम्रा भाइहरूका कुरा सुन र ठीक-ठीक न्याय गर, त्यो झगडा़
इस्राएलीहरूमाझ होस् अथवा इस्राएली र िवदेशीहरूमाझ होस्। 17 जब
ितमीहरू न्यायकत्तार् भएर िनणर्य िलन्छौ तब ितमीहरूले सोच्नु हँुदनै को
महत्वपूणर् र महत्वहीन मािनसहरू हुन्। कससँैग पिन डराउनु हँुदनै
कारण ितमीहरूले गरकेो िनणर्य परमेश्वरबाट भएको हुन्छ। तर यिद कुनै
झगडा़को िवषय ितमीहरूको िनिम्त किठन भए त्यो म कहाँ ल्याऊ।’ 18

त्यही समयमा ितमीहरूले गनर् ु पनेर् सब ैिवषयहरू म ितमीहरूलाई भन्नेछु।

कनानमाकनानमा जासूसहरूजासूसहरू जान्छन्जान्छन्

19 “तब परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको आज्ञा मानेर हामीले होरबे पवर्त
छाडी एमोरी मािनसहरूको पहाडी देशको यात्रा गयौर् अिन ितमीहरूले
देखेको िवशाल अिन भयकंर मरुभूिम भएर कादेश बनेर्मा पुग्यों। 20 तब
मलेै ितमीहरूलाई भनें, ‘ितमीहरू अब एमोरीहरूको पहाडी देशमा
आइपुग्यौ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई यो देश िदनु हुनेछ। 21

हेर, परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई त्यो देश िदनुभएको
छ। ितमीहरूले कुन ैचीजको िफक्री नगर, कससँैग नडराऊ परमप्रभु
ितमीहरूका िपता-पुखार्का परमेश्वरले यस्त ैगनेर् आदेश िदनु भएको छ।’

22 “तर ितमीहरू सब ैमकहाँ आएर भन्यौ, ‘पिहले हामी केही
मािनसहरू त्यहाँ पठाऊँ ितनीहरूले त्यो भूिमको िनकोर्ल गनेर्छन् हामी
कुन बाटो भएर कुन-कुन शहरहरू भएर त्यस भूिममा पुग्नेछौं, त्यस
िवषयमा समाचार ल्याउनेछन्।’

23 “ितमीहरूको कुरा मन पराएर मलेै ितमीहरूको प्रत्येक कुलबाट
एक-एक जना गरी बाह्र जना मािनसहरू छानें। 24 तब ती मािनसहरू
पहाडितर लागे अिन एशकोलको बेंसीमा पुगेर त्यहाँ सब खोजीिनिध गर।े
25 ितनीहरू फकेर् र आउँदा त्यहाँबाट हाम्रो िनिम्त केही फलहरू ल्याए
अिन त्यो भूिमको िवषयमा बताउँद ै‘परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई
राम्रो भूिम िदनु हँुदछै भने।’

26 “तर ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा अवहेलना
गरी त्यो भूिम भएको ठाउँमा जान अस्वीकार गयौर्। 27 ितमीहरू
छाउनीमा गयौ अिन गुनासो पोख्द ैभन्यौ, ‘परमप्रभुले हामीलाई घृणा
गनर् ुहुन्छ, परमप्रभुले हामीलाई एमोरी मािनसहरूद्वारा नाश पानर् िमश्र
देशबाट यहाँ ल्याउनु भयो। 28 अब हामी कहाँ जान सक्छौं? हाम्रा बाह्र
जना जासूस दाज्यू भाइहरूको समाचारले हामीलाई भयभीत बनाएको
छ। ितनीहरू भन्दछन् “त्यस भूिमका मािनसहरू हामी भन्दा ठूला र
अग्ला छन्। आकाश जित अग्ला पखार्ल भएका शहरहरू छन्। अिन
ितनीहरूले त्यहाँ राक्षसहरू देखे।”’

29 “यसकारण मलेै ितमीहरूलाई भनें, ‘िवरक्त नहोऊ, ती
मािनसहरूसँग नडराऊ। 30 परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर
ितमीहरूकोअिघ जानु हुनेछ अिन यदु्ध गनर् ु हुनेछ। उहाँले िमश्रका लािग
गनर् ु भए जस्त ैउहाँले गनर् ु हुनेछ। ितमीहरूले आफ्नो अिघ गएको त्यहाँ
देख्यौ। 31 ितमीहरूले देखेका छौ एकजना मािनसले आफ्नो छोरोलाई
कसरी बोकेर लान्छ त्यसरी न ैपरमप्रभुले ितमीहरूलाई लानुहुन्छ।
परमप्रभुले ितमीहरूलाई यस ठाउँसम्म बचाएर ल्याउनु भएको छ।’

32 “तर अझ पिन ितमीहरू परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई िवश्वास
गदैर्नौ। 33 जब ितमीहरू यात्रा गिररहेका िथयौ छाउनी कहाँ बनाउनु पनेर्
िनश्चय गनर् ुको िनिम्त परमप्रभु ितमीहरूको अिघ जानु भयो। ितमीहरूलाई
बाटो देखाउनु उहाँ राती आगोमा अिन िदउँसो बादलमा जानु भयो।

मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई कनानकनान जानजान िदइएनिदइएन

34 “ितमीहरूले के भन्यौ परमप्रभुले सुन्नु भयो र क्रोिधत हुनुभयो।
उहाँले प्रितज्ञा गदैर् भन्नुभयो, 35 ‘ितमी दषु्ट मािनसहरू मध्ये कसलेै पिन
मलेै ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िदएको प्रितज्ञा अनुसार त्यस असल
देशमा पस्न पाउने छैन। 36 यपून्नेको छोरो कालेबले मात्र त्यो देश देख्नु
पाउनेछ। कालेबले टेकेको भूिम म उसलाई र उसका सन्तानलाई
िदनेछु। िकनभने मलेै िदएका सम्पूणर् आज्ञाहरू उसले पालन गयोर्।’

37 “ितमीहरूको कारण परमप्रभु पिन मिसत िरसाउनु भएको िथयो।
उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘मोशा, ितमी पिन त्यस भूिममा पस्न सकै्तनौ। 38
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तर नूनका छोरा ितम्रो सहायक यहोशू त्यस भूिममा जान सक्छन्
ितनलाई उत्साह देऊ िकनभने इस्राएलीहरूलाई त्यो भूिम आफ्नो पानर्
ितनी अिग बढ्नेछन्।’ 39 अिन परमप्रभुले हामीलाई भन्नुभयो,
‘ितमीहरूको बालबच्चाहरू शत्रुहरूले िलएर जानेछन् भनेर ितमीहरूले
भन्यौ तर ती नानीहरू त्यस भूिममा जानेछन्। म ती नानीहरूलाई दोष
िदने छैन कारण ितनीहरू अिहले अबुझ छन्, यसकारण म त्यो भूिम
ितनीहरूलाई िदनेछु अिन ितनीहरूले त्यो भूिम आफ्नो भनी िलनेछन्।
40 तर ितमीहरू लाल समुद्र पुग्ने उजाड भूिम ितरको बाटो भएर जानु
पछर् !’

41 “तब ितमीहरूले भन्यौ, ‘मोशा, हामीले परमप्रभु अिघ पाप गरकेा
छौं। तर अब हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई अिघ आदेश गरे
अनुसार लडाइँ गनेर्छौं।’

“ितमीहरूले पहाडी देशमा आक्रमण गनेर् तयारी शुरू गयौर् अिन
ितमीहरू सबलेै आफ्नो हितयारहरू िभयौर्ं। 42 तर परमप्रभुले मलाई
भन्नुभयो, ‘मािनसहरूलाई पहाडमा गएर लडाइँ नगनर् ु भन, िकनभने
परमप्रभु ितनीहरूसँग हुनु हँुदनै र शत्रुहरूले ितनीहरूलाई परास्त
गनेर्छन्।’

43 “मलेै ितमीहरूलाई भने तर ितमीहरूले सुनेनौ अिन ितमीहरूले
परमप्रभुको आदेशको अवहेलना गयौर्। ितमीहरूले गवर् गररे काम गयौर्
अिन पहाडी देशमािथ आक्रमण गनर् गयौ। 44 तर पहाडी देशमा बस्ने
अमोरीहरूले ितनीहरूको िवरूद्ध यदु्ध गर ेअिन ितनीहरूलाई सेइरदेिख
होमार्मसम्म खेदे। ितनीहरूले एउटा मौरीको हूल झैं ितमीहरूलाई
खोजीरहे। 45 तब मात्र ितमीहरूले परमप्रभुलाई सहायता माग्यौ तर
परमप्रभुले ितमीहरूको केही सुन्नु भएन। 46 यसकारण ितमीहरू
कादेशमा धेर ैसमयसम्म बस्यौ।

इस्राएलीहरूइस्राएलीहरू मरुभूिममामरुभूिममा घुमीघुमी िहिहँँडडेे

“तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो जस्तो हामीले गयौर्ं। हामी
लाल समुद्र जाने बाटो भएर मरुभूिममा गयौं। सेईर पवर्त
छेऊसम्म जानका लािग हामीले धेर ैिदनसम्म यात्रा गयौर्ं। 2

तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, 3 ‘यी पहाडहरू भएर ितमीहरूले धेरै
समय यात्रा गयौर्। 4 मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन, ितमीहरू सेइरको
भूिमबाट जानेछौ। यो भूिम ितनीहरूका आफन्त, एसावका
सन्तानहरूको हो। ितनीहरू ितमीहरूिसत डराउनेछन्, यसकारण,
होिशयार बस। 5 ितनीहरूिसत लडाइँ नगर। यो भूिमबाट ितमीहरूलाई
एक फुट पिन िदइने छैन कारण यो पहाडी भूिम मलेै एसावका
मािनसहरूलाई आफ्नो भूिम बनाउनु भनी िदएको छु। 6 ितमीहरूले
एसावका मािनसहरूबाट िलएको खाद्य र पानीको दाम ितनर् ु पछर् । 7 यो
िवशाल मरुभूिममा ितमीहरू िंहडेको कुरो उहाँलाई थाहा छ। परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वर ितमीहरूिसत चालीस बषर्सम्म हुनुहुन्छ।
ितमीहरूलाई आवश्यक परकेो प्रत्येक कुराहरू उहाँले िदनुभयो,
यसकारण उहाँको स्मरण गर कारण ितमीहरूले गरकेो प्रत्येक कुरोमा
उहाँको आशीवार्द छ।’

8 “यसकारण सेईरमा बसोबास गनेर् हाम्रा आफन्तहरू, एसावका
मािनसहरूलाई छाडेर हामी गयौं। हामीले यदर्न बेंसीबाट एलत शहर र
एस्योन गेबेर जाने बाटो छाडेर माआबको मरुभूिमितर जाने बाटो लाग्यौं।

आरमाआरमा इस्राएलीहरूइस्राएलीहरू

9 “परमप्रभुले मलाई भन्नु भयो, ‘मोआबका मािनसहरूलाई कष्ट नदेऊ
ितनीहरूिसत लडाइँ नगर, म ितमीहरूलाई ितनीहरूको एक टुक्रा भूिम
पिन िदनेछैन मलेै आर शहर लूतका सन्तानहरूलाई िदइसकेको छु।’”

10 (िवगतमा त्यहाँ एमीहरू बस्थे, ितनीहरूको संख्या धेर ैिथयो अिन
ितनीहरू अनाकीहरू झैं अग्ला अिन बिलया मािनसहरू िथए। 11

अनाकीहरू पिन रपाई मािनसहरू कै अशं िथए तर मोआबका
मािनसहरूले ितनीहरूलाई एमीहरू भन्दथे। 12 पिहले होरीहरू पिन
सेइरमा बस्थे तर एसावका मािनसहरूले ितनीहरूको भूिम िलए।
एसावका मािनसहरूले होरीहरूलाई नष्ट पाररे ितनीहरूको भूिममा बसे।
परमप्रभुले िदएको भूिममा पिन इस्राएलीहरूले त्यहाँका मािनसहरूलाई
त्यही गर।े)

13 “परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘ितमीहरू जेरदे खोला पारी जाऊ।’
यसकारण हामी जेरदे खोला पारी गयौं। 14 जरदे बेंसीबाट कादेश
बनेर्सम्म पुग्न हामीलाई 38 बषर् लाग्यो तब त्यस वंशका सब ैयदु्धका
मािनसहरू छाउनीिभत्र मर।े परमप्रभुले ितनीहरूलाई शपथ गनर् ु भए झैं
गर।े 15 परमप्रभु ितनीहरूको िवरूद्ध तबसम्म हुनुहुन्थो जबसम्म
ितनीहरू छाउनीबाट सम्पूणर् रूपले नष्ट भएनन्।

16 “योद्धाहरू मरपेिछ, 17 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, 18 ‘आज
ितमीले आरको सीमाना पार गररे मोआब जानपैछर् । 19 ितमीहरू
अम्मोनी मािनसहरूको निजकै जानेछौ। तर ितनीहरूलाई कष्ट नदेऊ
ितनीहरूसँग यदु्ध नगर िकनभने म ितनीहरूको भूिमबाट ितमीहरूलाई
केही पिन िदने छैन, िकनभने, ितनीहरू लूतका सन्तानहरू हुन् अिन मलेै
ितनीहरूलाई त्यो भूिम िदएको छु।’”

20 (त्यो भूिम पिन रपाईहरू कै भूिम भनेर जािनन्थ्यो। त्यहाँ उिहले
रपाई मािनसहरू बस्थे। अम्मोनीहरूले ितनीहरूलाई जमजुम्मीहरू
भन्थे। 21 ितनीहरू पिन अनाकीहरू जस्त ैअग्ला अिन बिलया िथए। तर
परमप्रभुले जमजुम्मीहरूलाई नष्ट पानर् अम्मोनीहरूलाई सहायता गनर् ु
भयो। अम्मोनीहरूले त्यो भूिम िलए अिन ितनीहरू अिहले त्यहाँ छन्।
22 परमेश्वरले ितनीहरूलाई एसावका मािनसहरूलाई जस्त ैगनर् ुभयो।
िवगत समयमा, सेईरमा होरी मािनसहरू बस्थे। तर एसावका
मािनसहरूले होरीहरूलाई नष्ट गररे अझ पिन एसावका सन्तानहरू त्यहाँ
बसेका छन्। 23 कप्तोरबाट आएका केही मािनसहरूिसत पिन परमेश्वरले
त्यस्त ैव्यवहार गनर् ुभयो। अब्बी मािनसहरू गाजाको विरपिरको
शहरहरूमा बस्थे। तर कप्तोरबाट केही मािनसहरू आए अिन
अव्वीहरूलाई नष्ट पाररे कप्तोरबाट आएका ती मािनसहरूले त्यो भूिम
दखल गर ेअिन अिहलेसम्म ितनीहरू त्यहीं छन्।)

अम्मोरीहरूकोअम्मोरीहरूको पराजयपराजय

24 “परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘अनोर्न खोला पारी तनर् तयारी बस।
हेर, म हेशबोनका राजा अम्मोरी सीहोन अिन उसको देश ितमीहरूको
हातमा िंददछुै। ितमीहरू त्यसलाई अिधकारमा ल्याउने चेष्टा शुरू गर र
ितनीहरूको िवरूद्ध लडाइँ गररे त्यो भूिम अिधनमा पार। 25 आज म
प्रत्येक ठाउँको मािनसहरूलाई ितमीहरूिसत भयभीत हुने बनाउँछु,
ितनीहरूले ितमीहरूको िवषयमा सुन्नेछन् अिन डरले काम्नेछन्।’

26 “जब हामी कदेमोत बाँझो भूिममा िथयौं, मलेै हेशबोनका राजा
सीहोनलाई शािन्तको संदेश दतू माफर् त् पठाएँ। ितनीहरूले भने, 27

‘हामीहरूलाई ितम्रो देश भएर जाने अनुमित देऊ, हामीहरू सीधा अिघ
जाने छौं हामीहरू बाटोमा दािहने अथवा देब्रे फकर् ने छैनौं। हामी बाटोमा
मात्र रोिकने छौं। 28 हामीलाई खानु िपउनु देऊ त्यसको दाम हामी
चुकाउनेछौं। हामी ितम्रो देशको बाटो भएर मात्र जान चाहन्छौं। 29 यदर्न
नदी पािरको जुन देश परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई िदनु भएको छ,
त्यहाँ पुग्न ितम्रो देशको बाटो भएर जान देऊ। अरू मािनसहरू सेईरमा
बस्ने एसाव मािनसहरू र आरमा बस्ने मोआबीहरूले हामीलाई
ितनीहरूको देशको बाटो भएर िहँड्नु देऊ।’

30 “तर हेशबोनका राजा सीहोनले हामीलाई उसको देशबाट जानु
िदएनन्। ितमीहरूका परमप्रभु परमेश्वरले ितनलाई कठोर बनाउनुभयो
अिन आज हामीलाई थाहा छ साँच्चै त्यस्त ैभयो।

31 “परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘म ितमीहरूलाई सीहोनका राजा र
उसको देश िंददछुै, जाऊ अिन उसको देश लेऊ।’

32 “जाहज भन्ने ठाउँमा सीहोन राजा र ितनका समस्त मािनसहरू
हामीिसत यदु्ध गनर् आए। 33 तर परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले ितनीहरूलाई
हाम्रो हातमा सुिम्प िदनुभयो अिन राजा सीहोन, ितनका छोराहरू र सबै
मािनसहरू परािजत भए। 34 त्यस समयमा सीहोन राजाको सबै
शहरहरू हामीले कब्जा गयौर्। हामीले त्यहाँ कुन ैपुरूष, स्त्री तथा
नानीहरूको जीवन छोडेनौं। 35 हामीले खाली गाई-वस्तु र राम्रा-राम्रा
चीजहरू मात्र ती शहरहरूबाट िलयों। 36 त्यहाँको कुन ैशहर पिन हाम्रो
सामुन्ने िटक्न सकेन, हामीले अनोर्न बेंसीको िकनारको अरोर शहर अिन
बेंसीबीचको अरू शहर िजत्यौं। परमप्रभुले हामीलाई अनोर्न बेंसी र
िगलाद बीचका सब ैशहरहरू िजताउनु भयो। 37 तर ितमीहरू अम्मोनी
मािनसहरूको भूिम समीप पिन गएनौ, यब्बोक नदीको िकनार र पहाडी
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देशका शहरहरू पिन गएनौ र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले मनाही गनर् ुभएको
कुन ैठाउँसम्म पिन गएनौ।

बाशानकाबाशानका मािनसहरूिसतमािनसहरूिसत लडाइलडाइँँ

“त्यसपिछ हामी बाशानपिट्ट गयौं। एदरईेमा बाशानका राजा
ओग र ितनका मािनसहरू हामीहरूिसत लडाइँ गनर् आए। 2

परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘ओगिसत नडराऊ। मलेै उसलाई
ितनीहरूको अिघ समिर्पत गराउन िनश्चय गरकेो छु। हशबोनमािथ शासन
गनेर् अम्मोरीका राजा सीहोनलाई झैं ितमीले उसलाई परािजत गनेर्छौ
अिन उसका मािनसहरू र सब ैभूिम ितमीले पाउनेछौ।’

3 “यसकारण परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले बाशानका राजा ओगलाई
परािजत गराउनु भयो। हामीले उसको कसलैाई पिन बाँकी नराख्ने गरी
परास्त पायौर्ं। 4 त्यस समयमा ओगको अधीनका सब ैशहरहरू िलयौं।
हामीले ओगका 60 शहरहरू बाशान राज्यिभत्रका अगेर्वका इलाकाहरू
कब्जा गयौर्ं। 5 यी सब ैशहरहरूका अग्ला-अग्ला फाटक, पखार्ल र
फाटकमा पकका ढोकाहरू िथए। त्यहाँ पखार्ल नभएका शहरहरू पिन
िथए। 6 हामीले ती सब सीहोन राजाका शहरहरू झैं ध्वंश पायौर्ं।
त्यहाँका प्रत्येक शहर अिन त्यस शहरका स्त्री-पुरूष अिन बाल-बच्चाहरू
सब ैध्वंश पायौर्ं। 7 तर हामीले आफ्नो लािग त्यहाँ भएका बहुमूल्य
वस्तुहरू र गाई-गोरूहरू भने सुरिक्षत राख्यौं।

8 “यस प्रकार हामीले अनोर्न घाँटीबाट यदर्न नदीको पूवपिट्टको भूिम
अिन अमोरी राजाहरूबाट हामोर्न पवर्तलाई िलयौं। 9 (हमोर्नलाई
सीदोनीहरूले िसयोर्न र एमोरीहरूले सनीर भन्छन्।) 10 यसरी हामीले
समतलको सब ैभूिमको र िगलादका शहरहरू सल्कादेिख एद्रईेसम्म
बसानको समस्त आफ्नो पायौर्ं। सल्का र एद्रईेहरू ओगको बाशानका
राजा, ओगका शहरहरू िथए।”

11 (बाशानका राजा ओग रपाई मािनसहरूमा बाँचेकाहरूमध्ये एक
जना िथए। ओगको पलङ्ग फलामको िथयो यो तेह्र फीट लामो अिन छ
फीट चौंडाको िथयो। अम्मोनीहरू बसोबास गनेर् शहर रब्बामा त्यो पलङ्ग
अझसम्म छ।)

यदयदर्र्नन नदीकोनदीको पूवपूवर्र् भूिमभूिम

12 “यसकारण हामीले भूिम आफ्नो बनायौ अिन मलेै रूबेनी र गादी
कुल समूहलाई यसको भाग िदएँ। मलेै ितनीहरूलाई अनोर्नको भूिमदेिख
(जो अनोर्नको बेंसी हो) गीलादको पहाडी देशिसत ैयसका शहरहरू
ितनीहरूलाई िदएको छु। ितनीहरूले गीलादको आधा भूिम पाएको छन्।
13 िगलादको अकोर् आधा भाग र बाशानको सब ैके्षत्र मलेै मनश्शेको
आधा कुल समूहलाई िदएँ।”

(बाशान ओगको राज्य िथयो। यसलाई रपाईहरूको देश पिन
भिनन्थ्यो। ओगको भूिमको एउटा भागलाई अगोर्व भिनन्थ्यो 14 मनश्शे
पिरवार समूह याईरले बाशानमा रहेको अगोर्बको सम्पूणर् के्षत्र गशूरी र
मकाती मािनसहरूको सीमानासम्म िलयो। यसलाई याईरले उसको नाउँ
िदएका िथए आजको िदनसम्म बाशानका के्षत्रलाई हब्बात याईर भनेर
जान्न सिकन्छ।)

15 “मलेै िगलाद माकीरलाई िदएँ। 16 रूबेनी र गादका कुल
समूहहरूलाई मलेै िगलाद सीमानाबाट शुरू भएको भूिम िदएँ। यो भूिम
अनोर्न बेंसीबाट यब्बोक नदीसम्म िंफिजएको छ। यब्बोक नदी अम्मोनी
मािनसहरूको िसमाना पछर्  र बेंसीको मध्यभाग एकापिट्टको िसमाना हो।
17 यदर्न नदी छेउको मरुभूिम ितनीहरूको पिश्चमी िसमाना हो। गािलल
झील यस के्षत्रको उत्तरमा र मृत समुद्र (खारा समुद्र) यसको दिक्षणमा
पछर् । यो िपस्गा भीरको सतह हो। ितनीहरू पूवर्मा पछर्न्।

18 “त्यस समयमा मलेै ती पिरवार समूहलाई यो आज्ञा िदएँ, ‘परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले यदर्न नदीको यतापिट्ट बस्नलाई भूिम िदनु भएको
छ। तर अिहले ितमीहरूका सेनाहरूले हितयार िलनुपछर्  र अरू
इस्राएलीहरूलाई नदीको अकोर्पिटसम्म िलएर जाँद ैगनर् ु पछर् । 19 मलेै
िदएको भूिममा ितमीहरूकी पत्नीहरू, स-साना नानीहरू अिन
ितमीहरूका गाई बस्तुहरू (म जान्दछु ितमीहरूको गाई-वस्तुहरू धेरै
छन्) बस्ने छन्। 20 तर परमप्रभुले यदर्न नदीको अकोर्पिट्ट िदनु भएको
भूिम इस्राएलीहरूका आफन्तहरूले नपाएसम्म ितमीहरूलाई सहायता

गनर् ु पछर् । ितमीहरूलाई परमप्रभुले शािन्त िदए झैं ितनीहरूले शािन्त
नपाउन्जेल ितनीहरूलाई सहायता गर, तब मलेै िदएको भूिममा ितमीहरू
फकेर् र आउन सक्छौ।’

21 “तब मलेै यहोशूलाई भने, ‘ितमीले यी दइु राजाहरूलाई परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले गनर् ु भएको सब ैथोक देखेका छौ। ितमीहरू पसेका
सब ैराज्यहरूमा परमप्रभुले त्यस्त ैगनर् ु हुनेछ। 22 ती देशहरूका
राजाहरूिसत ितमीहरू डराउनु पदैर्न कारण परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूको पक्षमा यदु्ध गनर् ुहुनेछ।’

मोशालाईमोशालाई कनानकनान जानजानेे अनुमितअनुमित िदइएनिदइएन

23 “त्यसपिछ मलेै मेरो िनिम्त िवशेष केही कुरा गरीिदनुहोस् भनी
परमप्रभुलाई िबन्ती गरें। मलेै भनें, 24 ‘हे परमप्रभु मेरो मािलक! म
हजुरको दास हँु। म जान्दछु तपाईलें गनर् सक्ने लौिकक तथा अलौिलक
चीजहरूको केही भाग मात्र (अिलकित) मलाई देखाउनु भएको छ।
तपाईलें जुन महान् अिन शिक्तशाली कमर्हरू गनर् ु भएको छ त्यस्तो गनर् न
त पृथ्वीमा न स्वगर्मा कुन ैईश्वरले गनर् सक्छन्। 25 मलाई यदर्न नदीपािर
जान िदनुहोस् अिन अकोर् पिट्टको असल भूिम हेनर् िदनुहोस्। मलाई
लबानोन र सुन्दर पहाडी देश हेनर् िदनुहोस्।’

26 “तर ितमीहरूले गदार् परमप्रभु मिसत िरसाउनु भयो। उहाँले मेरो
कुरा सुन्नु अस्वीकार गनर् ु भयो। परमप्रभुले मलाई भन्नु भयो, ‘यित नै
प्रयाप्त छ, यस िवषयमा अरू कुरा नगर। 27 िपस्गा पवर्तको टाकुरामा
जाऊ अिन पिश्चम, उत्तर, दिक्षण तथा पूवर्पिट्ट हेर। ितमीले त्यहाँ आफ्नै
आँखाले यी सब चीजहरू हेनर् सक्छौ तर ितमी यदर्न नदीपािर चािंह जान
सक्दनैौ। 28 ितमीले यहोशूलाई उपदेश अवश्य देऊ। ितनलाई ितमीले
उत्साह देऊ। ितनलाई बिलयो बनाऊ। भूिम ितमीले देख्न सक्छौ तर
यहोशूले मािनसहरूलाई त्यहाँ लजैाने छन् अिन ितनीहरूलाई त्यहाँ
बस्न सहायता गनेर्छन्।’

29 “यसकारण हामी बेत-पोर वािर न ैबेंसीमा बस्यौं।”

मोशामोशा मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको िविधिविध-िवधानहरूिवधानहरू पालनपालन गनगनर्र् ु ुभन्छन्भन्छन्

“अब, हे इस्राएली हो! मलेै िसकाएको िविधहरू तथा
आदेशहरू सुन। तब ितनीहरू बाँच्नेछौ। तब ितमीहरू जान
सक्छौ ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूका परमेश्वर परमप्रभुले िदनु

भएको भूिम अिधकारमा िलन सक्छौ। 2 मलेै िदएको आज्ञामा
ितमीहरूले थप्न सक्दनैौ। अिन ितमीहरूले केही पिन िलन हँुदनै। मलेै
ितमीहरूलाई िदएको परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरको आज्ञा पालन
गनर् ुपछर् ।

3 “बाल पोरमा ितमीहरूले आफ्नो आँखाले ितनीलाई परमप्रभु
ितमीहरूको परमेश्वरद्वारा नष्ट गरकेो देख्यौ जसले झूटा परमेश्वर बाललाई
अनुशरण गरकेा िथए। 4 तर जो परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरिसत िथए,
ितनीहरू सब ैआज पिन जीिवत छन्।

5 “परमप्रभु मेरो परमेश्वरले मलाई जे जित आज्ञा गनर् ु भएको िथयो,
त्यो मलेै ितमीहरूलाई िसकाएँ। मलेै ितमीहरूलाई यी िविध-िवधानहरू
यसकारण िसकाएँ ितमीहरू जुन भूिम आफ्नो बनाई बस्न जाँदछैौ त्यहाँ
यी िविध-िवधानहरू पालन गनेर्छौ। 6 यी िविध-िवधानहरू
सावधानीपूवर्क पालन गर, यसो गनार्ले अन्य राष्ट्रहरूका मािनसहरूले
ितमीहरूलाई ज्ञानी तथा बुज्जकी सम्झनेछन्। ती राष्ट्रहरूका
मािनसहरूले यी िविध-िवधानहरूको िवषयमा सुन्नेछन्। ‘तब ितनीहरूले
भन्नेछन्। साँच्चैन ैयस राज्यका मािनसहरू ज्ञानी अिन बुज्जकी छन्।’

7 “जब हामी सहायता माग्छौ परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हाम्रै निजकमा
हुनुहुन्छ र यस्ता ईश्वर अन्य कुन ैराष्ट्रमा छैनन्। 8 आज मलेै िसकाएको
िविध-िवधानहरू र व्यवस्थाहरू भएको हाम्रो देश जस्तो अरू कुन ैदेश
पिन छैन। 9 तर ितमीहरू होिशयारीसँग बस्नुपछर् , जबसम्म ितमीहरू
जीिवत हुन्छौ तबसम्म ितमीहरूले देखेको कुरो िबसर्नु हँुदनै। ितमीहरूले
यी चीजहरू ितमीहरूका छोरा-छोरी तथा नाता-नाितनाहरूलाई
िसकाउनु पछर् । 10 होरबे पवर्तमािथ परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको
अिघ उिभएको िदन सम्झना गर। त्यस समय परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो,
‘मेरो कुरा सुन्न मािनसहरू भेला गर, तब ितनीहरूले मलाई सम्मान गनर्
िसक्ने छन् जबसम्म ितनीहरू पृथ्वीमा बाँच्छन्। अिन ितनीहरूले
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आफ्ना छोरा-छोरीहरूलाई मेरो इज्जत गनर् िसकाउने छन्।’ 11 ितमी
निजकै आयौ अिन पहाडको फेदमा उिभयौ। त्यो पहाड जलेर
आकाशसम्म पुग्यो र त्यहाँ कालो, बाक्लो अँध्यारो बादल िथयो। 12

परमप्रभुले आगोबाट ितमीहरूलाई भन्नुभयो तर ितमीहरूले कसलैाई
बोल्द ैगरकेो आवाज मात्र सुन्यौ, तर ितमीहरूले आकृित देखेनौ। त्यहाँ
आवाज मात्र िथयो। 13 परमप्रभुले ितमीहरूलाई दश आज्ञा, आफ्नो
करार र ती पालन गनर् ु भनी आज्ञा िदनु भयो, अिन परमप्रभुले करारका
िविध-िवधानहरू दइुवटा िशलापाटीमा लेिखिदनु भयो। 14 त्यही
समयमा परमप्रभुले यी िनयमहरू ितमीहरूलाई िसकाउने आदेश िदनु
भयो जुन यदर्न नदीको विरपिरको भूिममा ितमीहरूले अनुशरण गनर् ुपछर्
जसलाई ितमीहरू आफ्नो बनाएर बाँच्न जाँदछैौ।

15 “त्यस िदन जितबेला होरबे पहाडमा आगोबाट परमप्रभु
ितमीहरूिसत बोल्नु भयो, ितमीहरूले उहाँलाई देखेनौ कारण उहाँ
िनराकार हुनुहुन्थ्यो। 16 यसकारण होिशयार बस, जीिवत प्राणीहरूको
आकारमा िमथ्या देवताहरूको मूिर्तहरू बनाउने पाप गरी आफैं  ध्वंश
नबन। पुरूष तथा स्त्रीको आकारमा मूिर्त नबनाऊ। 17 पृथ्वीमा िंहडने
पशुहरू तथा आकाशमा उडने चराहरूको मूिर्तहरू नबनाऊ। 18 भूइँमा
घिस्रने जन्तु अथवा पानीमा पौड़नें प्राणीहरूको मूिर्तहरू पिन नबनाऊ।
19 अिन सावधान होऊ कारण आकाशमा सूयर्, जून, ताराहरूलाई पूजा
गनर् आकृष्ट नहोऊ। ती वस्तुहरूलाई पूजा नगर। परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले संसारमा त्यसो गनेर् अरू सब ैजाितहरूलाई छोड़िदनु भएको
छ। 20 तर परमप्रभुले ितमीहरूलाई िमश्रबाट ल्याई आफ्नो िवशेष
मािनसहरू बनाउनु भएको छ। मानौं परमप्रभुले फलाम पगाल्नु जल्दै
गरकेो आगोको आरानबाट ितमीहरूलाई बािहर िनकाल्नु भयो अिन
अिहले ितमीहरू उहाँका मािनसहरू बिनएका छौ।

21 “ितमीहरूको िनिम्त परमप्रभु मिसत िरसाउनु भयो। त्यो असल
भूिम जहाँ परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई राख्नु हँुदछै
त्यहाँ मलाई यदर्न नदीपािर जान निदने कठोर प्रितज्ञा गनर् ु भयो। 22

ितमीहरू यदर्न नदी पािरको असल भूिममा गएर बस्न सक्छौ तर म त्यहाँ
पस्न सिक्तनँ, मलेै यहीं मनर् ुपछर् । 23 ितमीहरू त्यस नयाँ भूिममा
सावधानी पूवर्क बस्नुपछर्  र परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
ितमीहरूिसत गरकेो करार िबसर्नु हुदनै। परमप्रभुको आदेश पालन गर र
कुन ैपिन आकारमा मूिर्त नबनाऊ। 24 िकनभने, अरू देवता मान्ने
मािनसहरूिसत परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर िरसाएर आगो भई जलाएर
नष्ट पानर् ु हुनेछ।

25 “ितमीहरू त्यहाँ धेर ैसमयसम्म रहनेछौ र त्यहाँ ितमीहरूको
नानीहरू अिन नाता-नाितनहरू हुनेछन्। ितमीहरू नराम्रो काम गनर् ु
थाल्छौ। त्यहाँ ितमीहरूले नाना प्रकारको मूिर्तहरू बनाउनेछौ जसले
परमप्रभुलाई रीस उठाउनेछ। 26 यसकारण, म ितमीहरूलाई चेताउनी
िंददछुै स्वगर् र पृथ्वी मेरा साक्षीहरू हुनेछन् र यिद ितमीहरूले त्यस्तो
कुकमर् गरकेो खण्डमा पुग्नलाई अिहले ितमीहरू यदर्न नदी पार गदैर्छौ तर
यिद ितमीहरूले मूिर्तहरू िनमार्ण गयौर् भने त्यहाँ धेर ैसमय बस्न सक्ने
छैनौ। यित मात्र कहाँ? ितमीहरू सम्पूणर् प्रकारले ध्वंश हुनेछौ। 27

परमप्रभुले ितमीहरूलाई राष्ट्रहरूमा छरपष्ट पानर् ु हुनेछ र ितमीहरू मध्ये
केही मात्र जीिवत रहेर परमप्रभुले पठाएको भूिममा जानेछौ। 28 त्यहाँ
ितमीहरूले मािनसले बनाएको यस्तो देवता मूिर्तको सेवा गनेर्छौ, जसले
न सुन्छ, न खान्छ न त गन्ध न ैथाह पाउँछ कारण ितनीहरू केवल काठ
अथवा ढुङ्गाका मूिर्तहरू हुनेछन्। 29 तर अरू भूिमहरू ितर यिद
ितमीहरूले आफ्नो सम्पूणर् हृदय र प्राणले परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरलाई खोज्छौ भने ितमीहरूले उहाँलाई पाउनेछौ। 30 जब
ितमीहरूमािथ मलेै भनेको कुराहरू आइपनेर्छन्, संकष्टमा पनेर्छौ, तब
ितमीहरू परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको शरणमा पनेर्छौ अिन उहाँको आज्ञा
पालन गनेर्छौ। 31 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ,
यसकारण उहाँले ितमीहरूलाई त्याग्नुहुन्न, ितमीहरूलाई नष्ट पानर् ुहुन्न।
उहाँले ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूिसत गनर् ु भएको करार किहल्य ैिवसर्नु
हँुदनै।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे गनगनर्र् ु ुभएकाभएका महानमहान कायकायर्र्हरूकोहरूको स्मरणस्मरण गरगर
32 “अतीतमा यस्तो कुन ैमहाकायर् भएको िथयो? किहल्य ैपिन भएन।

ितमीहरू जन्मनु अिघको कुराहरूलाई िनयालेर हेर। सृिष्टकालको
अवस्थालाई सम्झ जुन समयमा परमेश्वरले मािनस-जाितको सृिष्ट गनर् ु
भयो। संसारमा भएको सब ैकुराहरूलाई गिहरो प्रकारले िनयालेर हेर, यो
भन्दा महान् कायर् किहल्य ैकत ैघटेको कसलेै सुनेको छ? छैन! 33

ितमीहरूले परमेश्वरलाई आगोबाट बोल्नु भएको सुनेका छौ र पिन
ितमीहरू जीिवत न ैछौ। तर ितमीहरूलाई थाहा छ अरू मािनसहरूिसत
यस्तो भएको छ? किहले पिन भएको छैन। 34 अिन कत ैअरू ईश्वरले
अकैर्  देशमा गएर आफ्नो िनिम्त मािनसहरू ल्याउने चेष्टा गरकेा छन्?
किहले पिन त्यस्तो गरकेा छैनन्। तर ितमीहरू आफैं ले परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरलाई यी सब आश्चयर् कायर्हरू सम्पन्न गरकेो देखेका
छौ। उहाँले ितमीहरूलाई आफ्नो शिक्त प्रदशर्न गनर् ु भयो। मािनसहरूले
कष्ट अनुभव गरकेो पिन ितमीहरूले देखेका छौ। ितमीहरूले अचिम्मत
अिन आश्चयर् कमर्हरू तथा यदु्ध अिन डरलाग्दा घट्नाहरू भएको पिन
देखेका छौ। 35 परमप्रभुले यी सब घट्नाहरू ितमीहरूलाई देखाउनु
भयो जसले गदार् उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी ितमीहरू जान्नेछौ। उहाँको
बराबर अरू कुन ैईश्वर छैन। 36 ितमीहरूलाई िशक्षा िदनको िनिम्त
उहाँले स्वगर्बाट आफ्नो आवाज सुनाउनु भयो, पृथ्वीमा उहाँले
ितमीहरूको अिघ आगोमा देिखनु भयो अिन त्यहाँबाट बोल्नु भयो।

37 “ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई प्रेम गनर् ु हुन्थ्यो यसकैारण
ितमीहरूलाई उहाँले उनीहरूका सन्तान बनाउन रोज्नु भयो। यसकारण
आफ्नो महान् शिक्तद्वारा परमप्रभुले ितमीहरूलाई िमश्रदेशदेिख बािहर
ल्याउनु भयो। 38 उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूको भन्दा महान् अिन
शिक्तशाली जाितहरूको भूिममा पस्ने अिन त्यसलाई ितमीहरूको आफ्नै
बनाउनु भयो। उहाँले ितमीहरूलाई ितनीहरूको भूिममा बस्न िदनु भयो।
अिन उहाँले अझ ैगनर् ु हँुदछै।

39 “ितमीहरूले बुझ्नु पछर्  अिन मगजमा राख्नु पछर् , परमप्रभु नै
पृथ्वीमा अिन स्वगर्मा परमेश्वर हुनु हुन्छ, अरू परमेश्वर छैनन्। 40 आज
मलेै ितमीहरूलाई िदनु लागेको उहाँको आज्ञाहरू र िविधहरू ितमीहरूले
पालन गनैर्पछर्  र ितमीहरूसँग ैितमीहरूका सन्तानको भलो हुनेछ। अिन
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु भएको भूिम सदा-सवर्दाको िनिम्त
ितमीहरूकै हुनेछ।”

मोशामोशा सुरक्षाकासुरक्षाका शहरहरूशहरहरू रोजछन्रोजछन्

41 यदर्न नदीको पूवर् भागमा मोशाले तीनवटा शहरहरू छान्नु भयो 42

यिद कुन ैमािनसले अन्जानमा अथवा कुन ैशुत्रता िबन ैकुन ैअकोर्
मािनसलाई मायोर् भने त्यो मािनस आफ्नो बचाऊको िनिम्त ती तीन
शहरहरू मध्ये कुन ैएउटामा भागेर जान सक्थ्यो। तर यिद मािरने
मािनसिसत उसको कुन ैशत्रुता िथएन भने मात्र त्यो मानेर् मािनसको
सुरक्षा त्यस अवस्थामा हुन सक्थ्यो। 43 मोशाले चुनेका तीन शहरहरू
यी न ैिथएः रूबेनीहरूको िनिम्त बेसेरको अग्लो तराई गादीहरूको िनिम्त
िगलादमा रामोत अिन मनश्शेहरूको िनिम्त बाशानको गोलन।

मोशाकोमोशाको व्यवस्थाकोव्यवस्थाको पिरचयपिरचय

44 मोशाले इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरका व्यवस्थाहरू िदए। 45

इस्राएली मािनसहरू िमश्रदेशबाट आएपिछ मोशाले यी िशक्षा, िविध-
िवधान, र िनयमहरू ितनीहरूलाई बताए। 46 जुन समयमा ितनीहरू
यदर्न नदी पूवर्पिट्ट अविस्थत बेतपोर पारीको बेंसीमा िथए मोशाले
ितनीहरूलाई यी िविध-िवधानहरू िदए। ितनीहरू हेश्बोनमा बस्ने
एमोरीहरूका राजा िसहोनको देशमा िथए। (िमश्रदेशबाट आउँदा मोशा
अिन इस्राएलका मािनसहरूले ितनलाई परािजत गरकेा िथए। 47

ितनीहरूले िसहोनको राज्य र बाशानका राजा ओगको राज्य कब्जा गर।े
यी दवु ैएमोरी राजाहरू यदर्न नदीको पूवर्पिट्ट बस्थे। 48 यो भूिम अनोर्न
बेंसीको िकनारमा अरोएरदेिख पवर्त िसयोन (हमोर्न पवर्त) सम्म
िंफिजएको िथयो।) 49 यस भूिम अन्तगर्त यदर्न नदी पूवीर् भागको सम्पूणर्
बेंसी, दिक्षणमा अराबा समुद्रसम्म र पूवर्मा िपस्गा पवर्त पथ्योर्।
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दशदश आज्ञाहरूआज्ञाहरू

मोशाले इस्राएलीहरू सबलैाई बोलाएर भने, “इस्राएलीहरू हो,
आज म जुन िविध-िवधानहरू र िनयमहरू बताउँछु, सुन। यी
िनयमहरू अभ्यास गर अिन पालन गनर्का लािग दृढ बन। 2

परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले होरबे पवर्तमा हामीिसत करार गनर् ु भयो। 3

परमप्रभुले हाम्रा िपता-पुखार्हरूिसत होइन तर हामी जो आजसम्म
जीिवत छौं, यो करार बाँध्नु भएको छ। 4 परमप्रभुले ितमीहरूिसत
पवर्तमा आगोबाट सामुन्ने भएर बोल्नु भयो। 5 तर ितमीहरू आगोदेिख
डरायौ। अिन ितमीहरू पहाडमा गएनौ यसकारण म परमप्रभु अिन
ितनीहरूको बीचमा परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ भनेर खडा भएँ। परमप्रभुले
भन्नुभयो,
6 ‘म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु। मलेै ितमीहरूलाई िमश्रदेशबाट
जहाँ ितमीहरू दास िथयौ बािहर आउनमा मागर्दशर्न गरें। यसकारण यी
आज्ञाहरू ितमीहरूले पालन गनैर्पछर् ।
7 ‘ितमीहरूले म बाहेक अरू कुन ैदेवी-देवताहरू मान्नु हँुदनै।
8 ‘ितमीहरूले कुन ैप्रकारको मूिर्तहरू बनाउनु हँुदनै। ितमीहरूले
आकाशमा, पृथ्वीमा तथा पानी मुिन सतहमा कुन ैप्रकारको मूिर्त अथवा
आकारको प्रितमूिर्त बनाउनु हँुदनै। 9 कुन ैमूिर्तको सेवा तथा पूजा नगर।
िकनभने, म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु। म ईष्यार्लु छु र मेरा
मािनसहरूले अरूलाई पूजा गरकेो सहन सिक्तनँ। मेरो इच्छा िवरूद्ध पूजा
गनेर्हरू मेरा शत्रुहरू हुनेछन् र म ितनीहरू मात्र होइन ितनीहरूका छोरा-
छोरीहरू देिख नाित-नाितनी अिन पनाित-पनाितनीसम्मलाई दण्ड भोग्न
लाउने छु। 10 तर जसले मलाई प्रेम गछर्न् र मेरो आज्ञाहरू पालन गछर्न्
ितनीहरूको हजारौं पुस्तासम्म म ितनीहरू प्रित कृपालु हुनेछु।
11 ‘यिद कसलेै परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरको नाउँ व्यथर्मा िलए ती
मािनस दोषी हुन्छ अिन परमप्रभुले उसलाई िनदोर्ष पानर् ु हुन्न, यसकारण
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको नाउँ व्यथर्मा िलनु हँुदनै।
12 ‘िवश्राम-िदनलाई एक िवशेष िदनको रूपमा िलनु पछर्  जस्तो परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले आज्ञा िदनु भएको िथयो। 13 सातामा छ िदन
आफ्नो काम गर। 14 तर सातौं िदनमा परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको
सम्मानमा िवश्राम िलनुपछर्  र त्यस िदन ितमीहरूका छोरा-छोरी तथा
नाता-नाितनी, कमारा-कमारीहरू अथवा ितमीहरूका शहरहरूमा बस्ने
िवदेशीहरूले पिन काम गनर् ुहुदनै। ितमीहरूका कमारा-कमारीहरू पिन
ितमीहरू झैं िवश्राम िलनु पछर्  अिन यहाँसम्म िक ितमीहरूले पालेका
गोरू, गधा तथा अरू पशुहरूलाई पिन काम लगाउनु हँुदनै। 15 यो
किहल्य ैनिबसर् ितमीहरू िमश्र देशमा कमारा िथयौ र परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरको आफ्नो शिक्तले ितमीहरूलाई यहाँ ल्याउनु भयो।
उहाँले ितमीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनु भयो। यसकारण परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले िवश्राम-िदनलाई एक िवशेष िदनको रूपमा मान्नु
भनी आज्ञा िदनुभएको छ।
16 ‘परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई आफ्ना आमा-बाबुको
आदर गनर् ु भन्नु भएको छ। यिद ितमीहरूले उहाँको आज्ञा पालन गरे
ितमीहरू धेर ैिदनसम्म बाँच्नेछौ अिन परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले
िदनुभएको भूिममा ितमीहरूको िनिम्त प्रत्येक चीज असल हुनेछ।
17 ‘ितमीहरूले कसकैो हत्या गनर् ु हँुदनै।
18 ‘ितमीहरूले व्यिभचारको पाप गनर् ु हँुदनै।
19 ‘ितमीहरूले कुन ैचीज चोनर् ु हँुदनै।
20 ‘ितमीहरूले अरू मािनसहरूको िवषयमा किहल्य ैझूटो बोल्नु हँुदनै।
21 ‘ितमीहरूले अरूकी पत्नीको लालसा राख्नु हँुदनै। अरूको घर,
खेतबारी कमारी, गाई अिन गधा अथवा केही चीजहरूको लोभ गनर् ु
हँुदनै। अरू मािनसहरूको केही कुरोको पिन लालच गनर् ु हँुदनै।’”

मािनसहरूमािनसहरू परमपरमेेश्वरदश्वरदेेिखिख डराएडराए

22 मोशाले भने, “यी आज्ञाहरू परमप्रभुले ितमीहरूलाई जब िदनुभयो
ितमीहरू सब ैपहाडमा िथयौ। त्यस बेला आगो, बादल घोर अँध्यारोबाट
परमप्रभु बोल्नु भयो। उहाँले हामीलाई यी आज्ञा िदनु भएपिछ अरू केही
भन्नु भएन। उहाँले ती आज्ञाहरू दइुवटा ढुङ्गाका पाटीहरूमा लेखेर मलाई
िदनुभयो।

23 “जब पहाड आगोले जिलरहेको िथयो त्यसबेला ितमीहरूले
अँध्यारोबाट आवाज सुन्यौ। तब ितमीहरूका कुल प्रमुखहरू अिन बूढा-
प्रधानहरू म कहाँ आए। 24 ितनीहरूले भने, ‘परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले
हामीलाई आफ्नो मिहमा र महानता देखाउनु भयो। हामीहरूले उहाँलाई
आगोद्वारा बोल्द ैगरकेो सुन्यौ अिन थाहा पायौं परमेश्वरले कसिैसत कुरा
गरपेिछ त्यो मािनस िनरन्तर बाँच्ने सम्भावनाकम हुन्छ। 25 तर यिद
परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर फेिर हामीहरूिसत कुरा गरकेो सुन्छौ हामी िनश्चय
मनेर्छौं। त्यो भयकंर आगोले हामीलाई ध्वंश पानेर्छ तर हामी मनर्
चाँहदनैौ। 26 हामीहरू जस्त ैकुन ैमािनसले पिन जीिवत परमेश्वरलाई
आगोद्वारा कुरा गरकेो देखेपिछ बाँिचरहेको सुनेको छैनौं। 27 मोशा!
तपाई ंपरमप्रभु हाम्रा परमेश्वर निजक जानुहोस् र उहाँले तपाईलंाई
भन्नुभएको सब ैकुराहरू सुनेर हामीहरूलाई बताउनु होस्, तपाईलें भन्नु
भएको सब ैकुरा हामी पालन गनेर्छौं।’

परमप्रभुपरमप्रभ ुमोशासमोशासँँगग बोल्नुहबोल्नुहुुन्छन्छ

28 “ितमीहरूले भनेको परमप्रभुले सुन्नु भयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो,
‘मािनसहरूले जे भने त्यो मलेै सुनें, अिन त्यो उत्तम लाग्यो। 29 म
ितनीहरूको सोच्ने तिरकामा पिरवत्तर्न गनर् चाहन्थें म चाहन्थें ितनीहरूले
मेरो सम्मान गरून् र मेरो आज्ञाहरू हृदयबाट पालन गरून्। तब ितनीहरू
र ितनीहरूका सन्तानको प्रत्येक चीज राम्रो हुनेछ।

30 “‘जाऊ अिन मािनसहरूलाई आफ्नो-आफ्नो पालिभत्र जानु भन।
31 तर मोशा, ितमी यहाँ पखर्, म ितमीलाई सब ैआज्ञाहरू, िविध र
िवधानहरू बताउने छु जो ितमीले ितनीहरूलाई िसकाउनु पछर् । यी
कुराहरू मलेै ितनीहरूलाई बसो-बास गनर् ु िदइरहेको भूिममा बस्दा पालन
गनर् ु पछर् ।’

32 “यसकारण, परमप्रभुले िदनु भएको आज्ञाहरू पालन गदार् ितमीहरू
अत्यन्त ैहोिशयार हुनुपछर् । परमेश्वरलाई अनुशरण गनर् ु नछोड। 33 यिद
ितमीहरू परमेश्वरले िदनु भएको आदेश अनुसार जीवन िनवार्ह गछौर् भने
ितमीहरू बाँिचरहनेछौ अिन प्रत्येक कुराहरू ितम्रो िनिम्त राम्रो हुनेछ।
ितमीहरू आफ्नो भूिममा धेर ैलामो उमेर बाँच्नेछौ।

सधसधैैँ ँपरमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई प्रेमप्रेम गरगर रर उहाँकोउहाँको आज्ञाआज्ञा पालनपालन गरगर

“आज्ञा, िविध तथा िवधानहरू यी न ैहुन् जुन परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई िसकाउनुका िनिम्त
मलाई बताउनु भयो। ितमीहरूले प्रवेश गदैर् गरकेो भूिममा यी

िविध-िवधानहरू पालन गर। 2 सम्पूणर् जीवनभिर ितमीहरू अिन
ितमीहरूका सन्तानहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई सम्मान
गनर् ुपछर् । त्यो मलेै िदएको उहाँको िनयम र आज्ञाहरू अवश्य ैपालन
गनर् ुपछर् । यिद ितमीहरूले यसो गयौर् भने त्यो नयाँ भूिममा ितमीहरूले
दीघार्य ुभोग गनेर्छौ। 3 हे इस्राएलीहरू हो! ध्यान पूवर्क सुन अिन यी
िविध-िवधानहरू पालन गर। तब प्रत्येक चीज ितमीहरूको िनिम्त असल
रहनेछ र ितमीहरूका बाल-बच्चाहरू धेर ैहुनेछन् अिन परमप्रभु
ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूका परमेश्वरले प्रितज्ञा गर ेझैं ितमीहरूको भूिम
धेर ैअसल कुराहरूले भिरएको हुनेछ।

4 “हे इस्राएली, सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ।
5 ितमीहरूले आफ्नो सम्पूणर् शिक्त, सम्पूणर् प्राण र सम्पूणर् हृदयले
परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रेम गनर् ु पछर् । 6 आज मलेै िदएको
आज्ञाहरू सधैँ सम्झना राख। 7 जब ितमीहरू, घरमा िवश्राम गनर् बस्छौ
अथवा बाटोमा िहँड्छौं यी आज्ञाहरूको िवषयमा आफ्ना नानीहरूिसत
कुरा गर जब ितमीहरू उठ बस गछौर्ं। 8 मेरो यी आज्ञाहरू सम्झना
राख्नका लािग लेखेर हातमा बाँध, आफ्ना िनधारमा बाँिधराख 9

ितनीहरूलाई ितमीहरूको संघार अिन घरको मूल ढोकाहरूमा लेखेर
राख।

10 “परमप्रभु ितनीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई यो भूिम िदनु हुनेछ
जुन उहाँले ितमीहरूका िपता-पुखार् अब्राहाम, इसहाक र याकूबिसत
प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो। उहाँले ितमीहरूलाई समृद्ध र िवशाल शहरहरू
िदनुहुनेछ जो ितमीहरूले िनमार्ण गरकेो होइन। 11 परमप्रभुले राम्रा
वस्तुहरूले भिरएका घरहरू ितमीहरूलाई िदनु हुनेछ जो ितमीहरूले
त्यहाँ राखेका होइनौ। परमप्रभुले इनारहरू िदनुहुनेछ जो ितमीहरूले
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खनेको होइनौ। परमप्रभुले दाख र भद्राक्षको खेतबारी िदनु हुनेछ जो
ितमीहरूले रोपेका िथएनौ।

12 “तर सावधान परमप्रभुलाई निबसर् कारण ितमीहरू िमश्रदेशमा
कमारा िथयौ र परमप्रभुले ितमीहरूलाई त्यहाँबाट िनकालेर यहाँ ल्याउनु
भयो। 13 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको मात्र आदर र सेवा गर। अिन
शपथ खाँदा उहाँको नाउँमा मात्र गर, अरू झूटा देवताहरूको नाउँ
नलेऊ। 14 ितम्रा विरपिर भएका मािनसहरूका देवता ितमीले पूज्नु
हँुदनै। 15 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर ितमीहरूिसत ैबस्नु भएकाले
यिद ितमीहरूले अरू ईश्वरहरू पूजा गछौर् उहाँ िरसाउनु हुनेछ पृथ्वीमा
ितमीहरूलाई ध्वंश पानर् ु हुनेछ।

16 “ितमीहरूले मस्सामा झैं आफ्नो परमप्रभुको परीक्षा िलनु हँुदनै।
17 ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु भएका आज्ञाहरू
सावधानीिसत मान्नु पछर्  अिन उहाँको अनुशासन िनयम र िविध-
िवधानलाई पालन गनर् ु पछर् । 18 ितमीहरूले परमप्रभुलाई प्रसन्न गराउने
कामहरू गनर् ुपछर् , जो सही र असल छन्। तब ितमीहरूको िनिम्त प्रत्येक
चीज न ैअसल रहनेछ अिन परमप्रभुले ितमीहरूका िपता-पुखार्लाई
प्रितज्ञा गनर् ु भएको असल भूिममा जान सक्नेछौ। 19 अिन परमप्रभुले
भन्नु भए झैं ितमीहरू आफ्ना शत्रुहरूलाई बािहर खेद्नेछौ।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे जस्तजस्तै ैआफ्नाआफ्ना नानीहरूलाईनानीहरूलाई िशक्षािशक्षा ददेेऊऊ
20 “भिवष्यामा ितम्रो छोरोले सोध्ला, ‘परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले

िदनुभएका िशक्षाहरू, िनयम तथा िविध-िवधानहरूको अथर् के हो?’ 21

तब ितमी छोरोलाई भन्नेछौ, ‘हामी िमश्रमा िफरऊनको दासहरू िथयौं तर
परमप्रभुले हामीलाई आफ्नो बाहुबलले त्यहाँबाट बािहर ल्याउनु भयो।
22 परमप्रभुले महान अिन आश्चयर्जनक काम गनर् ु भयो। हामीहरूले
उहाँलाई यी कामहरू िमश्रवासी, िफरऊन तथा ितनका घरका
मािनसहरूमािथ गरकेो देख्यौं। 23 त्यसपिछ परमप्रभुले हाम्रा िपता-
पुखार्हरूिसत गनर् ु भएको प्रितज्ञा अनुसार भूिम िदनका लािग हामीलाई
त्यहाँबाट बािहर ल्याउनुभयो। 24 परमप्रभुले यी सब ैिविध-िवधानहरू
पालन गनर् ु हामीलाई लगाउनु भयो। हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई
आदर गनर् ुपछर्  तब परमप्रभुले आज जस्त ैहामीलाई सधैँ जीिवत राख्नु
हुनेछ। 25 परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले बताए जस्त ैयिद सारा व्यवस्थाहरू
होिशयारीसँग हामीले पालन गयौर्ं भने उहाँले यसो भन्नु हुनेछ हामीले
राम्रो काम गयौर्ं।’

इस्राएलीहरूइस्राएलीहरू परमपरमेेश्वरकाश्वरका िवशिवशेेषष मािनसहरूमािनसहरू

“ितमीहरूले आफ्नो बनाउनको िनिम्त प्रवेश गिररहेको भूिममा
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले मागर्-दशर्न गनर् ु हुनेछ। ितमीहरू
भन्दा अझ ठूला अिन शिक्तशाली सातवटा देशहरू-िहत्ती,

िगगार्शी, एमोरी, कनानी, पािरज्जी, िहव्वी र यबूसीहरूलाई परमप्रभुले
ितमीहरूलाई बसाउन बलपूवर्क िनकाल्नु हुनेछ। 2 परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले यी जाितहरूलाई ितमीहरूको अधीनमा राख्नु हुनेछ अिन
ितमीहरूले उनीहरूलाई िजत्नेछौ। ितमीहरूले उनीहरूलाई सम्पूणर् नष्ट
पानेर् छौ। ितनीहरूिसत कुन ैसम्झौता नगर, ितनीहरूप्रित दया नदेखाऊ।
3 ती देशका मािनसहरूिसत ितमीहरू तथा ितम्रा छोरा-छोरीहरूको
ववैािहक सम्बन्ध हुन नदेऊ। 4 िकनभने ितनीहरूले ितमीहरूका छोरा-
छोरीहरूलाई मेरो सेवा गनर्बाट िवमुख बनाउनेछन् र ितनीहरूले अरू
देवी-देवताहरूको पूजा गनेर्छन्। अिन परमप्रभु ितमीहरूिसत अत्यन्तै
िरसाएर ितमीहरूलाई नष्ट पानर् ु हुनेछ।

झूटाझूटा ददेेवव-ददेेवताहरूवताहरू ध्वध्वंशंश पारपार
5 “ितमीहरूले ती जाितहरू प्रित जे गनर् ुपछर्  यी हुन् ितमीहरूले

ितनीहरूको वेदीहरू र स्मारक ढुङ्गा टुक्रा-टुक्रा पाररे नष्ट गनर् ुपछर् । अिन
ितनीहरूको अशेरा देवीका खम्बाहरू काटेर ढाल्नु पछर्  अिन ितनीहरूका
मूिर्तहरू जलाउनु पछर् । 6 िकनभने परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
पृथ्वी भिरका मािनसहरूमध्ये ितमीहरूलाई आफ्ना िवशेष मािनसहरू
बनाउन मन पराउनु भयो र ितमीहरू परमप्रभुको आफ्न ैमािनसहरू हौ।
7 िकन परमप्रभुले ितमीहरूलाई प्रेम गनर् ु भयो अिन आफ्ना िवशेष
मािनसहरूको रूपमा रोज्नु भयो? यो यसकारण होइन िक ितमीहरू

िवशाल राष्ट्र  छौ! ितमीहरूको जन संख्या अरू सब ैभन्दा कम्ती छ। 8

तर परमप्रभुले ितमीहरूलाई आफ्नो महान् शिक्तद्वारा िमश्र देशबाट
बािहर िनकाल्नु भयो, ितनीहरूको दासत्वबाट मुक्त गराउनु भयो र िमश्र
देशका राजा िफरऊनको िनयन्त्रणबाट ितमीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनु
भयो। िकनभने परमप्रभुले ितमीहरूलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ अिन ितमीहरूका
िपता-पुखार्हरूसँग गरकेो प्रितज्ञा पूणर् गनर्लाई यस्तो गनर् ु भयो।

9 “यसकारण, सम्झना गर परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर एक मात्र
परमेश्वर हुनुहुन्छ जसलाई ितमीहरू िवश्वास गनर् सक्छौ। उहाँ आफ्नो
करार राख्नुहुन्छ। जसले उहाँलाई प्रेम गछर्  र उहाँका आज्ञाहरूको पालन
गछर् । उहाँ आफ्नो प्रेम दया दशार्उनु हुन्छ। हजारौ पुस्तासम्म उहाँ
आफ्नो दया र प्रेम देखाउनुहुन्छ। 10 तर परमप्रभुले मािनसहरूलाई
दण्ड िदनुहुन्छ जसले उहाँलाई घृणा गछर्न्। उहाँ ितनीहरूलाई ध्वंश
पानर् ुहुन्छ। उहाँलाई घृणा गनेर्हरूलाई दण्ड िदनु िढलो गनर् ुहुन्न। 11

यसकारण आज मलेै ितमीहरूलाई िदएको आज्ञाहरू, िविध र िवधानहरू
ितमीहरूले सावधानी पूवर्क पालन गनर् ु पछर् ।

12 “यिद ितमीहरूले ती िविध राम्ररी सुन्छौ अिन यिद अनुशरण गनर्मा
होिशयार हुन्छौ तब ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूिसत ितमीहरूलाई प्रेम
गछुर्  भनी गरकेो करार परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले अवश्य ैपूरा गनर् ु
हुनेछ। 13 उहाँ ितमीहरूलाई प्रेम गनर् ु हुनेछ र आशीवार्द िदनुहुनेछ अिन
ितमीहरूको राष्ट्रलाई िवकिसत गराउनु हुनेछ। उहाँले ितमीहरूका
नानीहरूलाई आशीवार्द िदनुहुनेछ अिन ितमीहरूलाई अन्नबािल, तेल र
नयाँ दाखरस िदनुहुनेछ। उहाँ ितमीहरूका जन्तु तथा भेंडाहरूलाई पिन
नयाँ बाछा-पाठाहरूको िनिम्त आशीवार्द िदनुहुनेछ। ितमीहरूले यी सबै
आशीवार्दहरू त्यस भूिममा पाउने छौ जुन परमप्रभुले ितमीहरूका िपता-
पुखार्हरूिसत प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो।

14 “अरू मािनसहरूले भन्दा ितमीहरूले बढी आशीवार्द पाउनेछौ।
प्रत्येक पित-पत्नी नानी जन्माउन योग्य हुनेछन्। गाईहरूले बाछा-
बाछीहरू ब्याउन योग्य हुनेछन्। 15 परमप्रभुले ितमीहरूलाई रोगी
हुनबाट बचाउँनु हुनेछ। परमप्रभुले िमश्रमा ितमीहरूसँग भएको कुनै
भयकंर रोग ितमीहरूलाई हुन िदनुहुने छैन। तर परमप्रभुले ितमीहरूका
शत्रुहरूलाई ती रोग हुन िदनुहुनेछ। 16 ितमीहरूले ती सबै
मािनसहरूलाई ध्वंश पानर् ुपछर्  जसमा परमप्रभुले परास्त गनर्मा सहायता
गनर् ु हुनेछ। ितनीहरूको िनिम्त शोक नगर, ितनीहरूका देवताहरूको पूजा
नगर। िकनभने ितनीहरू पासो हुन्, ितनीहरूले ितमीहरूको जीवन नष्ट
पानेर्छन्।

परमप्रभुपरमप्रभ ुआफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई सहायतासहायता गनगनेर्ेर् प्रितज्ञाप्रितज्ञा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
17 “‘यी देशहरू हामी भन्दा शिक्तशाली छन्। ियनीहरूलाई कसरी

हटाउनु सिकन्छ,’ यस्ता कुराहरू मनमा नसोच। 18 ितमीहरू
ितनीहरूसँग डराउनु हँुदनै। ितमीहरूले सम्झनु पछर्  िमश्र देशमा परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले िफरऊन र ितनका मािनसहरूलाई के गनर् ु भएको
िथयो। 19 ितमीहरूले परमप्रभुले ितनीहरूलाई िदनुभएका कष्टहरू
देख्यौ। उहाँले गनर् ु भएका अचम्मका चीजहरू ितमीहरूले देख्यौ।
ितमीहरूले परमप्रभुले ितमीहरूलाई िमश्रबाट ल्याउनमा प्रयोग गरकेो
ठूलो सामथ्यर् र शिक्त देखेका छौ। परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले त्यही
सामथ्यर् मािनसहरूको िवरोधमा प्रयोग गनर् ु हुनेछ जसले ितमीहरूलाई
भयभीत पाछर्न्।

20 “परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले सब ैमािनसहरू जो ितमीहरूदेिख
भागेका छन् अिन लुकेका छन् ितनीहरूको पिछ िबच्छयूँ पिन पठाउनु
हुनेछ। उहाँले ितनीहरू सबलाई नष्ट पानर् ु हुनेछ। 21 ती मािनसहरूिसत
नडराऊ िकनभने परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर ितमीहरूसँग ैहुनुहुन्छ र
उहाँ महान् र भययोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। 22 अिन परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले ती देशका मािनसहरूलाई अिल-अिल गदैर् ितमीहरूको
भूिमबाट िनस्कन बाध्य गराउनु हुनेछ। ितमीहरूले ितनीहरू सबलैाई एकै
पल्टमा नष्ट गनेर् छैनौ यिद ितमीहरू त्यसो गयौर् भने जगंली जनावरहरू
ितमीहरूका लािग ज्याद ैबढ्ने छन्। 23 तर परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूलाई ती देशहरू िजत्ने बनाउनु हुनेछ। जबसम्म
ितमीहरूको िवजय हँुदनै ितनीहरूलाई परमप्रभुले अल्मल्याई िदनु हुने
छ। 24 परमप्रभुले ितमीहरूलाई ितनीहरूका राजाहरूलाई पिन परास्त
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गनर्मा सघाउनु हुनेछ। ितनीहरूलाई परास्तगनर्बाट कसलेै पिन रोक्ने
छैन।

25 “ितमीहरूले ितनीहरूका देवी-देवताको मूिर्तहरू आगोमा
फ्याँिकिदनु पछर्  अिन जलाएर नष्ट पािरिदनु पछर् । ितमीहरूले ती
मूिर्तहरूमा रहेको सुन अथवा चाँदी राख्नु हँुदनै। त्यसले ितमीहरूको
जीवनमा नष्ट पानेर्छ, कारण परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले मूिर्तहरू मन
पराउनु हुन्न। 26 ितमीहरूले ती मूिर्तहरू ध्वंश पानर् ु पछर् , ती मूिर्तहरू
आफ्नो घरमा ल्याउनु हँुदनै। ितमीहरूले मूिर्तहरूलाई घृणा गनर् ुपछर् ।

परमप्रभुकोपरमप्रभुको सम्झनासम्झना

“आज म जुन आज्ञाहरू िदइरहको छु ती सब ितमीहरूले
पालन गनर् ुपछर्  तब मात्र ितमीहरू महान् राष्ट्रमा िवकास हुन
सक्छौ। परमप्रभुले ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई वचन िदनु

भएको भूिम ितमीहरूले पाउनेछौ। 2 अिन ितमीहरूले परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरको नेतृत्वमा मरुभूिममा चालीस बषर्सम्म गरकेो
यात्राको सम्झना गनर् ुपछर् । यो ितमीहरूको परमप्रभुले परीक्षा िलनु भएको
िथयो कारण उहाँले ितमीहरूलाई िवनम्र बनाउन चाहनु हुन्थ्यो। उहाँले
ितमीहरूको हृदयका सब कुरा जान्न चाहनु हुन्थ्यो। ितमीहरू उहाँको
आज्ञा पालन गछौर् िक गदैर्नौ जान्न चाहनु हुन्थ्यो। 3 परमप्रभुले
ितमीहरूलाई िवनम्र बनाउनु भयो अिन ितमीहरूलाई भोक लाग्न िदनु
भयो। तब परमप्रभुले मन्न केही यस्तो चीज जो ितमीहरूले पिहले
किहल्य ैजानेका िथएनौ खवुाउनु भयो। यो ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले
न ैकुन ैिदन देखेका िथएनन्। परमप्रभुले िकन यसो गनर् ु भयो? िकनभने
उहाँ ितमीहरूलाई बताउन खोज्नु हुन्थ्यो मािनसहरू भोजनले मात्र
बाँच्दनै, मािनसहरू परमप्रभुले बताएको कुराहरूमािथ पिन आधािरत
हुन्छन्। 4 िबतेको चालीस बषर्सम्म ितमीहरूले ल्याएको लुगा च्याितएन,
िहँड्दा ितमीहरूको गोडाहरू सुिनएन, िकनभने परमप्रभुले ितमीहरूको
रक्षा गनर् ुभयो। 5 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूको िनिम्त यी
सब गनर् ु भएको सम्झना गनर् ु पछर् । परमप्रभु भनेको आफ्नो छोरोलाई
िसकाउने र सघाउने बाबु जस्त ैहुनु हुन्थ्यो।

6 “ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू अनुशरण
गनर् ुपछर् । उहाँलाई अनुशरण गर अिन सम्झना गर। 7 परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई असल देश जहाँ खोला-नाला र मूल
फुटेको पानी पहाड र बेंसीहरू भएर बग्छन्, त्यहाँ लजैानु हँुदछै। 8 त्यो
देश जौं, गहँु, नेभाराको रूख, दाखको बोट, दािरम, भद्राक्षको तेल र
महले भिरएको छ। 9 त्यहाँ ितमीहरूले प्रशस्त खाने कुरा पाउनेछौ,
ितमीहरूलाई आवश्यक पनेर् प्रत्येक चीज पाउनेछौ। त्यहाँ ितमीहरूले
ढुङ्गामा फलाम पाउनेछौ र पहाड खन्दा तामा पाउनेछौ। 10 ितमीहरूले
खान खोजेको सब ैचीजहरू त्यहाँ पाउनेछौ र त्यस्तो सब चीजले
भिरभराऊ भूिम ितमीहरूलाई िदइएकोमा परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरको प्रशसंा ितमीहरूले गनेर्छौ।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे जजेे गनगनर्र् ु ुभयोभयो निबसनिबसर्र्

11 “सावधान बस, परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई निबसर् अिन
आज मलेै िदएको आज्ञा र िविध-िवधानहरू खूब ैहोिशयार भएर पालन
गर। 12 तब ितमीहरूिसत खानेकुराहरू प्रशस्त हुनेछन् तथा बस्ने राम्रा-
राम्रा घरहरू ितमीहरूले बनाउनेछौ। 13 ितमीहरूिसत गाई, भेंडा अिन
बाख्राहरू धेर ैबढेर जानेछन् र ितमीहरूिसत प्रशस्त मात्रामा सुन-चाँदी
हुनेछ। ितमीहरूलाई कुन ैकुराको अभाव हुनेछैन। 14 जब यी सब
कुराहरू ितमीहरूिसत हुनेछन् ितमीहरू सावधान बस जसले गदार्
ितमीहरूमा अहकंार उत्पन्न भयो ितमीहरू िमश्रदेशमा कमारा िथयौ,
परमप्रभुले त्यहाँबाट ितमीहरूलाई स्वतन्त्र गराएर ल्याउनु भयो,
यसकारण परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरलाई निबसर्। 15 परमप्रभुले
ितमीहरूलाई सपर् र िबच्छीहरूले भिरएको सूख्खा मरुभूिम हँुद ैल्याउनु
भयो। त्यस ठाउँमा पानी िथएन। यसकारण उहाँले ितमीहरूका लािग
ढुङ्गाहरूबाट पानी िनकाल्नु भयो। 16 मरुभूिममा परमप्रभुले
ितमीहरूलाई मन्न खवुाउनु भयो, त्यो यस्तो चीज हो जुन ितमीहरूका
िपता-पुखार्हरूले पिन देखेका िथएनन् परमप्रभुले ितमीहरूको परीक्षा
िलनु भयो। िकनभने अन्तमा गएर ितमीहरूको िनिम्त प्रत्येक चीज नै

असल होस् भनी परमप्रभुले ितमीहरूलाई िवनम्र बनाउनु भयो। 17

यस्तो किहल ैनभन, ‘यी सब सम्पित्त मलेै आफ्न ैशिक्त र योग्यताले
पाएँ।’ 18 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको स्मरण गर। उहाँ न ैएकजना
हुनुहुन्छ जसले ितमीहरूलाई ती सब गनर् शिक्त िदनुहुन्छ। िकन
परमप्रभुले यसो गनर् ुहुन्छ? िकनभने आज उहाँले जे गिररहनु भएको छ
ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूिसत गिरएको करार पिन यस्त ैराख्नु
चाहनुहुन्छ।

19 “परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरलाई निबसर्। अन्य देवताहरूको
पूजा तथा आराधना नगर, ितनीहरूलाई अनुशरण नगर। यिद त्यसो गयौर्
भने म चेतावनी िदन्छु ितमीहरू िनश्चय ध्वंश हुनेछौ। 20 ितमीहरूको
िनिम्त परमप्रभुले अन्य राष्ट्रहरू ध्वंश पानर् ुहँुदछै र यिद ितमीहरूले अरू
देवता माने ितमीहरूलाई पिन ितनीहरूलाई जस्त ैध्वंश पािरने छ।
िकनभने ितमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई मान्नु छाड्यौ।”

परमप्रभुपरमप्रभ ुइस्राएलीहरूलाईइस्राएलीहरूलाई साथसाथ िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

“हे इस्राएली मािनसहरू हो, सुन! आज ितमीहरू यदर्न नदी
तररे ितमीहरूभन्दा शिक्तशाली र महान् राष्ट्रहरूलाई
ितनीहरूको भूिमबाट िनकाल्न जाँदछैौ। ितनीहरूका शहरहरू

ठूला-ठूला र आकाश समान अग्ला-अग्ला पखार्ल छन्। 2 त्यहाँका
बािसन्दाहरू अनाकीहरू हुन र ितनीहरूको िवषयमा ितमीहरू जान्दछौ।
ितनीहरू अग्ला-अग्ला र बिलया हुन्छन् जासूसहरूले ‘ितनीहरूलाई
कसलेै िजत्न सकै्तन’ भनेको सुनेका छौ। 3 आज ितमीहरूले त्यो िनश्चय
गर परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर जो ितमीहरूको अिघ जानु हुनेछ, जो
भस्म गनेर् आगो झैं हुनुहुन्छ, ती जाितहरूका मािनसहरूलाई ितमीहरूको
अिघ लड्ने बनाउनु हुनेछ अिन उहाँले ितनीहरूलाई नष्ट गनर् ु हुनेछ अिन
ितमीहरूले ितनीहरूलाई चाँडै ितनीहरूको भूिमहरूबाट लखेटेर ध्वंश
पानेर्छौ। परमप्रभुले ितमीहरूिसत यस्तो हुनेछ भनेर प्रितज्ञा गनर् ु भएको
िथयो।

4 “परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ती राष्ट्रका मािनसहरूलाई
ितमीहरूको िनिम्त देशबाट िनकाली िदनु हुनेछ। तर ितमीहरू आफैं
यस्तो नभन, ‘ितमीहरू धािर्मक मािनसहरू हौ!’ यसकारण परमप्रभुले
ितमीहरूलाई त्यहाँ बसाउन ल्याँउनु हँुदछै। कारण के हो भने ितमीहरू
धािर्मक मािनसहरू भएकाले होइन तर ती मािनसहरू न ैदषु्ट भएकाले
ितनीहरूलाई आफ्नो भूिमबाट बािहर िनकािंलदछै। 5 ितमीहरू
ितनीहरूको भूिममा बस्न प्रेवश गदैर्छौ, तर यसको कारण यो होइन
ितमीहरू धािर्मक मािनसहरू हौ र सही तिरकाले जीवन यापन गछौर्। तर
ितनीहरूको दषु्टयाँइले गदार् परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितनीहरूलाई
िनकाल्नु हँुदछै र ितमीहरू त्यहाँ प्रवेश गदैर्छौ। यसो गररे परमप्रभुले
ितमीहरूका िपता-पुखार् अब्राहाम, इसहाक अिन याकूबिसत गरकेो
प्रितज्ञा पूरा गनर् ु हँुदछै। 6 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई
असल भूिम िदनु हँुदछै, तर ितमीहरूले जान्नु आवश्यक छ परमप्रभुले
यसो गनर् ुको अथर् यो होइन ितमीहरू धािर्मक मािनसहरू हौ। सत्य यो हो
िक ितमीहरू हठ्ठी मािनसहरू हौ।

परमप्रभुकोपरमप्रभुको रीसरीस सम्झनासम्झना गरगर
7 “निबसर् ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई मरुभूिममा

रीस उठाएका िथयौ। िमश्र देश छोडेको िदनदेिख यहाँ आईपुगुन्जेलसम्म
ितमीहरूले परमप्रभुको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरकेा छौ। 8 होरबे
पवर्तमािथ ितमीहरूले परमप्रभुलाई यित क्रोिधत तुल्यायौ उहाँले
ितमीहरूलाई नष्ट पानर् ु हुनेिथयो। 9 म चेप्टा ढुङ्गाहरू िलनु पहाडमा गएँ
जसमा परमेश्वरले गरकेो करार लेिखएको िथयो। म त्यहाँ पहाडमािथ
चालीस िदन अिन चालीस रात केही नखाइ अथवा पानीसम्म न िपइ
बसें। 10 ती िशला-पाटीमा आफ्न ैऔलंाले ितमीहरू जुन िदन पवर्तमा
सँग ैभेला भएका िथयौ त्यसिदन उहाँले ितमीहरूलाई आगोद्वारा भन्नु
भएका सब ैआज्ञाहरू लेख्नु भयो।

11 “यसकारण चालीस िदन चालीस रातको अन्तमा परमप्रभुको
करार लेिखएका दइुवटा च्याप्टो िशला-पाटीहरू उहाँले मलाई िदनु भयो।
12 त्यसपिछ परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘उठ अिन चाँडै तल गई हाल।
ितमीले िमश्रदेशबाट ल्याएका मािनसहरू आफैं  नष्ट भइरहेका छन्। यित
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चाँडै ितनीहरूले मेरो आज्ञाहरू पालन गनर् ु छोडे। ितनीहरूले सुन पगालेर
आफ्नो िनिम्त मूिर्त बनाएका छन्।’

13 “परमप्रभुले मलाई यसो पिन भन्नुभयो, ‘यी मािनसहरू अित हठी
छन्, मलेै िनरीक्षण गरें। 14 मलाई यी मािनसहरू नष्ट पानर् िदइयोस्
जसले गदार् म ितनीहरूको नाउँ स्वगर्बाट मेटाउन सकँू। त्यसपिछ म
ितमीहरूलाई ितनीहरूभन्दा महान् र धेर ैशिक्तशाली राष्ट्र  बनाउनेछु।’

सुनकोसुनको बाछोबाछो

15 “पवर्त जिलरहेको िथयो, करार लेिखएको दइुवटा िशला-पाटीहरू
मेरो हातमा िथयो। म पवर्तबाट तल ओिर्लएँ मलेै हेरें। 16 अिन मलेै देखें
िक ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको िवरूद्ध पाप काम
गिररहेका िथयौ। ितमीहरूले सुन पगालेर बाछोको मूिर्त बनाएको देखें।
ितमीहरूले यित चाँडै परमप्रभुको आज्ञा पालन गनर् छाड्यौ। 17

यसकारण मलेै ती पाटीहरू तल फ्याँकी िदएँ अिन मेरो आँखाअिघ न ैती
टुक्रा-टुक्रामा पिरणत भए। 18 त्यसपिछ अिघकै झैं चालीस िदन चालीस
रातसम्म केही नखार्इ पानीसम्म पिन निपई परमप्रभु अिघ भूइँमा
घोिप्टएर शरण परें। ितमीहरूले धेर ैपाप गरकेो कारण मलेै त्यसो गरें।
परमप्रभुको िनिम्त जुन अिनष्ट िथयो त्यही गररे परमप्रभुलाई क्रोिधत
तुल्यायौ। 19 उहाँ यित साह्रो क्रोिधत हुनुहुन्थ्यो ितमीहरूलाई ध्वंश
पानर् सक्नु हुन्थ्यो, यसकारण म अित भयभीत िथएँ। तर परमप्रभुले मेरो
िवन्ती फेिर सुन्नुभयो। 20 परमप्रभु हारूनिसत पिन साह्रो क्रोिधत
हुनुहुन्थ्यो र ितनलाई ध्वंश पानर् सक्नु हुन्थ्यो। यसकारण त्यस बेला
मलेै हारूनको िनिम्त पिन प्राथर्ना गरें। 21 ितमीहरूले बनाएको भयानक
बाछाको मूिर्त मलेै आगोमा जलाएँ, टुक्रा-टुक्रा पाररे धुलो बनाएँ अिन
त्यसपिछ पवर्तबाट बगेर आएको खोलामा बगाई िदएँ।

मोशामोशा इस्राएलीहरूलाईइस्राएलीहरूलाई क्षमाक्षमा िदनुिदन ुभनीभनी परमप्रभुलाईपरमप्रभुलाई भन्दछन्भन्दछन्

22 “ितमीहरूले परमप्रभुलाई तबेरा, मस्सा अिन िकब्रोथ हत्तावामा
पिन क्रोिधत बनायौ। 23 अिन जब परमप्रभुले ितमीहरूलाई कादेशबनेर्
छोड्ने आज्ञा िदनु भएको िथयो तर ितमीहरू मानेनौ। उहाँले भन्नुभएको
िथयो, ‘जाऊ, मलेै िदएको भूिम लेऊ।’ तर ितमीहरूले परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा पालन गरनेौ। ितमीहरूले उहाँलाई
अिवश्वास गयौर् अिन उहाँको आज्ञा मानेनौ। 24 मलेै ितमीहरूलाई
जानेको िदन देिख ितमीहरूले परमप्रभुको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार
गरकेा छौ।

25 “यसकारण म चालीस िदन अिन चालीस रात परमप्रभु अिघ
िनहुरी रहें िकनभने परमप्रभुले ितमीहरूलाई नष्ट गनेर् िनणयर् गनर् ु भएको
िथयो। 26 मलेै परमप्रभुलाई प्राथर्ना गरें र भनें, ‘हे परमप्रभु मेरा मािलक!
यी मािनसहरूलाई तपाईलें िमश्र देशबाट आफ्नो पराक्रम तथा शिक्तमा
छुटाएर ल्याउनु भयो। ियनीहरू तपाईकंा आफ्ना मािनसहरू हुन् र
ियनीहरूलाई नष्ट नगनर् ुहोस्। 27 तपाईकंा सेवकहरू अब्राहाम, इसहाक
र याकूबलाई िदनु भएको प्रितज्ञा सम्झनु होस्। ितनीहरू कित हठ्ठी छन्
त्यो िबसर्नु होस् अिन ितनीहरूले गरकेो पाप ितर नहेनर् ु होस्। 28 यिद
तपाईलें ितनीहरूलाई सजाय िदनुभयो भने िमश्र देशवासीहरूले भन्ने
छन्, “परमप्रभु आफूले िदनु भएको प्रितज्ञा अनुसार ितनीहरूलाई भूिम
िदनु सक्षम हुनु भएन। उहाँले ितनीहरूलाई घृणा गनर् ु भयो र मानर् ुको
िनिम्त मरुभूिममा लजैानु भयो।” 29 हे परमप्रभु! तपाईकंा मािनसहरू
हुन्। ितनीहरू तपाईकंा हुन्। तपाईलें ितनीहरूलाई िमश्रबाट आफ्नो
महाशिक्त लगाएर अिन आफ्नो पाखरुा िंफजाएर ल्याउनु भयो।’

करारकोकरारको नयाँनया ँिशलािशला-पाटीपाटी

“त्यस बेला परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘पिहले झैं ितमीले
दइुवटा ढुङ्गा काटेर कठोर िशला-पाटी बनाउनु पछर् ।
त्यसपिछ ितमी पवर्तमा म भएकहाँ आएर एउटा काठको

सन्दकू बनाऊ। 2 पिहलेको िशला-पाटीहरू जुन ितमीले फुटायौ,
त्यसमा जे लेिखएको िथयो म यी िशला-पाटीहरूमा पिन त्यही शब्दहरू
लेख्नेछु। त्यसपिछ ती पाटीहरू ितमीले सन्दकूमा राख।’

3 “यसकारण मलेै बबूल काठको सन्दकू बनाएँ काटेर पिहलेका चेप्टा
ढुङ्गा जस्त ैबनाएँ। तब म पवर्तमािथ गएँ। मेरो हातमा दइुवटा चेप्टा

ढुङ्गाहरू िथए। 4 पिछ परमप्रभुले पवर्तमा ितमीहरू भेला भएको समयमा
आगोद्वारा दश आज्ञाहरू भने झैं त्यही शब्दहरूले पाटीमा लेख्नु भयो।
अिन परमप्रभुले मलाई ती पाटीहरू िदनु भयो। 5 म पवर्तबाट तल आएँ,
मलेै पिछ ती िशला-पाटीहरू बनाएको काठको सन्दकूिभत्र राखें
परमप्रभुले मलाई त्यहाँ राख्ने आज्ञा िदनु भयो। अझसम्म ती पाटीहरू
त्यो सन्दकूमा छँदछैन्।”

6 (इस्राएलीहरू बाओथ-बने याकानीहरूको कूवाहरूदेिख िंहडेर
मोसेरासम्म आए। त्यहाँ हारूनको मृत्य ुभयो अिन ितनलाई त्यहीं गाडे।
हारूनको छोरो एलाजारले बाबुको ठाउँमा पूजाहारीको काम गर।े 7 तब
इस्राएली मािनसहरू मोसेराबाट गुदगुदासम्म िंहडेर गए अिन फेिर
गुदगुदाबाट खोलाहरू भएको भूिम योतबातामा आए। 8 त्यस समयमा
कुन ैिवशेष कामको िनिम्त परमप्रभुले लेवी कुललाई अरू कुलबाट
छुट्याउनु भयो। ितनीहरूले परमप्रभुका करारको सन्दकू बोक्ने काम गनर् ु
पथ्योर्। आजसम्म चल्द ैआए झैं ितनीहरूले परमप्रभुको पूजाहारी काम
पिन गर ेपरमप्रभुको नाउँमा ितनीहरूले मािनसहरूलाई आशीवार्द पिन
िदनु पथ्योर्। 9 यसकारण लेवीहरूको भागमा भूिम परने। ितनीहरूको
भागमा परमप्रभु पनर् ु भयो जुन परमप्रभुले ितनीहरूलाई प्रितज्ञा गनर् ु
भएको िथयो। भूिम अरू कुलका मािनसहरूको भागमा मात्र पयोर्।)

10 “पिहला गर ेझैं म पवर्तमा चालीस िदन चालीस रात बसें। त्यस
समयमा परमप्रभुले पिन मेरो प्राथर्ना सुन्नुभयो र ितमीहरूलाई ध्वंश नगनेर्
िनणर्य िलनुभयो। 11 परमप्रभुले मलाई आज्ञा िदनुभयो, ‘मािनसहरूको
यात्रामा मागर्दशर्न गनर् ितमी जाऊ। मलेै ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई
िदएको प्रितज्ञा अनुसारको भूिममा ितनीहरू बसोबास गनर् जान्छन्।’

साँच्चैसाँच्च ैपरमप्रभुपरमप्रभ ुककेे चाहनुहचाहनुहुुन्छन्छ

12 “इस्राएलका मािनसहरू हो, अब सुन! परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूबाट के चाहनुहुन्छ? परमप्रभु ितमीहरूले उहाँलाई
सम्मान गरकेो र उहाँले भन्नु भएका कुराहरू मानेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वर
ितमीहरूले प्रेम गरकेो र उहाँलाई हृदय र प्राणले सेवा गरकेो चाहनुहुन्छ।
13 यसकारण आज म ितमीहरूलाई जुन आज्ञाहरू र िविध-िवधानहरू
बताउँदछुै ती सब पालन गर। यी िविध-िवधानहरू र आज्ञाहरू ितमीहरू
कै भलोको िनिम्त हो।

14 “आकाशहरू, सवोर्च्च आकाशमण्डलहरू, पृथ्वी तथा यसमा
भएका प्रत्येक चीज परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर कै हुन्। 15 परमप्रभुले
ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई यित ज्याद ैप्रेम गनर् ुभयो उहाँले
ितनीहरूका सन्तान ितमीहरूलाई आफ्नो मािनस बनाउन रोज्नु भयो।
उहाँले ितमीहरूलाई सब ैअरू जाितहरूको सट्टामा मन पराउनु भयो
अिन आजसम्म ितमीहरू उहाँले रोज्नु भएको मािनसहरू हौ।

16 “हठ्ठी हुन छोड, आफ्नो हृदय परमप्रभुलाई समपर्ण गर। 17

िकनभने परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर न ैईश्वरहरूका परमेश्वर र
परमप्रभुहरूका परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ महान् परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ
शिक्तशाली र आश्चयर्जनक योद्धा हुनुहुन्छ। उहाँको िनिम्त प्रत्येक मािनस
एक शरह हो। उहाँको मन धनको वशमा छैन। 18 टुहुरा-टुहुरी तथा
िवधवाहरूलाई उहाँले प्रेम गनर् ुहुन्छ। उहाँले त हाम्रो भूिममा आउने
िवदेशीहरूलाई पिन प्रेम गनर् ुहुन्छ। उहाँले ितनीहरू सबलैाई खाने कुरा
तथा लाउने वस्त्रहरू िदनुहुन्छ। 19 यसकारण ितमीहरूले पिन ती
िवदेशीहरूलाई प्रेम गर िकनभने िमश्र देशमा ितमीहरू िवदेशीहरू नै
िथयौ।

20 “ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरलाई आदर गर,
उहाँलाई किहल्य ैनछोड तथा कसम खाँदा पिन उहाँकै नाउँमा खाऊ।
21 परमप्रभु मात्र एकजना हुनुहुन्छ जसलाई ितमीहरूले प्रशसंा गनर् ुपछर् ।
उहाँ ितमीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। ितमीहरूले आफ्न ैआँखाले देखेका
छौ उहाँले महान् र आश्चयर्पूणर् कामहरू गनर् ु भएको छ। 22 जब
ितमीहरूका िपता-पुखार्हरू िमश्र देश गए त्यस समय ितनीहरूको
जनसंख्या सत्तरी जना मात्र िथयो तर अिहले परमप्रभु ितमीहरूको
परमेश्वरले ितमीहरूको जनसंख्या धेर ैभन्दा पिन धेर ैआकाशका
ताराहरू जितकै धेर ैबनाइिदनु भएकोछ।

व्यवस्था 9:13 122 व्यवस्था 10:22
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परमप्रभुकोपरमप्रभुको सम्झनासम्झना गरगर

“यसकारण ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरलाई
प्रेम गनर् ु पछर् । ितमीहरूले उहाँले भन्नु भएको कुराहरू गनर् ुपछर्
अिन सधैँ उहाँले िदनु भएको हुकुम, िनयम, िविधहरू अिन

आदेशहरू अनुशरण गनर् ुपछर् । 2 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
ितमीहरूलाई िसकाउनु भएको ती सब ैमहान् कुराहरू आज सम्झना गर।
ती सब कुराहरू हँुदा ितमीहरू िथयौ तर ितमीहरूका नानीहरू होइनन्।
ितमीहरूले परमप्रभु कित शिक्तशाली, कित महान् र उहाँले गनर् ु भएको
महान् कामहरू देख्यौ। 3 ितमीहरूका बाल-बच्चाले होइन तर उहाँले
देखाउनु भएको िचन्ह र कायर्हरू ितमीहरूले देख्यौ, ितमीहरूले िमश्र
देशका राजा िफरऊन र पूरा िमश्रदेशमा के गनर् ु भयो देख्यौ। 4 िमश्र
देशका सनै्य तथा ितनीहरूका घोडाहरू अिन रथहरूलाई के गनर् ु भयो
ितमीहरूका बाल-बच्चाहरूले होइन ितमीहरूले देख्यौ। ितनीहरूले
ितमीहरूलाई खेद्द ैिथए तर परमप्रभुले ितनीहरूलाई लाल समुद्रको
पानीमा डुबाइ िदनुभयो र सम्पूणर् ध्वंश पानर् ु भयो। 5 ितमीहरू यस
भूिममा आई नपुगुन्जेल मरुभूिममा परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
ितमीहरूको िनिम्त के-के गनर् ुभयो त्यो ितमीहरूका बाल-बच्चाले होइन,
तर ितमीहरूले देख्यौ। 6 रूबेन कुलका एलीआबका छोराहरू दातान र
अबीरामलाई परमप्रभुले के गनर् ुभयो ितमीहरूले देख्यौ। मािनसको मुख
झैं पृथ्वी फाटेर ितनीहरूका सब ैपिरवार, पालहरू अिन ितनीहरूका
नोकर चाकरहरू र सब ैपशुहरू िनिलएको इस्राएलका सब ैमािनसहरूले
देखेका छन्। 7 ितमीहरूका बाल-बच्चाहरूले होइन तर ितमीहरूले
परमप्रभुले गनर् ु भएको ती महान् कायर्हरू देख्यौ।

8 “यसकारण यिद आज मलेै िदएका आज्ञा ितमीहरूले सम्पूणर् रूपले
मान्यौ भने ितमीहरू शिक्तशाली बिनने छौ र यदर्न नदी पार गरी जुन
भूिममा प्रवेश गदैर्छौ त्यस भूिमलाई आफ्नो दखलमा राख्न योग्य
बिननेछौ। 9 जुन भूिम धेर ैअसल-असल चीजहरूले भिरएको छ र जुन
परमप्रभुले ितमीहरूका िपता-पुखार्हरू र ितनीहरूका सबै
सन्तानहरूलाई िदन शपथ खानु भएको िथयो। त्यस भूिममा ितमीहरू
दीघार्यू जीवन िजउन सक्नेछौ। 10 जुन भूिम ितमीहरू िंलदछैौ, त्यो
िमश्र देश जहाँबाट ितमीहरू आएका छौ त्यस्तो छैन। िमश्र देशमा
ितमीहरूले बीउ छररे त्यसमा पानी हाल्दा आफ्नो गोडाको सहायताले
खटु्टा चलाएर नालाबाट पानी हाल्नु पथ्योर्। जसरी साग-सब्जीमा पानी
हाल्थ्यौ त्यसरी न ैखेतमा पिन हाल्नु पथ्योर्। 11 तर इस्राएलमा त्यस्तो
गनर् ु पदैर्न, ितमीहरू जुन भूिममा पस्दछैौ त्यहाँ पहाडहरू छन् र
आकाशबाट परकेो पानी ितमीहरूको खेतले पाउँछ। 12 परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले त्यस भूिमको हेरचाह गनर् ुहुन्छ अिन बषर्को
शुरूदेिख अन्तसम्म ैआफ्नो दृिष्ट त्यस भूिममािथ राख्नुहुन्छ।

13 “परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘आज मलेै ितमीहरूलाई िदएको आज्ञाहरू
राम्ररी सुन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर र आफ्नो सारा
हृदय र प्राणले सेवा गर। 14 यिद यसो गर,े म ठीक समयमा ितमीहरूको
भूिममा पानी पािर िदनेछु। म शरद र वसन्त ऋतुमा ितमीहरूको िनिम्त
पानी पािर िदनेछु जसले गदार् ितमीहरूले अन्न, नयाँ दाखरस र तेल
जम्मा गनर् सक्नेछौ। 15 अिन ितमीहरूको गाईबस्तुहरूको िनिम्त खेतमा
प्रशस्त घाँस उमारी िदनेछु। ितमीहरूको िनिम्त प्रशस्त खाने-कुराहरू
हुनेछन्।’

16 “मूखर् नबन, सधैँ सावधान भएर बस। अरू देव-देवताहरूलाई पूजा
नगर। 17 यिद यसो गयौर् भने परमप्रभु ितमीहरूिसत िरसाएर आकाश
बन्द गिरिदनु हुनेछ र पानी पनर् छोड्ने छ। खेती हुन छोड्ने छ र
परमप्रभुले ितमीहरूलाई िदनुहुने असल भूिममा ितमीहरू चाँडै न ैमनेर्छौ।

18 “मलेै िदएका यी आज्ञाहरू पालन गर। यी आज्ञाहरू हृदयमा राख।
यी आज्ञाहरू लेखेर हातमा बाँध अिन िनधारमा टाल जसले गदार्
ितमीहरूलाई यी आज्ञाहरू सम्झना भइरहोस्। 19 यी कुराहरू ितमीहरू
घरमा बस्दा, बाटोमा िंहड्दा, ढल्कँदा, उठ्दा सधैँ सम्झना गर।
नानीहरूलाई पिन यी िविधहरू िसकाऊ। 20 यी आदेशहरू ढोकाको
चौकटहरूमा र घरको फाटकमा लेख। 21 तब ितमी र ितमीहरूका
नानीहरू धतीर्मा लामो अविध बाच्नेछन् परमप्रभुले ितमीहरूका

पुखार्हरूलाई वचन िदनु भएको िथयो। ितमीहरू तबसम्म बाँच्ने छौ
जबसम्म धतीर्मािथ आकाश छ।

22 “मलेै ितमीहरूलाई बताएको आज्ञा पालन गनर् होिशयार होऊ,
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर, उहाँले िसकाएको मागर्मा चल
अिन उहाँप्रित िवश्वासी बन। 23 तब, जब ितमीहरू त्यो भूिममा बस्नु
जानेछौ परमप्रभुले त्यहाँका अरू राष्ट्रहरूलाई उच्छेद गनर् ु हुनेछ।
ितमीहरूले ितमीहरू भन्दा शिक्तशाली र अिधक संख्यामा भएका
मािनसहरूबाट त्यो भूिम िलने छौ। 24 ितमीहरूले टेके जित भूिम
ितमीहरू कै हुनेछ। ितमीहरूको भूिम पूवर्मा यूफे्रिटस, नदीदेिख पिश्चममा
भूमध्य सगारसम्म अिन उत्तरमा लबानोन दिक्षणमा मरुभूिमसम्म हुनेछ।
25 परमप्रभुले ितमीहरूको िनिम्त प्रितज्ञा गनर् ु भएको छ, जुन जुन
ठाउँमा ितमीहरू जाने छौ त्यहाँका मािनसहरू ितमीहरूिसत डराउनेछन्
एक जना पिन ितमीहरूको िवरोध गनर् उिभने छैन।

इस्राएलकोइस्राएलको चाहनाचाहना, आशीवार्दआशीवार्द अथवाअथवा सरापसराप

26 “आज म ितमीहरूलाई केही रोज्ने मौका िंददछुै, ितमीहरूले सराप
र आशीवार्द मध्ये एउटा रोज्नु सक्छौ। 27 आज मलेै ितमीहरूलाई
बताएको परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको आज्ञाहरू सुनेर पालन गरे
ितमीहरूले आशीवार्द पाउनेछौ। 28 तर परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
िदनु भएका आज्ञाहरू पालन गनर् ु अस्वीकार गर ेितमीहरूले सराप
पाउनेछौ। यसकारण आज मलेै बताएको तिरकामा जीवन यापन गनर् ु
नछोड अरू देव-देवताहरू नपूज कारण ितमीहरूले परमप्रभुलाई िचन्छौ
अरू देव-देवताहरूलाई िचन्दनैौ।

29 “परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई त्यो भूिमसम्म पुग्नु
डोयार्उनु हुनेछ र ितमीहरू चाँडै त्यहाँ पुग्नेछौ अिन भूिममा अिधकार
िलनेछौ। त्यो समयमा ितमीहरूले गीिरज्जीम डाँडामा गएर आशीवार्द र
एबाल डाँडामा गएर मािनसहरूलाई सराप घोषणा गनर् ु पछर् । 30 यी
पवर्तहरू मोरकेा बजराँट रूखहरूको निजक यदर्न घाँटीमा बसेका
कनानहरूको भूिममा अविस्थत छन् जो िगलगालबाट यदर्न नदीको
पिश्चमितर पछर्न्। 31 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई िदने
भूिम िलन जब ितमीहरू यदर्न नदी पािर जान्छौ अिन जब यो भूिममा
दखल कायम गछौर् 32 ितमीहरूले िनयम र िविधहरू साह्रै होिशयारीसँग
पालन गनर् ुपछर्  जो आज ितमीहरूलाई बताउँछु।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको आराधनाआराधना गनगनेर्ेर् स्थानस्थान

“आफ्नो नयाँ भूिममा ितमीहरूले पालन गनर् ु पनेर् िविघ-
िवधानहरू ियनीहरू न ैहुन्। त्यस भूिममा ितमीहरू
जितन्जेलसम्म बाँच्छौ ितमीहरूले यी िविध-िवधानहरू

अत्यन्त ैसावधानीसँग पालन गनर् ु पछर् । परमप्रभुले ितमीहरूलाई यो भूिम
िदनु हँुदछै र परमप्रभु ितमीहरूको िपता-पुखार्हरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। 2

अिहले त्यस भूिममा बिसरहेका मािनसहरूबाट ितमीहरूले भूिम िलनेछौ।
ितमीहरूले ती मािनसहरूले पूजा गनेर् जग्गाहरू सम्पूणर् रूपले ध्वंश पानर् ु
पछर् । यी जग्गाहरू अग्ला-अग्ला पवर्तहरू, डाँडाहरूमा र हिरयो रूखहरू
मुिन छन्। 3 ितनीहरूका वेदीहरू फुटाइिदनु, अिन ितनीहरूका पिवत्र
ढुङ्गाहरू टुक्रा-टुक्रा पािरिदनु र ितनीहरूका अशेरा देवताहरूका मूिर्तहरू
ध्वंश पािरिदनु जसले गदार् ितनीहरूको झूटा देव-देवताहरूका
नाउँिनशान केही त्यस ठाउँमा नरहोस्।

4 “ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको आराधना त्यस ढंगमा
गनर् ु हँुदनै जसरी ती मािनसहरूले आफ्ना देवताहरूको पूजा गछर्न्। 5

ितमीहरूका कुलमा परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो जुन ठाउँमा
िवशेष बास गनर् चाहनुहुन्छ त्यही ठाउँ ितमीहरूले आफ्नो आराधना गनेर्
ठाउँ बनाउनु पछर् । 6 त्यही ठाउँमा होमबिल, बिलदान दशांश अन्न तथा
पशु उपहार, िवशेष उपहार, भाकल रािखएको उपहार अथवा ितमीहरूले
परमप्रभुलाई चढाउन इच्छा गरकेो कुन ैिवशेष उपहार तथा आफ्नो
घरमा पिहले जिन्मएको पशु सब चढाउन त्यही ठाउँमा पुयार्उनु पछर् । 7

परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको सामुन्ने ितमीहरूले खानेछौ र परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई त्यही आशीवार्द िदनु हुनेछ, अिन
ितमीहरूले आफूले सब ैकाममा आनन्द भोग गनेर्छौ।

व्यवस्था 11:2 123 व्यवस्था 12:7
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8 “अिहलेसम्म हामी आफ्नो इच्छा अनुसारले आराधना गिररहेका
छौं तर अब उसो त्यसरी आराधना नगरौं। 9 िकनभने अिहलेसम्म
ितमीहरू िवश्रामस्थान अिन उत्तरािधकारका ठाउँमा पसेका छैनौ जो
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई िंदद ैहुनुहुन्छ। 10 तर
ितमीहरू यदर्न नदी पार गछौर् अिन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
ितमीहरूलाई िदन लाग्नु भएको भूिममा अिधकार गर ेर बस्नेछौ। तब
परमप्रभुले ितमीहरूलाई सुरिक्षत राख्नु सबिैतरका शत्रुहरूबाट सुरक्षा
िदनुहुनेछ। 11 तब परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँ राख्न
जुन एउटा ठाउँ चुन्नु हुन्छ त्यहीं मलेै िदएको आज्ञा अनुसार होमबिल,
बिलदानहरू, ितमीहरूको अन्न तथा पशुको दशांश, िवशेष बिल तथा
परमप्रभुलाई चढाउन भाकल गरकेो असल असल चीजहरू त्यहाँ
ल्याउनु पछर् । 12 ितमीहरू, ितमीहरूका आफन्तहरू, बाल-बच्चाहरू,
कमारा-कमारीहरू र शहरमा बासो-बास गनेर् लेवी कुलका मािनसहरूलाई
त्यही स्थानमा ल्याऊ (ती लेवीहरूको िनिम्त त्यो भूिममा कुन ैआफ्नो
अशं हँदनै) त्यहाँ परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरसँग आनन्द मनाऊ। 13

ितमीहरू िनश्चय गर ितमीहरूको होमबिल आफ्नो इन्छा गरकेो स्थानमा
चढाउने छैनौ। 14 परमप्रभुले ितमीहरूको एउटा कुलहरूको कुन ैिवशेष
ठाउँ रोज्नु हुनेछ। होमबिल देऊ तथा कामहरू गर जो मलेै ितमीहरूलाई
त्यस ठाउँमा गनर् ु भनेको िथएँ।

15 “जहाँ जहाँ ितमीहरू बस्छौ त्यहाँ ितमीहरूले हिरण तथा मृग
जस्ता असल पशुहरू माररे जित मासु खान इन्छा गछौर् खान सक्छौ,
जित धेर ैपरमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनुहुन्छ। कुन ैपिन मािनस जो
शुद्ध अथवा अशुद्ध छ कसलेै पिन त्यो मासु खान सक्छ। 16 तर रगत
पानी झैं भूइँमा पोख्नु पछर्  िकनभने रगत खानु हँुदनै।

17 “तर केही चीजहरू यस्ता पिन छन् जो ितमीहरूले आफ्नो शहरमा
खान सकै्तनौ। अिन ती चीजहरू हुन नयाँ बालीको दशांश अन्न, नयाँ
दाखरस अथवा तेलको दशांश, घरका पशुहरूबाट जिन्मएको पिहलो
पाठा अिन ितमीहरूले परमेश्वरलाई चढाउँछु भनी शपथ गरकेो चीजहरू,
ितमीहरूले चढाउनु इच्छा गरकेो कुन ैिवशेष बिलका चीजहरू। 18

ितमीहरूले ती चीजहरू आफ्ना बाल-बच्चा नोकर-नोकनीर्हरू तथा
आफ्ना शहरहरूिभत्र बसो-बास गनेर् लेवी मािनसहरूसँग ैिलएर
ितमीहरूकै कुल माझमा परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले छान्नु भएको
स्थानमा परमप्रभुको सम्मुख बसेर खानु पछर् । ितमीहरूले गनेर् असल
असल कायर्हरूमा परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको सामुन्ने गररे आनन्द
मनाऊ। 19 तर ितमीहरू आफ्नो खाद्य लेवीहरूसँग बाँड्नु पछर्  भनी
िनिश्चन्त होऊ। यस्तो तबसम्म गर जबसम्म आफ्नो भूिममा बस्छौ।

20 “उहाँले प्रितज्ञा गर ेअनुसार परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
ितमीहरूको भूिमको सीमाना बढाउनु हुनेछ र जब ितमीहरूलाई मासु
खान इच्छा हुनेछ र मासु खान्छु भन्ने छौ, तब जितसम्म खानु इच्छा
हुन्छ खाऊ। परमप्रभुले छान्नु भएको स्थान टाडो पिन हुन सक्छ र
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु भएको पशुहरूलाई ितमीहरूले मलेै
भनेको आज्ञा अनुसार आफ्नो समयमा र स्थानमा खान सक्छौ। 22

ितमीहरूले हिरण तथा मृगको मासु झैं यी पशुहरूको मासु पिन खान
सक्छौ खाने मािनस शुद्ध अथवा अशुद्ध जस्तो पिन हुन सक्छ। 23 तर
रगत नखाने िनधो गनर् ुपछर् । िकनभने रगतमा जीवन हुन्छ र कुन ैचीज
जसमा जीवन रहन्छ त्यो खानु हँुदनै। 24 पानी घोप्टाए झैं रगत भूइँमा
पोखी देऊ। रगत खानु हँुदनै। 25 परमप्रभुले असल हो भन्नु भएको काम
ितमीहरूले गनर् ुपछर् , तब मात्र ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरूलाई
राम्रो हुनेछ।

26 “यिद ितमीहरूले परमेश्वरलाई केही िवशेष चीज चढाउन चाहन्छौ
भने परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले छान्नु भएको िवशेष स्थानमा
जानुपछर् । अिन यिद ितमीहरूले कुन ैिवशेष उपहार चढाउन प्रितज्ञा गछौर्
भने परमप्रभुले छान्नु भएको त्यस िवशेष स्थानमा ितमीहरू जानपैछर् । 27

होमबिल त्यही स्थानमा चढाउनु पछर्  र होमबिलको मासु र रगत परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरलाई वेदीमा चढाउनु पछर् । अन्य बिलदानहरूको
िनिम्त परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको वेदीमा रगत खन्याउनु पछर् । तब
ितमीहरूले मासु खान सक्छौ। 28 आज्ञाहरू जो म ितमीहरूलाई िदन्छु
पालन गदार् सावधान होऊ। जब ितमीहरू असल र उिचत कामहरू गछौर्
जसले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पाछर् , तब ितमीहरूको
िनिम्त र ितमीहरूको भावी सन्तानको िनिम्त सधैँ भलो हुनेछ।

29 “ितमीहरू अरू मािनसहरूको भूिम अिधकार गनर् जाँदछैौ परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूको िनिम्त ती मािनसहरूलाई ध्वंश पानर् ु
हुनेछ। ितमीहरूले ती मािनसहरूलाई उच्छेद गनेर्छौं र ितमीहरू त्यहाँ
बस्ने छौ। 30 त्यित भइसके पिछ सावधान हुनु! ती मािनसहरूलाई ध्वंश
पानेर्छौ। तर ितनीहरू झूटो देवताहरू मान्नु पनेर् जालमा नफँस। सावधान
बस! झूटो देवताहरूअिघ सहायताको िनिम्त नजाऊ। यसो नभन,
‘ितनीहरूले ती देवताहरू पूजा गदर्थे यसकारण म पिन त्यस्त ैप्रकारले
पूजा गछुर् ।’ 31 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई त्यसो नगर। त्यस्ता
देवताहरूको पूजा नगर! िकनभने ती मािनसहरूले परमप्रभुलाई मन
नपराउने सब ैकुराहरू गछर्न्। होमबिल िददाँ ितनीहरू आफ्ना नानीहरू
जलाउन पिन गाह्रो मान्दनैन्।

32 “मलेै िदएका आज्ञाहरू होिशयारीसँग पालन गनर् ु पछर् । मलेै भनेका
कुराहरूमा कुन ैकुरा थप्ने अथवा घटाउने काम नगर।

झूटाझूटा अगमवक्ताहरूअगमवक्ताहरू

“कुन ैएकजना अगमवक्ता अथवा सपना व्याख्या गनेर् मािनस
ितमीहरूकहाँ आउन सक्छ। उसले ितमीहरूलाई भन्न सक्छ
उसले संकेत अथवा आश्चयर्जनक काम देखाउन सक्छ। 2

उसले भने झैं िचन्ह अथवा आश्चयर्जनक काम साँच्चै हुन सक्छ,
ितमीहरूले किहल्य ैनजानेको अन्य देवतालाई उसले मान्न लगाउन
सक्छ। उसले भन्न सक्छ, ‘हामी यी देवताहरूलाई पूजा गरौं।’ 3 त्यस
मािनसलाई नसुन िकनभने परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूको
परीक्षा िलएको हुनसक्छ। यस्तो हुन सक्छ परमप्रभुलाई ितमीहरूको
हृदय तथा प्राणले न ैमािनरहेका छौ िक छैनौ जान्न जाँच गिररहनु भएको
होला। 4 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई आदर गर, उहाँलाई
अनुशरण गर। परमप्रभुको आज्ञा पालन गर अिन उहाँले जे भन्नुहुन्छ
त्यही गर। उहाँको सेवा गर तथा उहाँलाई किहल्य ैनछोड। 5 अगमवक्ता
अथवा स्वप्न-दशीर् मािनसलाई ितमीहरूले मानर् ु पिन पछर् । िकनभने,
उसले ितमीहरूलाई परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई नमान्नु भन्यो।
उहाँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले ितमीहरूलाई िमश्रदेशबाट बािहर
ल्याउनु भयो जहाँ ितमीहरू कमारा-कमारीहरू िथयौ। परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई जस्तो तिरकाले जीवन यापन गनेर्
आज्ञाहरू िदनु भएको छ त्यसबाट उसले अलमलायो। ितमीहरूका
मािनसहरूबाट दषु्टता हटाउनको िनिम्त ितमीहरूले त्यसलाई मानैर् पछर् ।

6 “ितमीहरूका आफ्न ैदाज्यू-भाइ, िददी-बिहनी, छोरा अथवा छोरी,
पत्नी सँग-सम्बन्धी कसलेै गुप्तरूपले ितमीहरूलाई अन्य देवताहरू पूजा
गनर् राजी गराउलान्। ितनीहरू भन्न सक्छन्, ‘जाँऊ हामी अन्य
देवताहरूलाई पूजा गरौं।’ (यी देवताहरूलाई ितमीहरू तथा ितमीहरूका
िपता-पुखार्हरूले जानेका िथएनन्। 7 ती देवताहरू ती मािनसहरूका हुन्
जो ितमीहरूको निजक अथवा टाढा बसेका हुन्छन् ितनीहरू ितमीहरू कै
विरपिर अरू जग्गामा बसेका हुन्छन्।) 8 त्यस मािनससँग ितमीहरूले
सहमत हुनुहँुदनै। उसको कुराहरू नसुन, ऊ प्रित दया नदेखाऊ, उसको
सुरक्षा नगर अिन उसलाई नछोड। 9 होइन, त्यसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर
मार। त्यसलाई मानर् ढुङ्गा िटप्ने मािनसहरू मध्ये ितमी पिहलो हुनु पछर्  र
अरू मािनसहरूले पिन त्यस मािथ ढुङ्गा फ्याँक्छन्। िकनभने परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरू जो िमश्रदेशमा दास-दासीको जीवन
िबताइरहेका िथयौ त्यहाँबाट बािहर िनकाल्नु भयो, उहाँले ितमीहरूलाई
टाढो ल्याउने चेष्टा गनर् ुभयो। 11 तब इस्राएलका मािनसहरूले थाह
पाउँनेछन् र त्यस्तो दषु्टतापूवर्क काम किहल्य ैगनेर् छैनन्।

12 “परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले बस्नको लािग ितमीहरूलाई
शहरहरू िदनु भएको छ। कोही समय ती शहरहरू मध्ये कुन ैएक शहरको
िवषयमा नराम्रो कुराहरू सुन्न सक्छौ। ितमीहरू थाहा पाउन सक्छौ 13

केही नराम्रा मािनसहरू आफ्न ैजाित िभत्रका शहरबासीहरूलाई नराम्रो
काम गनर् फकाउँदछैन्। ितनीहरू आफ्न ैशहरका मािनसहरूलाई भन्न
सक्छन्, ‘हामी अरू देवताहरूको सेवामा जाऊँ।’ (ती देवताहरू
ितमीहरूले किहले पिन नदेखेका नजानेका हुन सक्छन्)। 14 त्यस
िवषयमा ितमीहरूले राम्रोसँग खोजी गनर् ुपछर्  अिन यिद कुरो सत्य
स्थािपत भयो त्यस्तो अिनष्ट अथवा घृिणत काम भएकै िथयो भने। 15

ती शहरहरूका मािनसहरूलाई ितमीहरूले तरवारले काटेर मानर् ुपछर् ।
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15

ितनीहरू सबलैाई नष्ट पानर् ुपछर्  र शहर पिन सम्पूणर्रूपले ध्वंश पानर् ु पछर् ।
16 ितनीहरूका सब ैबहुमूल्य चीजहरू जम्मा गर अिन ितनीहरूलाई
शहरको बीचमा लजैाऊ, शहर अिन यसमा भएको प्रत्येक चीजलाई
जलाई देऊ। यो परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरको िनिम्त होमबिल हुनेछ।
त्यस शहरको पुनर्िनमार्ण नहोस् र त्यो केवल ढुङ्गाको थुप्रो मात्र
बिनरहोस्। 17 त्यस शहरमा भएको प्रत्येक चीज परमेश्वरलाई ध्वंश पानर्
िदनु पछर्  जसले गदार् त्यहाँ ितमीहरूको िनिम्त केही पिन नहोस्। यिद
ितमीहरूले यो आज्ञा पालन गयौर् भने परमप्रभु ितमीहरूिसत िरसाउन
छोड्नु हुन्छ, उहाँ ितमीहरू प्रित दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ ितमीहरू प्रित
दःुखी हुनुहुन्न। उहाँले ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई प्रितज्ञा िदए
अनुसार ितमीहरूलाई िवशाल समुदाय बिननमा सहयोग गनर् ु हुनेछ। 18

यिद ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहिरका परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गयौर्
भने र परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको नजरमा जुन असल छ त्यो मात्र
गयौर् भने उहाँले त्यसो गनर् ु हुनेछ।

इस्राएलीहरूइस्राएलीहरू परमपरमेेश्वरकाश्वरका िबशिबशेेषष मािनसहरूमािनसहरू

“ितमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका नानीहरू हौ। यिद
ितमीहरूको आफन्तमा कसकैो मृत्य ुहुन्छ भने ितमीहरूको
शरीरलाई नकाट अिन आफ्नो टाउकोको केश नखौर। 2

िकनभने ितमीहरू अरू मािनसहरूभन्दा िभन्द ैहौ। ितमीहरू परमप्रभुको
िवशेष मािनसहरू हौ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले संसारका सबै
मािनसहरूको माझबाट ितमीहरूलाई आफ्नो िवशेष मािनस बनाउन
रोज्नुभएको छ।

इस्राएलीहरूलाईइस्राएलीहरूलाई खानुखान ुअनुमितअनुमित िदइएकािदइएका खाद्यखाद्य वस्तुहरूवस्तुहरू

3 “परमप्रभुबाट घृणा गिरएका चीजहरू कुन ैपिन नखाऊ। 4

ितमीहरूले यी पशुहरू खान सक्छौः गोरू, गाई, भेंडा, बाख्रा, 5 मृग,
हिरण, बराँट, जगंली बोका, पहाडी बोका, िचत्तल र पहाडी भेंडाहरू। 6

खरु दइु भागमा िचिरएको छ र उग्राउँछ भने त्यस्ता कुन ैपिन पशु
खानुहुन्छ। 7 तर ऊँठ, खरायो अथवा भीर खरायो आिद नखाऊ यद्यिप
यी पशुहरू उग्राउँछन्, ियनीहरूको खरु दइु भागमा िचिरएको छैन।
यसकारण यी पशुहरू ितमीहरूकालािग खानलाई शुद्ध होइनन्। 8 अिन
ितमीहरूले सँुगुर खानु हँुदनै। ितनीहरूको खरुहरू त िचिरएका छन् तर
ितनीहरू उग्राउँदनैन्। यसकारण सँुगुर ितमीहरूको िनिम्त शुद्ध खाना
होइन र यसको कुन ैअगंको मासु नखानु। मरकेो सँुगुर ितमीहरूले नछुनु।

9 “पानीमा भएका प्राणीहरूमा जसको पखेंटा र कत्ला हुन्छ त्यो खानु
सक्छौ। 10 तर पानीमा हुने प्राणीहरूमा जसको पखेंटा अिन कत्ला
हँुदनै त्यस्ता प्राणी ितमीहरूले खानु हँुदनै कारण त्यो ितमीहरूको िनिम्त
अशुद्ध खाद्य हो।

11 “ितमीहरूले कुन ैपिन शुद्ध पकं्षी खान सक्छौ। 12 तर यी
पकं्षीहरूमा कुन ैपिन नखाऊ; गरूड, िगद्ध र कालो िगद्ध, 13 सबै
प्रकारको रातो चील र कालो चील, 14 सब ैप्रकारका काग 15 ठूलो
लाटोकोसेरो, कराउने लाटोकोसेरो, समुद्री-हाँस, सब ैप्रकारको बेसारा,
16 सानो लाटोकोसेरो, ठूलो लाटोकोसेरो, सेतो लाटोकोसेरो, 17

मरुभूिमको लाटोकोसेरो, माछा खाने िगद्ध, पानी-काग, 18 साँरस, सबै
प्रकारको बकुल्लो, फाप्रेचरो अथवा चमेरो।

19 “पखेंटा भएका कुन ैिकरा नखाऊ िकनभने ितनीहरू अशुद्ध
हुन्छन्। 20 तर ितमीहरू सब ैशुद्ध चराहरू खानु सक्छौ।

21 “यिद कुन ैपशु आफैं  मरकेो भए, त्यो ितमीहरूले खानु हँुदनै। त्यो
मृत पशु ितमीहरूको शहरमा बस्ने कुन ैिवदेशीलाई देऊ, उसले त्यो
खान सक्छ। अथवा ितमीहरूले त्यस मृत पशु िवदेशीलाई बेच्न सक्छौ,
तर ितमीहरूले खानु हँुदनै। िकनभने ितमीहरू परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरका िवशेष मािनसहरू हौ।

“बाख्राको पाठो त्यसकै माऊको दधूमा नपकाऊ।

दशांशदशांश िदनिदनेे िनदिनदेर्ेर्शनशन

22 “ितमीहरूले प्रत्येक बषर् ितमीहरूको खेतको उब्जनीबाट दशांश
जोगाई िनधार्िरत गररे राख्नु पछर् । 23 तब ितमीहरू परमप्रभुले आफ्नो
स्थान भनी छानेको घरमा जानु पछर् । ितमीहरूको त्यहाँ परमप्रभु

ितमीहरूका परमेश्वरिसत भेट हुन जान्छौ। त्यस समय ितमीहरूले त्यो
दशांश अन्न, नयाँ दाखरस तेल, आफ्नो गोठमा जन्मेको प्रथम भेंडा-
बाख्राको पाठो खानेछौ। यस प्रकारले ितमीहरूले सधैँ परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरलाई आदर गनेर्छौ। 24 तर त्यो िनधार्िरत ठाउँ टाढो
भए ितमीहरू आफ्नो अन्नहरूको दशांश िलएर जानु नसक्ने पिन हुन
सक्छौ। यस्तो भएको खण्डमा, 25 त्यो दशांश अन्न बेच र बेचेको दाम
िलएर परमप्रभुले छान्नु भएको घरमा जाऊ। 26 ितमीहरूले जे रूचाउँछौ
त्यही िकन्न त्यो पसैा खचर् गरः जस्त-ैगाई, भेंडा, दाखरस अथवा कुनै
अन्य सामग्री। तब ितमीहरू अिन ितम्रो पिरवारहरूले खाएर अिन
परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरिसत त्यस भूिममा आनन्द मनाऊ। 27 तर
ितमीहरूको शहरमा बस्ने लेवीहरूलाई निबसर्। िकनभने ितमीहरूको झैं
ितनीहरूको भूिम छैन।

28 “प्रत्येक तीन बषर्को अन्तमा ितमीहरूको अन्न उब्जनीबाट दशांश
सँग्रह गनर् ु पछर् । त्यसलाई आफ्नो शहरको भण्डारमा थुपार। 29 यो अन्न
लेवीहरूको िनिम्त हो कारण ितमीहरूको झैं ितनीहरूको आफ्नो भूिम
छैन। यी अन्न शहरका अन्य अभाव ग्रस्त मािनसहरूको िनिम्त पिन हो
अिन यो िवदेशीहरू, िवधवाहरू र टुहुरा-टुहुरी नानीहरूको िनिम्त हो।
यिद ितमीहरूले यसो गर ेपरमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरू जे
गछौर् प्रत्येक चीजमा आशीवार्द िदनु हुनेछ।

ऋणऋण मुक्तमुक्त हहुुननेे िवशिवशेेषष बषबषर्र्

“प्रत्येक सात बषर्को अन्तमा ितमीहरूको ऋण माफ गनर् ु नै
पछर् । 2 ितमीहरूले यो यसरी गनर् ु पछर् । प्रत्येक मािनस
जसले अकोर् इस्राएलीलाई ऋण िदएको छ उसले त्यो ऋण

माफ गनर् ु पछर् । उसले ऋण िलने अकोर् इस्राएली भाइलाई ऋण ितनर्
लाउनु हँुदनै। िकनभने परमप्रभुले यस बषर् ऋण माफ गनेर् आज्ञा िदनु
भएको छ। 3 ितमीहरूले अकोर् कुन ैिवदेशीलाई ऋण ितनर् ु लगाउनु
सक्छौ तर त्यो ऋण कुन ैइस्राएलीिसत भए माफ िदन ैपछर् । 4

ितमीहरूको भूिममा कुन ैगरीब मािनस हुने छैन। िकनभने परमप्रभुले
ितमीहरूलाई यो भूिम िदनु हँुदछै अिन ितमीहरूलाई धेर-ैधेर ैआशीवार्द
िदनु हुनेछ। 5 तर ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा
पालन गयौर् भने मात्र त्यस्तो हुनेछ। आज ितमीहरूलाई मलेै बताएको
प्रत्येक आज्ञा खबु ैहोिशयारीसँग पालन गनर् ु पछर् । 6 तब परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले उहाँको प्रितज्ञा अनुसार आशीवार्द िदनु हुनेछ।
अिन अन्य राष्ट्रहरूलाई ऋण िदनुको िनिम्त ितमीहरूिसत प्रशस्त पसैा-
रूिपयाँ हुनेछ। तर ितमीहरूले अरूबाट ऋण िलनु आवश्यक पदैर्न।
ितमीहरूले धेर ैराष्ट्रहरूलाई शासन गनेर्छौ, तर कसलेै ितमीहरूलाई
शासन गनेर् छैन।

7 “जब ितमीहरू परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदने भूिममा
बस्दछौ, ितमीहरूको माझमा एकजना गरीब मािनस हुनु सक्छ। ितमीहरू
स्वाथीर् हुनु हँुदनै। त्यस गरीब मािनसलाई सहायता गनर् अस्वीकार नगर।
8 त्यस मािनसलाई जुन चीजको जे खाँचो पछर्  त्यो सहायता गर।
त्यसलाई सहायता गनर् ितमीहरू इच्छुक भई बस्नु पछर् ।

9 “सातौं बषर् जो ऋण माफ गिरने बषर् हो र यसको िनहँुमा कसलैाई
सहायता गनर् अस्वीकार नगर। ितमीहरूको मनमा दषु्ट िवचारलाई पस्न
नदेऊ। जुन मािनसलाई केही सहायताको खाँचो छ उसको िवषयमा दषु्ट
िवचार नगर। यिद ितमीहरूले त्यस गरीब मािनसलाई सहायता गनर्
अस्वीकार गर ेउसले परमप्रभुलाई आरोप गनेर्छ र ितमीहरूलाई
परमप्रभुले पापको दोषी लाग्नेछ यसकारण गरीब मािनसलाई सहायता
िदन अस्वीकार नगर।

10 “ितमीहरूले गरीब मािनसलाई सके अनुसार देऊ। उसलाई िंददा
नराम्रो नसम्झ। िकनभने, यस्तो असल काम गर ेपरमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूलाई आिशष िदनु हुनेछ। ितमीहरूलाई ितमीहरूको
सब ैकाममा र ितमीहरूले गरकेो प्रत्येक चीजमा उहाँले ितमीहरूलाई
आिशष िदनु हुनेछ। 11 त्यो भूिममा सधैँ गरीब मािनसहरू रहनेछन्
यसकारण ितम्रा भाइलाई सहायता गनर् ु सब समय तयार बस भनी म
आज्ञा गछुर् । ितमीहरूको भूिममा सहायताको अपेक्षामा बस्ने गरीब
मािनसलाई सहायता देऊ।

व्यवस्था 13:16 125 व्यवस्था 15:11
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12 “यिद ितमीहरूले आफ्नो देशका मािनसहरूलाई न ैएउटा िहब्रू
मािनस अथवा स्त्री िकन्छौ भने, ितमीले उसलाई आफ्नो सेवामा छ
बषर्सम्म राख्न सक्छौ तर सातौं बषर्मा उसलाई मुक्त गनैर् पछर् । 13 तर
जब उसलाई मुक्त गछौर् ितमीले उसलाई खाली हात िवदा िदनु हँुदनै। 14

ितमीले उसलाई ितम्रो केही गाई-बस्तु, ितम्रो केही अन्न र ितम्रो केही मद्य
िदनुपछर् । जो परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई आशीवार्द
िदनुभएको छ। 15 ितमीहरू पिन िमश्र देशमा कमारा-कमारीहरू िथयौ
अिन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई मुिक्त िदनु भएको हो।
यसकारण म ितमीहरूलाई आज आज्ञा िदइरहको छु।

16 “तर ितम्रा कमारा-कमारीहरू मध्ये कुन ैएक जानले भन्न सक्छ,
‘उसले ितमीलाई छोड्ने छैन।’ उसले यस्तो भन्न सक्छ, िकनभने उसले
ितम्रो पिरवारलाई प्रेम गछर्  अिन ितम्रो पिरवारमा उसको जीवन राम्ररी
िबत्दछै। 17 त्यो कमारालाई आफ्नो कान ढोकामा टाँस्न लगाऊ र
एउटा खािप्सयो िलएर कानमा छेंड पािरदेऊ। त्यो सधैँको िनिम्त ितम्रो
कमारा बिननेछ। यिद त्यो मािनस कमारा भए पिन र त्यस्त ैप्रकारले
बस्न चाहे त्यस ैगनर् ु।

18 “कमारा-कमारीहरूलाई मुक्त गदार् मन निबगार। सम्झना गर
ितनीहरूले ितमीलाई छ, बषर्सम्म अरू नोकर-चाकरहरूलाई ितनर् ुपनेर्
भन्दा आधा ज्यालामा सेवा पुयार्एका छन्। परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूले जे गछौर् प्रत्येक चीजमा आशीवार्द िदनु हुनेछ।

पिहलपिहलेे जन्मजन्मेेकोको पशुहरूकोपशुहरूको िवषयमािवषयमा िनयमहरूिनयमहरू

19 “ितमीहरूको बगालमा पिहला जन्मेका पशुहरूका साना बाछाहरू
िवशेष हुन्छन्। ितनीहरूलाई परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरका िनिम्त
चढाउन ैपछर् । ती पशुहरू मध्ये कुनलैाई पिन काममा नलगाऊ अिन
पिहला जन्मेको ितमीहरूका भेंडाहरूबाट ऊन कात्नु हँुदनै। 20 प्रत्येक
बषर् त्यस्ता पशुहरूलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले जहाँ आफ्नो िवशेष
ठाउँ भनी रोज्नु हुनेछ त्यहाँ लजैाऊ र परमप्रभुिसत बसी आफ्ना
पिरवारहरूसँग ैती पशुहरू खाऊ।

21 “तर यिद कुन ैत्यस्तो पशुमा केही खोट रहे अथवा यिद त्यस्तो
पशु लङ्गडा अथवा अनं्धा भए, अथवा कुन ैदोष रहे तब ितमीहरूले त्यस
पशुलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिल नदेऊ। 22 तर ितमीहरूले
त्यस पशुको मासु घरम ैखानु सक्छौ। कसलेै पिन शुद्ध होस् अथवा
अशुद्ध, त्यस पशुको मासु खानु सक्छ। यस्तो पशुहरूको मासु खाने
िनयम मृग तथा हिरणको मासु खाने जस्त ैहो। 23 ितमीहरूले यसको
रगत खानु हँुदनै। यसलाई भूईमँा पानी खन्याए जस्त ैपोख्नु पछर् ।

िनस्तारिनस्तार-चाडचाड

“आबीब महीनाको सम्झना गर। त्यस समयमा ितमीहरूले
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको सम्मानमा िनस्तार चाड
मनाउन ैपछर् । िकनभने त्यस महीनामा परमप्रभु ितमीहरूको

परमेश्वरले ितमीहरूलाई राती िमश्र देशबाट बािहर ल्याउनु भएको हो। 2

परमप्रभुले जुन घर उहाँको िवशेष घर भनी रोज्नु हुनेछ त्यहाँ ितमीहरू
जान ैपछर् । गाईहरू तथा बोकाहरू ितमीहरूले परमप्रभुको सम्मानमा
िनस्तार बिलको रूपमा चढाउन ैपछर् । 3 यो बिलमा खमीर भएको रोटी
खानु हँुदनै। ितमीहरूले सात िदनसम्म अखिमरी रोटी खानु पछर् । यस
रोटीलाई ‘कष्टको रोटी’ भिनन्छ। िमश्र देशमा ितमीहरू कित कष्टमा िथयौ
यसले त्यो सम्झना गनर्मा सहायता गछर् । सम्झना गर कित चाँढै
ितमीहरूले त्यो भूिम छाड्नु पयौर्! ितमीहरूले िमश्र छोडेको त्यो िदनलाई
सम्झना गनर् ुपछर्  जब ितमीहरू बाँचेका छौ। 4 यस देशका मािनसहरूको
कसकैो घरमा पिन सात िदनसम्म खमीर रहनु हँुदनै। पिहलो िदनको
साँझमा चढाएको बिलको मासु पिन अकोर् िदन िबहान भन्दा अिघ नै
खाई सक्नुपछर् ।

5 “परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु हुने भूिमको कुन ैपिन शहरमा
िनस्तारचाडको बिल गनर् ु हँुदनै। 6 ितमीहरूले िनस्तारचाड बिल खाली
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले उहाँको आफ्नो नाउँमा रोज्नु भएको
घरमा मात्र चढाउनु पछर् । त्यहाँ खाली घाम अस्ताएपिछ मात्र

िनस्तारचाड बिल चढाउनु पछर् । यो िदन पिवत्र िदन हुनेछ जित वेला
परमेश्वरलाई कसरी ितमीहरूले िमश्र देशबाट बािहर िनकाले त्यो सम्झना
गनेर्छौ। 7 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले रोज्नु भएको ठाउँमा िनस्तार
बिलको मासु पकाउनु पछर्  अिन खानु पछर् । तब िबहान ितमीहरू घर जान
सक्छौ। 8 ितमीहरूले छ िदनसम्म अखिमरी रोटी खानु पछर्  र सातौं
िदनमा केही काम गनर् ु हँुदनै। यस िदन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको
सम्मानमा िवशेष सभाको िनिम्त मािनसहरू भेला गनर् ु पछर् ।

साताहरूकोसाताहरूको चाडचाड (पपेेन्टकोस्टन्टकोस्ट)
9 “बाली काट्न शुरू गरकेो समयदेिख ितमीहरूले सात साता गन्नु

पछर् । 10 तब परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको िनिम्त साताहरूको चाड
मनाउनुपछर् । ितमीले उपहार चढाउँन चाहेको कुन ैिवशेष उपहार चढाऊ।
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले कित धेर ैआशीवार्द िदनु भएको छ त्यही
पिरमाणले उपहार चढाऊ। 11 परमप्रभुले आफ्नो नाउँमा िवशेष घर
रोज्नु हुनेछ र त्यही भूिममा जाऊ। ितम्रा छोरा-छोरीहरू, कमार-कमारी
तथा आफन्तहरू िलएर जाऊ अिन ितमीहरू परमप्रभु ितमीहरूको
परमेश्वरको अिघ आनन्द मनाऊ। ितमीहरूको शहरहरूमा भएका
लेवीहरू, टुहुरा-टुहुरीहरू, िवदेशीहरू र िवधवाहरूलाई पिन लजैाऊ।
12 सम्झना गर िमश्र देशमा ितमीहरू पिन कमारा-कमारीहरू िथयौ।
यसकारण होिशयारीिसत िविधहरू पालन गर।

छाप्रोछाप्रो-बासकोबासको चाडचाड

13 “खलामा बाली जम्मा गरपेिछ र कोलबाट दाख िनकालेको सात
िदन पिछ ितमीहरूले छाप्रो-बासको चाड मनाउनुपछर् । 14 आफ्नो
शहरमा बस्ने लेवीहरू, िवदेशीहरू, टुहुरा-टुहुरीहरू र िवधवाहरू लगायत
आफ्ना छोरा-छोरीहरू, नोकर-चाकरहरूसँग ैयो भोज मनाऊ। 15

परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले रोज्नु भएको िवशेष ठाउँमा यो पवर् सात
िदनसम्म मनाऊ। यो ितमीहरूका परमेश्वरको सम्मानमा मनाऊ।
ितमीहरू अत्यन्त ैआनिन्दत हुनुपछर्  परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
ितमीहरूको बालीलाई र ितमीहरूले जे गछौर् त्यसमा आशीवार्द िदनु
भएको छ।

16 “परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िवशेष ठाउँ भनी रोज्नु हुने
ठाउँमा बषर्मा तीन पल्ट ितमीहरूका मािनसहरू भेला हुनपैछर् । ितनीहरू
अखिमरी रोटीको चाडमा, साताहरूको चाडमा र छाप्रो-बासको चाडमा
भेला हुनु पछर् । त्यहाँ भेट गनर् आउने प्रत्येक मािनसले बिल ल्याउनु पछर् ।
17 परमप्रभुले उसलाई कित धेर ैआशीवार्द िदनु भएको छ त्यो सोचेर
जित िदन सक्छ उसले बिल िदनुपछर् ।

मािनसहरूकामािनसहरूका लािगलािग न्यायकत्तार्न्यायकत्तार् तथातथा अगुवाहरूअगुवाहरू

18 “परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई िदनु भएको प्रत्येक
शहरमा न्यायकत्तार् तथा अिधकारीहरू हुने मािनसहरूलाई रोज। प्रत्येक
कुल समूहले यस्तो गनर् ुपछर् । यी मािनसहरू िनष्पक्ष न्याय गनेर् योग्य
हुनुपछर् । 19 जब ितमीहरूले न्याय गदार् िनष्पक्ष हुनुपछर् , पक्षपाती हुनु
हँुदनै। अिन ितनीले पसैा घूसको रूपमा िलनु हँुदनै। पसैाले ज्ञानी
मािनसलाई अन्धो बनाउँछ अिन ज्ञानी मािनसहरूका कुराहरू बद्ली
हुन्छन्। 20 उद्धारता अिन न्याय! ितमीहरूले सधैँ असल अिन राम्रो हुन
कोिशस गनर् ु पछर् । तब परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु भएको भूिममा
अिधकार गनेर् छौ र जीउने छौ।

परमपरमेेश्वरश्वर मूिर्तहरूमूिर्तहरू घृणाघृणा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
21 “जब ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको िनिम्त वेदी

बनाउँछौ वेदी पिछिल्तर अशेर देवीको सम्मानमा कुन ैकाठको खम्बा
राख्नु हँुदनै। 22 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले घृणा गनर् ु हुन्छ
ितमीहरूले झूटा देवताहरू पूज्नुको िनिम्त कुन ैिवशेष चोसो ढुङ्गा त्यहाँ
राख्नु हँुदनै।

व्यवस्था 15:12 126 व्यवस्था 16:22



17

18

बिलमाबिलमा असलअसल पशुहरूपशुहरू मात्रमात्र चढाऊचढाऊ

“कुन ैगोरू अथवा भेंडामा केही दोष भए परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरलाई चढाउनु हँुदनै। िकनभने परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले यस्तो घृणा गनर् ुहुन्छ।

मूिर्तमूिर्त पूजापूजा गनगनेर्ेर्हरूलाईहरूलाई दण्डदण्ड

2 “सायद ितमीहरूले सुनेको होला परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
ितमीहरूलाई िदनु हँुद ैगरकेा शहरहरू मध्ये एउटा शहरमा केही अिनष्ट
हुन्छ। सायद ितमीहरूलाई थाहा होला ितमीहरूकै समूहको कुन ैपुरूष
अथवा स्त्रीले परमप्रभुको िवरूद्ध पाप गरकेो छ। यो पिन सुनेकै होला
ितनीहरूले परमप्रभुको करार भङ्ग गरकेा छन्। 3 ितनीहरूले अरू देवी
देवताहरू पूजेका छन्। अथवा यस्तो पिन हुन सक्छ ितनीहरूले घाम,
जून अथवा ताराहरूलाई पूजेका छन्। यो मलेै ितमीहरूलाई बताएको
परमप्रभुको आज्ञाको िवरोधमा हो। 4 यिद ितमीहरूले यस्तो नराम्रो
समाचार सुनेका छौ, तब ितमीहरूले यसलाई होिशयारसँग अवश्य ैजाँच
गनर् ु पछर्  अिन थाहा लगाउनु पछर्  यस्तो भयङं्कर घटना इस्राएलमा भयो वा
भएन। यिद यो साँच्चो प्रमािणत हुन्छ। 5 तब यस्तो अिनष्ट कायर् गनेर्
मािनसलाई ितमीहरूले सजाय िदनु पछर् । त्यस पुरूष अथवा स्त्रीलाई
शहरको सावर्जिनक ठाउँको फाटकमा ितमीहरूले लानु पछर्  अिन ढुङ्गाले
हानेर मानर् ु पछर् । 6 तर यिद त्यसको कसूर देख्ने साक्षी एक जना मािनस
मात्र भए त्यसलाई मानर् ु हँुदनै, तर दइु अथवा तीन जनाले उसको कसूर
सत्य भनी प्रमाण िदए त्यो मािनसलाई मानर् ु न ैपछर् । 7 ती साक्षीहरूले नै
त्यस दोषीलाई मानर् पिहलो ढुङ्गा ले िहकार्उनु पछर् । तब मात्र अरू
मािनसहरूले त्यसलाई मानर् ढुङ्गाले िहकार्उनु पछर् , यस प्रकार
ितमीहरूले आफ्नो समूहबाट दषु्टता हटाउने छौ।

अदालतकोअदालतको अप्ठअप्ठेेरारा िनणिनणर्र्यहरूयहरू

8 “केही समस्याहरू हुन सक्छ जो अदालतमा िनणयर् िलनु साह्रै
अप्ठयारो हुन्छ। यो हत्याको िवषयम हुन सक्छ, दइुजना मािनसहरू बीच
िववादको िवषयमा हुन सक्छ। अथवा झगडा़मा घाइते भएको मािनसको
िवषयमा हुन सक्छ। जब यी मािमलाहरू ितमीहरूको शहरहरमा सुनाइ
हुन्छ, सही हो पत्तो लगाउन ितमीहरूको न्यायाधीशहरूलाई साह्रै
मुिश्कल हुन सक्छ। तब ितमीहरू परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
रोजेको िवशेष ठाउँमा जानु पछर् । 9 ितमीहरूले पूजाहारीहरू र
न्यायाधीश कहाँ, जो लेवी कुलका हुन्, समयमा जानु पछर् । त्यसपिछ ती
मािनसहरूले त्यो समस्यामा कुन प्रकारले िनणर्य िलनु पछर्  बताउने छन्।
10 परमप्रभुको िवशेष ठाउँबाट ितनीहरूले आफ्नो िनणर्य बताउनेछन् र
ितनीहरूको सल्लाह जस्तो हुन्छ, ितमीहरूले त्यस्त ैगनर् ु पछर् । 11

ितमीहरूले िनणर्य स्वीकार गनु पछर्  अिन ितनीहरूको िनदेर्शन मान्नु पछर् ।
ितमीहरूले त्यस ैगनर् ु पछर्  जस्तो ितनीहरूले गनर् ु भन्दछन्। केही
पिरवत्तर्न नगर।

12 “यिद कुन ैमािनसले न्यायकत्तार् तथा त्यस समयमा परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरको सेवा गरी रहेका पूजाहारीहरूको आज्ञा उलङं्गन
गर ेितमीहरूले त्यसलाई सजाय िदनु न ैपछर् । ितमीहरूले त्यस
मािनसलाई इस्राएलबाट लखेट्नु पछर् , त्यो मनर् ु पछर् । 13 यस्तो सजाय
सब ैमािनसहरूले थाहा पाउने छन् डर मान्ने छन् र त्यसपिछ ितनीहरूले
अझ ैहठ गनेर् छैनन्।

राजाकोराजाको चुनावचुनाव रर कत्तर्व्यकत्तर्व्य

14 “जब ितमीहरू परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु भएको भूिममा
पसेर बसो-बास शुरू गनेर्छौ तब ितमीहरूले भन्ने छौ, ‘जस्तो अन्य
राज्यहरूमा राजाहरू छन् त्यसरी न ैयहाँ पिन हामी राजा राख्छौं।’ 15

जब ितमीहरूले यस्तो िवचार गछौर्, तब परमप्रभुले जसलाई राजा
रोज्नुहुन्छ ितमीहरूले पिन राजा मनोिनत गनर् ु पछर् । तर त्यो मािनस कुनै
िवदेशी नभएर ितमीहरू कै समूहबाट हुनुपछर् । 16 राजाले आफ्नो िनिम्त
धेर-ैधेर ैघोडाहरू राख्नु हँुदनै अिन उनले मािनसहरूलाई धेर ैघोडाहरू
िलनु िमश्र देश पठाउनु हँुदनै। िकनभने परमप्रभुले ितमीहरूलाई भन्नु

भएको छ, ‘ितमीहरू किहल्य ैत्यो बाटो फकेर् र जाने छैनौ।’ 17 राजाले
धेर ैपत्नीहरू राख्नु हँुदनै, िकनभने त्यसले गदार् उनी परमप्रभुबाट पर
सनेर् छन्। अिन राजाले धेर ैसुन र चाँदी राख्नु हँुदनै।

18 “अिन जब त्यस राजाले शासन गनर् शुरू गछर्  उनले लेवीहरू तथा
पूजाहारीहरूकहाँ भएको पुस्तकबाट आफ्नो िनिम्त व्यवस्था कानूनको
प्रित तयार पाररे आफूिसत राख्नु पछर् । 19 राजाले त्यो पुस्तक
आफूिसत राख्नुपछर् । िकनभने राजाले परमप्रभु उनको परमेश्वरलाई
सम्मान गनर् ु पछर् । राजाले व्यवस्थाले गरकेो आज्ञा सम्पूणर् पालन गनर् ु
िसक्नु पछर् । 20 तब राजाले सोच्ने छैन उनी आफ्ना मािनसहरूबाट
कसकैो तुलनामा असल छ अिन उनी िनयम भन्दा टाढा जाने छैनन् तर
यसलाई सही रूपमा अनुशरण गनेर् छन् ितनीहरू इस्राएलमा धेरै
समयसम्म शानस गनेर्छन्।

पूजाहारीपूजाहारी तथातथा ललेेवीहरूलाईवीहरूलाई समथसमथर्र्नन

“लेवी कुलका मािनसहरूले इस्राएल भूिमको कुन ैअशं पाउने
छैनन्। ितनीहरू पूजाहारीको रूपमा सेवा गनेर्छन्।
ितनीहरूले खाली आगोमा पकाएर परमप्रभुलाई चढाएको

बिल खान पाउने छन् अिन त्यही खानेकुरा मात्र लेवी कुलका
मािनसहरूको अशं हुनेछ। 2 परमप्रभुले भन्नु भए झैं लेवीहरूको अशं
परमप्रभु मात्र हुनुहुन्छ तर ती लेवीहरूले इस्राएलको भूिमको अशं पाउने
छैनन्।

3 “जब ितमीहरू गाई अथवा भेंडाको बिल चढाउँछौ, ितमीहरूले
पूजाहारीहरूलाई गाई अथवा भेंडाको िफला बङं्गाराहरू दवु ैभाग र
भँुडीहरू िदनु पछर् ! 4 ितनीहरूले पूजाहारीलाई आफ्नो बालीबाट पिहलो
भाग िदनु पछर् । पूजाहारीलाई आफ्नो बालीको प्रथम अन्न, नयाँ दाखरस
अिन तेल िदनु पछर् । लेवीहरूलाई भेंडाको पिहले काटेको ऊन पिन िदनु
पछर् । 5 िकनभने परमेश्वरले ितमीहरूका सब ैसमूहलाई िनयालेर लेवीहरू
र ितनीहरूको सन्तानहरूलाई पूजाहारी भई सेवा गनर् सधैँका लािग
रोज्नु भयो।

6 “प्रत्येक लेवी मािनसको मिन्दरमा काम गनेर् िवशेष समय छ। तर
यिद कुन ैलेवी मािनसले अझ अरू धेर ैसमय सेवामा लगाउनु इच्छा गछर्
भने कुन ैपिन समयमा उसले त्यसो गनर् सक्छ। इस्राएलको कुन ैपिन
शहरमा बस्ने कुन ैपिन लेवी मािनसहरू आफ्नो घर छोडेर परमप्रभुले
रोज्नु भएको िवशेष ठाउँमा आउनु सक्छ अिन उसले यस्तो कुन ैपिन
समयमा गनर् सक्छ। 7 परमप्रभु सम्मुख सेवा गिररहेका आफ्ना दाज्यू-
भाइले पूजाहारी जस्त ैपरमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँमा त्यो लेवी
मािनसले पिन परमप्रभुको सेवा गनर् सक्छ। 8 अिन उसको पिरवारले
स्वाभािवक िहसाबले पाइरहेको अशंमािथ थप अशं अरू पूजाहारीहरूको
बराबर उसले पिन पाउँछ।

इस्राएलइस्राएल अरूअरू ददेेशहरूशहरू जस्तोजस्तो बस्नुबस्न ुहहँँुुददैनैन
9 “जब ितमीहरू परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु भएको भूिममा

आउँनेछौ त्यहाँ अरू राष्ट्रका मािनसहरूले गर ेजस्त ैभयङं्कर कामहरू गनर्
निसक। 10 आफ्नो नानीहरूलाई वेदीको आगोमा बिल नदेऊ।
भिवष्यमा के हुन्छ जान्नका लािग कुन ैअगमवक्ता, जादगूर, झाँक्री अथवा
तािन्त्रककहाँ नजाऊ। 11 कुन ैमािनसहरूलाई कसमैािथ टुना-मुना गनर्
नदेऊ। ितम्रा आफन्तहरू मध्ये कसलैाई झाँक्री तथा जादगूर हुन नदेऊ।
मृत मािनसिसत बात गनर् ु कसलेै पिन चेष्टा नगरोस्। 12 परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले त्यस्ता काम गनेर् मािनसहरूलाई घृणा गनर् ुहुन्छ,
त्यसकारण उहाँले ती जाितहरूलाई त्यो देशबाट ितमीहरूको िनिम्त
जोर िदएर िनकाल्नु हुदछै। 13 ितमीहरू परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरप्रित िवश्वास योग्य हुनुपछर् ।

परमप्रभुकोपरमप्रभुको िवशिवशेेषष अगमवक्ताअगमवक्ता

14 “ितमीहरूले अरू राष्ट्रका मािनसहरूलाई जसले जाददू्वारा आफ्नो
भिवष्य बताउन लगाउँछन् जबरजस्ती िनकाल्नु पछर् । तर परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई यस्तो गनर् ु िदनु हुने छैन। 15

परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरू कहाँ ितमीहरू माझबाट एक
जनालाई अगमवक्ता बनाएर पठाउनु हुनेछ र ऊ म जस्त ैहुनेछ अिन
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ितमीहरूले उसको कुरा सुन्नु पछर् । 16 परमेश्वरले यस्तो अगमवक्तालाई
ितमीहरूकहाँ पठाउँद ैहुनुहुन्छ िकनभने ितमीहरूले उहाँलाई त्यस्तो
मािनसहरूकालािग िवन्ती गयौर्। जब ितमीहरू होरबे पवर्त (िसन)ै मािथ
परमेश्वरको आवाज सुनेर र होरबे पवर्तमािथ आगो देखेर भेला भएका
िथयौ ितमीहरू डराएका िथयौ। यसकारण ितमीहरूले भनेका िथयौ,
‘फेिर परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको आवाज हामीले सुन्नु पाउँदनैौं। फेिर त्यो
ठूलो आगो देख्नु सक्दनैौं, नत्र हामी मनेर्छौं।’

17 “परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘ितमीहरूले मलाई जे सोध्यौ, राम्रो
हो। 18 म ितमीहरूका लािग ितमीहरू जस्त ैएकजना अगमवक्ता
पठाउँनेछु अिन त्यो अगमवक्ता ितनीहरूमाझ एकजना मािनस हुनेछ।
उसले मािनसहरूलाई के भन्नु पछर्  त्यो म बताउनेछु र उसले
मािनसहरूलाई मेरा प्रत्येक आदेश बताउनु पछर् । 19 त्यो अगमवक्ताले
मेरो िनिम्त बोल्नेछ अिन जब उसले भनेको कुरो अथवा मेरो आज्ञा
कसलेै उल्ङ्घन गर ेउसले सजाय पाउँनेछ।’

झूटाझूटा अगमवक्ताहरूअगमवक्ताहरू कसरीकसरी िचन्नुिचन्नु

20 “तर अगमवक्ताले केही कुरा भन्न सक्छ, जुन चाही मलेै
ितमीहरूलाई भनेको िथइनँ, अिन उसले मािनसहरूलाई भन्न सक्छ मेरो
िनिम्त बोल्दछै। यिद यस्तो हुन्छ भने त्यो अगमवक्तालाई अवश्य मानर् ु
पछर् । अन्य देवी-देवताहरूको िनिम्त बोल्ने अगमवक्ताहरू पिन आउन
सक्छ। त्यस्ता अगमवक्तालाई पिन मानर् ु पछर् । 21 ितमीहरूले
सोिचरहेका होला, ‘अगमवक्ताले जे भन्छ त्यो परमेश्वरबाट होइन भनी
कसरी जान्नु?’ 22 यिद कुन ैअगमवक्ताले केही बताउँछ ऊ परमेश्वरको
िनिम्त बोल्दछै तर त्यो जब पूरा हँुदनै तब ितमीहरूले जान्नेछौ त्यो कुरो
परमप्रभुले भन्नु भएको होइन। ितमीहरूले थाहा पाउँनेछौ त्यो
अगमवक्ताले आफ्न ैिवचार बताउँदछै। ऊिसत ितमीहरू डराउनु पदैर्न।

सुरक्षाकासुरक्षाका शहरहरूशहरहरू

“अरू जाितका मािनसहरूको भूिम परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूलाई िदनु हँुदछै। परमप्रभुले ती
जाितहरूलाई ध्वंश पानर् ु हुनेछ। जहाँ ती मािनसहरू बस्थे

त्यही ितमीहरू बस्नेछौ। ितमीहरूले ितनीहरूको शहरहरू र घरहरू िलने
छौ। जब यस्तो हुन्छ। 2 ितमीहरूले भूिमलाई तीन भागमा बाँड्नु पछर् ।
3 तब प्रत्येक भागमा ितमीहरूले निजकै भएको एउटा शहर रोज्नु पछर् ।
अिन ितनीहरूले ती शहरहरूमा पुग्ने मागर्हरू िनमार्ण गनर् ुपछर् । तब कुनै
मािनस जसले अकोर्को हत्या गछर् , त्यो भागेर सुरक्षाको िनिम्त त्यस
शहरमा पुग्न सकोस्।

4 “यिद कसलेै मािनसको हत्या गछर्  ती शहरहरूमा सुरक्षाको लािग
भागेर जानेछ, यो िनयम त्यस मािनसहरूका लािग हुनेछ हत्यारा त्यो
मािनस हुनुपछर्  जसले अकोर् मािनसहरूलाई अचानक माछर्  अिन त्यो
मािनस हत्यारा हुन्छ। जसले हत्या गरकेो मािनसलाई घृणा गरकेो िथएन।
5 यहाँ एउटा उदाहरण छ एकजना मािनस आफ्नो साथीलाई िलएर
दाउरा िलन वनमा जान्छ। मािनस रूख काट्न बञ्चरो उठाउँछ तर बञ्चरो
िंबडबाट छुिट्टन्छ र अकोर् मािनसलाई लाग्छ र उसलाई माछर् । बञ्चरो
चलाउने मािनस तीनवटा मध्ये कुन ैएउटा शहरमा आफ्नो सुरक्षाको
िनिम्त भागेर जान सक्छ। 6 तर यिद शहरहरू िनकै टाढा छन् भाग्दै
गरकेो मािनस त्यहाँ पुग्नु सक्दनै अिन पक्राउ पछर्  र हत्या भएको
मािनसका िरसाएका आफन्तद्वारा ऊ मािरन सक्छ। तर त्यो मािनस मृत्यु
पाउने योग्य िथएन िकनभने उसले मािनसको हत्या घृणा अथवा रीसले
गरकेो िथएन। 7 शहरहरू चाँिह प्रत्येकको िनिम्त निजकै हुनुपछर् ,
यसकैारण म ितमीहरूलाई तीनवटा िवशेष शहरहरू छान्ने आज्ञा िदन्छु।

8 “परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई
त्यो भूिम बढाउने प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो। उहाँले ितमीहरूका िपता-
पुखार्हरूलाई प्रितज्ञा गनर् ु भएको भूिम ितमीहरूलाई िदनुहुन्छ। 9 यिद
ितमीहरूले उहाँका आज्ञाहरू, जो ितमीहरूलाई म आज बताउँदछुै, सबै
पालन गछौर्, अिन यिद ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरिसत प्रेम
गछौर् उहाँले भने अनुसार जीवन िनवार्ह गछौर्, उहाँले यसो गनर् ु हुनेछ। तब
परमप्रभुले ितमीहरूको भूिम िवस्तृत पानर् ु हँुनेछ, ितमीहरूले सुरक्षाको
िनिम्त अझ ैतीनवटा शहरहरू छान्नु पछर् । यी तीनवटा शहरहरूअिघ

छािनएका तीनवटािसत थिपएका हुनुपछर् । 10 तब परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूलाई िंदद ैगनर् ु भएको भूिममा िनदोर्ष मािनसहरू मािरने
छैनन्। अिन कुन ैमृत्यमुा ितमीहरू दोषी बिननु पनेर् छैन।

11 “तर एकजना मािनसहले कुन ैअकोर् मािनसलाई घृणा गनर् सक्छ।
त्यस मािनसले घृणा गरकेो मािनसलाई पखेर्र मानर् लुएन सक्छ, उसले
त्यस मािनसलाई मानर् सक्छ अिन सुरक्षाका शहरमध्ये एउटामा भागेर
जान सक्छ। 12 यिद यस्तो हुन्छ हत्याराको शहरका बूढा-प्रधानहरू
उसलाई सुरक्षाको शहर बािहर ल्याउन कसलैाई पठाउन सक्छन्। ती
अगुवाहरूले त्यो मािनसका आफन्तलाई िदनुपछर् । र त्यसलाई मानर् ुपछर् ।
13 ितमीहरूले त्यसलाई सहानुभूित देखाउनु हँुदनै िकनभने त्यो िनदोर्ष
मािनसको हत्यारा हो। ितमीहरूले इस्राएलबाट त्यस्तो दोष बािहर
िनकाल्नु पछर् , तब मात्र ितमीहरूको िनिम्त प्रत्येक चीज असल हुनेछ।

सम्पित्तकोसम्पित्तको साँधसाँध-सीमानासीमाना

14 “ितमीहरूले आफ्ना िछमेकीको सम्पित्तको साँध-सीमाना छुट्टाउने
ढुङ्गाहरू हटाउनु हँुदनै। उिहले मािनसहरूले सीमाना छुट्टाउन त्यसरी
ढुङ्गाहरू लगाउँथे। ती ढुङ्गाहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु
भएको भूिममा सीमाना छुट्टाउँछन्।

गवाहीहरूगवाहीहरू

15 “यिद कुन ैमािनस व्यवस्था िवरोधी कायर् गरकेोमा दोषी भए
उसको दोष प्रमाण गनर् एक जना गवाही पयार्प्त हँुदनै। त्यस मािनसले
साँच्चै दोष गरकेो प्रमािणत गनर् दइु अथवा तीनजना गवाहीहरू चािहन्छन्।

16 “कसलैाई चोट पुयार्उने अिभप्रायले एक जना मािनस झूटो साक्षी
िदनु अिघ आउनु सक्छ। 17 यिद यस्तो भएका खण्डमा ती दवु ैमािनस
परमप्रभुको िवशेष मिन्दरमा पूजाहारीहरू र न्यायकत्तार्हरू जो त्यस
समयमा कायर्मा छन्, ितनीहरूको अिघ गई न्याय पाउन सक्छन्। 18

न्यायकत्तार्हरूले सावधानीसँग झगडा़मा कसको कसूर छ गिहिरएर
खोज्नु पछर्  र ितनीहरूले पत्तो लगाउन सक्छन कत ैगवाहीले झूटो
बोलेको हो िक? यिद गवाही झूटो बोलेको पाए, 19 ितमीहरूले त्यसलाई
सजाय िदनु न ैपछर् । त्यस गवाहीलाई त्यही सजाय िदनु पछर्  जुन सजाय
उसले अकोर् मािनसलाई िदन चाहन्थ्यो। यस प्रकारले ितमीहरूले
आफ्ना समूहबाट दषु्टता हटाउँनेछौ। 20 अरू मािनसहरूले पिन त्यस
मािनसले पिन त्यस मािनसले गरकेो दषु्कमर्को प्रितफल थाहा पाउँछन् र
फेिर त्यस्तो दषु्कमर् गनेर् साहस गदैर्नन्।

21 “ितमीहरूले त्यस मािनसप्रित सहानुभूित देखाउनु हँुदनै जसले
अपराध गरकेो हुन्छ जित बेला उसलाई सजाय िदइन्छ। यिद कसकैो
ज्यान िलन्छ भने उसको जीवन पिन शेष पानर् ुपछर् । िनयम छ आँखाको
सट्टा आँखा, दाँतको सट्टा दाँत, हातको सट्टा हात र खटु्टाको सट्टा खटु्टा
हुनेछ।

ययुदु्धद्ध सम्बन्धीसम्बन्धी िनयमिनयम

“जब ितमीहरू आफ्नो शत्रुसँग लडाइँ गनर् िनस्कन्छौ शत्रु
पक्षमा धेर ैघोडा, रथ र सनै्य देखेर नडराऊ। िकनभने
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर ितमीहरूिसत हुनुहुन्छ जसले

ितमीहरूलाई िमश्रदेशबाट िनकालेर ल्याउनु भयो।
2 “जब ितमीहरू यदु्ध गनर् जान्छौ पूजाहारी गएर सनै्यहरूिसत

भन्नुपछर् । 3 पूजाहारीले भन्नुपछर् , ‘हे इस्राएलका मािनसहरू हो! म जे
भन्छु सुन। आज ितमीहरू आफ्नो शत्रुहरूसँग लडाइँ गनर् जाँदछैौ। मन
दबुर्ल नपार, िचन्ता नगर, नडराऊ। 4 िकनभने परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वर ितमीहरूिसत जानुहँुनेछ। उहाँले ितमीहरूलाई शत्रुहरूिसत
लडाइँ गनर् ु सहायता गनर् ु हुनेछ। ितमीहरूलाई िवजय गराउनु सहायता
गनर् ु हुनेछ।’

5 “लेवी अगुवाहरूले, िसपाहीहरूलाई भन्नेछन्, ‘यहाँ कोही यस्तो
मािनस छ जसले नयाँ घर त बनायो तर उसले अझ ैअपर्णसम्म गरकेो
छैन? त्यो मािनस लडाइँमा मािरन सक्छ, यसकारण त्यो मािनस फकेर् र
घर जाओस्। नत्र त्यो मािनस मयोर् भने अकोर् मािनसले त्यो घर अपर्ण
गनर् सक्छ। 6 के यहाँ त्यस्तो कोही मािनस छ जसले दाखको खेती
लगाएको छ तर दाख िटपेर बटुल्न पाएको छैन। यिद यहाँ त्यस्तो कोही
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मािनस भए त्यो घर फकेर् र जाओस्, नत्र यो मािनस लडाइँमा मर ेउसको
खेतमा फलेको दाख अकोर् मािनसले भोग गनेर्छ। 7 यहाँ कोही यस्तो
मािनस छ जसको िववाह ठीक गिरएको िथयो तर िववाह भएको छैन।
यिद कोही त्यस्तो मािनस यहाँ भए घर फकेर् र जाओस नत्र त्यो मािनस
लडाइँमा मरकेो खण्ड त्योिसत िववाह गनर् ठीक गिरएकी स्त्रीको अकोर्
मािनसिसत िबवाह हुनेछ।’

8 “ती लेवी अगुवाहरूले िसपाहीहरूलाई भन्नुपछर् , ‘यहाँ कोही यस्तो
मािनस छ, जसले आफ्नो साहस हराएर डराइरहेछ? त्यो मािनस घर
फकेर् र जाओस्। त्यसो गर ेउसले अरू िसपाहीहरूको साहस हराउने
िथएन।’ 9 तब अगुवाहरूले िसपाहीहरूलाई त्यित भनी सकेपिछ
िसपाहीहरूलाई मागर्दशर्न गनर् कप्तानहरू रोज्नु पछर् ।

10 “जब ितमीहरू शहर आक्रमण गनर् जान्छौ, त्यस समय ितमीहरूले
मािनसहरूसँग शािन्तको प्रस्ताव राख्नु पछर् । 11 यिद ती मािनसहरूले
शािन्तको प्रस्ताव स्वीकार गररे मूल ढोकाहरू खोलीिदए ितनीहरू
कमाराहरू हुनेछन् र आफ्नो काममा लाग्ने छन्। 12 तर यिद ितनीहरूले
शािन्त प्रस्ताव अस्वीकार गछर्न र लडाइँ गनर् तयैार हुन्छन् भने
ितमीहरूले शहरलाई घेनर् ु पछर् । 13 अिन जब परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले त्यो शहर ितमीहरूलाई िदनु हुनेछ, त्यहाँ भएका सबै
मािनसहरूलाई तरवारले काटेर मानर् ु पछर् । 14 तर त्यस शहरमा भएका
अरू स्त्री, नानीहरू, गाई अिन अन्य प्रत्येक चीज ितमीहरू लान सक्छौ।
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले यी सब वस्तुहरू ितमीहरूलाई िदनु
भएको हो र ितमीहरू उपयोग गनर् सक्छौ। 15 ितमीहरूले सबै
शहरहरूिसत त्यस्त ैढंङ्गले व्यवहार गनर् ु पछर्  जो त्यहाँ छैनन् जहाँ
ितमीहरू बस्छौ ती शहरहरू त्यो ितमीहरूदेिख टाढामा छन्।

16 “जब ितमीहरू ती शहरहरू जोड्छौ जो परमप्रभुद्वारा िदइने भूिममा
छन्, ितमीहरूले िजतेका शहरहरूमा बस्ने प्रत्येकलाई मानर् ु पछर् । 17 तर
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु भएको आज्ञा अनुसार िहत्ती, एमोरी,
कनानी, पिरज्जी, र िहब्बी र यबूसीहरू सबलैाई एकदम ैनष्ट पानर् ु पछर् । 18

त्यसो गर ेपरमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर िवरोधी ितनीहरूले ितमीहरूलाई
पाप काम गराउनमा असमथर् हुनेछन्। ितनीहरूले आफ्नो देवताको पूजा
गदार् गिरने भयङं्कर कायर्हरू ितमीहरूलाई िसकाउने मौका पाउँदनैन्।

19 “जब ितमीहरू कुन ैशहरको िवरोधमा लडाइँ गछौर्, ितमी त्यस
शहरलाई धेर ैसमयसम्म घेनर् सक्छौ। त्यस समयमा शहर विरपिर भएका
रूखहरूबाट फल खान सक्छौ। तर रूखहरू काटेर ढाल्नु हँुदनै। यी
रूखहरू ितमीहरूका शत्रु होइनन्, यसकारण ितनीहरूिसत लडाइँ नगर।
20 तर ितमीहरू ती रूखहरू काट्न सक्छौ यिद ितमी जान्दछौ
ितनीहरूमा फल लाग्दनै। ितमीहरूले ितनीहरूलाई त्यस शहरको िवरूद्ध
लडाई गनेर् हितयारको रूपमा प्रयोग गनर् सक्छौ। ितमीहरू जबसम्म
प्रयोग गनर् सक्छौ तबसम्म शहर परास्त हुदनै।

हत्याहत्या गिरएकोगिरएको एकजनाएकजना मािनसमािनस भभेेट्टाइएट्टाइए

“परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई िदनु भएको
भूिममा यिद ितमीहरूले कुन ैहत्या गिरएको लाशलाई खेतमा
लिडरहेको पाए र कसले हत्या गरकेो पत्तो लगाउन

नसिकए। 2 तब ितमीहरूका बूढा-प्रधान तथा न्यायाकत्तार्हरू अिघ
आएर हत्या भएको जग्गा शहर देिख कित टाढामा छ त्यो पत्तो लगाउनु
पछर् । 3 जब ितमीहरूले जान्ने छौ कुन चाँही शहर मृत्य ुमािनसको निजकै
छ, शहरका बूढा-प्रधानले ितनीहरूको बथानबाट एउटा गाई लानु पछर्  यो
गाई किहल्य ैबच्चा नभएको हुनुपछर्  अिन यो गाई किहले काममा प्रयोग
नगरकेो हुनुपछर् । 4 शहरका बूढा-प्रधानहरूले कुन ैकिहल्य ैहलो
नलगाएको र बीऊ नछरकेो अथवा केही नरोपेको पानी बिगरहेको बेंसी
निजक लगेर त्यस कोरली गाईको घाँटी िनमोठ्नु पछर् । 5 पूजाहारीहरू,
लेवीका सन्तान पिन त्यहाँ जानु पछर् । (परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
यी पूजाहारीहरूलाई उहाँको सेवा तथा मािनसहरूलाई उहाँको नाउँमा
आशीवार्द िदनु रोज्नु भएकोछ। जहाँ एक जना मािनसलाई केही चोट
लागेको छ प्रत्येक तकर्  गररे को सही छ त्यो िनणर्य गनेर्छन्।) 6 मृत
शरीरको निजकै भएको शहरका बूढा-प्रधानहरूले घाँटी िनमोिठएको
गाईमािथ हात धुनु पछर् । 7 यी बूढा-प्रधानहरूले भन्नुपछर् , ‘हामीले यस
मािनसलाई मारनेौं अिन यो घट्ना पिन देखेनौं। 8 हे परमप्रभु! तपाईलें

इस्राएललाई बचाउनु भयो। हामी तपाईकंा मािनसहरू हौ, अब हामीलाई
शुद्ध पानर् ुहोस्। यो िनदोर्ष मािनसलाई मारकेोमा हामीमािथ दोष
नलागोस्।’ यस प्रकारले त्यस िनदोर्ष मािनसको हत्या गरकेो िनिम्त ती
मािनसहरू िनदोर्ष सािबत हुनेछन्। 9 यसरी ितमीहरूले सही कायर्
गनेर्छौ अिन आफ्नो समूहबाट दोष हटाउनेछौ।

ययुदु्धमाद्धमा पक्राऊपक्राऊ परपरेकेाका स्त्रीहरूस्त्रीहरू

10 “ितमीहरूले आफ्नो शत्रुहरू िवरूद्ध लडाइँ लड्नेछौ तथा परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई िवजयी तुल्याउनु हुनेछ।
ितमीहरूले शत्रुहरूलाई पके्रर कैदी झैं िलएर आउनेछौ। 11 ती कैदीहरू
मध्ये कुन ैएउटा सुन्दरी स्त्रीलाई देख्ने छौ जसलाई ितमीहरू िववाह गनर् ु
चाहन्छौ। 12 तब ितमीले उसलाई आफ्नो घरमा ल्याउनु पछर्  अिन
उसले आफ्नो केश अिन नङ्ग काट्नु पछर् । 13 उसले आफ्नो लुगा
खोल्नु पछर्  जसले संकेत िदन्छ ितनी लडाइँमा बन्दी भएकी िथइन् अिन
आफ्नो माता-िपताबाट छुिट्टएको एक महीना सम्म स्त्री ितम्रो घरमा बसेर
िवलाप गरोस् त्यसपिछ ितमी त्यस मिहलाकहाँ गएर उसको पित बिनन
सक्छौ अिन ितनी ितम्री पत्नी हुन सिक्छन्। 14 यिद ितनलाई मन
पराएनौ भने पारपाचुके गिरदेऊ उसलाई मुक्त गिर देऊ तर बेच्न भने
सकै्तनौ। कमारीलाई झैं ब्याबहार गनर् पाउँदनैौ िकनभने ितमीले त्यो
स्त्रीसँग सहवास गरकेा िथयौ।

जजेेठोठो छोरोछोरो

15 “कुन ैमािनसको दइु जना पत्नी हुन सक्छन् र उसले एउटीलाई
वेशी र अकीर्लाई कम्ती प्रेम गनर् सक्छ। दवु ैपत्नीहरूले उसका नानीहरू
जन्माएको हुन सक्छन्। अिन जेठो छोरा सब भन्दा कम्ती प्रेम गरकेो
पत्नीबाट जिन्मएको हुन सक्छ। 16 जब उसले आफ्नो सम्पित्त ती
नानीहरू मध्ये बाँड्छ उसले प्रेम गरकेी पत्नीको नानीलाई जेठो नानीको
अशं िदन सकै्तन। 17 उसले आफूले प्रेम नगरकेी पत्नीबाट जिन्मएको
जेठो नानीलाई स्वीकार गनैर् पछर्  र त्यो नानीले दइु गुणा अशं पाउनै
पछर् ।िकनभने त्यो नानी पिहलो नानी हो र जेठो छोराको अिधकार उसकै
हुन्छ।

अट्टेरीअट्टेरी नानीहरूनानीहरू

18 “कसकैो छोरा माता-िपताको आज्ञा पालन नगनेर् अट्टेरी हुन सक्छ।
माता-िपताले छोरालाई दण्ड िदन्छन् तर त्यो छोरा आफ्नो माता-
िपतलाई नटेनेर् न ैहुन्छ। 19 तब माता-िपताले उसलाई शहरको सभा
घरमा बूढा-प्रधानहरूको अिघ लजैानु पछर् । 20 माता-िपताले शहरका
बूढा-प्रधानहरूलाई भन्नु पछर् ः ‘हाम्रो छोरा अट्टेरी छ र हाम्रो कुरा मान्दनै।
जब हामी उसलाई केही काम गनर् अह्राउँछौ ऊ मान्दनै। उसले धेरै
खान्छ र िपउँछ।’ 21 तब शहरका सब ैमािनसहरूले उसलाई ढुङ्गाले
िहकार्एर मानर् ु पछर् । यसरी, ितमीहरूले यस दषु्टलाई ितमीहरूको बीचबाट
हटाउने छौ। इस्राएलका सब ैमािनसहरूले यस्तो खबर थाहा पाउने छन्
र डराउने छन्।

अपराधीहरूअपराधीहरू मािरन्छन्मािरन्छन ्अिनअिन रूखमारूखमा झुण्डाइन्छन्झुण्डाइन्छन्

22 “कुन ैएकजना मािनस पापको दोषी हुन सक्छ र त्यसलाई मृत्यु
दण्ड िदन सिकन्छ। मािनसहरूले त्यसलाई माररे एउटा रूखमा उसको
शरीर झुण्डाउन सक्छन्। 23 त्यो लाश ितमीहरूले रातभिर रूखमा
झुण्ड्याउनु हँुदनै, त्यस लाशलाई त्यही िदन गाड्नु पछर् । िकनभने त्यो
मािनस जसलाई रूखमा झुण्ड्याइन्छ परमेश्वरले सराप िदनु भएको छ।
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु भएको भूिमलाई ितमीहरूले नष्ट
पानर् ु हँुदनै।

अरूअरू िनयमहरूिनयमहरू

“यिद ितमीले आफ्नो िछमेकीको गाई अथवा भेंडा
फुिस्कएको देख्यौ भने आफूले नदेखे झैं गनर् ु हँुदनै। त्यस
पशुलाई त्यसको मािलकको िजम्मा िदनु पछर् । 2 यिद त्यस

पशुको मािलक टाढाको मािनस भए अथवा त्यो पशु कसको हो ितमीले
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जान्न नसकेसम्म त्यसलाई ितम्रो घरमा ल्याएर राख्नु पछर् । त्यसलाई
त्यसको मािलक खोज्द ैनआउन्जेल सम्म राख्न सक्छौ। त्यसको
मािलक आएपिछ त्यो पशु िजम्मा लगाउनु पछर् । 3 यिद ितमीले
िछमेकीको गधा, लुगा-फाटा अथवा कुन ैपिन चीज पाउँदा यस्त ैगररे
आफ्नो िछमेकीको सहायता गनर् ु पछर् ।

4 “यिद िछमेकीको गधा अथवा गाई बाटोमा लडेको देख्यौ भने
ितमीले थाहा नपाए झैं गनर् ु हँुदनै। त्यसलाई उठाउनको िनिम्त
िछमेकीलाई सहायता गनर् ु पछर् ।

5 “कुन ैस्त्रीले पुरूषको लुगाहरू लाउनु हँुदनै अिन पुरूषले पिन
स्त्रीको लुगाहरू लाउनु हँुदनै। परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको िनिम्त
त्यो अत्यन्त ैघृिणत हो।

6 “ितमी बाटोमा िहँिडरहेको समयमा रूखमािथ अथवा बाटोको
िकनारमा चराको माऊ आफ्नो गँुडमा बच्चाहरू िलएर अथवा अण्डामािथ
ओथारा बिसरहेको पाउन सक्छौ। तब ितमीले त्यो माऊ चरालाई
आफ्नो बच्चाहरूिसत ैलजैान हँुदनै। 7 आफ्नो िनिम्त ितमीले चराको
बच्चाहरू लजैान सक्छौं तर माऊलाई छोडी िदनु पछर् । यिद यो िनयम
पालन गयौर् भने ितमी खशुी साथ धेर ैिदनसम्म बाँच्न सक्छौ।

8 “जब घर बनाउँछौ छाना विरपिर देवल लगाउनु पछर् । यसो गयौर् भने
यिद कोही मािनस छानाबाट लोट्यो भने त्यसको िनिम्त ितमी दोषी
बिननु पदैर्न।

ससँँगगै ैनिमसाउनुनिमसाउन ुपनपनेर्ेर् चीजहरूचीजहरू

9 “ितमीहरूले आफ्नो दाखबारीमा अन्नको बीऊ छनर् ु हँुदनै।िकनभने
ती दवु ैव्यथर् हुन्छन् अिन ितमीले लगाएको बीऊबाट अन्न अथवा दाख
केही पिन पाउनु सकै्तनौ।

10 “गाई र गधा नाररे सँग ैजोत्नु हँुदनै।
11 “ितमीहरूले ऊनी र सूतीबाट बनाइएका लुगा लाउनु हँुदनै।
12 “ितमीले धेर ैधागाहरूका टुक्रा सँग ैबाँधेर फुकार् बनाउनु पछर्  अिन

ती फुकार्हरू आफ्नो लुगाको चार कुनामा बाँध्नु पछर् ।

िववाहकोिववाहको िनयमिनयम

13 “एक जना मािनसले एउटी स्त्रीिसत िववाह गरी सहवास गछर् । फेिर
उसले त्यस स्त्रीलाई मन नपराउन सक्छ। 14 मािनसले झूटो बोल्नु
सक्छ, ‘मलेै यस स्त्रीिसत िववाह गरें तर जब हामीले सहवास गयौर् मलेै
थाहा पाएँ ितनी कन्या िथइनन्।’ यस्तो कुरा सुनेर मािनसहरू त्यस
स्त्रीको िवषयमा नराम्रो सोच्न सक्छन्। 15 यिद यस्तो भएको खण्डमा
त्यस केटीको आमा-बाबुले शहरको सभाघरमा बूढा-प्रधानहरूको सामुन्ने
त्यस केटीको िववाह अिघ कसिैसत सहवास नभएको प्रमाण िदन सक्नु
पछर् । 16 त्यस केटीका मातािपताले बूढा-प्रधानहरूलाई भन्नुपछर् , मलेै
यस मािनसिसत मेरी छोरीको िववाह गिरिदएँ तर अिहले उसले ितनलाई
मन पराउँदनै। 17 यस मािनसले मेरी छोरीको बारमेा झूटो कुरो गरकेो
छ। उसले भन्यो, ‘मलेै प्रमाण पाएको छैन, ितम्री छोरी कन्या िछन्। तर
यहाँ प्रमाण छ मेरी छोरी कन्या छे।’ अिन ितनीहरूले बूढा-प्रधानहरूलाई
लुगा देखाउनु पछर् । 18 तब शहरका बूढा-प्रधानहरूले त्यस मािनसलाई
बोलाउनु पछर्  अिन सजाय िदनु पछर् । 19 ितनीहरूले त्यस मािनसलाई
चाँदीका चालीस िसक्का जिरमाना गनर् ु पछर् । इस्राएली स्त्रीको पितले
उसमािथ लाजमदोर् आरोप लगाएकोले बूढा-प्रधानहरूले त्यो
जिरमानाको रकम केटीको बुबालाई िदनु पछर्  अिन त्यो कन्या त्यही
मािनसको पत्नी भएर बस्नु पछर् । उसले छुटानाम गनर् पाउँदनै।

20 “तर यस्तो पिन हुन सक्छ त्यो पितले आफ्नी पत्नीमािथ लगाएको
आरोप सत्य प्रमाण हुनु सक्छ। पत्नीको आमा-बुबा त्यस केटीको िववाह
पूवर् कसिैसत सहवास नभएको प्रमाण िदनु नसक्लान्। यिद यस्तो भयो
भने, 21 शहरका बूढा-प्रधानहरूले ितनलाई उसको िपताको घरको
ढोकामा ल्याउनु पछर्  अिन शहरका मािनसहरूले उसलाई ढुङ्गाले
िहकार्एर मानर् ु पछर् । िकनभने उसले इस्राएलमा लाजमदोर् काम गरी।
उसले आफ्ना िपताको घरमा वेश्या जस्त ैकाम गरी, यसकारण
ितमीहरूले यस्तो दषु्टता ितमीहरूका मािनसहरूबाट अवश्य ैिनकाल्नु
पछर् ।

ललैंैंिगकिगक सम्बन्धकोसम्बन्धको पापपाप
22 “यिद कुन ैमािनसले अकार्की पत्नीिसत सहवास गदैर् गरकेो फेला

पार ेत्यस िक्रयामा लागेका पुरूष र स्त्री दवुलैाई मानर् ु पछर् , यसरी
इस्राएलबाट अनिैतकता हटाउनु पछर् ।

23 “यिद कुन ैमािनसलाई शहरिभत्र मगनी गरकेी स्त्रीिसत लैंिगक कमर्
गरकेो पाइन्छ, 24 ितनीहरू दवुलैाई शहरको फाटकमा जनसमूह बीच
ल्याएर ढुङ्गाले िहकार्एर मानर् ु पछर् । त्यस मािनसलाई मानर् ु पछर्  कारण
उसले अकार्की पत्नीिसत बलात्कारको अपराध गयोर् अिन त्यस स्त्रीलाई
मानर् ु पछर्  िकनभने उसले आफ्नो निैतकता बचाउन िनिम्त शहरका
मािनसहरूबाट सहायता िलइन। र यस्तो दषु्ट कायर्लाई ितमीहरूका
मािनसहरूबाट हटाउनु पछर् ।

25 “तर यिद कुन ैिववाह ठीक भइ सकेकी केटीलाई कसलेै खेतमा
एकल ैभेटेर जबरजस्ती बलात्कार गछर्  भने त्यो पुरूषलाई मात्र मानर् ु पछर् ।
26 ितमीले त्यस केटीसँग केही गनर् ु हँुदनै। यो घटना यस्तो हो कसलेै
आफ्नो िछमेकीलाई आक्रमण गररे माछर्  िकनभने त्यो केटी एकली िथई
अिन उसले गरकेो गुहार कसलेै सुनेन्। यसकारण केटीले सजाय पाउने
योग्य दोष गरकेी छैन। 27 त्यस मािनसले त्यस िववाह ठीक भइसकेकी
केटीलाई खेतमा एकै्ल पाउँछ र बलात्कार गछर् । त्यस केटीले आफ्नो
सुरक्षाको िनिम्त कराएकी हुनसक्छे तर त्यहाँ उसलाई सहायता गनेर्
कोही िथएन, यसकारण उसलाई सजाय िदनु हँुदनै।

28 “एकजना मािनसले मगनी पिन नभएकी कन्यालाई जबरजस्ती
बलात्कार गरकेो हुनु सक्छ। यिद यस्तो काण्ड मािनसहरूको नजरमा
पर,े 29 त्यस मािनसले केटीको बुबालाई बीस आउन्स चाँदीको िसक्का
ितररे त्यस केटीलाई पत्नी बनाए राख्नु पछर् । िकनभने त्यस मािनसले
त्यो केटीिसत बलात्कार जस्तो पाप गरकेो हुनाले त्यसलाई आफू
बाँचुन्जेल छोड्न पाउँदनै।

30 “कसलेै आफ्नो बुबाकी पत्नीिसत सहवास गनर् ु हुदनै। यस्तो गदार्
उसले आफ्नो बुबालाई लाजमा पाछर् ।

मािनसहरूमािनसहरू जोजो पूजामापूजामा भागभाग िलनुिलन ुसक्छन्सक्छन्

“गुप्ताअगं कुिच्चएका अथवा िलङ्ग कािटएका मािनसहरूले
इस्राएलका मािनसहरूसँग परमप्रभुको पूजामा भाग िलन
सक्दनैन्। 2 यिद कसकैो माता-िपताको िविधपूवर्क िववाह

भएको छैन। ितनीहरू पूजामा सिम्मिलत हुन पाउने छैनन्। दश
पुस्तासम्म ितनीहरूका सन्तानहरूले पिन पूजामा िमिसन पाउने छैनन्।

3 “अम्मोनी र मोआबी तथा ितनीहरूका सन्तानले दश पुस्तासम्म
परमप्रभुको सभामा इस्राएल बासीहरूसँग सिम्मिलत हुन सकै्तनन्। 4

िकनभने ितनीहरूले िमश्र देशबाट िनएलेर यात्रा गरकेो समयमा
ितमीहरूलाई रोटी र पानी िदन अस्वीकार गरकेा िथए। ितनीहरूले
मेसोपोटािमयामा पतोरको शहरमा बस्ने बओरको छोरा िबलामलाई
ितमीहरूलाई सराप्नुको िनिम्त पसैा िदएर बोलाए। 5 तर परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले िबलामका कुरा सुन्नु भएन र ितनको सराप
परमप्रभुले ितमीहरूको िनिम्त आशीवार्दमा पिरणत गिरिदनु भयो। कारण
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई प्रेम गनर् ुहुन्थ्यो। 6

जबसम्म ितमीहरू बाँिचरहन्छौ तबसम्म अम्मोनी र मोआबीहरूिसत
किहल्य ैसिन्ध स्थािपत गनर् ु हँुदनै तथा कदािप ितनीहरूिसत मतै्री संिन्ध
गनर् ु हँुदनै।

इस्राएलीहरूलइस्राएलीहरूलेे स्वीकानस्वीकानर्र् ु ुपनपनेर्ेर् मािनसहरूमािनसहरू

7 “ितमीहरूले एदोमीहरूलाई घृणा गनर् ु हँुदनै कारण उनीहरू
ितमीहरूको सम्बन्धीहरू हो। ितमीहरूले िमश्रीहरूलाई घृणा गनर् ु हँुदनै
कारण ितनीहरूको भूिममा ितमीहरू िवदेशी िथयौ। 8 एदोमीहरू र िमश्र
देशवासीहरूका तेस्रो पुस्ताका सन्तानहरूबाट इस्राएलीहरूिसत
परमप्रभुको पूजामा सामेल हुनु सक्छन्।

व्यवस्था 22:3 130 व्यवस्था 23:8
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िसपाहीहरूकोिसपाहीहरूको छाउनीछाउनी सफासफा राख्नुराख्नु

9 “जब ितमीहरूका िसपाहीहरू आफ्नो शत्रुहरूसँग लड्न यदु्ध गनर्
जान्छन प्रत्येक चीजबाट टाढामा बस्नुपछर्  जसले ितमीहरूलाई अशुद्ध
बनाउँछ। 10 यिद ितमीहरूमध्ये केही स्वप्न दोषले अशुद्ध भएका छौ
भने उसले छाउनी बािहर जानु पछर् । 11 जब बेलुकी हुन्छ उसले पानीमा
नुहाउनु पछर्  अिन सूयर् अस्तापिछ ऊ फेिर छाउनीमा फिर्कन सक्छ।

12 “ितमीहरूले छाउनी बािहर यस्तो ठाउँ पिन बनाउनु पछर्  जहाँ
ितमीहरू िदसा गनर् सक्छौ। 13 ितमीहरूले आफ्ना अरू हितयारसँगै
एउटा खन्ती पिन राख्नु पछर्  र जब िदसा लाग्छ खाडल खन्नु पछर्  अिन
िदसा गरी त्यसलाई पुनर् ु पछर् । 14 िकनभने परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर
ितमीहरूको रक्षा गनर् अिन शत्रुहरूलाई ितमीहरूको िनयन्त्रणमा
ल्याउनलाई छाउनीिभत्र बािहर ितमीहरूसँग ैहुनु हुनेछ। यसकारण
छाउनी पिवत्र राख्नु पछर् । यिद परमप्रभुले केही कुरा िघनलाग्दो देख्नु
भयो भने उहाँ ितमीहरूदेिख गईहाल्नु हुन्छ।

अरूअरू िनयमहरूिनयमहरू

15 “यिद कुन ैकमारो भागेर ितमीहरूकहाँ आफ्नो मािलकलाई छोडेर
आउँछ, ितमीले उसलाई उसको मािलककहाँ फकार्उनु हँुदनै। 16

आफ्नो इच्छा अनुसार उसले कहाँ मन पराउँछ, जुन शहर उसले रोज्छ,
त्यहीं बस्न सक्छ। ितमीले उसलाई कष्ट िदनु हँुदनै।

17 “एक जना इस्राएली स्त्री अथवा पुरूष मिन्दरको वेश्या हुन सकै्तन।
18 त्यस पुरूष अथवा स्त्रीले कमाएको धन परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरको िनिम्त पुयार्उनु हँुदनै, त्यस्तो कायर्बाट कमाएको धन
परमप्रभुकोलािग उपयोग गनर् ु हँुदनै।

19 “जब ितमीहरूले कुन ैअकोर् इस्राएलीलाई ऋण िदन्छौ, उसबाट
ब्याज ितमीहरूले िलनु हँुदनै। त्यो ऋण खानेकुरा पसैा अथवा जे पिन
होस्। 20 ितमीहरूले आफ्नो इस्राएली भाइलाई िदएको ऋणमा ब्याज
लगाउनु हँुदनै तर कुन ैिवदेशीलाई िदएको ऋणमा ब्याज लगाउन सक्छौ
िकनभने परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनुभएको भूिममा प्रवेश गनर् ु
लागेको छौ अिन ितमीहरूले जे गछौर् त्यसमा परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले आशीवार्द िदनुहुन्छ।

21 “परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई चढाउँछु भनी जे भाकल गछौर्
त्यो चढाउनमा िढलो नगर िकनभने परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले त्यो
दावी गनर् ुहुन्छ र यिद आफूले गरकेो भाकल पूरा गनर् नसके ितमीलाई पाप
लाग्नेछ। 22 तर यिद भाकल गरकेा छैनौं भने त्यो पाप लाग्ने छैन। 23 तर
आफूले गछुर्  भनेको कुरो पूरा गनैर् पछर् । यिद कुन ैिवशेष कुरो चढाउँछु
भनी िवषेश भाकल गर ेत्यो ितमीहरूले पूरा गनर् ु न ैपछर् । परमेश्वरले
ितमीहरूलाई भाकल गनर् लगाउनु भएको होइन, यसकारण आफूले
गरकेो भाकल पुरा गनैर् पछर् ।

24 “जब ितमी कसकैो दाखबारी भएर जान्छौ ितमीले जित खान
सक्छौ त्यहीं िटपेर खान सक्छौ तर आफ्नो डालोमा हालेर घर लान
सक्दनैौ। 25 जब ितमी अरू मािनसको अन्नको खेत भएर कत ैजान्छौ
ितमीले सकेको अन्न िटपेर खान सक्छौ तर हँिसयाले अन्न काटेर घर
िलएर जान सक्दनैौ।

“एउटा मािनसले एउटी स्त्रीलाई िववाह गरकेो हुन सक्छ
अिन पिछ ितनमा केही गोप्य कुरा पाउन सक्छ जो उसलाई
मन पदैर्न। यिद त्यो मािनस ितनीसँग खशुी छैन भने उसले

छुटानामको पत्र लेखेर उसलाई िदनु पछर् । तब उसले ितनीलाई घरबाट
बािहर पठाउन सक्छ। 2 जब त्यो स्त्रीले उसको घर छोड्छे उसले अकोर्
पुरूषिसत िववाह गनर् ु सक्छे। 3 तर यिद उसको नयाँ दोस्रो लोग्नेले पिन
उसलाई मन नपराएर छुट्टानाम पत्र िदएर घरदेिख िनकाली िदएको
खण्डमा अथवा त्यो नयाँ दोस्रो लोग्नेको मृत्य ुभएको खण्डमा, 4 पिहलो
लोग्ने जसले त्यस स्त्रीलाई छुट्टानाम पत्र िदई घरबाट िनकालेको िथयो
उसले त्यही स्त्रीसँग पुनः िववाह गनर् ु सकै्तन िकनभने त्यो स्त्री अशुद्ध
भएकी हुन्छे अिन परमप्रभुले पिन यस्तो िववाहलाई घृणा गनर् ुहुन्छ।
ितमीले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई िदनु हँुद ैगरकेो
भूिममा यस्तो पाप हुन िदनु हँुदनै।

5 “जब एकजना मािनसले भखर्र िववाह गछर्  उसलाई एक बषर्को
िनिम्त सेनामा पठाउनु हँुदनै। उसलाई कुन ैिवशेष काममा पिन लगाउनु
हँुदनै। एक बषर्सम्म उसलाई आफ्न ैघरमा बस्न िदनु पछर्  र आफ्नी
पत्नीलाई खशुी पानर् िदनु पछर् ।

6 “ितमीले कसलैाई ऋण िदन्छौ िधतोको रूपमा जाँतो अथवा
त्यसको कुन ैभाग पिन िलनु हँुदनै िकनभने त्यो गदार् उसको भोजन नै
िलए जस्त ैहुनेछ।

7 “यिद कुन ैएकजना इस्राएलीले अकोर् एकजना इस्राएलीलाई
अपहरण गछर्  कमाराको िनिम्त बेच्छ भने, त्यस अपहरण कतार्लाई मानर् ु
पछर्  र ितमीहरूको आफ्नो समूहबाट त्यस्तो दषु्टता बािहर िनकाल्नु पछर् ।

8 “यिद ितमीलाई अत्यन्त ैनराम्रो चमर् रोग लागेको छ भने लेवी
पूजाहारीहरूले िसकाएको सब ैकुराहरू ितमीले धेर ैहोिशयारीसँग पालन
गनर् ु पछर् । मलेै पूजाहारीहरूलाई बताएका कुराहरू ितमीले अत्यन्तै
होिशयारीसँग पालन गनर् ु पछर् । 9 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
िमश्रबाट बािहर आउँदा मिरयमका लािग के गनर् ु भएको िथयो सम्झना
गर।

10 “जब ितमीले कुन ैमािनसलाई ऋण िदन्छौ भने धरौटी िलन
उसको घरिभत्र पस्नु हँुदनै। 11 ितमी बािहर पिर्खनु पछर्  त्यो ऋण िलने
मािनसले धरौटी ल्याएर िदन्छ। 12 यिद मािनस गरीब छ भने उसले
आफ्नो कोट बन्धकको रूपमा िदनु सक्छ जसले उसलाई तातो राख्छ।
रातभिरको िनिम्त ितमीले कोट धरौटी राख्नु हँुदनै। 13 साँझमा नै
ितमीले फकार्उनु पछर् । तब उसले सुत्नको लािग तातो लुगा पाउँछ र
ितमीलाई आशीवार्द िदनेछ। परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले यसलाई
राम्रो कायर् र सही जीवन ठान्नु हुनेछ।

14 “ितमीहरूले ज्यालामा ल्याएको नोकर जो गरीब र संकष्टमा छ,
उसलाई ठग्नु हँुदनै। त्यो नोकर इस्राएली होस् अथवा ितमीहरूकै कुनै
शहरमा बस्ने एक िवदेशी, एक जना यसमा कुन ैफरक पदैर्न। 15 घाम
अस्ताउनु अिघ प्रत्येक िदन उसको ज्याला देऊ िकनभने त्यो गरीब छ
अिन त्यही पसैामािथ िनभर्र गछर् । यिद ितमीले पसैा िदएनौ भने उसले
ितम्रो िवरूद्ध परमप्रभुलाई आरोप गनेर्छ र ितमी पापको दोषी बिननेछौ।

16 “केटा-केटीहरूको अपराधमा आमा-बुबालाई मृत्य ुदण्ड िदनु हँुदनै
र त्यसरी न ैआमा-बुबाको केटा-केटीहरूलाई मृत्य ुदण्ड िदनु हँुदनै। ऊ
आफैं ले गरकेो नराम्रो कुरामा मात्र मािनसलाई मानर् ु पछर् ।

17 “ितमीहरूले िवदेशीहरू र टुहुरा-टुहुरीहरूिसत राम्रो व्यवहार गनर् ु
पछर् । धलौटीको रूपमा िवधवाको ओढ्ने लुगा िलनु हँुदनै। 18 सम्झना
गर ितमीहरू िमश्रदेशमा कमारा कमारीहरू िथयौ। परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूलाई त्यस ठाउँबाट िनकाली स्वतन्त्र पानर् ु भयो।
यसकारण गरीबहरूको िनिम्त यसो गनर् ु भनी म बताउँछु।

19 “जब ितमीहरू आफ्नो खेतमा बाली उठाउँद ैगरकेो हुन्छौ, िबसेर्र
एक िबटा अन्न त्यहाँ छोड्यौ भने त्यसलाई िलन नजाऊ। यो िवदेशी,
िवधवा तथा टुहुरा-टुहुरीहरूको िनिम्त हुन्छ। यिद ितमीहरूले
ितनीहरूको िनिम्त केही अन्न छोिड्दयौ भने परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूलाई त्यसको िनिम्त आशीवार्द िदनु हुनेछ। 20 जब
भद्राक्षको रूखबाट भाटा अथवा टाँगोले फल झाछौर्, हाँगाहरूमा बाँकी
रहेको फल हेनर् जानु हँुदनै। भद्राके्षको फल जो ितमीहरू छोड्छौ त्यो
िवदेशी, िवधवा र टुहुरा-टुहुरीहरूको िनिम्त हुन्छ। 21 त्यसरी न ैजब
ितमीहरू दाखबारीमा फल उठाउन जान्छौ छोिडएको फल खोज्न
फिर्कएर नजाऊ, ती फलहरू िवदेशी, िवधवा तथा टुहुरा-टुहुरीहरूको
िनिम्त हुन्छ। 22 सम्झना राख ितमीहरू िमश्रदेशमा गरीब कमारा-
कमारीहरू िथयौ। यसकारण म ितमीहरूलाई गरीबहरूको लािग यस्तो
गर भनी बताउँछु।

“जब दइुजना मािनसहरूमाझ वाद-िववाद हुन्छ, ितनीहरू
अदालतमा जानु पछर् । कुन मािनस वेकसूर छ अिन कुन
मािनस कसूरदार छ न्यायकत्तार्ले िनणर्य गनेर् छन। 2 यिद

न्यायकत्तार्ले िनणर्य गछर्न् त्यो कसुरदार मािनसलाई कोरार् लगाउनु पछर्
तब न्यायकत्तार्ले त्यस मािनसलाई घोप्टो पररे सुत्नु लाउनु पछर् ।
एकजनाले कोरार् लगाउनेछ जब न्यायकत्तार्ले हेनेर्छन्। उसले गरकेो
अपराधमािथ कोरार्को संख्या िनभर्र गनेर्छ। 3 कुन ैमािनसलाई पिन
चालीस कोरार् भन्दा वेशी लगाउनु हँुदनै, यिद ितमीले कसलैाई
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चालीसभन्दा धेर ैकोरार् लगायौ भने यो बुिझन्छ त्यस मािनसको
जीवनको ितमीलाई केही महत्व छैन।

4 “जब गोरूहरूलाई दाँई गनर् लगाइन्छ ितनीहरूले अन्न खान
नपाओसd भनेर महला लगाउनु हँुदनै।

5 “यिद दाज्यू-भाइ सँग ैबस्छन् र ितनीहरू मध्ये एक छोरा नभई मछर्
तब मनेर् भाइकी पत्नीले आफ्नो पिरवार बािहर कसिैसत िववाह गनर् ु
हँुदनै। मनेर्को दाज्यू-भाइले उसलाई पत्नी बनाउनु पछर्  अिन उसँगै
लैंिगक सम्बन्ध राख्नु पछर् । यसप्रकार आफ्नो पितको दाज्यू-भाइले
कत्तर्व्य पुरा गनर् ु पछर् । 6 त्यसपिछ उसले जन्माएको पिहलो छोराले
आफ्नो मृत िपताको स्थान ओगट्नु पछर् । तब मरकेो दाज्यूको नाउँ
इस्राएलबाट किहल्य ैनमेिटयोस्। 7 यिद मािनसले आफ्नो दाज्यू-
भाइकी पत्नीलाई राख्न चाहँदनै भने दाज्यूकी पत्नीले शहरको सभा
घरमा अगुवाहरू अिघ जानु पछर् । अिन ितनेले बूढा-प्रधानलाई भन्नु पछर् ,
‘मेरो मृत पित दाज्यू-भाइले आफ्नो दाज्यू-भाइको नाउँ इस्राएलमा
जीिवत राख्न चाँहदनैन्। मेरो मृत लोग्नेको दाज्यू-भाइ भएको नातले ऊ
आफ्नो कत्तर्व्य मसँग पूरा गनर् चाँहदनै।’ 8 तब शहरका बूढा-प्रधानहरूले
त्यसलाई कुरा गछर्न बोलाउँछन् तर यिद ऊ अझ ैभन्छ, ‘म उसलाई
िववाह गिर्दनँ,’ 9 तब उसको दाज्यू-भाइकी पत्नी बूढा-प्रधानहरूको
अिग आउनु पछर्  उसको एउटा खटु्टाको जुत्ता खोल्नु पछर्  उसको
अनुहारमा उसले थुक्नु पछर्  ितनले भन्नु पछर् , ‘मािनस जसले आफ्नो
दाज्यूको सन्तानलाई वृिद्ध गनर् चाँहन्दनै यस्तो व्यवहार गनर् ु पछर् ।’ 10

तब उसो त्यो मािनसको पिरवारलाई इस्राएलमा, ‘जुन मािनसको जुत्ता
खोिलयो त्यसको पिरवार’ भनी िचिनने छ।

11 “यिद दइु जना मािनस लडाइँ गिररहेका छन् र ितनीहरू मध्ये एक
जनाकी पत्नी आफ्नो पितको सहायतामा आउँछे तर उसले पितिसत
लडाइँ गनेर् अकोर् मािनसको गुप्त अगं समात्नु हुदनै। 12 यिद उसले त्यसो
गछेर् भने ितनको हात कािटदेऊ ितनको लािग दःुख नमान।

13 “मािनसहरूलाई ठग्न कम र ज्यादा दइु प्रकारका ढकहरू नराख।
एउटै ओजनको िनिम्त दइु प्रकारका ठग्ने ढकहरू नराख। 14 आफ्नो
घरमा केही चीज नाप्ने लामो र छोटो दइु प्रकारको नाप दण्ड नराख। 15

ितमीहरूले ठीक र शुद्ध ढक तथा नाप दण्ड मात्र प्रयोग गनर् ु पछर् , तब
मात्र परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु लाग्नु भएको भूिममा दीघार्यु
भएर बाँच्नेछौ। 16 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई
घृणा गनर् ु हुन्छ जसले भूल तथा झूटा ढक-तराजु उपयोग गररे ठग्छन्।
सही अथर्मा, उहाँ सब ैमािनसलाई घृणा गनर् ु हुन्छ जो गल्ती काम गछर्न्।

अमालअमालेेकीहरूलाईकीहरूलाई ध्वध्वंशंश पानपानर्र् ु ुपछपछर्र्
17 “जब ितमीहरू िमश्रबाट आउँद ैिथयौ, सम्झना गर अमालेकीहरूले

के गरकेा िथए। 18 ितनीहरूले ितमीहरूलाई आक्रमण गर ेजब ितमीहरू
कमजोर र थिकत िथयौ। ितनीहरूले ितमीहरूको मािनसहरूलाई मारे
जो िबस्तार ैपिछ पिछ आउँद ैिथए। अिमलेकीहरूले परमेश्वरको सम्मान
गरनेन्। 19 यसकारण संसारबाट न ैअमालेकीहरूको नाउँ ध्वंश पानर् ु
पछर् । परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई िदनु हुने भूिममा
प्रवेश गर ेपिछ यो काम गनेर्छौ। त्यस भूिममा उहाँले ितमीहरूलाई सबै
प्रकारका शत्रुहरूबाट िवश्राम िदनु हुनेछ, तर अमालेकीहरूलाई ध्वंश
पानर् निबसर्।

पिहलोपिहलो उब्जनीउब्जनी

“चाँडै ितमीहरू भूिममा पस्ने छौ जो परमप्रभु ितनीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूलाई िदनु हँुद ैछ ितमीहरूले आफ्नो
िनयन्त्रणमा भूिम िलनेछौ अिन त्यहाँ बसो-बास गनेर्छौ। 2

परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु भएको भूिममा उब्जनीको बाली
बटुलेर त्यसको अश ंडालोमा हालेर परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
आफ्नो िनिम्त रोज्नु भएको िवशेष ठाउँमा लजैानु हुनेछ। 3 त्यहाँ
तत्कालीन पूजाहारीकहाँ जाऊ अिन भन, ‘परमप्रभुले हाम्रा िपता-
पुखार्हरूलाई केही भूिम िदन्छु भनी प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो र उहाँलाई
सूचना िदन्छु म त्यस भूिममा आएको छु।’

4 “तब पूजाहारीले ितमीबाट डालो िलएर परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरको वेदीको अघाडी राख्नेछन्। 5 तब परमप्रभु ितमीहरूका

परमेश्वरको अिघ ितमी भन्ने छौ, ‘मेरो िपता-पुखार् िफरन्ते आरामी िथए।
ितनी िमश्रदेशमा गएर बसो-बास गर।े जित बेला ितनी त्यहाँ गएका िथए
उनको कुलमा केही मािनसहरू मात्र िथए तर िमश्रदेशमा उनको पिरवार
महान् अिन शिक्तशाली राष्ट्रमा पिरणत भयो। 6 िमश्रीहरूले हामीिसत
नराम्रो व्यवहार गर ेअिन हामीलाई कमारा-कमारीहरू बनाए। अिन
हामीलाई बलपूवर्क कठोर काम लगाए अिन अित न ैकष्ट िदए। 7 तब
हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई प्राथर्ना गरी ितनीहरूको िवषयमा
िवरोध गयौर्ं। तब परमप्रभुले हाम्रो प्राथर्ना सुन्नु भयो अिन हाम्रो कठोर
मेहनत, दःुख कष्ट हेनर् ु भयो। 8 यसकारण परमप्रभुले हामीलाई उहाँको
अित महान् अद्भतू िचन्ह, अिन आश्चयर् अिन उहाँको महान् शिक्त अिन
बल प्रयोग गररे िमश्रबािहर ल्याउनु भयो। 9 यसकारण उहाँले हामीलाई
यहाँ दधू र मह बिगरहेको भूिममा ल्याउनु भयो। 10 अब हे परमप्रभु! यस
समय मलेै जुन अन्न हजुरलाई चढाएँ त्यो हजुरले िदएको भूिमबाट पिहलो
उब्जेको अन्न हो।’

“तब ितनीहरूले त्यो अन्न परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरअिघ राखेर
पूजा गनर् िनहुिरनु पछर् । 11 त्यसपिछ ितमीहरूले जित पिन असल
चीजहरू परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरू र ितमीहरूका
पिरवारलाई िदनु भएको छ ितमीहरूिसत ैबस्ने लेवीहरू र िवदेशीहरूलाई
पिन भाग लगाउनु पछर् ।

12 “प्रत्येक तेस्रो बषर् दशांश भाग लगाउने बषर् हो र ितमीहरूको
भूिममा बस्ने लेवीहरू, िवदेशीहरू र िवधवा अिन टुहुरा-टुहुरीलाई
आफ्नो बालीबाट दशांश िदनु पछर् । तब प्रत्येक शहरमा ितनीहरूको
िनिम्त प्रशस्त खाने कुराहरू हुनेछ। 13 ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरलाई भन्नु पछर् , ‘मलेै मेरो घरबाट मेरो बालीको पिवत्र अशं
िनकालेर लेवीहरू, िवदेशीहरू र िवधवा तथा टुहुरा टुहुरीहरूलाई िदएँ।
तपाईलें मलाई िदनु भएको सम्पूणर् आज्ञाहरू पालन गरकेो छु र कुन ैपिन
आज्ञा उलङं्घन गरकेो छैन। मलेै ती आज्ञाहरू िबसेर्को छैन। 14 जब म
दःुखमा िथएँ मलेै यो बालीको अन्न खाइन म अशुद्ध िथइन जब यो अन्न
बटुलें, यो अन्नबाट मलेै मरकेा मािनसहरूलाई पिन चढाएको छैन। मलेै
परमप्रभु मेरा परमेश्वर तपाईलें िदनु भएका सब ैआज्ञा पालन गरें तपाईलें
िदएका आज्ञाहरू सब ैपालन गरकेो छु। 15 तपाईकंो पिवत्र वासस्थान
स्वगर्बाट तल हेनर् ु होस् अिन इस्राएलका मािनसहरूलाई र हामीलाई
अशीवार्द िदनुहोस्। तपाईलें हाम्रा िपता-पुखार्हरूिसत प्रितज्ञा गररे
हामीलाई िदनु भएको दधू र महले भिरएको भूिमलाई पिन आशीवार्द
िदनुहोस्।’

परमप्रभुकापरमप्रभुका आज्ञाहरूआज्ञाहरू पालनपालन गरगर
16 “आज परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले यी सब िविध र िनयमहरू

पालन गनर् ु भनी आज्ञा ितमीहरूलाई िदनु हुनेछ। आफ्नो सम्पूणर् हृदय र
प्राणले यी सब पालन गनर् होिशयार होऊ। 17 आज ितमीहरूले भनेका
छौ परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ अिन उहाँले देखाउनु भएको
बोटामा िंहड्ने, उहाँको िशक्षा अनुशरण गनेर् अिन उहाँले बताउनु भएको
िनयमहरू र िनणर्यहरू पालन गनेर् प्रितज्ञा गरकेा छौ। ितमीहरूले भन्यौ
उहाँले बताउनु भएको प्रत्येक चीज ितमीहरू गनेर्छौ। 18 अिन आज
परमप्रभुले ितमीहरूलाई उहाँको आफ्नो मािनसहरू भनी ग्रहण गनर् ु
भएको छ र यसको िनिम्त उहाँले प्रितज्ञा गनर् ु भएको छ। परमप्रभुले
ितमीहरूलाई उहाँका सब ैआज्ञाहरू पालन गनैर् पछर्  भन्नु भएको छ। 19

परमप्रभुले ितमीहरूको राष्ट्रलाई सब ैराष्ट्रहरूभन्दा अग्लो बनाउनु हुनेछ।
उहाँले ितमीहरूलाई सम्मान, प्रशसंा र सुनाम िदनु हुनेछ। अिन उहाँको
प्रितज्ञानुसार ितमीहरू उहाँका आफ्न ैिवशेष पिवत्र मािनसहरू हुनेछौ।”

मािनसहरूकामािनसहरूका लािगलािग स्मारकस्मारक ढढुुङ्गाहरूङ्गाहरू

मोशा र इस्राएलका बूढा-प्रधानहरूले मािनसहरूसँग बात
गर।े मोशाले भने, “आज मलेै ितमीहरूलाई िदएका सबै
आदेशहरू पालन गर। 2 ितमीहरू चाँडै परमप्रभु

ितमीहरूका परमेश्वरले िदन लाग्नु भएको भूिम पुग्न यदर्न नदी पार गनेर्छौ।
त्यसिदन ठूला-ठूला ढुङ्गाहरू खडा गररे त्यसलाई िलपी देऊ। 3

त्यसपिछ यी सब ैआज्ञाहरू र िशक्षाहरू लेख। यो काम ितमीहरूले जब
यदर्न नदी पार गरपेिछ गनर् ु पछर् । तब ितमीहरू परमप्रभु ितमीहरूका
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परमेश्वरले िदन लाग्नु भएको दधू र महले पिरपूणर् भएको भूिममा प्रवेश गनर्
सक्छौ। परमप्रभु ितमीहरूको िपता-पुखार्हरूका परमेश्वरले त्यो भूिम
ितमीहरूलाई िदन्छु भनी प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो।

4 “यदर्न नदी पार गरपेिछ आज म ितमीहरूलाई जुन आज्ञा िदन्छु
ितमीहरूले अवश्य पालन गनर् ु पछर् । एबाल डाँडामा ितनीहरूले ढुङ्गाहरू
खडा गनर् ु पछर्  र ती ढुङ्गाहरूलाई िलपेर छोप्नु पछर् । 5 केही ढुङ्गाहरू
राखेर परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको िनिम्त वेदी िनमार्ण गर। तर ती
ढुङ्गाहरू काट्न फलामको हितयार प्रयोग नगर। 6 परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरको िनिम्त वेदी बनाउनका लािग ितमीहरूले काटेका ढुङ्गाहरू
प्रयोग गनर् ु हँुदनै। अिन ितमीहरू यसमािथ परमप्रभु ितमीहरूको
परमेश्वरको िनिम्त होमबिल चढाउनु पछर् । 7 ितमीहरूले त्यहाँ मेलबिल
चढाऊनु पछर्  अिन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरअिघ खाऊ अिन
आनन्द मनाऊ। 8 ितमीहरूले खडा गरकेो ढुङ्गाहरूमा ितमीहरूले
व्यवस्थाका यी सब ैकुराहरू लेख्नु पछर् । स्पष्ट लेख जसले गदार् ती
सिजल ैपढ्न सिकयोस्।

सरापकासरापका िनयमहरूिनयमहरू

9 “मोशा र लेवीका पूजाहारीहरूले इस्राएलीहरूलाई सम्बोधन गर।े
मोशाले भने, “हे इस्राएलीहरू हो, चुप लागेर सुन, आज ितमीहरू
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरका मािनसहरू भएका छौ। 10 यसकारण
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले जे गनर् ु भन्नु भएको छ प्रत्येक काम गर।
ितमीहरूले उहाँको आज्ञाहरू र िनयमहरू अनुशरण अिन पालन गनर् ु पछर्
जुन आज मलेै ितमीहरूलाई आदेश िदएको छु।”

11 त्यही िदन मोशाले पिन मािनसहरूलाई यो भने, 12 “ितमीहरू
यदर्न नदी पार गर ेपिछ मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनको िनिम्त िशमोन,
लेवी, यहूदा, इस्साकार, यसुूफ र िबन्यामीन कुल समूह गीरीज्जीम
डाँडामा हुनेछन्। 13 अिन यी कुल समूह-रूबेन, गाद, आशेर जबुलुन,
दान र नप्ताली चाँिह सराप सुन्नु एबाल डाँडामा हुनेछन्।

14 “लेवीहरूले उच्च स्वरमा सब ैइस्राएलीहरूलाई भन्ने छन्:
15 “‘कारीगरले झैं जसले खोपेर अथवा काटेर धातु अथवा केही अन्य
चीजको मूिर्त बनाएर पूजा गनर् गुप्त स्थानमा राख्छ, त्यस मािनसलाई
सराप लाग्छ। ती झूटा देवताहरू मूिर्तहरू मात्र हुन िकनिक ती कुनै
कारीगरले काठ, ढुङ्गा अथवा धातुबाट बनाएको हुन्। परमप्रभुले त्यस्ता
कुराहरूलाई घृणा गनर् ुहुन्छ।’
“तब सब ैमािनसहरूले उत्तर िदनेछन् ‘आमेन!’
16 “लेवीहरूले भन्नेछन्, ‘त्यस मािनसलाई सराप लागोस् जसले आमा-
बुबालाई अनादर अिन अपमान गछर् ।’
“तब सब ैमािनसहरूले भन्नेछन्, ‘आमेन।’
17 “लेवीहरूले भन्नेछन्, ‘आफ्नो िछमेकीको साँध सीमान िमच्ने
मािनसलाई सराप लागोस्।’
“तब सब ैमािनसहरूले भन्नेछन्, ‘आमेन।’
18 “लेवीहरूले भन्नेछन्, ‘अन्धा मािनसलाई उल्टा बाटो देखाउने
मािनसलाई सराप परोस्।’
“तब सब ैमािनसहरूले भन्नेछन् ‘आमेन।’
19 “लेवीहरूले भन्नेछन्, ‘िवदेशी, टुहुरा-टुहुरी र िवधवाले पाउनु पनेर्
न्याय निदने मािनसलाई सराप परोस्।’
“तब सब ैमािनसहरूले भन्नेछन्, ‘आमेन।’
20 “लेवीहरूले भन्नेछन्, ‘आफ्नी सौतेनी आमािसत सहवास गनेर्
मािनसलाई सराप परोस्।’
“तब सब ैमािनसहरूले भन्नेछन्, ‘आमेन।’
21 “लेवीहरूले भन्नेछन् ‘कुन ैप्रकारको पशुिसत सम्भोग गनेर् मािनसलाई
सराप लागोस्।’
“तब सब ैमािनसहरूले भन्नेछन्, ‘आमोन।’
22 “लेवीहरूले भन्नेछन्, ‘उसलाई सराप लागोस् जसले आफ्नी बिहनी
अथवा सौतेनी बिहनीिसत लैंिगक सम्पर्क राख्छ।’
“तब सब ैमािनसहरूले भन्नेछन्, ‘आमेन।’
23 “लेवीहरूले भन्नेछन्, ‘उसलाई सराप लागोस् जसले सासूिसत
लैंिगक सम्पर्क राख्छ।’
“तब सब ैमािनसहरूले भन्नेछन्, ‘आमेन।’

24 “लेवीहरूले भन्नेछन्, ‘उसलाई सराप लाग्छ जसले आफ्नो
िछमेकीलाई लुकेर िहकार्उँछ।’
“तब सब ैमािनसहरूले भन्नेछन्, ‘आमेन।’
25 “लेवीहरूले भन्नेछन्, ‘जो मािनसले पसैा िलएर िनदोर्ष मािनसको
हत्या गछर्  भने त्यसलाई सराप परोस्।’
“तब सब ैमािनसले भन्नेछन्, ‘आमेन।’
26 “लेवीहरूले भन्नेछन्, ‘जो मािनसले यस व्यवस्थालाई समथर्न गदैर्न
र पालन गनर् ु राजी हुदनँै त्यसलाई सराप परोस्।’
“तब सब ैमािनसहरूले भन्नेछन्, ‘आमेन।’
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“अब यिद ितमीहरू आज मलेै बताएको परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गनर् होिशयार भयौ भने परमप्रभु
आफ्ना परमेश्वरले ितमीहरूको राष्ट्रलाई पृथ्वीका अन्य सबै

राष्ट्रहरू भन्दा मािथ राख्नु हुनेछ। 2 यिद ितमीहरूले परमप्रभु आफ्ना
परमेश्वरको आज्ञा पालन गयौर् भने यी सब ैआशीवार्द ितमीहरूमािथ
लाग्नेछन् र यी सब ितमीहरूका हुनेछन्।

3 “शहरमा र गाउँ-बस्तीमा
परमप्रभुले ितमीहरूलाई आिशष िदनु हुनेछ।

4 परमप्रभुले ितमीहरूका धेर ैनानीहरू
होस् भनी आिशष िदनु हुनेछ।
परमप्रभुले ितमीहरूको भूिममािथ आिशष िदनुहुनेछ,
जसले गदार् उब्जाऊ बेशी हुनेछ।
परमप्रभुले ितमीहरूका पशुहरूलाई आिशष िदनु हुनेछ,
र ती पशुहरूले धेर ैबच्चाहरू जन्माउने छन्।

5 परमप्रभुले ितमीहरूको डालाहरू
र िपठो मुछ्ने आह्रीमािथ आशीवार्द िदनुहुनेछ,
अिन सधैँ खाद्य पदार्थले भनर् ु हुनेछ।

6 परमप्रभुले ितमीहरूलाई सदा-सवर्दा
तथा ितमीहरूले जे गछौर् प्रत्येक चीजमा आिशष िदनु हुनेछ।
7 “ितमीहरूिसत लडाई ंगनर् आउने शत्रुहरूलाई परािजत गाराउन

परमप्रभुले ितमीहरूलाई सहायता गनर् ु हुनेछ। शत्रुहरू ितमीहरूिसत
लडाई ंगनर् ु एउटै बाटो भएर आउनेछन् तर ितनीहरू सातवटा बाटा भएर
भाग्नेछन्।

8 “परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई आिशष िदनु हुनेछ र
ितमीहरूको ढुकुटीमा ितमीहरू जे गछौर् प्रत्येक चीजमा परमप्रभुले
आिशष िदनु हुनेछ। 9 यिद ितमीहरू परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई
अनुशरण गछौर् अिन उहाँको आदेशहरू पालन गछौर् भने परमप्रभुले
ितमीहरूलाई उहाँका िवशेष पिवत्र मािनसहरू बनाउनु हुनेछ। 10 तब
पृथ्वीका सब ैमािनसहरूले थाहा पाउनेछन् ितमीहरू परमप्रभुका
मािनसहरू हौ र ितनीहरू ितमीहरूिसत डराउने छन्।

11 “ितमीहरूलाई िदन्छु भनी ितमीहरूको िपता-पुखार्हरूिसत प्रितज्ञा
गनर् ु भएको भूिममा ितमीहरूलाई सन्तान, गाई-बस्तु र खेती-पातीमा
परमप्रभुले खवु ैउन्नित गराउनु हुनेछ। 12 आिशषको भण्डार खोलेर
परमप्रभुले ितमीहरूको खेतीको िनिम्त ऋतुमा झरी पठाउनु हुनेछ।
ितमीहरू जे गछौर् सबमैा आशीवार्द िदनु हुनेछ। ितमीहरूले अरू
राष्ट्रहरूलाई रूिपयाँ ऋण िदनेछौ तर ितमीहरूलाई ितनीहरूबाट ऋण
िलन आवश्यक पनेर्छैन। 13 परमप्रभुले ितमीहरूलाई पुच्छर होइन िशर
बनाई राख्नु हुनेछ, ितमीहरू सधैँमािथ हुने छौ फेदमा होइन। यिद
ितमीहरूले आज मलेै बताउँद ैगरकेो परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको
आज्ञाहरू पालन गयौर् भने ितमीहरूको िनिम्त यस्तो हुनेछ। ितमीहरूले
यी आज्ञाहरू होिशयारीसँग पालन गनर् ु पछर् । 14 आज मलेै ितमीहरूलाई
िदएका यी उपदेशहरूबाट नफकर्  ितमीहरू दािहने अथवा देब्रे फकर् नु
हुदनै। ितमीहरूले अन्य देवताहरूको सेवा गनर् ितनीहरूलाई अनुशरण
गनर् ु हुदनै।
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15 “तर यिद ितमीहरू परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले बताए अनुसार
गदैर्नौ ितमीहरू आज मलेै बताएका आज्ञाहरू र िविधहरू पालन गदैर्नौ
भने ितमीहरूमािथ यी सब नराम्रा कुराहरू आइपनेर्छन्।

16 “परमप्रभुले शहर र खेतहरूमा
ितमीहरूलाई सराप्नु हुनेछ।

17 परमप्रभुले ितमीहरूका डालाहरू
र िपठो मुछ्ने आह्रीमा सराप्नु हुनेछ
अिन ितनीहरूमा खाद्य हुने छैन।

18 परमप्रभुले ितमीहरूलाई सराप्नु हुनेछ
अिन ितनीहरूका धेर ैनानीहरू हुने छैनन्।
उहाँले ितमीहरूका भूिमलाई सराप्नु हुनेछ
अिन ितमीहरूले राम्रो अन्नबािल पाउने छैनौ।
उहाँले ितमीहरूका पशुहरूलाई सराप्नु हुनेछ
अिन ितनीहरूले धेर ैबाछा-बाछी ब्याउने छैनन्।

19 परमप्रभुले ितमीहरूलाई प्रत्येक समय प्रत्येक कुरोहरूमा सराप्नु
हुनेछ,
ितमीहरूले जे गर ेपिन।
20 “यिद ितमी अिनष्ट काम गछौर् अिन परमप्रभुबाट टाढा हुन्छौ, तब

उहाँले ितमीलाई अशुभ कायर् भएको बनाउनु हुनेछ। ितमी आफूले गरकेो
प्रत्येक कायर्मा िनराशा र कष्ट पाउने छौ। उहाँले यस्तो ितमीहरू चाँडै
अिन सम्पूणर् नाश नहुन्जेलसम्म िनरन्तर गनर् ु हुनेछ। उहाँले यस्तो गनर् ु
हुनेछ िकनभने ितमीहरू उहाँबाट टाढा भय ैअिन उहाँलाई छाड्यौ। 21

जबसम्म ितमीहरू दखल भएको भूिमबाट शेष हँुदनैौ, ध्वंश हुदनैौ,
परमप्रभुले ितमीहरूमािथ भयङं्कर रोगहरू सृिष्ट गनर् ु हुनेछ। 22 परमप्रभुले
ितमीहरूलाई िविभन्न रोगहरू, ज्वरो र सुजन िदएर सजाय िदनु हुनेछ।
परमप्रभुले प्रचण्ड ताप पठाउनु हुनेछ अिन ितमीहरूले पानी पाउने छैनौ
रोग र गमीर्ले ितमीहरूको सब बाली नाश हुनेछ जबसम्म ितमीहरू ध्वंश
हुदनैौ यी सब नराम्रा कुराहरू ितमीहरूमािथ पिररहनेछन्। 23

आकाशमा बादल हुनेछैन र आकाश पािलश घसेको काँसा झैं देिखनेछ।
ितमीले टेकेको भूिम फलाम झैं कडा हुनेछ। 24 परमप्रभुले पानी पठाउनु
हुनेछैन, आकाशबाट खाली बालुवा र धुलो मात्र झनेर्छ अिन
जितन्जेलसम्म ितमीहरू ध्वंश हँुदनैौ यस्तो भइरहने छ।

25 “ितमीहरू शत्रुहरूमािथ आक्रमण गनर् एउटा मागर्बाट आउनेछौ तर
परमप्रभुले ितमीहरूलाई पराजय हात लगाई िदनुहुनेछ र ितमीहरू
सातवटा िविभन्न बाटोहरू भएर भाग्नेछौ। ितमीहरूमािथ जुन नराम्रा
कुराहरू आइपनेर् छन् त्यसबाट पृथ्वीका समस्त मािनसहरू भयिभत
हुनेछन्। 26 ितमीहरूका मृत शरीरहरू जगंली पकं्षी र जनावरहरूको
आहार बिननेछ, ितनीहरूलाई ितमीहरूको मृत शरीरबाट धपाउने कोही
हुनेछैन।

27 “परमप्रभुले िमश्र बासीहरूलाई झैं ितमीहरूलाई खिटराहरू िदएर
दण्ड िदनुहुनेछ। उहाँले ितमीहरूलाई िपलो, िगखार् र िचलाउने घाउ
िदएर दण्ड िदनु हुनेछ। 28 परमप्रभुले ितमीहरूलाई बहुलाहा, अन्धा र
हृदयमा बेचनैी पािरिदनुहुनेछ। 29 ितमीहरू िदउँस ैबाटोमा अन्धा झैं
िहड्नेछौ। ितमीहरूले गरकेो प्रत्येक कुरोमा असफलता मात्र हात लाग्नेछ।
घिर-घिर मािनसहरूले ितमीहरूलाई कष्ट िदइरहने छन्, ितमीहरूको
वस्तुहरू चोरी भइरहनेछ तर ितमीहरूलाई बचाँउने कोही हुनेछैन।

30 “स्त्री एकजना ितमीिसत मगनी हुनेछ तर कोही अकोर् मािनस
ितनीिसत लैंिगक सम्पर्क राख्नेछ। ितमीले घर बनाउने छौ तर त्यसमा
बस्नु पाउने छैनौ। ितमीले अङु्गरको खेती गनेर्छौ तर बाली उठाउन पाउने
छैनौ। 31 मािनसहरूले ितम्रा अिघन ैितम्रा गाईहरू मानेर्छन् तर मासु
खान पाउने छैनौ। मािनसहरूले ितमीहरूका गधाहरू लानेछन् तर
फकार्उने छैनन्। ितमीहरूका शत्रुहरूले ितमीहरूको भेंडाहरू लानेछन्
तर ितमीहरूलाई बचाउँने कोही त्यहाँ हुनेछैन।

32 “ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई अरू जाितका मािनसहरूले
लजैाने छन्। ितमीहरू आफ्नो छोरा-छोरीहरू आँउछन् िक भनी िदनभिर
आखाँ टट्याउन्जेल बाटो हेनेर्छौ तर ितमीहरूले पाउने छैनौ। परमप्रभुले
ितमीहरूलाई सहायता गनर् ु हुने छैन।

33 “ितमीहरूको सम्पूणर् मेहनत र अन्नहरू एउटा अपिरिचत जाितले
लजैानेछ। ितमीहरूिसत मािनसहरूले गाली र नराम्रो व्यवहार मात्र
गनेर्छन्। 34 ितमीहरूले देखेको चीजहरूले ितमीहरूलाई बौलाहा
बनाउँछ। 35 परमप्रभुले किहले जाित नहुने िपलोद्वारा ितमीहरूलाई
दण्ड िदनु हुनेछ। घँुडा र खटु्टाहरूमा यी िपलोहरू हुनेछ। यी घाउहरू
शरीरमा पतैालादेिख टाउकाको तालुसम्म प्रत्येक अङ्गमा हुनेछ।

36 “ितमीहरूका राजा र ितमीहरूलाई परमप्रभुले ितमीहरूका िपता-
पुखार् तथा ितमीहरूले निचनेको नदेखेको जाितमा पठाइिदनु हुनेछ।
त्यहाँ ितमीहरूले काठ तथा ढुङ्गाले बिनएको झूटो देवताको सेवा गनेर्छौ।
37 देशहरू जहाँ परमप्रभुले ितमीहरूलाई पठाउनुहुनेछ त्यहाँ मािनसहरू
ितमीहरूमािथ भएको कष्ट देखेर दःुखी हुनेछन् अिन ितनीहरू
ितमीहरूमािथ हाँस्नेछन् र अपमान गनेर्छन्।

असफलताकोअसफलताको सरापसराप

38 “ितमीहरूको खेतबारीले प्रशस्त अन्न उब्जाउनेछ तर कम्ती
हुनेछ, िकनिक अन्न सलहले खाइिदनेछ। 39 ितमीहरूले दाखको खेती
मेहनत गरी लगाउनेछौ तर िकराहरूले नष्ट गनार्ले उब्जनी प्रशस्त नभएर
दाखरसको िनिम्त रस पिन पाउनेछैनौ। 40 ितमीहरूको भूिममा जताततै
भद्राक्षको रूखहरू भएर पिन त्यसको तेल चलाउन पाउने छैनौ कारण
फलहरू सब ैभूईमंा झररे सड्नेछन्। 41 ितमीहरूका छोरा-छोरीहरू धेरै
भए पिन ितनीहरूलाई राख्नु पाउने छैनौ िकनभने ितनीहरू पक्राउ
पनेर्छन् अिन कैदमा पनेर्छन्। 42 ितमीहरूको खेतमा सब ैअन्न र
रूखहरू सलहले नष्ट पारी िदनेछ। 43 ितमीहरूले आफ्नो शिक्त गुमाउने
छौ तर ितमीहरूमाझ बस्ने िवदेशीहरू धेर ैशिक्तशाली हुनेछन्। 44

िवदेशीहरूिसत ितमीहरूलाई ऋण िदने रूिपया पसैा हुनेछ, तर
ितमीहरूिसत ितनीहरूलाई ऋण िदने रूिपया पसैा हुनेछैन। ितमीहरू
पुच्छर जस्त ैहुनेछौ र ितनीहरूले ितमीहरूलाई िशरले शरीर िनयन्त्रण
गर ेझैं गनेर्छन्।

45 “जबसम्म ितमीहरू ध्वंश हुदनैौ ितमीहरूमािथ आई लाग्ने सरापले
खेद्दै पकँ्रद ैगिररहनेछ कारण ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
बताउनु भएको कुराहरू मानेनौ। उहाँले िदनु भएको आज्ञा तथा िविधहरू
ितमीहरूले पालन गरनेौ। 46 अिन ितनीहरू सघैं ितमीहरू अिन
ितमीहरूका सन्तान अिघ इश्वर्रको न्यायको प्रतीकको रूपमा रहने छन्।

47 “कारण ितमीहरूिसत प्रत्येक चीज परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले िदनु भएको प्रशस्त हँुदा ितमीहरूले उहाँको सेवा गरनेौ। 48

यसकारण ितमीहरूले ितमीहरूको शत्रुहरूको सेवा गनेर्छौ। जो
परमप्रभुले ितमीहरूको िवद्धमा पठाउनु हुनेछ। ितमीहरू भोकाएका,
ितखार्एका, नाङ्गा र गरीब हुनेछौ। परमप्रभुले ितमीहरूमिथ जुन एउटा
भारी लाद्न ुहुनेछ। ितमीहरूले आफू नाश नहुन्जेल सम्म हटाउन
सक्नेछैनौ।

शत्रुशत्र ुराष्टराष्ट्र्रकोको सरापसराप

49 “परमप्रभुले ितमीहरूिसत लडाँई ंगनर् टाढाबाट एउटा जाितका
मािनसहरू ल्याउनुहुनेछन् ितनीहरू आकाशबाट गरूडले झम्टे जस्तै
आउने छन्। ितमीहरूले ितनीहरूको भाषा बुझ्ने छैनौ। 50 ितनीहरू
िनषु्ठर हुनेछन्, बूढापाकाको आदर गदैर्नन् अिन स-साना नानीहरूप्रित
दया देखाउँदनैन्। 51 ितनीहरूले ितमीहरूका पशुहरू र बाली लानेछन्।
ितमीहरूको नाश नहुन्जेलसम्म ितनीहरूले प्रत्येक चीज लाने छन्।
ितनीहरूले ितमीहरूका लािग अन्न, मद्य, तेल, गाईहरू, भेंडाहरू अथवा
बाख्राहरू छोड्ने छैनन्। ितनीहरूले ितमीलाई नष्ट नगर ेसम्म प्रत्येक
चीज लाने छन्।

52 “ितमीहरू सोच्छौ त्यस शहरहरूको विरपिर अग्ला-अग्ला र
शिक्तशाली पखार्लहरूले ितमीहरूलाई सुरक्षा िदन्छन्। तर ती पखार्लहरू
ढल्नेछन्। त्यस राष्ट्रका मािनसहरूले सब ैशहरहरू घेररे ितमीहरूमािथ
आक्रमण गनेर्छन्। परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई िदनु
भएको भूिममा एउटै शहर पिन बाँकी नराखी शत्रुहरूले आक्रमण गनेर्छन्।
53 ितमीहरूको शहर थुनुवामा परकेो हुनेछ र ितमीहरूलाई यस्ता कष्ट
आइलाग्नेछ िक भोक लाग्दा खान केही नपाएर ितमीहरूले परमप्रभु
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ितमीहरूका परमेश्वरले िदनु भएको आफ्न ैसन्तान छोरा-छोरीको मासु
खानेछौ।

54 “त्यस बेला ितमीहरू माझमा भएका अत्यन्त ैभला मािनसहरू
पिन आफ्न ैदाज्यू-भाइ, आफूले प्रेम गरकेो पत्नी अिन आफ्न ैछोरा-
छोरीहरूप्रित पिन अत्यन्त ैिनषु्ठर हुनेछन्। 55 यसकारण भोजनको
अभावमा ितमीहरूले आफ्न ैनानीहरू खानेछौ अिन कसिैसत बाँड्ने
छैनौ जब शत्रुहरूले ितमीहरूको शहरहरूलाई थुनुवामा पाछर्न अिन
ितमीहरूलाई कष्ट िदन्छन् यी सब ैनरम्रा घटनाहरू हुनेछन्।

56 “अित कोमल र दयालु स्त्री जसले आफ्नो कोमलताको कारण
भूइँमा पतैाला राखेकी छैनन्, ऊ पिन आफ्नो पित र नानीहरू प्रित
िनषू्ठरी हुन्छे। 57 त्यो स्त्री त्यससमय यित िनषू्ठरी हुन्छे उसले गभर्बाट
गुप्तरूपले नानी जन्माउछे र त्यो नानी र त्यसिसत िनस्केको साल पिन
आफैं  खान्छे कारण त्यहाँ खाने कुरा केही हँुदनै। जब शत्रुहरू आएर
ितमीहरूको शहरहरू घेनेर्छन र ितमीहरूले कष्ट पाउनेछौ। त्यहाँ त्यस्ता
प्रकारको नराम्रा कुराहरू हुनेछन्।

58 “ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरका सब ैआज्ञाहरू र
िशक्षाहरू पालन गनर् ु पछर्  जो यस व्यवस्थाको पुस्तकमा लेिखएका छन् र
ितमीहरूलाई परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको आश्चयर्पूणर् र भय योग्य
नाउँको सम्मान गनर् ु पछर् । 59 परमप्रभुले ितमीहरू र ितमीहरूका
सन्तानलाई धेर ैकष्टहरू िदनु हुनेछ। 60 ितमीहरूले िमश्रमा धेर ैकष्ट र
रोगहरू देख्यौ जसले ितमीहरूलाई नराम्रो कुराहरूले भयभीत बनायो
परमप्रभुले ती सब ैितमीहरूमािथ ल्याउनुहुनेछ। 61 परमप्रभुले यस
िविधको पुस्तकमा नलेिखएका कष्टहरू र रोगहरू पिन ितमीहरू नष्ट
नहुन्जेलसम्म ल्याउनु हुनेछ। उहाँले यस्ता कष्टहरू िनरन्तर ल्याउनु
हुनेछ। 62 आकाशका ताराहरू जितन ैितमीहरूका संख्या धेर ैहुन
सक्छन् तर परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई नमानेको कारण ितमीहरू
एक्दम ैथोर ैसंख्यामा रहने छौ।

63 “ितमीहरू प्रित राम्रो हुनका लािग र ितमीहरूको राष्ट्रको िवकास
गराउन परमप्रभु जित खशुी हुनु हुन्थ्यो ितमीहरूलाई नष्ट र ध्वंश पानर् ु
पिन त्यित न ैखशुी हुनु हुनेछ। त्यो भूिम ितमीहरूले आफ्न ैबनाउन
जाँदछैौ तर मािनसहरूले ितमीहरूलाई भूिमबाट लखेट्नेछन्। 64

पृथ्वीका सब ैमािनसहरू माझ परमप्रभुले ितमीहरूलाई छरपष्ट पािरिदनु
हुनेछ। परमप्रभुले ितमीहरूलाई पृथ्वीको एक कुनादेिख अकोर् कुनासम्म
अन्य राष्ट्रका मािनसहरूमाझ छरपष्ट पािरिदनु हुनेछ। अिन त्यहाँ
ितमीहरू काठ तथा ढुङ्गाले बिनएका झूटा पुखार्हरूका थाहा नपाइएका
देवताहरू पूज्ने छौ।

65 “ती राष्ट्रहरूका माझ ितमीहरूले शािन्त पाउने छैनौ र िवश्रामको
िनिम्त ितमीहरूले ठाउँ पाउने छैनौ। परमप्रभुले ितमीहरूको मनमा
िचन्ता भरी िदनु हुनेछ। ितमीहरूका आँखा थाकेका हुनेछन्। ितमीहरू
दःुखी हुनेछौ। 66 ितम्रो जीवन डरले पिरपूणर् हुनेछ र ितमीहरू रात-िदन
सधैँ डराएको हुनेछौ अिन ितमीहरू आफ्नो जीवनप्रित िवश्वस्त हुने छैनौ।
67 िबहान ैितमी भन्ने छौ, ‘यो बेलुकी भए हुनेथ्यो’ बेलुकी ितमी भन्नेछौ,
‘यो िबहान भए हुन्थ्यो।’ िकनभने ितम्रो हृदयमा डर हुनेछ अिन ितमीले
नराम्रा कुराहरू देख्नेछौ। 68 परमप्रभुले ितमीहरूलाई जहाजद्वारा िमश्र
फकार्उनु हुनेछ मलेै ितमीहरूलाई भने, ‘ितमीहरूले किहले त्यस ठाउँमा
जानु पदैर्न तर परमप्रभुले ितमीलाई त्यहाँ पठाउनु हुनेछ।’ िमश्रमा
ितमीहरू आफूलाई शत्रुहरू समक्ष कमारा-कमारीको रूपमा बेच्ने चेष्टा
गनेर्छौ तर कसलेै ितमीलाई िकन्ने छैन।”

मोआबमामोआबमा वाचावाचा

परमप्रभुले होरबे पवर्तमा इस्राएलका मािनसहरूसँग गनर् ु
भएको करार बाहेक उहाँले मोआब देशमा मोशािसत अकोर्
करार गनेर् आदेश िदनु भयो जब ितनीहरू मोआबमा िथए।

त्यो करार यस्तो छ।
2 मोशाले इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई बोलाएर भने, “परमप्रभुले

िमश्र देशमा िफरऊन र उसका सेवकहरू र उसको सम्पूणर् भूिमका लािग
जे गनर् ु भएको िथयो ितमीहरूले सब ैदेख्यौ। 3 ितमीले आफ्न ैआँखाले
उहाँले गनर् ु भएका ठूला-ठूला कष्टहरू, अलौिकक कामहरू र अचम्मका
चीजहरू देख्यौ। 4 तर आज पिन ितमीले बुझेनौ के भएको िथयो,

परमप्रभुले ितमीलाई बुझ्ने अनुमित िदनु भएको छैन के देख्यौ अिन
सुन्यौ? 5 परमप्रभुले भन्नुभयो, ‘मलेै ितमीहरूलाई मरुभूिममा चालीस
बषर्सम्म डोयार्उँदा ितमीहरूको शरीरको लुगा फाटेन, अिन खटु्टामा
लगाएको जुत्ता पिन पूरानो भएन 6 ितमीहरूले रोटी खाएनौ र दाखरस
कुन ैप्रकारको मद्य िपएनौ। मलेै ितमीहरूलाई रक्षा गररे ल्याएँ जसले गदार्
ितमीहरू बुझ्न सक्छौ म परमप्रभु न ैितमीहरूका परमेश्वर हँु।’

7 “ितमीहरू यस ठाउँमा आउँदा हेशबोनका राजा सीहोन र बासानका
राजा ओग हामीलाई आक्रमण गनर् आए तर ितनीहरूलाई हरायौं। 8

अिन हामीले ितनीहरूको देश रूबेनी, गाद, अिन मनश्शेको आधा
कुललाई आफ्नो अशंको रूपमा िदयौं। 9 यिद ितमीहरूले यस करारमा
भएका आज्ञाहरू पालन गयौर् भने ितमीहरू आफूले गरकेो प्रत्येक कायर्मा
सफल हुने छौ।

10 “आज ितमीहरू सब ैजना परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर अिघ
उिभरहेका छौ। ितमीहरूका अगुवाहरू, मुिखयाहरू, बूढा-प्रधानहरू तथा
इस्राएलका सब ैबािसन्दाहरू यहाँ छन्। 11 ितमीहरूको पत्नी, बाल-
बच्चाहरू तथा ितमीहरूिसत बस्ने िवदेशीहरू लगायत ितमीहरूका दाउरा
काट्ने अिन पानी बोकनेहरू यहाँ छन्। 12 आज ितमीहरू परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरिसत एउटा करारमा बाँिधनु पछर्  र परमप्रभुले त्यो
करार आज बनाउनु हँुदछै। 13 यो प्रितज्ञासँग,ै परमप्रभुले ितमीहरूलाई
उहाँको आफ्न ैिवशेष मािनसहरू बनाउनु भयो, अिन त्यो प्रमािणत गनर् ु
भएको छ उहाँ ितमीहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ जस्तो उहाँले ितमीहरू अिन
ितमीहरूका िपता-पुखार्हरू अब्राहाम, इसहाक अिन याकूबलाई गनर् ु
भएको िथयो। 14 परमप्रभुले ितमीहरूिसत मात्र यो करार गनर् ु तथा
प्रितज्ञा गनर् ु हुनेछैन, 15 तर परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर सबसँैग यो
करार गनर् ु हँुदछै जो उहाँको अिघ उिभएका छन् अिन हाम्रा भावी
सन्तानहरूसँग जो आज हामीसँग छैनन्। 16 ितमीहरूलाई थाहा छ
हामी िमश्र देशमा कसरी बाँचेका िथयौं अिन ितमीहरूले सम्झना गर
हामीहरू कसरी यहाँसम्म आउँदा देशहरू भएर यात्रा गयौर्ं। 17

ितमीहरूले ती काठ, ढुङ्गा, चाँदी र सुनले बिनएका घृिणत मूिर्तहरू
देख्यौ। 18 दृढ भएर बस ितमीहरूमध्ये कुन ैपिन पुरूष अथवा स्त्री, कुल
अथवा पिरवार समूह परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरदेिख टाढा नजाऊ कुन ैपिन
मािनस अन्य राष्ट्रले मान्ने देवताको सेवा गनर् नजाऊन्। जुन मािनसले
त्यो गछर्  त्यो एउटा उिद्भद जस्त ैहो जसले उम्रेर िततो अथवा िवषालु
फल िदन्छ।

19 “कुन ैमािनसले यी सरापहरू सुन्न सक्छ आफूलाई सिजलो ठान्दै
भन्छ, ‘म जे गदौर्छु, गदैर् लानेछु मिसत कुन ैअिनष्ट हुने छैन।’ त्यस
मािनसले आफूलाई मात्र नष्ट गदैर्न तर प्रत्येकलाई यहाँसम्म राम्रा
मािनसहरूलाई पिन गछर् । 20 परमप्रभुले त्यस्ता मािनसलाई माफ गनर् ु
हुन्न। परमप्रभुको रीस र डाहाले त्यस्ता मािनस भष्म हुन्छन्। व्यवस्थाको
पुस्तकमा लेिखएका सब ैनराम्रा कुराहरू त्यसमािथ पनेर्छन् र परमप्रभुले
त्यसलाई ध्वंश पारी त्यसको नाउँ िनशाना पृथ्वीबाट लोप गराउनु
हुनेछ। व्यवस्थाको पुस्तकमा लेिखएको करारको सराप अनुसार
परमप्रभुले त्यस मािनसलाई दण्ड िदनुका लािग इस्राएलीहरूका सबै
कुलहरूबाट अलग गनर् ु हुनेछ।

22 “भिवष्यमा जब ितमीहरूका सन्तानहरू तथा टाढा-टाढाबाट
आएका िवदेशीहरूले देख्ने छन् कसरी भूिम नष्ट भयो। ितनीहरूले देख्ने
छन् कसरी रोगहरू परमप्रभुले ल्याउनु भयो। 23 त्यहाँको भूिम सब
गन्धकको आगोले जल्नेछ र नूनले ढािकनेछ अिन त्यहाँ घाँससम्म उम्रने
छैन। परमप्रभुको रीसले त्यो भूिम नष्ट हुनेछ जस्तो सदोम, गमोरा, अदमा
र सबोयीम नष्ट गिरएका िथए।

24 “तब अरू सब ैराष्ट्रका मािनसहरूले सोध्नेछन्, ‘परमप्रभुले यो
भूिमलाई यस्तो पानर् ुभयो? उहाँ िकन यित िवघ्न िरसाउनु भयो?’ 25

उत्तर यस्तो हुनेछ, ‘कारण इस्राएलका मािनसहरूले ितनीहरूलाई िमश्र
देशबाट ल्याउँदा परमप्रभु ितनीहरूको िपता-पुखार्हरूको परमेश्वरिसत
गिरएको करारलाई त्याग गर।े 26 ितनीहरू आफूले निचनेको र
परमप्रभुले नबताएको अन्य जाितको देवताहरूको सेवा तथा पूजा गनर्
लागे। 27 अिन परमप्रभुको क्रोधले यस भूिमका प्रत्येक मािनसहरूमािथ
नराम्रा कुरा ल्याए त्यो िशक्षाहरूको पुस्तकमा लेिखएका छन्। 28

परमप्रभु अत्यन्त ैअसन्तुष्ट हुनु भएकोले त्यस भूिमबाट बािहर िनकालेर
अिहले ितनीहरूले बसो-बास गरकेो भूिममा राख्नु भयो।’

व्यवस्था 28:54 135 व्यवस्था 29:28
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29 “परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले केही कुरो रहस्यमा राख्नु भयो जो
उहाँले मात्र जान्नुहुन्छ। तर परमप्रभुले हामीलाई केही बताउनु भयो अिन
ती िशक्षाहरू हाम्रो र हाम्रा सन्तानको िनिम्त हुन् र ती सदा सवर्दाको
िनिम्त रहनेछन्। अिन हामीले व्यवस्थामा भएका सब ैआज्ञाहरू पालन
गनर् ु पछर् ।

इस्राएलीहरूइस्राएलीहरू आफ्नोआफ्नो भूिममाभूिममा फकफकर्र् न्छन्न्छन्

“मलेै ितमीहरूलाई बताएको आशीवार्द र सरापहरू
ितमीहरूमािथ पनेर्छन् अिन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
ितमीहरूलाई खेदी पठाउनु भएको भूिममा ती कुराहरू

सम्झना गनेर्छौ। 2 त्यस समय जब ितमीहरूका सन्तान र ितमीहरू
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर कहाँ फकेर् र आउनेछौ र आज मलेै बताएका
उहाँका सब ैआज्ञाहरू हृदयबाट न ैपालन गनेर्छौ। 3 तब परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वर ितमीहरू प्रित दयालु हुनुहुनेछ र ितमीहरूलाई मुक्त
गराई ितमीहरूलाई छरपष्ट पाररे पठाइएका देशहरूबाट फकार्ई ल्याउनु
हुनेछ। 4 यिद ितमीहरूलाई अत्यन्त ैटाढा देशहरूमा पठाइएको भए पिन
बटुलेर ल्याउनुहुनेछ। 5 जुन भूिम ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूको िथयो
त्यो फेिर ितमीहरूकै हुनेछ। परमप्रभु ितमीहरूको िनिम्त असल हुनुहुनेछ
र ितमीहरूको िपता-पुखार्हरूसँग भएको भन्दा धेर ैपरमप्रभुले
ितमीहरूलाई िदनु हुनेछ। अरू जाितमाभन्दा ितमीहरूको जन संख्या धेरै
हुनेछ। 6 अिन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरू र ितमीहरूका
सन्तानलाई उहाँका आज्ञाहरू पालन गनर् ु इच्छुक बनाउनु हुनेछ। तब
ितमीहरूका सम्पूणर् हृदय र सारा प्राणले परमप्रभुलाई प्रेम गनेर्छौ र
बाँच्नेछौ।

7 “अिन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूको शत्रुहरूमािथ यी
सब ैसरापहरू ल्याउनु हुनेछ। िकनभने ितनीहरूले ितमीहरूलाई घृणा
गर ेअिन ितमीहरूमािथ आक्रमण गर।े 8 अिन फेिर ितमीहरूले
परमप्रभुको आज्ञा मान्ने छौ र जुन म आज ितमीहरूलाई बताई रहेछु,
पालन गनेर्छौ। 9 परमप्रभु ितम्रा परमेश्वरले ितमी जुन सुकै काम हातमा
िलन्छौ सफल तुल्याइ िदनु हुनेछ। परमप्रभुले ितम्रो सन्तानमा वृिद्ध,
गाई-बस्तुहरूमा बाछा-बाछीहरू वृिद्ध तथा खेतवारीको अन्न तथा फल
फूलहरूमा बृिद्ध गराई िदनु हुनेछ। परमप्रभु ितम्रा िपता-पुखार्हरूसँग
खशुी हुनुहुन्थ्यो ितमीहरूिसत पिन त्यस्त ैखशुी हुनुहुनेछ। 10

व्यवस्थाको यस पुस्तकमा लेिखएका आज्ञाहरू पालन गयौर् र
िनयमहरूको अनुशरण गयौर् भने र यी सब ैआफ्नो सम्पूणर् हृदय र सम्पूणर्
प्राणले परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरलाई ितमीहरूले आज्ञा पालन
गनेर्छौ। यी सब ैराम्रा राम्रा चीजहरू ितमीहरूले पाउनेछौ तर परमप्रभु
ितमीहरूको परमेश्वरले जे भन्नु भएको छ त्यो ितमीहरूले मान्नुपछर् ।

जीवनजीवन रर मृत्यमृत्युु

11 “आदेश जो म ितमीहरूलाई आज िंददछुै त्यो पालनगनर् न
अप्ठयारो छ न टाढा न ैछ। 12 यो आदेश स्वगर्मा छैन तब ितमीहरूले
भन्न सक्छौ, ‘हाम्रो िनिम्त को स्वगर् जानेछ र त्यो िलएर आउनेछ? अिन
हामी सुन्नु र गनर् ु सक्छौ।’ 13 यो आदेश समुद्रको अकोर् िकनारमा छैन
तब हामी भन्न सक्छौ, ‘हाम्रो िनिम्त समुद्र पार गररे को जानेछ र त्यो
िलएर आउनेछ? अिन हामीले सुन्न र गनर् सएने हुन्छौ।’ 14 होइन, त्यो
शब्द ितमीहरूको अत्यन्त ैनिजकै छ, त्यो ितमीहरूले पालन गनर् सक्छौ
कारण त्यो ितमीहरूको मुखमा छ अिन हृदयमा छ।

15 “आज मलेै ितमीहरूलाई राम्रो र नराम्रो अिन जीवन र मृत्य ुरोज्न
िदएको छु। 16 म ितमीहरूलाई परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम
गनेर् र उहाँका आज्ञाहरू पालन गनेर्, उहाँको िविध तथा िनयमहरू
अनुशरण गनेर् आदेश िदन्छु। परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले िदने भूिम
आफ्नो बनाउनको िनिम्त प्रवेश गरिररहेका छौ त्यहाँ परमप्रभुले आिशष
िदनु हुनेछ र त्यहाँ ितमीहरू बसो-बास गनेर्छौ अिन ितमीहरूका सन्तान
िफँिजनेछन्। 17 तर यिद ितमीहरूले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरनेौ
अिन अट्टेरी गररे अन्य देवताहरूको सेवा र पूजा गयौर् भने, 18 तब
ितमीहरू ध्वंश हुनेछौ। म ितमीहरूलाई चेतावनी िदन्छु यिद ितमीहरूले
परमप्रभुलाई अमान्य गयौर् भने यदर्न नदीपािर पिट्टको भूिम जुन ितमीहरू
आफ्नो बनाउँन प्रवेश गनर् लागेका छौ त्यहाँ धेर ैबाँच्ने छैनौ।

19 “आज मलेै ितमीहरूलाई स्वगर् र पृथ्वीलाई साक्षी राखेर दइुवटा
ढुङ्गाहरूबाट एउटा रोज्नु लाउँदछुै। जीवन अथवा मृत्य ुरोज्न सक्छौ।
पिहलो रोजाइ आशीवार्द ल्याउँछ, अिन अरू रोजाई सराप यसकारण
जीवनलाई रोज। तब ितमी अिन ितमीहरूको नानीहरू बाँच्ने छन्। 20

ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गनैर् पछर्  र उहाँका
आज्ञा पालन गनैर् पछर् । उहाँलाई किहल ैत्याग नगर िकनभने परमप्रभु नै
ितमीहरूका जीवन हुनुहुन्छ। तब परमप्रभुले ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूः
अब्राहाम, इसहाक र याकूबिसत गनर् ु भएको प्रितज्ञा अनुसार पाएको
भूिममा उहाँले दीघार्य ुजीवन िदनुहुनेछ।”

यहोशूयहोश ूनयाँनया ँनायकनायक

तब मोशा अिघ बढेर यी शब्दहरू इस्राएलका मािनसहरूलाई
भने। 2 मोशाले ितनीहरूलाई भने, “म अिहले 120 बषर्को
भएँ। अब म ितमीहरूको अगुवा हुनु सिक्तनँ। ‘ितमी यदर्न नदी

तनेर् छैनौ,’ परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो। 3 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर
अगुवा हुनुहुनेछ र ितमी अिघ ती जाितहरूलाई नष्ट पानर् ु हुनेछ अिन
ितमीले ितनीहरूको भूिम िलनेछौ। परमप्रभुको प्रितज्ञा अनुसार यहोशूले
ितमीहरूलाई पािर लजैान नेतृत्व गनेर्छन्।

4 “परमप्रभुले ितनीहरूलाई एमोरीहरूका राजाहरू सीयोन र ओग
तथा ितनीहरूको भूिमलाई ध्वंश पादार् जसो गनर् ु भएको िथयो
ितनीहरूलाई पिन त्यस्त ैगनर् ुहुन्छ। 5 ती जाितहरूलाई परास्त पानर्
परमप्रभुले ितमीहरूलाई सहायता गनर् ु हुनेछ तर मलेै आज्ञा िदए जस्तै
ितनीहरूलाई प्रत्येक कुरो गनर् ु पछर् । 6 शिक्तशाली र साहसी बन।
ितनीहरूिसत नडराऊ िकनभने परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर
ितमीहरूसँग ैहुनु हुन्छ। उहाँले ितमीलाई असफल गराउनु हुन्न अथवा
छोड्नु हुन्न।”

7 तब मोशाले यहोशूलाई भने, “बिलयो र साहसी होऊ, ितमीले
ियनीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई परमप्रभुले िदन्छु भनी प्रितज्ञा गनर् ु भएको
भूिममा नेतृत्व गनेर्छौ। मोशाले यहोशूलाई भन्दा सब ैमािनसहरूले हेर।े
इस्राएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूको भूिम आफ्नो गराउनुमा सहायता
गनेर्छौ। 8 परमप्रभु ितमीसँग ैबसेर ितमीलाई नेतृत्व गनर् ु हुनेछ। िचन्ता
नगर उहाँले ितमीहरूलाई छोड्नु हँुदनै, नडराऊ।”

मोशालमोशालेे व्यवस्थाव्यवस्था ललेेख्नुहख्नुहुुन्छन्छ

9 तब मोशाले व्यवस्थाको पुस्तक लेखे र पूजाहारीहरूलाई िदए।
पूजाहारीहरू लेवी कुल समूहका हुन्। ितनीहरूको काम परमप्रभुको
करारको सन्दकु बोएनु हो। मोशाले त्यो व्यवस्था इस्राएलका सब ैबूढा-
प्रधानहरूलाई पिन िदए। 10 त्यस पिछ मोशाले ती बूढा-प्रधानहरूलाई
भने, “प्रत्येक सातबषर्को अविधको अन्तमा यी िशक्षाहरू प्रत्येक
आश्रयको उत्सवको िदन स्वतन्त्रताको बषर्मा पढ। 11 त्यस बेला
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले रोज्नु भएको ठाउँमा सब ैइस्राएली
मािनसहरू भेट-घाटको िनिम्त आउँछन् तब सबलेै सुन्ने गरी यी व्यवस्था
पढ्नु पछर् । 12 पुरूष, स्त्रीहरू, साना-साना नानीहरू र ितमीहरूका
शहरहरूमा बस्ने िवदेशीहरूलाई एकसाथ भेला गर। ितनीहरूले व्यवस्था
सुनेर परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई आदर गनर् ु िसक्नेछन् अिन
उपदेशमा भिनएको सब ैकुराहरू गनर् ु सक्षम हुनेछन्। 13 यिद
ितनीहरूका सन्तानहरूले व्यवस्थाको िशक्षाहरू जान्दनैन् भने
ितनीहरूले उपदेशहरू सुन्नेछन् र परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई
आदर गनर् िसक्नेछन्। जबसम्म ितमीहरू आफ्नो देशमा बाँच्नेछौ
तबसम्म ितनीहरूले उहाँको आदर गनेर्छन्। ितमीहरू चाँडै यदर्न तनेर्छौ
अिन भूिम आफ्नो िनिम्त ग्रहण गनेर्छौ।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे मोशामोशा रर यहोशूलाईयहोशूलाई बोलाउनुबोलाउन ुहहुुन्छन्छ
14 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “हेर, ितम्रो मृत्य ुनिजकै आएको

छ। यहोशूलाई ल्याऊ अिन भेट हुने पालमा आऊ। म यहोशूलाई उसले
गनर् ु पनेर् कायर्हरू बार ेबताउनेछु।” यसकारण मोशा र यहोशू भेट हुने
पालमा गए।

15 परमप्रभु लामो बादलको खामोमा देखा पनर् ु भयो। त्यो लामो खम्बा
प्रवेशद्वारमा खडा िथयो। 16 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “ितमी चाँडै
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मनेर्छौ। अिन ितमी आफ्नो िपता-पुखार्हरूकहाँ गएपिछ यी मािनसहरू
मप्रित चाँडै अिवश्वासी हुनेछन् र ितनीहरूले प्रवेश गदैर् गरकेो भूिमका
झूटा देवताहरूलाई पूज्नेछन्। ितनीहरूिसत मलेै गरकेो करार मान्ने
छैनन्। 17 त्यस समय म ितनीहरूिसत अत्यन्त ैक्रोिधत हुनेछु र
ितनीहरूलाई छोडी िदनेछु र ितनीहरूलाई सहायता गनेर्छैन र ितनीहरू
ध्वंश हुनेछन्। ितनीहरूमािथ नाना प्रकारका आपत र िवपदहरू
ल्याउनेछु र त्यस िदन ितनीहरूले भन्नेछन्, ‘हाम्रा परमेश्वर हामीसँग
नभएकोहुनाले न ैयस्तो आफ्त र िवपित्तहरू आइलागेको हो?’ 18

ितनीहरूले मलाई छोडेर अरू देवताहरू पूज्ने जस्तो अिनष्ट कायर्हरू
गरकेो िनिम्त म ितनीहरूलाई सहायता गनर् अस्वीकार गछुर् ।

19 “यसकारण अब ितनीहरूको िनिम्त यो गीत लेख अिन सबै
इस्राएलीहरूलाई गीत गाउन िसकाउ जसले गदार् यो गीत
इस्राएलीहरूको िवरूद्धमा अिन मेरो पक्षको साक्षी बनोस्। 20 जब म
ितनीहरूलाई मलेै िदन्छु भनी ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूिसत प्रितज्ञा
गरकेो अिन दधू र मह बिगरहेको भूिममा ल्याउँछु अिन जित सक्दो खाएर
मोटाए पिछ मलाई िबसेर्र अन्य देवताको सेवा तथा पूजा गछर्न्। 21 तब
धेर ैडरलाग्दा कुराहरू ितनीहरूमािथ घट्नेछन् अिन ितनीहरूले धेरै
कष्टहरू बेहोनर् ु पछर् । त्यस समयमा पिन ितनीहरूका मािनसहरूले त्यो
गीत जान्दछन् र यसले ितनीहरू कित भूल गिररहेका िथए बुझाउनेछ।
मलेै अिहलेसम्म ितमीहरूलाई भूिममा ल्याएको छैन जो म िदन्छु भनी
प्रितज्ञा गरकेो िथएँ, तर पिहला न ैमलेै जािनसकेकोछु ितनीहरूले के गनेर्
योजना बनाउँदछैन्।”

22 यसकारण मोशाले त्यही िदन गीत लेखे अिन इस्राएलका
मािनसहरूलाई यो पढाए।

23 तब परमप्रभुले नूनका छोरो यहोशूिसत कुरा गनर् ुभयो। परमप्रभुले
भन्नुभयो, “बिलयो र साहसी बन, मलेै िदन्छु भनी प्रितज्ञा गरकेो भूिममा
जान इस्राएलका मािनसहरूलाई नेतृत्व गर, म ितमीसँग ैहुनेछु।”

इस्राएलीहरूलाईइस्राएलीहरूलाई मोशामोशा चचेेताउनीताउनी िदन्छन्िदन्छन्

24 यी सब ैव्यवस्था वचन मोशाले एउटा पुस्तकमा लेखे। जब ितनले
लेिखसके, 25 ितनले लेवीहरूलाई आज्ञा िदए। (यी मािनसहरू
परमप्रभुका करारको सन्दकू बोक्छन्।) मोशाले भने, 26 “ व्यवस्थाको
यो पुस्तक ल्याऊ अिन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरका करारको
सन्दकूको छेउमा राख। तब यो ितमीहरूको िवरूद्धमा साक्षीको रूपमा
हुनेछ। 27 म जान्दछु ितमीहरू अट्टेरी गनेर्छौ। 28 ितमीहरूका कुल
समूहका सब ैअगुवाहरू र बूढा-प्रधानहरूलाई िलएर आऊ। म
ितनीहरूलाई यी सब ैकुराहरू बताउनेछु अिन पृथ्वी र स्वगर्लाई
ितनीहरूको िवरूद्धमा साक्षी बस्न लगाउने छु। 29 म जान्दछु मेरो
मृत्यपुिछ ितमीहरू दषु्ट हुनेछौ। मलेै अनुशरण गनर् ु भनी बताएको बाटोबाट
ितमीहरू पर सनेर् छौ। भिवष्यमा ितमीहरूको िनिम्त नराम्रो आइलाग्नेछ।
िकनभने परमप्रभुले नराम्रो भन्नु भएका कुराहरू ितमीहरू गनर् चाहन्छौ।
िकनभने ितमीहरू नराम्रो कुराहरू गछौर्।”

मोशाकोमोशाको स्तुितस्तुित गीतगीत
30 तब मोशाले इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई यो सम्पूणर् गीत

सकून्जेलसम्म सुनाए।
“हे आकाश! सुन, म बोल्नेछु, हे पृथ्वी!
मेरो मुखको वचनहरू सुन।

2 मेरा िशक्षाहरू झरी झैं पनेर्छन्।
भूईमँा खस्ने तुषारो
जस्त ैझनेर्छन् नरम घाँसमा पनेर् पानी
जस्त ैझनेर्छन् हिरया बोटहरूमा पानी झैं पनेर्छन्।

3 िकनभने म परमप्रभुको नाउँ घोषणा गछुर् ,
हाम्रा परमेश्वरको महानताको प्रशसंा गर।

4 “उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ,
कारण उहाँका बाटाहरू सही छन्,
परमेश्वर सत्य र िवश्वास योग्य हुनुहुन्छ।
उहाँ असल,
र इमानदार हुनुहुन्छ।

5 अिन ितमीहरू उहाँका असली बाल-बच्चाहरू होइनौ,
ितमीहरूको पापले उहाँलाई धिमल्याउनेछ,
कारण ितमीहरू धूतर् झूटा छौ।

6 के परमप्रभुले ितमीहरूको िनिम्त गरकेोमा
कृतज्ञता त्यसरी व्यक्त गनर् ु पछर्?
होइन, ितमीहरू मूखर् र बुिद्धहीन हौ।
परमप्रभु ितमीहरूका िपता हुनुहुन्छ।
उहाँले ितमीहरूको सृिष्ट गनर् ुभयो।
उहाँ ितमीहरूका सृिष्टकतार् हुनुहुन्छ।
उहाँले ितमीलाई समथर्न गनर् ुहुन्छ।

7 “उिहले न ैके भएको िथयो सम्झना गर,
धेर-ैधेर ैबषर्अिघ भएका कुराहरू सम्झना गर।
ितमीहरूका िपतालाई सोध
ितमीहरूको अगुवाहरूलाई सोध, ितनीहरूले भन्नेछन्।

8 सवोर्च्च परमेश्वरले पृथ्वीमा मािनसहरूलाई िवभाजन गरी
प्रत्येक जाितलाई आफ्नो आफ्नो भूिम िदनु भयो।
परमेश्वरले ती मािनसहरूको िनिम्त सीमाना छुट्याउनु भयो,
जित स्वगर्दतूहरू िथए उहाँले त्यित जाितको सृिष्ट गनर् ु भयो।

9 परमप्रभुको िनज िहस्सा उहाँका
मािनसहरू हुन् याकूब परमप्रभुका हुन्।

10 “परमप्रभुले याकूबलाई बीरानो
अिन बतासले भिरएको मरुभूिममा भेट्नुभयो।
परमप्रभुले हेनर्को िनिम्त याकूबलाई घेनर् ु भयो।
उहाँले उसलाई आफ्नो आँखाको नानीलाई झैं जोगाउनु भयो।

11 इस्राएलको िनिम्त परमप्रभु गरूड़ झैं हुनु हुन्थ्यो।
गरूड़ले उड्न िसकाउनको िनिम्त गँुडबाट बच्चाहरूलाई घँचेटेर

िनकाल्छ,
सुरक्षाको िनिम्त ऊ आफ्ना बच्चाहरू सँग ैउड्छे।
उसले बच्चाहरूलाई खस्नुबाट जोगाउन आफ्नो पखेंटा िफँजाउँछे।
अिन उसले रक्षागनर् को िनिम्त सुरिक्षत ठाउँमा िलएर जान्छे।
परमप्रभु त्यस्त ैहुनुहुन्छ।

12 कुन ैअरू िवदेशी देवताहरूले उसलाई सहायता गरनेन्
परमप्रभु एकै्लले याकूबको नेतृत्व गनर् ु भयो।

13 परमप्रभुले याकूबलाई पहाडी देशलाई कब्जा गनर् लानु भयो
अिन याकूबले खेतको उब्जनी लगे।
परमप्रभुले उसलाई पहराको मह िदनुभयो,
अिन भद्राक्षको तेल चट्टानबाट िनकालेर बनाउनु भयो।

14 परमप्रभुले इस्राएललाई गाई-गोरूको बथानबाट
र भेंडाहरूको बगालबाट घीऊ र दधू िदनु भयो;
उहाँले इस्राएललाई मोटा-मोटा थुमाहरू र बाख्राहरू बथानका असल
भेंडाहरू र अित असल गहँु िदनुभयो।
इस्राएली ितमीहरूले दाखको रातो रस िपयौ।

15 “तर यशूरून मोटाए अिन गोरूले झैं लात हाने।
(हो, ितमीहरूलाई प्रशस्त खवुाइयो र मोटा र पुष्ट भयौ।)
तब उसले आफ्न ैसृिष्ट कतार्लाई त्यागे,
अिन ऊ त्यस चट्टानबाट भागे जसले उसलाई बचाएको िथयो।

16 परमप्रभुको मािनसहरूले उहाँलाई ईष्यार्लु बनाए ितनीहरूले अरू
देवताहरूको पूजा गर।े
ितनीहरूले ती भयानक मूिर्तहरू पूजेर परमेश्वरलाई रीस उठाए।

17 ितनीहरूले भूतहरूलाई बिलदानहरू चढाए जो सत्य देवताहरू
िथएनन् ितनीहरू नयाँ देवताहरू िथए।
त्यो ितनीहरूले जान्दनै िथए,
ती नयाँ देवताहरू ितमीहरूको िपता-पुखार्हरूले जान्दनै िथए।

18 जसले ितमीलाई बनायो, त्यस चट्टानलाई ितमीले छोड्यौ
ितमीले ती परमेश्वरलाई िबिर्सयौ जसले ितमीलाई जन्म िदनु भयो।

19 “परमप्रभुले यो देखेर ितनीहरूिसत िनराश हुनु भयो।
उहाँका आफ्न ैछोरा-छोरीहरूले उहाँलाई रीस उठाए।

20 यसकारण परमप्रभुले भन्नुभयो,
‘म ितनीहरूलाई त्याग गनेर्छु
तब हेरौं के हुन्छ!
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ितनीहरू िवद्रोही मािनसहरू हुन्।
ितनीहरू नानीहरू जस्त ैछन् जसले आफ्नो पाठ िसक्दनै।

21 ितनीहरूले मलाई मूिर्तहरूद्वारा ईष्यार्लु बनाए जो ईश्वरहरू होइनन्
ितनीहरूले मलाई मूल्यहीन मूिर्तहरूिसत िरसाउने बनाए।
म ितनीहरूलाई मािनसहरूिसत िरसाउने बनाउनेछु जो साँचो राष्ट्र
होइनन्।
म ितनीहरूलाई मूखर् जाितका मािनसिसत िरसाउने बनाउनेछु।

22 मेरो रीस आगो जस्त ैबल्नेछ।
िचहानको तल्लो सतहसम्म बलेर।
पृथ्वी अिन यसका अरू िचज नष्ट गदैर्
बलेर पहाडको तलसम्म जलाई िदन्छु।

23 “‘म इस्राएलीहरूमािथ िवपित्त ल्याउनेछु,
म ितनीहरू मािथ आफ्ना सब ैवाण चलाउनेछु।

24 ितनीहरू भोकले, दबुर्ल हुनेछन्
अिन भयङ्कर रोगहरूले ितनीहरूलाई नष्ट पानेर्छन्।
ितनीहरूको िवरोधमा म जङ्गली जनावर पठाउनेछु।
िवषालु सपर्हरू र छेपाराहरूले ितनीहरूलाई टोक्ने छन्।

25 बाटा-घाटामा सिैनकहरूले ितनीहरूलाई मानेर्छन्।
ितनीहरूका घरहरूमा भयकंर घटनाहरू हुनेछन्।
सिैनकहरूले यवुा-यवुतीहरूलाई मानेर्छन्।
ितनीहरूले नानीहरू अिन बूढा-बूढीहरूलाई मानेर्छन्।

26 “‘मलेै इस्राएलीहरूलाई नाश गनेर् िवषयमा सोचें।
यस कारण म मािनसहरूको बीचबाट ितनीहरूको सम्झना मेिटिदनेछु।

27 तर म जान्दछु, ितनीहरूका शत्रुहरूले के भन्नेछन्।
शत्रुहरूले बुझ्ने छैनन्।
ितनीहरू सेखी गनेर्छन् अिन भन्नेछन्,
“परमप्रभुले इस्राएललाई नष्ट गनर् ुभएन
हामीले हाम्रै शािक्तले िजत्यौं।”’

28 “इस्राएलका मिनसहरू मूखर् छन्,
ितनीहरूले केही बुझ्दनैन्।

29 यिद ितनीहरू ज्ञानी भए
ितनीहरूले बुझ्ने िथए,
ितनीहरूले जान्ने िथए ितनीहरूलाई के हुनेछ।

30 के एकजना मािनसले 1,000 मािनसहरूलाई लखेट्न सक्छ?
के दइुजना मािनसहरूले 10,000 मािनसहरूलाई लखेट्न सक्छन्?
यो तब मात्र हुनेछ यिद परमप्रभुले ितनीहरूलाई शत्रुको हातमा सुिम्पनु
हुन्छ।
यो तब मात्र हुनेछ यिद ितनीहरूको चट्टान (परमेश्वरले) ितनीहरूलाई

कमारा जस्त ैबेच्नु हुन्छ।
31 हाम्रा शत्रुहरूको ‘चट्टान’ हाम्रो चट्टान (परमप्रभु) जस्तो शिक्तशाली

छैन
शत्रुहरूलाई पिन यो थाहा छ।
32 सदोम र गमोरा जस्त ैितनीहरूको अङु्गरको लहरा र खेती नष्ट

हुनेछ।
ितनीहरूको अङु्गर िवष जस्त ैतीतो हुनेछ।

33 ितनीहरूको दाखरस सपर्को िवष झैं छ।
34 “परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
‘म त्यस दण्डलाई साँच्दछुै।
मलेै यसलाई मेरो भण्डारमा जम्मा गरकेो छु।

35 ितनीहरूले गरकेो नराम्रा कायर्हरूको िनिम्त,
म न ैितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु।
तर त्यो दण्ड त्यस समयको िनिम्त जोगाई राखेकोछु
जब ितनीहरू िचप्लन्छन् र नराम्रो कायर्हरू गछर्न्।
ितनीहरूको िनिम्त कष्टको समय निजकै छ।
ितनीहरूको दण्ड चाँडै आउनेछ।’

36 “परमप्रभुले आफ्नो मािनसहरूको न्याय गनर् ुहुनेछ।
ितनीहरू उहाँका सेवकहरू हुन्
अिन उहाँ ितनीहरू प्रित दया देखाउनु हुन्छ।
उहाँले ितनीहरू शािक्तहीन भएको थाहा पाउनु हुनेछ।
कमारा-कमारीहरू र मुक्त मािनसहरू पिन,

असाहाय भएको उहाँले थाहा पाउनु हुनेछ।
37 तब परमप्रभुले भन्नु हुनेछ,
‘झूटा देवताहरू कहाँ छन्?
त्यो “चट्टान” कहाँ छ शरण गनर् ितमीहरू दगुरकेा िथयौ?

38 ती झूटा देवताहरूले ितमीहरूको बिलको बोसो खाए
अिन ितनीहरूले चढाएको अघर्का दाखरस िपए।
यसकारण ितनीहरू उठ्न ितमीहरूको सहायता गरून्
तब ितमीहरूको रक्षा गरून्।

39 “‘अब हेर, एक मात्र म न ैपरमेश्वर हँु!
अरू कुन ैईश्वर छैन।
म न ैमािनसलाई मादर्छु,
अिन मािनसहरूलाई जीिवत पादर्छु,
म मािनसहरूलाई चोट पुयार्उन सक्छु,
अिन ितनीहरूलाई िनको पानर् सक्छु।
कसलेै मािनसलाई मेरा शिक्तबाट बचाउँन सक्दनै।
40 म स्वगर्ितर हात उठाउँछु अिन यो कसम खान्छु।
म सधैँ िनिश्चत हुन्छु
यी कुराहरू हुनेछन्।

41 म प्रितज्ञा गछुर् ,
म मेरो चिम्कने तरवार उधाउँनेछु,
मेरा शत्रुहरूलाई दण्ड िदन यसको प्रयोग गनेर्छु।
म ितनीहरूलाई ितनीहरूको कमर् अनुसार दण्ड िदनेछु।

42 मेरा शत्रुहरू मािरनेछन् अिन बन्दी हुन्छन्।
मेरो काँडहरू ितनीहरूको रगतले रगंीने छन्।
मेरो तरवारले ितनीहरूका सिैनकहरूका िशर काटूनेछ।’

43 “सारा संसार मािनसहरूका परमेश्वरको िनिम्त खशुी हुनुपछर् ।
िकनभने उहाँले ितनीहरूलाई सहायता गनर् ुहुन्छ,
उहाँले मािनसहरूलाई दण्ड िदनु हुनेछ जसले आफ्ना सेवकहरूलाई

माछर्न्।
उहाँले शत्रुहरूको अपराध अनुसार दण्ड िदनुहुन्छ।
अिन उहाँले आफ्नो भूिम र मािनसहरूलाई शुद्ध बनाउनु हुनेछ।”

मोशालमोशालेे मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई आफ्नोआफ्नो गीतगीत िसकाउिसकाउँँछन्छन्

44 मोशा र नूनको छोरो यहोशू आए अिन इस्राएलका मािनसहरूले
सुनून् भनी यस गीतका शब्दहरू गाए। 45 जब मोशाले मािनसहरूलाई
यो वचनहरू िदई सके, 46 तब उनले भने, “ितमीहरूले िनश्चय गनर् ु पछर्
आज मलेै बताएका सब ैआज्ञाहरू ितमीहरू सम्झना राख्छौ र यस
व्यवस्थामा रहेका आज्ञाहरू ितनीहरूले पालन गनैर् पछर्  भनी आफ्ना
छोरा-छोरीहरूलाई बताउँनेछौ। 47 नसोच यी उपदेशहरू महत्वहीन छन्
ती ितमीहरूको जीवन हुन्। यी िशक्षाहरूद्वारा ितमीहरू यदर्न नदी
पािरको देश जुन देशमा ितमीहरू बस्न जान तयार छौ त्यहाँ धेरै
समयसम्म बस्न सक्छौ।”

मोशामोशा नबोनबो डाँडामाडाँडामा

48 त्यही िदन परमप्रभुले मोशािसत बोल्नु भयो। परमप्रभुले भन्नुभयो,
49 “अबािरम पहाडमा जाऊ। मोआब देशमा नबो पवर्तमा जाऊ जो
यदर्न नदीपािर यरीहो शहर छ। तब ितमीले त्यो कनान देशलाई देख्न
सक्छौ जुन देश म इस्राएलीहरूलाई बस्न िंददछुै। 50 ितमी त्यही
पवर्तमािथ मनेर्छौ। ितमी पिन त्यसरी न ैआफ्नो मािनसहरूिसत िमल्नेछौ
जसरी ितम्रा दाज्यू हारून होर पवर्तमा मर ेर आफ्नो मािनसहरूिसत
िमले। 51 िकनभने जब ितमी सीनको मरुभूिममा कादेशको निजक
मरीबा पानीमा िथयौ तब ितमी दवुलेै मेरो िवरूद्ध इस्राएलीहरूको अिघ
पाप गरकेो िथयौ। ितमीले मेरो सम्मान गरनेौ अिन ‘म पिवत्र हँु’, भनी
मािनसहरूलाई बुझाएनौ। 52 यस कारण अब मलेै इस्राएलका
मािनसहरूलाई िंदद ैगरकेो भूिम ितमीले हेनर् सक्छौ तर त्यहाँ पस्न
सक्दनैौ।”

व्यवस्था 32:21 138 व्यवस्था 32:52
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मोशालमोशालेे मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई आशीवार्दआशीवार्द िदन्छन्िदन्छन्

परमेश्वरको मािनस मोशाले आफ्नो मृत्यभुन्दा अिघ
इस्राएलका मािनसहरूलाई िदएको आशीवार्द यो न ैहो। 2

मोशाले भने,
“परमप्रभु सीनबैाट आउनुभयो,
परमप्रभु सेईरमा िबहानी पखको प्रकाश झैं हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ पारान डाँडामा ज्योित झ ैचम्कनुभयो।
परमप्रभु 10,000 पिवत्र मािनसहरूिसत आउनु भयो।
परमप्रभुका शिक्तशाली सेनाहरू छेऊमा िथए।

3 हो, परमप्रभुले मािनसहरूलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ,
उहाँका सब ैपिवत्र मािनसहरू उहाँको अधीनमा छन्।
ितनीहरू सब ैतपाईकंा पाउमा दण्डवत् गनेर्छन् उहाँको िशक्षाहरू
िसकेर, उहाँको अनुशरण गछर्न्।

4 मोशाले हामीलाई व्यवस्था िदए।
ती िशक्षाहरू याकूबका मािनसहरूको िनिम्त हुन्।

5 त्यस समयमा, इस्राएलका मािनसहरू
र ितनीहरूका बूढा-प्रधानहरू सँग ैभेला भए
अिन परमप्रभु यशूरूनका राजा हुनुभयो।

रूबरूबेेनकोनको आशीवार्दआशीवार्द

6 “रूबेन जीिवत रहुन्, र नमरोस्,
तर त्यहाँ उनको कुलमा मात्र केही मािनसहरू रहुन्।”

यहयहूूदाकोदाको आशीवार्दआशीवार्द

7 मोशाले यहूदाको िवषयमा यी कुराहरू भनेः
“परमप्रभु! यहूदाको अगुवालाई सुन्नुहोस् जब उसले सहायताको िनिम्त
पुकाछर् ।
उसलाई मािनसहरूिसत पुयार्ई िदनुहोस्,
उसलाई बिलयो बनाउनु होस् र उसका शत्रुहरूलाई परास्त गनर्
उसलाई सहायता गनर् ुहोस्।”

ललेेवीकोवीको आशीवार्दआशीवार्द

8 मोशाले लेवीहरूको िवषयमा यी कुराहरू भनेः
“लेवी तपाईकंो साँच्चो चेला हो।
उसले तुम्मीम र ऊरीम राख्छ।
तपाईलें मस्सामा लेवीको मािनसहरूको परीक्षा िलनु भएको िथयो।
मरीबाको पानीमा तपाईलें प्रमाण गनर् ु भएको िथयो लेवीहरू तपाईकंा

हुन्।
9 आमा-बाबुको िवषयमा लेवीले भने,
‘ितनीहरूको िनिम्त म वास्ता गिर्दनँ।’
उसले आफ्नो दाज्यू भाइको वास्ता गरने,
आफ्नो बाल-बच्चाहरू िचनेन।
तर उसले तपाईकंा आज्ञाहरू पालन गर,े
तपाईकंो करार माने।

10 ितनीहरूले याकूबलाई तपाईकंा आदेशहरू िसकाउनेछन्,
ितनीहरूले इस्राएललाई तपाईकंा व्यवस्था िसकाउनेछन्।
तपाईअंिघ ितनीहरूले सुगिन्धत धूप बाल्नेछन्,
तपाईकंो वेदीमा होमबिल चढाउनेछन्।”

11 “परमप्रभु लेवीका वस्तुहरूलाई आशीवार्द िदनु होस्।
उसले गरकेा कुराहरू ग्रहण गनर् ु होस्।
उसमािथ जाइलाग्नेहरूलाई ध्वंश पानर् ु होस्, परािजत पानर् ु होस्।
उसका शत्रुहरूलाई जसले गदार् ितनीहरूले फेिर किहल्य ैआक्रमण

गनेर् छैनन्।”

िबन्यामीनकोिबन्यामीनको आशीवार्दआशीवार्द

12 मोशाले िबन्यामीनको िवषयमा यी कुरा भने:
“िबन्यामीनलाई परमप्रभुले प्रेम गनर् ुहुन्छ।

िबन्यामीन उहाँको छेऊमा सुरिक्षत रहनेछ।
परमप्रभुले उसलाई सधैँ रक्षा गनर् ुहुन्छ।
अिन परमप्रभुले उसको भूिममा बास गनर् ुहुन्छ।”

ययूसूुफकोसुफको आशीवार्दआशीवार्द

13 मोशाले यूसुफ िवषयमा यसो भनेः
“परमप्रभुले उसको भूिममा
आिशष िदऊन मािथ आकाश
र तल पृथ्वीबाट परमप्रभु पानी पठाउनु होस्।

14 घामले उत्तम फल उसलैाई देओस्।
चन्द्रमाले िदएको उत्तम फल उसलैाई होस्।

15 पहाड प्राचीन पवर्तहरूले
उत्तम फल ितनीहरूलाई उब्जाऊन्।

16 पृथ्वीले उब्जाउने उत्तम चीजहरू उसलैाई देओस्।
यूसुफलाई उसको दाज्यू-भाइहरूबाट अलग्ग गराइएको िथयो।
यसकारण पोथ्रामा बल्द ैगरकेा परमप्रभुले यूसुफलाई आफ्नोमा

भएका सम्पूणर् उत्तम चीजहरू िदऊन्।
17 यूसुफ शिक्तशाली साँढे जस्त ैहो।
उसका दइु छोराहरू साँढेका सींगहरू जस्त ैछन्।
ितनीहरूले राष्ट्रहरूमािथ आक्रमण गनेर्छन्
अिन पृथ्वीको छेऊहरूसम्म धकेल्ने छन्।
हो मनश्शेिसत हजार मािनसहरू छन्
अिन एप्रेमिसत दश हजार मािनसहरू छन्।”

जबूलूनजबूलून रर इस्साकारकोइस्साकारको आशीवार्दआशीवार्द

18 जबुलूनको िबषयमा मोशाले भनेः
“ए जबूलून, खशुी होऊ, जब बािहर जान्छौ,
अिन इस्साकार आफ्नो घरमा पालिभत्र हिर्षत होऊ।

19 ितनीहरूले मािनसहरूलाई पहाडमा बोलाउने छन्,
त्यहाँ ितनीहरूले उत्तम बिलहरू चढाउनेछन्।
ितनीहरूले सागरबाट ऐश्वयर्
अिन सागरको िकनारबाट सम्पित्त भेट्नेछन्।”

गादकोगादको आशीवार्दआशीवार्द

20 गादको िवषयमा मोशाले भनेः
“परमप्रभुको प्रशसंा गर जसले गादलाई धेर ैभूिम िदनु भयो!
गाद िंसह जस्त ैछन्, उनी लमतन्न पछर्न् र पखर्न्छन्।
तब आक्रमण गछर्न् अिन जन्तुहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पाछर्न्।

21 उनले आफ्नो िनिम्त सबभन्दा असल अशं छान्छन्।
उनले राजाको भाग न ैलजैान्छन्।
उनीकहाँ मािनसहरूका अगुवाहरू आउँछन्।
परमप्रभुले बताउनु भएको असल कायर्हरू उनी गछर्न्।
उनी इस्राएलका मािनसहरूका लािग के राम्रो हुन्छ त्यही गछर्न्।”

दानकोदानको आशीवार्दआशीवार्द

22 दानको िवषयमा मोशाले भनेः
“दान िसहकंो छोरो हो
जुन बाशानबाट उिफ्रन्छ।”

नप्तालीकोनप्तालीको आशीवार्दआशीवार्द

23 नप्तालीको िवषयमा मोशाले भनेः
“नप्ताली, ितमीले धेर ैराम्रो चीजहरू पाउनेछौ।
परमप्रभुले साँच्चै न ैितमीलाई आिशष िदनु हुनेछ।
ितमीहरूले गालील िझलको भूिम भेट्ने छौ।”

आशआशेेरकोरको आशीवार्दआशीवार्द

24 मोशाले आशेरको िवषयमा यसो भनेः
“छोराहरूमध्ये आशेर सबभैन्दा बढी आशीवार्द पाउने हो।
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ऊ आफ्ना दाज्यू-भाइहरूको खूब ैप्यारो होस्।
अिन उसले आफ्नो गोडाहरू तेलले धुन सकोस्।

25 ितम्रो ढोकामा फलाम र काँसाका तालाहरू लाग्नेछन्।
ितमी जीवनभिर शिक्तशाली रहनेछौ।”

मोशामोशा परमपरमेेश्वरकोश्वरको प्रशप्रशंसंासा गछगछर्र्नन््
26 “यशूरूनमा जस्ता परमेश्वर अरू कोही छैन।
परमेश्वर ितमीहरूलाई सहायता गनर्को खाितर
आकाशबाट आफ्नो प्रतापमा बादलमािथ चढ्नुहुन्छ।

27 परमेश्वर सधैँ बाँच्नु हुन्छ।
उहाँ ितम्रो सुरिक्षत ठाउँ हुनुहुन्छ।
परमेश्वरको क्षमता सधैँका लािग रहन्छ।
उहाँ ितमीहरूको रक्षा गनर् ु हँुदछै।
परमेश्वरले ितमीहरूका शत्रुहरूलाई ितमीहरूको भूिमबाट खेद्न ुहुनेछ।
उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘शत्रुलाई ध्वंश पार।’

28 यसकारण इस्राएल सुरिक्षत रहनेछन्
अिन याकूबको इनार ितनीहरूको हुनेछ।
ितनीहरू अन्न र दाखरसको भूिम पाउनेछन्
अिन त्यस भूिममा प्रशस्त पानी पनेर्छ।

29 हे इस्राएल! ितमीले आशीवार्द पाएका छौ,
अरू कुन ैजाित ितमी जस्तो छैन।
परमप्रभुले ितमीलाई जोगाउनु भयो।
परमप्रभु ितमीलाई सुरिक्षत राख्ने बिलयो ढाल जस्तो हुनु हुन्छ।
परमप्रभु शिक्तशाली तरवार जस्तो हुनु हुन्छ।
ितम्रा शत्रुहरू ितमीसँग डराएका हुनेछन्
अिन ितमीले ितनीहरूका पिवत्रस्थानहरू कुिल्चने छौ।”

मोशाकोमोशाको मृत्यमृत्युु

मोशा नेबो पवर्तमा चढे। मोशा मोआबमा यदर्न बेंसी भएर
पस्गा पवर्तको टाकुरामा गए। यो यरीहोदेिख यदर्न नदी पािर
हो। परमप्रभुले मोशालाई िगलाददेिख दानसम्मको सब ैभूिम

देखाउनु भयो। 2 नप्ताली, एप्रैम र मनश्शेको सब ैभूिम, भूमध्य
सागरसम्मको यहूदाको भूिम, 3 नेगेब दिक्षण भाग र खजूरका रूखहरू
भएको शहर यरीहो मदैानबाट सोअरसम्म देखाउनु भयो। 4 तब
परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “यही भूिम हो मलेै अब्राहाम, इसाहक
अिन याकूबलाई िदन्छु भनी प्रितज्ञा गरकेो िथएँ। मलेै ितनीहरूको भावी
सन्तानलाई िदन्छु भनेको िथएँ। ितमीलाई मलेै यी भूिम आफ्न ैआँखाले
हेनर् िदएँ तर ितमी त्यहाँ जान पाउने छैनौ।”

5 तब परमप्रभुले भन्नु भए जस्त ैपरमप्रभुका दास मोशा मोआब देशमा
मर।े 6 परमप्रभुले बेत पोर पािर मोआबको भूिममा मोशालाई गाडनु
भयो, तर आजसम्म कसलेै मोशाको िचहान कहाँ छ जान्न सकेको छैन।
7 मोशा 120 बषर्को उमेरमा मर ेपिन ितनका आखाँ अझ ैराम्रा िथए,
ितनी अझ ैपिन पिहले जस्त ैबिलय ैिथए। 8 इस्राएलीहरूले मोशाको
लािग तीस िदनसम्म िवलाप गर।े ितनीहरू मोआबको यदर्न बेंसीमा
शोकको समय पूरा नहुन्जेलसम्म बसे।

यहोशूयहोश ूनयाँनया ँअगुवाअगुवा हहुुन्छन्न्छन्

9 मोशाले यहोशूमािथ आफ्नो हात राखेका िथए अिन उनलाई नयाँ
अगुवा िनयकु्त गर।े तब नूनका छोरा यहोशू बुिद्धको आत्माले भिरए।
यसकारण यहोशूले भनेको इस्राएलीहरूले मान्न थाले परमप्रभुले
मोशालाई िदनु भएको आज्ञाहरू ितनीहरूले पालन गर।े

10 इस्राएलमा मोशा जस्तो अकोर् अगमवक्ता िथएनन्, ितनलाई
परमप्रभुले मुखा-मुख िचन्नु भएको िथयो। 11 मोशालाई परमप्रभुले
िमश्रको भूिममा आश्चयर् िचन्ह र महान् कायर्हरू गनर् ु पठाउनु भएको िथयो।
िफरऊन ितनका अगुवाहरू र िमश्र देशका सब ैमािनसहरूले ती
अचम्मका कामहरू देखे। 12 अरू कुन ैअगमवक्ताले मोशाले झैं महान्
भयानक कामहरू तथा आश्चयर् कायर् गरकेो छैनन्। उनले जे गर ेती सब
इस्राएलका सब ैमािनसहरूले देखे।
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यहोशूयहोशू

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे यहोशूलाईयहोशूलाई इस्राएलकोइस्राएलको अगुवाईअगुवाई गनगनर्र्काका िनिम्तिनिम्त चुन्नुहचुन्नुहुुन्छन्छ

मोशा परमप्रभुका दास िथए। नूनका छोरा यहोशू मोशाका
सहायक िथए। मोशाको मृत्य ुभए पिछ, परमप्रभु यहोशूिसत
बात गनर् ुभयो। परमप्रभुले भन्नुभयो, 2 “मेरो दास मोशाको मृत्यु

भयो। अब ितमी अिन यी मािनसहरू यदर्न नदी पार गरी जानु पछर् ।
ितमीहरू त्यो भूिममा अवश्य ैजानु पछर्  जुन चािह ितमीहरू इस्राएलका
मािनसहरूलाई िददछुै। 3 मलेै मोशालाई प्रितज्ञा िदएको िथए िक म यो
भूिम तँलाई िदनेछु। यसथर् तँ जहाँ कही जानेछस् म तँलाई त्यो भूिम
िदनेछु। 4 िहत्तीहरूको सम्पूणर् भूिम, मरुभूिम अिन लबानोनदेिख
महानदी यूफे्रिटससम्म ितमीहरूको हुने छ। अिन यहाँ देिख पिश्चमको
भूमध्यसागर (त्यो स्थान जहाँ सूयर् अस्त हुन्छ) सम्मका समस्त भूिम
तेरो सीमाना िभत्र हुनेछ। 5 कुन ैपिन मािनसले तँलाई सम्पूणर् जीवन
भरी रोक्न सक्ने छैन। म जसरी मोशािसत रहेको िथएँ, त्यसरी न ैम
तँिसत रहनेछु। म तँलाई त्याग्ने छैन। म तँलाई किहले छाड्ने छैन।

6 “यहोशू, तँ दृढ़ अिन साहसी हुनुपछर् । तैंले यी मािनसहरूको अगुवाइ
गनर् ुपछर्  जसद्वारा ितनीहरूले आफ्ना भूिम िलन सकुन्। मलेै ितनीहरूका
िपता-पुखार्हरूलाई प्रितज्ञा िदएको िथएँ िक म ितनीहरूलाई यो भूिम
िदनेछु। 7 तर तँ एउटा अकोर्को कारणले पिन दृढ अिन साहसी हुनुपछर् ।
मेरो दास मोशाले तँलाई िदएका आज्ञाहरू पालन गनर्मा तँ िनिश्चत हुनु
पछर् । यिद तैंले उसको उपदेशहरू दािहने देब्रे नफकीर्कन अनुशरण गिरस्
भने तैंले गरकेा सब ैकाममा तँ सफल हुनेछस्। 8 त्यस व्यवस्थाको
पुस्तकमा लेिखएका कुराहरू सदवै याद राख्। िदन-रात त्यस पुस्तकको
अध्यान गर्। तब तँ त्यसमा लेिखएका कुराहरू पालन गनर् िनिश्चत हुने
छस्। यिद तैंले यसो गिरस् भने तँ ज्ञानी बन्ने छस् अिन तैंले जे कुरा
गछर्स् त्यसमा सफल हुने छस्। 9 याद राख, मलेै तँलाई दृढ अिन
साहसी हुनु भनी आज्ञा गरकेोछु। यसकारण, भयभीत नहो, िकनभने
परमप्रभु तेरो परमेश्वर तँ जहाँ कँही गएता पिन तेरो साथ रहनु हुनेछ।”

यहोशूलयहोशूलेे आदआदेेशश िदन्छन्िदन्छन्

10 यसकारण यहोशूले मािनसहरूका अगुवाहरूलाई आदेश िदए,
उसले भने, 11 “छाउनी भएर जाऊ अिन मािनसहरूलाई तयार हुनु
भन। मािनसहरूलाई भन, ‘केही खाद्य पदाथर् तयार गर। अिहले देिख
तीन िदनमा हामी यदर्न नदी पारी जानेछौं। परमप्रभु परमेश्वरले
ितमीहरूलाई िदनुहँुद ैगरकेो भूिम अिधकार गनर् हामी जानेछौ।’”

12 तब यहोशू रूबेन, गादका कुल समूह अिन मनश्शेका आधा कुल
समूहिसत बात गर,े यहोशूले भने, 13 “याद गर परमप्रभुका दास मोशाले
ितमीहरूलाई के भनेका िथए। उनले ितमीलाई भनेका िथए, परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई एउटा िवश्राम गनेर् भूिम िदनुभएको
छ, परमप्रभुले यो भूिम ितमीहरूलाई िदनुभएको हो। 14 वास्तवमा,
परमप्रभुले ितमीहरूलाई यदर्न नदीको पूवर् तफकोर् यो भूिम िदइसक्नु
भएकोछ। यो भूिममा ितमीहरूका पत्नीहरू, अिन छोरा-छोरीहरू
ितमीहरूका पशु प्राणीहरू समेत बस्न सक्नेछौ। तर ितमीहरूका योद्धा
मािनसहरू ितमीहरूका दाज्यू-भाइहरूिसत यदर्न नदी पार गरी जानुपछर् ।
ितमीहरू यदु्धका िनिम्त तयार हुनुपछर्  अिन ितनीहरूलाई आफ्ना भूिम
िलनका िनिम्त सहायता गनर् ुपछर् । 15 परमप्रभुले ितमीहरूलाई िवश्राम
गनर्का िनिम्त एक स्थान िदनु भएकोछ। अिन ितम्रा दाज्यू-भाइहरूका
िनिम्त पिन उहाँले त्यस ैगनर् ु हुनेछ। तर ितमीहरूले ितनीहरूलाई त्यस
बेलासम्म सहायता गनर् ु पछर् , जबसम्म ितनीहरूले त्यो भूिम प्राप्त गनेर्
छैनन्। जुन परमप्रभु ितनीहरूका परमेश्वरले ितनीहरूलाई िदनु हँुदछै।

तब ितमीहरूको आफ्न ैदेश, यदर्न नदीको पूवर् तफर् कोर् देशमा फकीर्
आउँन सक्छौ। परमप्रभुको दास मोशाले त्यो भूिम ितमीहरूलाई िदनु
भएको छ।”

16 तब मािनसहरूले यहोशूलाई उत्तर िदए, “हामीलाई गनर् ु भनी जो
आज्ञा तपाइले िदनुहुन्छ त्यो हामी गनेर्छौं। तपाइले हामीलाई जहाँ जानु
भन्नुहुन्छ हामी जानेछौं। 17 तपाइले हामीलाई जे भने पिन हामी त्यसको
पालन गनेर्छौं जसरी हामीले मोशाका आज्ञा पालन गरकेा िथयौं। हामी
परमप्रभुिसत एउटा कुराको मात्र याचना गनर् सक्छौ। हामी यो याचना
गछौर् िक, परमप्रभु तपाईकंो परमेश्वर जसरी उहाँ मोशाका साथ
हुनुहुनथ्यो त्यसरी न ैतपाईकंो साथ रहनुहुनेछ। 18 तब, यिद कुनै
मािनसले तपाईकंो आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गछर्  भने अथवा यिद कुनै
मािनस तपाईकंो िवरूद्ध हुन्छ भने, त्यस मािनसलाई मािरने छ। बिलयो
अिन साहसी मात्र बन्नुहोस्।”

यरीहोमायरीहोमा ददुइुइ जासूसजासूस

नूनको छोरा यहोशू र सब ैमािनसहरूले िशत्तीममा छाउनी
बसाएका िथए। यहोशूले दइुजना जासूसहरूलाई पठाए।
यहोशूले यी मािनसहरूलाई पठाएको हो भनेर कसलैाई पिन

थाहा िथएन। यहोशूले ती मािनसहरूलाई भने, “जाऊ अिन त्यस
भूिमलाई हेर, िवशेष गरी यरीहो शहरलाई हेर।”
यसथर् ती मािनसहरू यरीहो शहरमा गए। ितनीहरू एउटी वेश्याको

घरमा गए उसको नाउँ राहाब िथयो अिन त्यहाँ बसे।
2 कसलेै यरीहोका राजालाई भने, “िहजो राती केही मािनसहरू

इस्राएलबाट हाम्रो देशको कमजोरी जान्नलाई आएका छन्।”
3 यसकारण यरीहोका राजाले राहाबलाई यो सन्देश पठाए, “ितम्रो

घरमा बस्ने मािनसहरूलाई हामी कहाँ ल्याऊ। ितनीहरू हाम्रो देशको
भेद िलन आएका हुन्।”

4 स्त्रीले दइु मािनसहरूलाई लुकाई र भनी, “हो दइु मािनस यहाँ
आएका िथए, तर मलाई थाहा भएन ितनीहरू कहाँबाट आएका िथए। 5

साँझमा, जब शहरको द्वार बन्द हुने बेला भएको िथयो, ती मािनसहरू
गए। मलाई थाहा भएन ितनीहरू कहाँ गए। हुनसक्छ यिद ितमीहरू चाँडो
गयौ भने ितनीहरूलाई पक्रन सक्ने छौ।” 6 (राहाबले ती कुराहरू
भिनन्, तर वास्तवमा, ितनले ती मािनसहरूलाई छतमािथ लगेकी
िथइन्, अिन ितनले ितनीहरूलाई त्यहाँ थाक पाररे राखेको परालमा
लुकाएकी िथइन्।)

7 यसकारण राजाका मािनसहरू शहरबाट बािहर गए, अिन
मािनसहरूले शहर-द्वारहरू बन्द गर।े राजाका मािनसहरू इस्राएलका ती
दइु मािनसहरूलाई खोज्न गए। ितनीहरू यदर्न नदीतफर्  गए अिन ती सबै
ठाउँहरू ितर हेर ेजहाँ मािनसहरू नदी पार गथेर्।

8 दइु मािनसहरू राती सुत्न तयार िथए। तर राहाब छतमा गइन् अिन
ितनीहरूिसत बात गिरन्। 9 राहाबले भिनन्, “म जान्दछु िक परमप्रभुले
यो भूिम तपाईहंरूको मािनसहरूलाई िदनु भएको छ। ितमीहरूले
हामीलाई भयभीत तुल्याउँछौ। यो देशमा बस्ने समस्त मािनसहरू
ितमीहरूिसत भयभीत छन्। 10 हामीहरू भयभीत भएका छौं िकनभने
हामीले सुनेका छौं िक परमप्रभुले ितमीहरूलाई कुन प्रकारले सहायता
प्रदान गनर् ु भयो। हामीले सुन्यौं िक उहाँले लाल समुद्रको पानी सुकाई
िदनु भयो जब ितमीहरू िमश्रदेशबाट बािहर आयौं। ितमीहरूले ती दइु
एमोरी राजाहरू सीहोन अिन ओगलाई के गयौर्, हामीले त्यो पिन सुन्यौ
अिन कसरी ितमीहरूले ती दइु राजाहरूलाई जो यदर्न नदीको पूवर्मा
बस्दथे िवनाश गयोर्। 11 हामीले ती कुराहरू सुन्यौं अिन हामी अत्यन्त
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भयभीत भयौं। अिन जब हामी मध्ये कोही पिन यस्तो साहसी मािनस
छैन जो ितमीहरूिसत यदु्ध गनर् सकुन्। िकनभने परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले मािथ स्वगर् अिन तल पृथ्वीमा शासन गनर् ुहुन्छ। 12 यसकारण
अब म चाहन्छु िक ितमीहरूले मलाई एक वचन देऊ। म ितमीहरू प्रित
दयालु िथएँ अिन ितमीहरूलाई सहायता गरें। यसथर् परमप्रभु समक्ष वचन
देऊ िक ितमीहरू मेरो पिरवार प्रित दयालु हुनेछौ। कृपया मलाइ भन िक
ितमीहरू यसो गनेर्छौं। 13 मलाई भन िक ितमीहरूले मेरो पिरवारलाई
जीिवत रहन िदनेछौ। मेरो माता-िपता, दाज्यू-भाइहरू, िददी बिहनीहरू
अिन ितनीहरूका सब ैपिरवारहरूको लािग वचन देऊ िक ितमीहरूले
हामीलाई मृत्यबुाट बचाँउने छौ।”

14 ती मािनसहरू सहमत भएर ितनीहरूले भने, “ितमीहरूको
जीवनका िनिम्त हामी हाम्रो जीवन िदनेछौं। कसलैाई न भन हामीहरूले
के गिररहेछौ। जब परमप्रभुले हामीलाई हाम्रो देश िदनु हुनेछ, तब हामी
ितमी प्रित दयालु रहनेछौं। ितमीले हामीलाई िवश्वास गनर् सक्छौ।”

15 त्यो स्त्रीको घर शहरको पखार्लमािथ बनाइएको िथयो। यो
पखार्लकै एउटा भाग िथयो यसकारण त्यो स्त्रीले डोरी प्रयोग गररे ती
मािनसहरूलाई शहरको बािहरा झ्यालबाट तल झारी िदइन्। 16 तब
त्यस स्त्रीले ितनीहरूलाई भिनन्, “पहाडको पिश्चम ितर जाऊ जसमा िक
राजाका मािनसहरूले अचानक ितमीहरूलाई भेट्ने छैनन्। त्यहाँ तीन
िदन सम्म लुकेर बस। राजाका मािनसहरू फकेर् र आएपिछ ितमीहरू
ितमीहरूको बाटो जान सक्नेछौं।”

17 ती मािनसहरूले ितनलाई भने, “हामीले ितमीसँग प्रितज्ञा गयौर्ं।
तर ितमीले हाम्रा आदेशहरू पालन गनर् ुपछर् , नत्र हामीले गरकेो प्रितज्ञा
प्रित हामी उत्तरदायी हुने छैनौं। 18 हामी यो इलाकामा फकीर् आउनेछौं।
जब हामी यसो गछौं, ितमीले यही रातो डोरी ितम्रो झ्यालबाट तल रहन
िदनु पछर्  र ितमीले ितम्रो बाबु, आमा, दाज्यू-भाइहरू, अिन सारा
पिरवारलाई ितम्रो घरिभत्र ल्याउनु पछर् । 19 हामी यो घरमा रहने प्रत्येक
मािनसको सुरक्षा गनेर्छौं। यिद ितम्रो घरमा कसलैाई चोट लाग्यो भने, तब
हामी त्यसको िजम्मावार हुनेछौं। तर यिद कुन ैमािनस ितम्रो घरको बािहर
जान्छ, तब त्यो मािनसलाई मानर् सिकन्छ। हामी त्यस मािनसका िनिम्त
उत्तरदायी हुने छैनौं। यो उसको आफ्न ैदोष हुनेछ। 20 हामी ितमीिसत
यो सम्झौता गिररहेछौं। तर यिद ितमीले कसलैाई हामीले के गदैर्छौं सो
भन्यौ भने तब हामी यो सम्झौताबाट मुक्त रहनेछौं।”

21 त्यस स्त्रीले जवाफ िदई, “ितमीहरूले जे भन्यौ म ठीक त्यसै
गनेर्छु।” त्यस स्त्रीले िबदाई गिरन् अिन ती मािनसहरू ितनको घर छाडेर
िहँडे। अिन त्यस स्त्रीले रातो डोरी झ्यालमा बाँिधन्।

22 ती मािनसहरूले ितनको घर छाडे अिन पहाडमा गए। ितनीहरू
त्यहाँ तीन िदनसम्म बसे। राजाका मािनसहरूले बाटो भिर हेर।े तीन िदन
पिछ, राजाका मािनसहरूले खोजी गनर् छािड िदए अिन फकेर् र शहरितर
गए। 23 त्यसपिछ ती दइु मािनस फकेर् र यहोशू कहाँ गए। ती
मािनसहरूले पहाड़ छोडे अिन नदी पार गर।े ितनीहरू नूनका छोरा
यहोशू कहाँ गए। ितनीहरूले थाहा पाएका प्रत्येक कुराहरू यहोशूलाई
भने। 24 ितनीहरूले यहोशूलाई भने, “परमप्रभुले साँच्चै न ैसम्पूणर् देश
हामीलाई िदनु भएको छ। त्यस देशका समस्त मािनसहरू हामीिसत
भयभीत छन्।”

यदयदर्र्नन नदीमानदीमा अद्भअद्भुतुत कायकायर्र्

भोिलपल्ट िबहान ैउठे यहोशू अिन इस्राएलका समस्त
मािनसहरू अिन िशत्तीम छाडेर िहँडे। ितनीहरूले यदर्न नदी
ितर यात्रा गर,े अिन नदी तनर् ु अिघ छाउनी हालेर बसे। 2 तीन

िदन पिछ अगुवाहरू छाउनी भएर गए। 3 अगुवाहरूले मािनसहरूलाई
आज्ञा िदए। ितनीहरूले भने, “ितमीहरूले पूजाहारी अिन लेवीहरूलाई
परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरको करारको सन्दकू बोकेका देख्ने छौ
त्यसबेला ितमीहरू ितनीहरूको पिछ लाग्नु पछर् । 4 तर धेर ैनिजक भएर
नपछ्याउनु। ितनीहरूसँग दइु हजार हातको पिछ रहनु। ितमीहरू पिहला
यहाँ आएका िथएनौ। तर यिद ितमीहरूले ितनीहरूलाई पछ्यायौ भने
कहाँ जानु पनेर् ितमीहरूले थाहा पाउनेछौ।”

5 त्यसपिछ यहोशूले मािनसहरूलाई भने, “ितमीहरूले स्वयलंाई
पिवत्र बनाऊ। भोिल परमप्रभुले अद्भतु कुराहरू गनर्का िनिम्त
ितमीहरूको उपयोग गनर् ु हुनेछ।”

6 तब, यहोशूले पूजाहारीहरूलाई भने, “करारको सन्दकू लेऊ अिन
मािनसहरूको अिघ गएर नदी पारी जाऊ।” यसकारण पूजाहारीहरूले
सन्दकू उठाए अिन बोकेर मािनसहरूको अगाडी गए।

7 तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नु भयो, “आज म तँलाई इस्राएलका
समस्त मािनसहरूको नजरमा महान तुल्याउने काम शुरू गनेर्छु। तब
मािनसहरूले जान्ने छन् म मोशाको साथमा िथएँ त्यसरी न ैतेरो साथमा
पिन छु। 8 पूजाहारीहरूले करारको सन्दकू बोक्ने छन्।
पूजाहारीहरूलाई भन, ‘ितमीहरूले यदर्न नदीमा खटु्टा राख्नु पछर्  र
पानीमा उिभनु पछर् ।’”

9 तब यहोशूले इस्राएलका मािनसहरूलाई भने, “आऊ, अिन
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको वचन सुन। 10 यहाँ प्रमाण छ िक
जीिवत परमेश्वर साँच्चै ितमीहरूका साथ हुनुहुन्छ। यहाँ प्रमाण छ िक
उहाँले सँच्चै न ैितमीहरूका शत्रुहरूलाई परास्त गिरिदनु हुनेछ। उहाँले
कनानी, िहत्ती, पिरज्जी, िगगार्शी, एमोरी अिन यबूसी मािनसहरूलाई
परास्त गनर् ुहुने छ, उहाँले ितनीहरूलाई त्यो भूिम छोड्न वाध्य तुल्याउनु
हुनेछ। 11 जब ितमीहरू यदनर् नदी पार गछौर् सम्पूणर् संसारका
मािलकको करारको सन्दकू ितमीहरूको अिघ जानेछ। 12 अब,
बाह्रजना मािनसहरू छान। इस्राएलको बाह्र कुल समुहबाट एक मािनस
छान। 13 पूजाहारीहरूले परमप्रभुको सन्दकू बोक्नेछन्। परमप्रभु सम्पूणर्
पृथ्वीका मािलक हुनुहुन्छ। जब ितनीहरू पानीमा पस्छन् यदर्न नदीको
पानी बग्न रोिकन्छ। पानी बन्द भएर बाँध जस्त ैबिननेछ।”

14 पूजाहारीहरूले करारको सन्दकू बोके अिन मािनसहरूले आफ्नो
छाउनी छाडे, मािनसहरूले यदर्न नदी तनर् ितनीहरूको पिछ लागे। 15

(फसल कटनीको समयमा यदर्न नदी िकनार मािथ-मािथ भएर बग्छ।)
यसथर् नदी पूणर् रूपले भिरएको िथयो। पूजाहारीहरू, जसले सन्दकू
बोकेका िथए, नदीका िकनारमा आए र ितनीहरूले पानीमा टेके। 16

अिन पानी बग्न तुरन्त ैबन्द भयो। यो पानी नदीको धेर ैटाढो अदाम
(शरतानको शहर) सम्म एउटा बाँध जस्तो थुिप्रयो, यस्तो प्रकारले िक
अराबाह समुद्र (मृत सागर) ितर बिगरहेको पानी पुर ैकािटएको िथयो।
मािनसहरू नदी पार गररे यरीहोको नजीक पुगे। 17 त्यस स्थानको भूिम
सूक्खा भयो, अिन पूजाहारीहरू परमप्रभुको करारको सन्दकू बोकेर
नदीको माझमा पुगे र ितनीहरू रोिकए। पूजाहारीहरू त्यहाँ पिर्खए तब
इस्राएलका सब ैमािनसहरू सूख्खा भूिम भएर िहँडेर यदर्न नदी पारी पुगे।

मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई स्मरणस्मरण गराउनगराउनेे ढढुुङ्गाहरूङ्गाहरू

सब ैमािनसहरूले यदर्न नदीपार गिरसके पिछ परमप्रभुले
यहोशूलाई भन्नुभयो, 2 “प्रत्येक कुल समूहबाट एक-एकजना
गरी बाह्र जना मािनसहरू छान। 3 त्यहाँ ितनीहरूलाई नदीमा

जहाँ पूजाहारीहरू उिभरहेका छन् हेर भन्। त्यस स्थानमा बाह्रवटा ढुङ्गा
खोज भनी ितनीहरूलाई भन। ती बाह्रवटा ढुङ्गाहरू ितमीहरूले बोक।
आज राती ितमीहरू जहाँ बस्छौ त्यस स्थानमा ती बाह्रवटा ढुङ्गाहरूलाई
राख।”

4 यसकारण यहोशूले प्रत्येक कुल समूहबाट एक एकजना मािनसलाई
चुनें। तब ितनले ती बाह्र-मािनसहरूलाई साथमा बोलाए। 5 यहोशूले ती
मािनसहरूलाई भने, “नदीको त्यस ठाउँमा जाऊ जहाँ परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरको करारको सन्दकू छ। ितमीहरू प्रत्येकले एक-
एकवटा ढुङ्गा िलन ैपछर् । इस्राएलका बाह्र कुल समूह प्रत्येक समूहको
लािग ितमीहरूले एक-एकवटा ढुङ्गा लेऊ। यी ढुङ्गा ितमीहरूले आफ्नो
काँधमा बोक। 6 यी ढुङ्गाहरू ितमीहरूका िनिम्त यादको िचन्ह हुनेछन।
भिवष्यमा, ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूले ितमीहरूलाई ‘यी ढुङ्गाहरूको
अथर् के हो?’ भनी सोध्नेछन् 7 ितमीहरूले छोरा-छोरीहरूलाई भन्ने छौ
िक परमप्रभुले यदर्न नदीको पानी बग्न बन्द गिरिदनु भयो। जब
परमप्रभुको करारको पिवत्र सन्दकू नदीपार भयो। ती ढुङ्गाहरूले
इस्राएलका मािनसहरूलाई यो कुरा सदा याद गनर्मा सहायता गनेर्छ।”

8 यसकारण इस्राएलका मािनसहरूले यहोशूको आज्ञा पालन गर।े
ितनीहरूले यदर्न नदीको माझबाट बाह्रवटा ढुङ्गाहरू बोके। इस्राएलका
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बाह्र कुल समूहका प्रत्येकले एक-एकवटा ढुङ्गा िलए। ितनीहरूले यो काम
परमप्रभुले यहोशूलाई आज्ञा गनर् ु भए अनुसार गर।े मािनसहरूले ती
ढुङ्गाहरू आफूिसत बोके। त्यसपिछ ितनीहरूले ती ढुङ्गाहरू त्यस
स्थानमा राखे जहाँ ितनीहरूले आफ्ना छाउनी खडा गरकेा िथए। 9

यहोशूले बाह्रवटा ढुङ्गाहरू यदर्न नदीका माझमा राखे। उसले ती ढुङ्गाहरू
त्यस स्थानमा राखे जहाँ परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू बोक्दा पूजाहारीहरू
उिभएका िथए। त्यस स्थानमा ती ढुङ्गाहरू आजसम्म पिन छन्।

10 परमप्रभुले यहोशूलाई आज्ञा िदनु भएको िथयो िक मािनसहरूलाई
भन िक ितनीहरूले के गनर् ु पछर् । ती यी कुराहरू िथए जो मोशा र यहोशूले
गनैर्पछर्  भनेका िथए। जबसम्म पिवत्र सन्दकू बोकेर पूजाहारीहरू नदीको
माझमा उिभरहे तबसम्म ती कुराहरू पूरा भएनन्। मािनसहरू हत्तािरएर
नदीपािर गए। 11 मािनसहरूले नदी तनेर् काम सके त्यसपिछ,
पूजाहारीहरूले परमप्रभुको सन्दकू मािनसहरूको समक्ष बोकेर ल्याए।

12 रूबेन, गाद अिन मनश्शेका आधा कुल समूहका लडाकु
मािनसहरूले मोशाका आदेशहरू अनुशरण गर ेर नदी पार गरी अरू
मािनसहरूको अगािड गए। 13 झण्डै चािलस हजार सिैनकहरू यदु्धका
िनिम्त तयार भए, ितनीहरू यरीहोको मदैानितर गएर परमप्रभुको अगािड
नदी पार गर।े

14 त्यस िदन परमप्रभुले इस्राएलका सब ैमािनसहरूको नजरमा
यहोशूलाई एक महान मािनस बनाउनु भयो। त्यस समय देिख
मािनसहरूले यहोशूलाई सम्मान गनर् थाले। ितनीहरूले यहोशूलाई
ितनको जीवनकाल भिर त्यही प्रकारले सम्मान गर ेजसरी ितनीहरूले
मोशालाई सम्मान गथेर्।

15 सन्दकू बोकेर पूजाहारीहरू नदीमा उिभरहेका बेला परमप्रभुले
यहोशूलाई भन्नु भयो, 16 “पूजाहारीहरूलाई यदर्न नदीबाट बािहर
िनस्कनु भनी आदेश देऊ।”

17 यसकारण यहोशूले पूजाहारीहरूलाई आदेश िदए। ितनले भने,
“यदर्न नदीको बािहर आऊ।”

18 पूजाहारीहरूले यहोशूको आज्ञा पालन गर।े ितनीहरूले आफूिसत
सन्दकू बोके अिन नदी बािहर आए। जब पूजाहारीहरूले नदीको पल्लो
छेउको भूिमलाई छोडे, नदीको पानी फेिर बग्न शुरूभयो। पानीले यसको
िकनारहरू त्यस्त ैगिर ढाक्यो जसरी मािनसहरू नदी पार गनर् ु अिघ
ढाकेको िथयो।

19 मािनसहरूले पिहलो महीनाको दशौं िदनमा यदर्न नदीपार गर।े
मािनसहरूले यरीहोको पूवर् िगलगालमा छाउनी बसाए। 20 मािनसहरूले
ितनीहरूिसत ती बाह्रवटा ढुङ्गाहरू बोके जो यदर्न नदीबाट ल्याएका
िथए। अिन यहोशूले ती ढुङ्गाहरूलाई िगलगालमा स्थापना गर।े 21 तब
यहोशूले मािनसहरूलाई भने, “भिवष्यमा ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूले
आफ्ना माता-िपतालाई सोध्नेछन्, ‘यी ढुङ्गाहरूको अथर् के हो?’ 22

ितमीहरूले छोरा छोरीहरूलाई भन्नेछौ, ‘ती ढुङ्गाहरूले इस्राएलका
मािनसहरूले सूख्खा भूिम भएर कसरी यदर्न नदी पार गर ेसो सम्झना
िदलाउन हामीलाई सहायता गनेर्छ। 23 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
यदर्न नदीको पानीलाई बग्न बन्द गिरिदनु भयो यसकारण ितमीहरूले
सूख्खा भूिम भएर यदर्न पार गनर् सक्यौ-ठीक त्यही बेलामा जस्त ैजब
परमप्रभुले लाल समुद्रको पानीलाई रोिक िदनु भयो अिन हामीले
यसलाई सूख्खा भूिम भएर पार गनर् सक्यौ।’ 24 परमप्रभुले यस भूिममा
भएका मािनसहरूलाई उहाँ अित शिक्तशाली हुनुहुन्छ र ितमीहरूले
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरलाई प्रत्येक िदन स्मारण गरून् भनी यसो
गनर् ु भयो।”

यसरी इस्राएलका मािनहरूले यदर्न नदी पार नगरून्जेल यदर्न
नदीलाई सूख्खा पािरिदनु भयो। यदर्न नदीको पिश्चम तफर्  बस्ने
एमोरी अिन भूमध्य सागरको छेउमा बस्ने कनानीहरूका

राजाहरूले यस िवषयमा सुने अिन अत्यन्त भयभीत भए। त्यसपिछ
ितनीहरू इस्राएलका मािनसहरूको िवरूद्ध खड़ा हुन र यदु्ध गनर्को
लायक साहसी रहन सकेनन्।

इस्राएलीहरूकोइस्राएलीहरूको खतनाखतना

2 त्यसबेला, परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, “दिर्शन ढुङ्गाबाट
कदर्हरूबनाऊ अिन इस्राएलका मािनसहरूको खतना गर।”

3 यसकारण यहोशूले दिर्शन ढुङ्गाबाट कदर्हरू बनाए। त्यस पिछ
ितनले िगिबयथ-हाअरालोथमा इस्राएल मािनसहरूको खतना गिरिदए।

4 यसकैारण यहोशूले मािनसहरूको खतना गर।े इस्राएलका
मािनसहरूले िमश्रदेश छाडे पिछ सब ैमािनसहरू जो सेनामा रहन
योग्यका िथए, खतना गिरिदए। यद्यिप मरुभूिममा हँुदा धेर ैजना लडाकू
योद्धाहरूले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरनेन्। यसकारण परमप्रभुले यो
प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो, “ती मािनसहरूले त्यो देश जहाँ प्रशस्त खाद्य
वस्तुहरू उम्रन्छ सो देख्न पाउने छैनन्।” परमप्रभुले हामीलाई भूिम
िदन्छु भनी हाम्रा िपता-पुखार्हरूसँग प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो, तर, ती
मािनसहरूका कारण परमेश्वरले मािनसहरूलाई मरुभूिममा चालीस
बषर्सम्म यता, उता घुम्न बाध्य गराउनु भयो जबसम्म ती सब ैलडाकू
मािनसहरू मरनेन् अिन ितनीहरूका छोराहरूले ितनीहरूका स्थान
िलए। तर, िमश्रदेशबाट यात्रा गरकेो बेला मरुभूिममा जन्मेका कुनै
केटाहरूको खतना भएको िथएन। यसकारण यहोशूले ितनीहरूको
खतना गिरिदए।

8 यहोशूले सब ैमािनसहरूको खतना गिरिदने काम पूणर् गर।े
मािनसहरूले त्यस स्थानमा छाउनी बनाएर बसे जब सम्म सबै
मािनसहरू िनको भएनन्।

कनानमाकनानमा पिहलोपिहलो िनस्तारिनस्तार चाड़चाड़

9 त्यसबेला, परमप्रभुले यहोशूलाई भननुभयो, “िमश्रमा ितमीहरू दास
िथयौ। अिन जसले ितमीहरूलाई लिज्जत तुल्यायो। तर आज मलेै त्यो
लाज हटाइ िदएको छु।” यसकारण यहोशूले त्यस स्थानको नाउँ
िगलगाल राखे। अिन त्यस स्थानलाई आज पिन िगलगाल न ैभिनन्छ।

10 जब ितनीहरू यरीहोको मदैान िगलगालमा छाउनी हालेर बसेका
िथए इस्राएलका मािनसहरूले िनस्तार चाड मनाए। यो त्यस महीनाको
चौधौं िदनको साँझमा िथयो। 11 िनस्तार चाडको पिछल्लो िदन
मािनसहरूले भोजन खाए जुन त्यस भूिममा उिम्रएको िथयो ितनीहरूले
अखिमर ेरोटी र भुटेको अन्न खाए। 12 भोिलपल्ट िबहान स्वगर्बाट िवशेष
भोजन आउन बन्द भयो। मािनसहरूले कनान देशमा उिम्रएका खाद्य
पदाथर् खाएको पिछल्लो िदन यस्तो भयो। त्यसबेला देिख यता इस्राएलका
मािनसहरूले स्वगर्बाट िवशेष भोजन पाएनन्।

परमप्रभुकोपरमप्रभुको ससैिैनकहरूकोिनकहरूको कप्तानकप्तान

13 जब यहोशू यरीहोको निजक िथए उनले मािथितर हेर ेअिन आफ्नो
अिघ एकजना मािनसलाई उिभरहेको देखे। त्यो मािनसको हातमा एउटा
तरवार िथयो। यहोशू त्यस मािनसकहाँ गए र सोधे, “तपाई ंहाम्रा
मािनसहरूको िमत्र हुनुहुन्छ, अथवा शत्रु?”

14 त्यस मािनसले उत्तर िदए, “म शत्रु होइन। म परमप्रभुको
सिैनकहरूका कप्तान हँु। म भखर्र ैितमी कहाँ आएको छु।”
तब यहोशूले भूइँितर आफ्ना िशर झुकाए। ितनले सम्मान जनाउन

यसो गर।े ितनले सोधे, “म तपाईकंो सेवक हँु। के मेरो मािलकबाट मलाई
केही सन्देश छ?”

15 परमप्रभुका सेनाका कप्तानले उत्तर िदए, “ितम्रो जुत्ता खोल। जहाँ
ितमी उिभरहेको छौ त्यो स्थान अिहले पिवत्र छ।” यसथर् यहोशूले उसको
आज्ञा पालन गर।े

यरीहो शहर बन्द िथयो। शहरका मािनसहरू भयभीत िथए
िकनभने इस्राएलका मािनसहरू निजकमा िथए। कोही पिन
शहर िभत्र पसेनन् अिन कोही पिन शहर बािहर आएनन्।

2 तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, “हेर, म यरीहो शहरलाई
परास्त गनेर्छु अिन यसको राजा र सब ैलडाकूहरू म ितमीलाई िदनेछु।
3 प्रत्येकिदन एकपल्ट आफ्ना सेना सिहत शहर विरपिर िहँड। छः िदन
सम्म यसो गर। 4 पूजाहारीहरूलाई पिवत्र सन्दकू बोक्नु भन। सातजना
पूजाहारीहरूलाई भेंडाको सींगबाट बनाएको तुरही बोक्नु भन अिन पिवत्र
सन्दकूको अिघ अिघ िंहड्नु भन। सातैं िदनमा, शहर विरपिर सात पल्ट
घुम। सातैं िदनमा ितनीहरू िंहड्दा पूजाहारीहरूलाई, तुरही बजाउनु
भन। 5 पूजाहारीहरूले तुरहीको ठुलो ध्विन िनकाल्ने छन्। ितनीहरूले
तुरहीहरू फुक्नेछन् तब मािनसहरू कराउनु पछर् । जब ितमीहरूले यसो
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गछौर् शहरका पखार्लहरू भित्कनेछन् अिन ितम्रा मािनसहरू शहरिभत्र
जान समथर् हुनेछन्।”

यरीहोयरीहो शहरशहर कब्जाकब्जा गरगरेे
6 यसकारण नूनका छोरा यहोशूले पूजाहारीहरूलाई साथमा बोलाए।

यहोशूले ितनीहरूलाई भने, “परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू बोक। अिन
सातजना पूजाहारीहरूलाई तुरही बोकेर सन्दकूको अिग अिग िहँड्नु
भन।”

7 त्यसपिछ यहोशूले मािनसहरूलाई आदेश िदए, “अब जाऊ, शहर
विरपिर घुम। सिैनकहरू हात-हितयार सिहत परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू
अिग अिग िंहड्ने छन्।”

8 जब यहोशूले मािनसहरूलाई आज्ञा गर ेसातजना पूजाहारीहरू
परमप्रभुको अिघ िंहड्न थाले। ितनीहरूले सातवटा तुरहीहरू बोके अिन
बजाउँद ैिहँडे। पूजाहारीहरूले ितनीहरूलाई परमप्रभुको पिवत्र
सन्दकुिसत ैपछ्याए। 9 सिैनकहरू हात हितयार सिहत ती
पूजाहारीहरूका अिघ-अिघ िंहडे जो तुरही बजाउँद ैिथए। अिन पछािडका
रक्षकहरू पिवत्र सन्दकूको पिछ-पिछ िंहडे। यसरी ितनीहरू पदैल िंहडदै
अिन तुरही बजाउँद ैशहर विरपिर िंहडे। 10 यहोशूले मािनसहरूलाई
नकराउनु भनी आदेश िदएका िथए। उनले भने, “नकराऊ। जबसम्म म
ितमीहरूलाई भिन्दन त्यस िदनसम्म एउटा शब्द निनकाल अिन तब
कराऊ।”

11 यसरी यहोशूले पूजाहारीहरूलाई परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू बोकेर
एकपल्ट शहर विरपिर घुम्न लगाए। तब ितनीहरू छाउनीमा फिर्कए अिन
त्यो रात िबताए।

12 भोिल पल्ट िबहान ैयहोशू उठे। पूजाहारीहरूले परमप्रभुको पिवत्र
सन्दकू फेिर बोके। 13 अिन सातजना पूजाहारीहरूले सातवटा तुरहीहरू
बोके। ितनीहरू िहँड्द ैअिन ितनीहरूका तुरही बजाउँद ैपरमप्रभुको पिवत्र
सन्दकू अिघ-अिघ िंहडे। हात-हितयार सिहतका सिैनकहरू ितनीहरूको
अिघ िंहडे अिन पछािडको रक्षकहरू परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू पिछ-पिछ
िहँडे। ितनीहरू िंहड्द ैअिन तुरही बजाउँद ैशहर विर-पिर गए। 14 यसरी
दोस्रो िदन ितनीहरू शहर विर-पिर सब ैएकपल्ट घुमे। अिन ितनीहरू
छाउनी ितर फिर्कए। ितनीहरूले छ िदनसम्म दिैनक यसो गर।े

15 सातौं िदनमा ितनीहरू िझसिमसेमा न ैउठे। अिन ितनीहरू शहर
विरपिर सात पल्ट घुमे। ितनीहरू त्यही तिरकाले िंहडे जसरी अिघल्ला
िदनहरूमा िंहडेका िथए, तर त्यसिदन ितनीहरू सात पल्ट शहर विरपिर
घुमे। 16 जब सातौ पल्ट ितनीहरू शहर विरपिर घुमे, पूजाहारीहरूले
आफ्ना तुरहीहरू बजाए। त्यसबेला, यहोशूले आदेश िदए, “अब कराऊ।
परमप्रभुले यो शहर ितमीहरूलाई प्रदान गनर् ु हँुदछै। 17 यो शहर अिन
यसमा भएका हरके थोक परमप्रभुका हुन्। केवल राहाब वेश्या अिन
ितनका घरमा भएका सब ैमािनसहरू मात्र जीिवत रहने छन्। यी
मािनसहरूलाई मानर् ु हँुदनै िकनभने राहाबले ती दइु गुप्तचरहरूलाई
सहयोग गरकेी िथइन्। 18 यो पिन याद राख िक हामीले अन्य सबै
कुराहरू नष्ट गनर् ु पछर् । ती कुराहरू निलनु। यिद ितनीहरूले ती कुराहरू
िलयौ अिन हाम्रा छाउनीमा ल्यायौ भने तब ितमीहरू स्वयमं नष्ट हुनेछौ।
अिन ितमीहरूले इस्राएलका सब ैमािनसहरू प्रित पिन कष्ट ल्याउने छौ।
19 सुन, चाँदी, काँस र फलामले बनाएका वस्तुहरू परमप्रभुका हुन्। ती
वस्तुहरू परमप्रभुको भण्डारमा ल्याउनु पछर् ।”

20 पूजाहारीहरूले तुरही बजाए। मािनसहरूले तुरही बजेका सुने अिन
कराउन थाले। ती पखार्लहरू भित्कए अिन मािनसहरू सीध ैशहर िभत्र
कुदे। यसरी इस्राएलका मािनसहरूले त्यस शहरलाई परास्त गर।े 21

मािनसहरूले शहरमा भएका हरके वस्तु नष्ट गर।े जो त्यहाँ जीिवत िथए।
ितनीहरूले जवान, बृद्ध, मािनसहरू, जवान स्त्री र बृद्ध स्त्रीहरू गाईवस्तु,
भेंडा अिन गधाहरू सबलैाई मार।े

22 यहोशूले ती दइु गुप्तचरिसत कुरा गर।े यहोशूले भने, “वेश्याको
घरमा जाऊ। ितनलाई र ितनीिसत भएका सबलैाई बािहर ल्याऊ। यसो
गिरहाल िकनिक ितमीहरूले ितनलाई प्रितज्ञा गरकेाछौ।”

23 यसकारण ती दइु मािनसहरू घर िभत्र गए अिन राहाबलाई बािहर
ल्याए। ितनीहरूले ितनका िपता-माता, दाज्यू-भाइ, अिन ितनीिसत

भएका अन्य सब ैमािनसहरूलाई पिन बािहर ल्याए। ितनीहरूले सबै
मािनसहरूलाई इस्राएलका छाउनी बािहर एक सुरिक्षत स्थानमा राखे।

24 त्यसपिछ इस्राएलका मािनसहरूले पूरा शहर आगोले जलाइ िदए।
ितनीहरूले शहरका सुन, चाँदी, काँसा अिन फलाम द्वारा बनाएको
वस्तुहरू बाहेक अन्य सब ैवस्तुलाई जलाइ िदए। ितनीहरूले ती
वस्तुहरू परमप्रभुको भण्डारमा राखे। 25 यहोशूले राहाब वेश्या, ितनका
पिरवार अिन ितनीिसत भएका अन्य सब ैमािनसहरूलाई बचाए। यहोशूले
ितनीहरूलाई जीिवत रहन िदए िकनभने राहाबले ती जासूसी गनर्
पठाएका दतूहरूलाई सहयोग गरिेक िथइन्, जसलाई यहोशूले यरीहोमा
पठाएका िथए। राहाब इस्राएलका मािनसहरू बीच आजसम्म बिस्छन्।

26 त्यस समयमा, यहोशूले यो महत्वपूणर् शपथ िलए। ितनले भनेः
“जो कोही मािनस जसले यरीहोको
फेिर िनमार्ण गछर्  त्यो परमप्रभुद्वारा खतरामा पनेर्छ।
जो कसलेै यो शहरमा जग बसाल्छ त्यसले
आफ्नो सब ैभन्दा जेठा छोरा गुमाउने छ।
जसले त्यस्ता मािनसद्वारा खडा गछर् ,
त्यसले आफ्नो कान्छा छोरा गुमाउने छ।”
27 यसरी परमप्रभु यहोशूका साथ हुनुहुन्थ्यो। र यहोशू सम्पूणर्

देशभिर प्रिसद्ध भए।

आकानकोआकानको पापपाप

तर इस्राएलका मािनसहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरनेन्।
यहूदाका कुलको जेरहको छोरो जब्दी, त्यसको छोरो कमीर्,
कमीर्को छोरो आकान िथए। आकानले ती केही वस्तुहरू राखे

जसलाई नष्ट गिरनु पनेर् िथयो। यसथर् परमप्रभु इस्राएलका मािनसहरू
प्रित अत्यन्त क्रोिधत हुनुभयो।

2 यरीहोलाई परास्त गर ेपिछ यहोशूले केही मािनसहरूलाई ऐ शहरमा
पठाए। ऐ शहर बेतेलको पूवर्तफर्  बेत-आवनको निजकमा िथयो। यहोशूले
ितनीहरूलाई भने, “ऐ शहरमा जाऊ अिन त्यो के्षत्रमा भएका
कमजोरीहरूको पत्तालगाऊ।” यसकारण ती मािनसहरू त्यस स्थानमा
जासूस गनर् गए।

3 पिछ, ती मािनसहरू यहोशू कहाँ फकेर् र आए। ितनीहरूले भने, “ऐ
शहर एक कमजोर के्षत्र हो। त्यो स्थानलाई परास्त गनर् हामीलाई हाम्रा
सब ैमािनसहरूको खाँचो पनेर् छैन। त्यहाँ लड्नका िनिम्त 2,000 अथवा
3,000 मािनसहरू पठाए हुन्छ। सम्पूणर् सेना प्रयोग गनर् ु त्यहाँ खाँचो
छैन। त्यहाँ हामीिसत लड्नका िनिम्त थोर ैमािनसहरू मात्र छन्।”

4 यसथर् प्रायः 3,000 मािनसहरू ऐ शहरमा गए। तर ऐ शहरका
मािनसहरूले इस्राएलका छत्तीस जना मािनसहरू मार।े अिन इस्राएलका
मािनसहरू भागे। मािनसहरूले शहर-द्वारदेिख ढुङ्गाका खानी सम्म
ितनीहरूलाई खेदे। ऐ शहरका मािनसहरूले ितनीहरूलाई नराम्रो
प्रकारले परास्त गर।े
जब इस्राएलका मािनसहरूले यो देखे, ितनीहरू अत्यन्त भयभीत भए,

अिन आफ्ना साहस गुमाए। 6 जब यहोशूले यस िवषयमा सुने, ितनले
दःुख प्रगट गनर् आफ्ना वस्त्रहरू च्याते। ितनले पिवत्र सन्दकूको सामुन्ने
भूइँितर िशर झुकाए। यहोशू त्यहाँ साँझसम्म बिसरहे। इस्राएलका
अगुवाहरूले पिन त्यस ैगर।े ितनीहरूले पिन आफ्नो दःुख प्रगट गनर्
आफ्ना िशरमा धुलो हाले।

7 यहोशूले भने, “परमप्रभु मेरो मािलक! तपाईलें हामीलाई यदर्न नदी
पारी ल्याउनु भयो। तपाईलें िकन हामीलाई यित टाढा ल्याउनु भयो अिन
एमोरी मािनसहरूद्वारा हामीलाई नष्ट पानर् छोड्नु हुन्छ? हामी इच्छा गछौर्
िक त्यही हामी यदर्न वािरन ैरहेको भए सन्तुष्ट हुने िथयौं। 8 परमप्रभु म
मेरो प्राणद्वारा शपथ गछुर् । अब मलेै भन्न सक्ने केही छैन। इस्राएलले
शत्रुहरूको समक्ष समपर्ण गरकेो छ। 9 कनानी मािनसहरू अिन यो
देशका अन्य सब ैमािनसहरूले जे भयो त्यस बार ेसुन्ने छन्। तब
ितनीहरूले हामीलाई आक्रमण गनेर्छन् र हामी सबलैाई मानेर्छन्। तब
तपाईकंो महान नाउँको रक्षा गनर्का िनिम्त तपाई ंके गनर् ु हुनेछ?”

10 परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, “उठ तँ घोप्टो पररे भूइँ ितर िकन
झुिक बस्छस्! 11 इस्राएलका मािनसहरूले मेरो िवरूद्ध पाप गरकेा छन्।
ितनीहरूले करार भङ्ग गर ेजो मलेै ितनीहरूलाई पालन गनर् ु भनी आज्ञा
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गरकेो िथएँ। ितनीहरूले ती केही वस्तुहरू लगे जसलाई मलेै नष्ट गनर् ु
भनी आज्ञा िदएको िथएँ। ितनीहरूले मबाट चोरी गरकेा छन्, ितनीहरूले
झूटो काम गरकेा छन्। ितनीहरूले ती वस्तुहरू आफ्न ैिनिम्त लगे। 12

यसकारण इस्राएलका सेनाहरू यदु्ध भूिम देिख भागे। ितनीहरूले त्यसो
गर ेिकनभने ितनीहरूले नराम्रो काम गरकेा िथए। ितनीहरूलाई नष्ट
गिरिदनु पछर् । जबसम्म मलेै आज्ञा िदएका ती चीजहरू ितमीहरूले ध्वंश
पादेर्नौ म ितमीहरूको सहायताको लािग साथमा रहँिदन।

13 “अब मािनसहरूलाई शुद्ध तुल्याउनका िनिम्त जा।
मािनसहरूलाई भन्, ‘स्वयमंलाई शुद्ध तुल्याऊ। भोिलको िनिम्त तयैार
हौ।’ परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ‘केही मािनसहरूले ती
वस्तुहरू रािखछोडेका छन् जसलाई उहाँले नष्ट गनर् ु भनी आदेश गनर् ु
भएको िथयो।’ तँ त्यस बेलासम्म तेरो शत्रुहरूलाई परास्त गनर् समथर् हुने
छैनस् जबसम्म तैंले ती वस्तुहरूलाई फ्याँक्दनैस्।

14 “‘भोिल िबहान ितमीहरू सब ैपरमप्रभुको समक्ष उिभनु पछर् । सबै
कुल समूहहरू परमप्रभुको सामुन्ने खडा हुनुपछर् । परमप्रभुले कुन ैएक कुल
समूहलाई चुन्नुहुनेछ। तब त्यो कुल समूह मात्र परमप्रभुको समक्ष उिभने
छन्। तब परमप्रभुले त्यस कुल समूहबाट एक सन्तानलाई छान्नु हुनेछ।
तब त्यो सन्तानमात्र परमप्रभुको समक्ष उिभनु पछर् । त्यसपिछ परमप्रभुले
त्यो सन्तानका प्रत्येक पिरवारलाई हेनर् ु हुनेछन्। र परमप्रभुले एक
मािनसलाई छान्नु हुनेछन्। 15 त्यो मािनसले जो हामीले नष्ट गनर् ु पनेर्
िथयो, ती वस्तुहरू राखेकोछ, उसलाई आगोले नष्ट गिरनेछ। अिन त्यस
मािनसिसत भएका हरके वस्तुहरू त्यो सँग ैनष्ट गिरनेछ। त्यो मािनसले
परमप्रभुिसत भएको करार भङ्ग गयोर्। त्यसले इस्राएलका मािनसहरूका
िनिम्त अत्यन्त नराम्रो काम गरकेो छ।’”

16 भोिल पल्ट िबहान ैयहोशूले इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई
परमप्रभुको समक्ष लगे। सब ैकुल समूह परमप्रभुको सामुन्ने उिभए।
परमप्रभुले यहूदाका कुल समूहलाई चुन्नु भयो। 17 यसथर् यहूदाका सबै
कुल समूहहरू परमप्रभु-समक्ष उिभए। परमप्रभुले जेरह कुल समूहलाई
छान्नु भयो। त्यसपिछ जेरहको सब ैकुल समूहहरू परमप्रभुका सामुन्ने
उिभए। िजम्रीका पिरवार चुिनए। 18 तब यहोशूले त्यो पिरवारका सबै
मािनसहरूलाई परमप्रभुको समक्ष आउनु भन्नु भने। परमप्रभुले कमीर्का
छोरा आकानलाई छान्नु भयो। (कमीर् िजम्रीका छोरा िथए। अिन िजम्री
जेरहका छोरा िथए।)

19 तब यहोशूले आकानलाई भने, “छोरो, तैंले परमप्रभु इस्राएलका
परमेश्वरलाई सम्मान गर् अिन उहाँको अिघ तेरो पाप स्वीकार गर्। मलाई
भन तैंले के गिरस् अिन मबाट कुन ैकुरा पिन लुकाउने चेष्टा नगर्।”

20 आकानले उत्तर िदयो, “यो सत्य हो, मलेै परमप्रभु इस्राएलका
परमेश्वरको िवरूद्ध पाप गर।े मलेै जे गरें त्यो यो होः 21 हामीले यरीहो
शहर अिन त्यहाँ भएका सब ैवस्तुहरू कब्जा गयौर्ं। मलेै बाबेलका एउटा
सुन्दर कोट, दइु सय शेकेल ओजनको चाँदी अिन लगभग पचास शेकेल
ओजनको सुन देखें। ती वस्तुहरू मलेै आफ्न ैिनिम्त राख्न चाहें।
यसकारण मलेै ती वस्तुहरू िलएँ। तपाईलें ती वस्तुहरू मेरो पाल मुिन
भूइँमा गािढएको पाउनु हुनेछ। चाँदी, कोटको मुिन छ।”

22 यसथर् यहोशूले केही मािनसहरूलाई त्यस पालमा पठाए। ितनीहरू
पालितर दगुर ेअिन ती वस्तुहरूलाई त्यही पालमा लुकाइएको पाए। चाँदी
कोट मुिन िथयो। 23 मािनसहरूले ती वस्तुहरू पाल बािहर ल्याए र
यहोशू अिन इस्राएलका समस्त मािनसहरू कहाँ लगे। ितनीहरूले ती
परमप्रभुको समक्ष भूइँमा रािखिदए।

24 त्यसपिछ यहोशू र सब ैमािनसहरूले आकान जेरहका छोरालाई
ितनीहरूका चाँदी, कोट, सुन, त्यसका छोरा-छोरीहरू, त्यसका गाई-
वस्तु, अिन गधाहरू, भेंडाहरू, पाल अिन त्यसका जम्म ैवस्तु आकोर
बेंसीमा लगे। 25 तब यहोशूले भने, “तैंले हामीमािथ धेर ैकष्ट िदइस्, तर
अब परमप्रभुले तँमािथ कष्ट ल्याउनु हुनेछ।” त्यसपिछ सब ैमािनसहरूले
आकान अिन त्यसका पिरवारमािथ ितनीहरू नमरून्जेल उनीहरूले ढुङ्गा
बषार्ए तब मािनसहरूले ितनीहरूलाई जलाइ िदए। 26 आकानलाई
जलाइसके पिछ ितनीहरूले धेर ैढुङ्गाहरू त्यसको शरीर मािथ रािखिदए।
ती ढुङ्गाहरू आज सम्म पिन त्यहाँ छन्। परमेश्वरले आकानमािथ यसरी
कष्ट ल्याइिदनु भयो। त्यस ैकारणले गदार् त्यस स्थानलाई आकोरको बेंसी
भिनन्छ। त्यसपिछ मािनसहरूिसत परमप्रभु क्रोिधत हुनु भएन।

ऐऐ शहरशहर नष्टनष्ट भयोभयो

तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, “नडरा, िनराश नहो। तेरो
सब ैयोद्धाहरूलाई ऐ शहरमा लजैा। ऐ का राजालाई परास्त
गनर्मा म तँलाई सहयोग गनेर्छु। म तँलाई त्यसका मािनसहरू,

त्यसको शहर अिन त्यस देश िंददछुै। 2 यो समयमा मात्र ितमीहरू सबै
सम्पित्त र पशुहरू िलन सक्छौ र ितमीहरू आफ्न ैलािग राख्न सक्छौ।
अब, तेरा केही सिैनकहरूलाई शहर पछािड लुक्नु भन।”

3 यसथर् यहोशू अिन सब ैसेनाहरूले ऐलाई आक्रमण गनर् तयार भए।
यहोशूले अित योग्य 3,000 योद्धाहरू छाने अिन ितनीहरूलाई राती नै
पठाई िदए। 4 यहोशूले ितनीहरूलाई यो आज्ञा िदए, “ध्यान िदएर सुनः
ितमीहरूले शहरको पछािड लुकेर पिर्खरहने छौ शहरदेिख धेर ैटाढा
नबस्नु तािक ितमीहरू आक्रमण गनर् तयारी रहनसक। 5 अघािड शहर
ितर जान मािनसहरूलाई म अगुवाई गनेर्छु। शहरका मािनसहरू हाम्रो
िवरूद्ध लड्न बािहर आउने छन्। त्यसरी न ैहामी पिछ फकर् ने छौं अिन
ितनीहरू देिख भाग्ने छौं जसरी हामी पिहला भागेका िथयौ। 6

मािनसहरूले हामीलाई शहरदेिख टाढा खेद्ने छन्। ितनीहरूले सोच्नेछन्
िक हामी पिहले भागे झैं भाग्दछैौं। यसकारण हामी भाग्ने छौं। 7 तब
ितमीहरू लुकेको ठाउँबाट बािहर आउनु पछर्  अिन शहरलाई अिधकारमा
िलनु पछर् । यसप्रकारले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले शहरलाई कब्जा
गनर् ितमीहरूलाई सहयोग गनर् ुहुनेछ।

8 “ितमीहरूले शहर कब्जा गरपेिछ, यसलाई जलाउनु पछर् ।
ितमीहरूले परमप्रभुको िनयमहरू ठीकिसत पालन गनर् ु पछर् ; म जस्तो
आशा गछुर्  ितमीहरूले ठीक त्यस ैगनेर् छौ।”

9 तब यहोशूले ती मािनसहरूलाई ितनीहरूको लुक्ने ठाउँमा पठाए
अिन प्रितक्षा गनर् लागे। ितनीहरू बेतेल र ऐ शहर माझको एउटा ठाउँमा
गए। यो स्थान ऐ शहरको पिश्चममा िथयो। अिन यहोशू रात भरी
अरूहरूसँग बसे।

10 भोिलपल्ट िबहान ैयहोशूले मािनसहरूलाई एक साथ भेला गर।े
तब यहोशू अिन इस्राएलीहरूका अगुवाहरूले मािनसहरूलाई ऐ शहरतफर्
िलएर गए। 11 सब ैसिैनकहरू जो यहोशूिसत िथए ऐ शहरतफर्  िंहडे।
ितनीहरू शहरद्वारको सामुन्ने रोिकए। सेनाहरूले आफ्नो छाउनी शहरको
उत्तर तफर्  बनाए। ऐ शहर र सेनाहरू बीच एक बेंसी िथयो।

12 त्यसपिछ यहोशूले लगभग 5,000 मािनसहरू छाने। यहोशूले ती
मािनसहरूलाई शहर देिख पिश्चम ितरका बेतेल अिन ऐ शहर बीचको
के्षत्रमा लुक्न पठाए। 13 यसरी यहोशूले आफ्ना मािनसहरूलाई यदु्ध
गनर्का िनिम्त तयार पारकेा िथए। मुख्य छाउनी शहरको उत्तर तफर्
िथयो। अन्य मािनसहरू पिश्चम तफर्  लुकेका िथए। त्यस रात यहोशू बेंसी
ितर गए।

14 तब ऐ शहरका राजाले इस्राएली सिैनकहरूलाई देखे। अिन राजा
उनका सब ैमािनसहरू इस्राएलीहरूिसत यदु्ध गनर् गए। ितनीहरू पूवर्पिट्ट
यदर्नितर फकेर् को यदु्ध भूिममा गए। ती इस्राएली सिैनकहरू शहरको
पछािड लुकेर पिर्खरहेका छन् भन्ने उसलाई थाहा भएन।

15 यहोशू अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरूले ऐका सेनाद्वारा
आफूहरूलाई पिछ धकेल्न िदए। यहोशू अिन ितनका मािनसहरू पूवर्मा
मरुभूिम तफर्  दौडन थाले। 16 शहरका मािनसहरू कराउन थाले अिन
यहोशू र ितनका मािनसहरूलाई खेद्न थाले। सब ैमािनसहरूले शहर
छोडे। 17 ऐ अिन बेतेलका समस्त मािनसहरूले इस्राएलका सेनालाई
खेदे। शहर खलु्ला छािडयो कोही पिन शहरको रक्षा गनर् बसेनन्।

18 तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, “आफ्नो भालालाई ऐ शहर
तफर्  फकार्एर बस। म तँलाई त्यो शहर िदनेछु।” यसकारण यहोशूले
आफ्नो भाला ऐ शहर तफर्  फकर् ए। 19 इस्राएलका मािनसहरू जो
लुिकरहेका िथए ितनीहरूले यो देखे। ितनीहरू झट्टै आफ्ना लुिकरहेका
स्थानबाट बािहर आए अिन हत्तािरएर शहरतफर्  कुदे। ितनीहरूले शहर
िभत्र प्रवेश गर ेअिन त्यसलाई अिधकारमा िलए। त्यसपिछ सिैनकहरूले
शहरमा आगो लाउन थाले।

20 ऐका मािनसहरूले फकेर् र हेर ेअिन ितनीहरूका शहर जल्द ैगरकेा
देखे। ितनीहरूले आकाशमा धँूवा उठेका देखे। यसथर् ितनीहरूले आफ्ना
शिक्त र साहस हराए। अिन इस्राएलका मािनसहरूलाई खेद्न छाडे।
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इस्राएलका मािनसहरू भाग्न छाडे। ितनीहरू फकेर्  अिन ऐका
मािनसहरूिसत लड्न गए। ऐका मािनसहरूका िनिम्त भागेर जानको कुनै
सुरिक्षत स्थान िथएन। 21 यहोशू अिन ितनका मािनसहरूले देखेिक
आफ्ना सेनाले शहरलाई कब्जा गरकेा िथए। यो त्यसबेला भयो जब
ितनीहरू भाग्न छाडेर, फिर्कए अिन ऐका मािनसहरूसँग लड्नलाई दगुर।े
22 त्यसपिछ ती लुकेका मािनसहरू यदु्धमा सहयोग गनर् शहर बािहर
आए। इस्राएलका सेनाहरू ऐ शहरका मािनसहरूका दवु ैितर िथए-ऐ
शहरका ती मािनसहरू फन्दामा पर।े ितनीहरूले तब सम्म यदु्ध गिररहे
जबसम्म ऐका एकजना मािनस पिन जीउँदो रहेनन् ितनीहरूका कोही
पिन बाँचेनन्। 23 तर ऐका राजालाई जीिवत छािडयो। यहोशूका
मािनसहरूले ितनलाई यहोशू कहाँ ल्याए।

ययुदु्धकोद्धको िववरणिववरण

24 यदु्धको समयमा, इस्राएलका सेनाहरूले ऐका मािनसहरूलाई
मदैान अिन मरुभूिम ितर खेदे। यसरी इस्राएलका सेनाहरूले ऐ शहरका
मािनसहरूलाई मदैान ितर अिन मरुभूिम ितर मानेर् काम पूणर् गर।े
त्यसपिछ इस्राएलका मािनसहरू ऐ ितर फकेर् र गए अिन शहरमा अझ
जीिवतरहेका सब ैमािनसहरूलाई मािरिदए। 25 ऐ शहरका समस्त
मािनसहरू त्यस िदन मर।े त्यहाँ 12,000 पुरूष र स्त्रीहरू िथए। 26

यहोशूले शहरलाई ध्वंश गनर्का िनिम्त आफ्ना मािनसहरूलाई संकेतको
रूपमा आफ्नो भाला ऐ शहरतफर्  फकार्ई राखेका िथए। यहोशूले उनको
भाला जबसम्म समाित रहे तबसम्म ऐ शहरका मािनसहरू सब ैनष्ट
भएनन्। 27 इस्राएलका मािनसहरूले शहरका पशु-प्राणीहरू अिन अन्य
चीज बीजहरू आफ्न ैिनिम्त राखे। परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभएको
िथयो िक मािनसहरूले यसो गनर् सक्छन्।

28 त्यसपिछ यहोशूले ऐ शहरलाई जलाइ िदए। त्यो शहर िरत्तो
ढुङ्गाहरूको राश बन्यो। त्यो आजसम्म त्यही रूपमा छ। 29 यहोशूले
ऐका राजालाई एक रूखमा झुण्ड्याए। ितनले उसलाई साँझसम्म
त्यितकै झुण्ड्याइ राखे। सूयार्स्तको समयमा यहोशूले आफ्ना
मािनसहरूलाई ऐका राजाको मृत-शरीरलाई रूखबाट झानर् ु भने।
ितनीहरूले त्यसको मृत-शरीरलाई शहर-द्वारमा खसाइ िदए। त्यसपिछ
ितनीहरूले मृत- शरीरलाई ढुङ्गाले ढािक िदए। त्यो ढुङ्गाको थुप्रो आज
सम्म त्यहाँ छ।

आशीवार्दआशीवार्द एवएवं ंअिभशापहरूकोअिभशापहरूको पठनपठन

30 तब यहोशूले परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरका िनिम्त एबाल
पवर्तमा एउटा वेदी िनमार्ण गर।े 31 परमप्रभुका दास मोशाले इस्राएलका
मािनसहरूलाई भनेका िथए, िक वेदी कसरी िनमार्ण गनर् ु पनेर्। यसथर्
यहोशूले, मोशाको व्यवस्थाको पुस्तकमा व्याख्या गर ेअनुसार िनमार्ण
गर।े त्यो वेदी नकािटएको ढुङ्गाद्वारा बनाइएको िथयो। ती ढुङ्गाहरूमा कुनै
हात हितयार किहले प्रयोग भएको िथएन। ितनीहरूले त्यो वेदीमा
परमप्रभु प्रित होमबिल अपर्ण गर।े अिन मेलबिल पिन चढाए।

32 त्यस ठाउँको ढुङ्गामा यहोशूले मोशाको व्यवस्था लेखे। उसले
इस्राएलका समस्त मािनसहरूका िनिम्त हेनर्लाई त्यसो गर।े 33 बूढा-
प्रधान, अिधकारी, न्यायकत्तार् अिन इस्राएलका समस्त मािनसहरू पिवत्र
सन्दकू विरपिर लेवी पूजाहारीहरूका सामुन्ने उिभएका िथए जसले
परमप्रभुको करारको पिवत्र सन्दकू बोकेका िथए। इस्राएलका मािनसहरू
अिन ितनीहरूिसत भएका अन्य मािनसहरू सब ैत्यहाँ उिभएका िथए।
आधा मािनसहरू एबाल पवर्तको सामुन्ने उिभएका िथए अिन अकोर् आधा
मािनसहरू गीिरज्जीम पवर्तको सामुन्ने उिभएका िथए। परमप्रभुका दास
मोशाले मािनसहरूलाई यसो गनर् ु भनेका िथए। मोशाले ितनीहरूलाई यो
आशीवार्दका िनिम्त गनर् ु भनेका िथए।

34 तब यहोशूले व्यवस्थाका सब ैशब्दहरू पढे। यहोशूले
आशीवार्दहरू अिन श्रापहरू पढे। ितनले हरके कुरा त्यही प्रकारले पढे
जुन प्रकारले व्यवस्थाको पुस्तकमा लेिखएका िथए। 35 इस्राएलका
समस्त मािनसहरू त्यहाँ भेला भएका िथए। सब ैस्त्रीहरू, केटा-केटीहरू
अिन सब ैिवदेशीहरू त्यहाँ िथए जो इस्राएलका मािनसहरूिसत बस्थे।
अिन यहोशूले प्रत्येक आज्ञा पढे जो मोशाले िदएका िथए।

िगबोनीहरूद्वारािगबोनीहरूद्वारा यहोशूयहोश ूप्रितप्रित छलछल

जब यदर्न नदीको पिश्चम के्षत्रका राजाहरूले यस िवषयमा सुने,
यहोशू र इस्राएलीहरूसँग यदु्ध गनर् सिम्मिलत भए। ितनीहरू
पवर्तहरूबाट, समतल भूिमबाट, भूमध्यसागरको िकनाराबाट,

लबानोनको मािथबाट आए। ितनीहरू िहत्ती, एमोरी, कनानी, पिरज्जी,
िहव्वी, यबूसीहरू सब ैएक दलमा आए। 2 यी सब ैराजाहरू एक साथ
भेला भए। ितनीहरूले यहोशू अिन इस्राएलका मािनसहरूको िवरूद्ध यदु्ध
गनेर् योजना बनाए।

3 कसरी यहोशूले यरीहो अिन ऐ शहरलाई परास्त गर ेिगबोन शहरका
मािनसहरूले त्यस िवषयमा सुने। 4 यसथर् ती मािनसहरूले इस्राएलका
मािनसहरूलाई मूखर् तुल्याउने प्रयत्न गर।े ितनीहरूको योजना यो िथयो,
ितनीहरूले दाखरस हाल्ने छालाका पुराना मशकहरू जम्मा गर ेजो
चकेर् का अिन फुटेका िथए। ितनीहरूले ती दाखरस हाल्ने छालाका पुराना
मशकहरू आफ्ना पशुहरूमा लधाए। अिन आफ्ना पशुहरू मािथ पुराना
थाङ्गनाहरू लगाए। जसद्वारा यस्तो देिखयोस् िक ितनीहरू अत्यन्त
टाढाबाट यात्रा गररे आएका हुन्। 5 ती मािनसहरूले आफ्ना खटु्टामा
पुराना जुत्ता लगाए। ती मािनसहरूले पुराना बस्त्रहरू लगाए। अिन केही
बासी रोटी भेट्टाए जो सूख्खा अिन ढँुडी परकेा िथए। यसरी ती
मािनसहरू धेर ैटाढाका स्थानबाट यात्रा गररे आएका जस्त ैदेिखन्थे। 6

तब ती मािनसहरू इस्राएलका मािनसहरूका छाउनीमा गए। यो छाउनी
िगलगाल निजक िथयो।
ती मािनसहरू यहोशू कहाँ गए अिन ितनलाई भने, “हामी अित टाढा

देशबाट यात्रा गररे आएका हौं हामी तपाईिंसत शािन्त-सिन्ध गनर्
चाहन्छौं।”

7 इस्राएलका मािनसहरूले यी िहव्वी मािनसहरूलाई भने, “हुन सक्छ
ितमीहरूले हामीलाई छल्ने कोिशश गदैर्छौ। हुन सक्छ ितमीहरू हाम्रो
निजकमा बस्छौ। हामी ितमीहरूिसत सिन्ध गनर् सकै्तन्नौं। जब सम्म हामी
जान्दनैौं ितमीहरू कहाँबाट आएका हौ?”

8 ती िहव्वी मािनसहरूले यहोशूलाई भने, “हामी तपाईकंा दासहरू
हौं।”
तर यहोशूले सोधे, “ितमीहरू को हौ? ितमीहरू कहाँबाट आएका हौ?”
9 ती मािनसहरूले उत्तर िदए, “हामी तपाईकंा दास हौं। हामी अित

टाढा देशबाट आएका हौं। हामी आयौं िकनभने परमप्रभु तपाईहंरूका
परमेश्वरले िमश्रमा गनर् ु भएको सब ैमहान कायर्हरूको िववरण हामीले
सुन्यौ। 10 अिन हामीले सुन्यौं िक उहाँले यदर्न नदीको पूवर्तफकार् एमोरी
मािनसहरूका दइु राजाहरूलाई परास्त गिरिदनु भयो। ती हेश्बोनका
राजा सीहोन अिन अस्तारोत देशको बाशानका राजा ओग िथए। 11

यसथर् हाम्रा अगुवाहरू र हाम्रा मािनसहरूले हामीलाई भने, ‘ितमीहरूको
यात्राका िनिम्त प्रचुर मात्रामा खाद्य पदाथर् बोक। जाऊ अिन इस्राएलका
मािनसहरूिसत भेट गर।’ ितनीहरूलाई भन, ‘हामी तपाईहंरूका दासहरू
हौं। हामीिसत शािन्त सिन्ध गनर् ुहोस्।’

12 “हाम्रा रोटीहरू हेनर् ु होस्। हामीले घर छोड्दा यी तातो र ताजा
िथए। तर अिहले तपाईहंरूले देख्न सक्नुहुन्छ िक यी सूख्खा अिन
पुराना भएको छन्। 13 हाम्रा दाखरसका छालाका मशकहरू हेनर् ुहोस्।
हामीले घर छोड्दा यी नयाँ अिन दाखमद्यले भिरएका िथए। अिहले
तपाईहंरूले देख्नसक्नु हुन्छ, िक ितनीहरू चकेर् का अिन पुराना भएका
छन्। हाम्रा बस्त्र अिन चप्पलहरू हेनर् ु होस्। तपाईहंरूले देख्न सक्नु हुन्छ
िक लामो यात्राले गदार् हामीले लगाएका कुराहरू प्रायः थोत्रा भएका
छन्।”

14 इस्राएलका मािनसहरू, जान्न चाहन्थे के यी मािनसहरूले सत्य
भन्द ैछन्। यसथर् ितनीहरूले केही रोटी चाखे-तर ितनीहरूले
परमप्रभुलाई सोधेनन् जो ितनीहरूले गनर् ु पनेर् िथयो। 15 यहोशू
ितनीहरूिसत सिन्ध गनर् सहमत भए। ितनीहरूलाई जीिवत राख्न ितनी
सहमत भए। इस्राएलका अगुवाहरू यहोशूको यो शपथ प्रित सहमत भए।

16 ितमीहरूिसत सम्झौता गरकेो तीन िदन पिछ इस्राएलीले थाहा
पाए। िक ती मािनसहरू वास्तवमा ितनीहरूका निजकै बस्नेहरू रहेछन्।
17 यसकारण तेस्रो िदनमा इस्राएलीहरू ितनीहरूको शहरहरूमा गए। ती
शहरहरू िगबोन, कपीरा, बेरोत र िकयर्त्यारमै िथए। 18 तर इस्राएलका
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सेनाले ती शहरहरूको िवरूद्ध यदु्ध गनेर् प्रयत्न गरनेन् ितनीहरूले ती
मािनसहरूिसत शािन्त-सम्झौता गरकेा िथए। ितनीहरूले परमप्रभु
इस्राएलका परमेश्वरको समक्ष ती मािनसहरूलाई शपथ िदएका िथए।
सब ैमािनसहरूले ती अगुवाहरू िवरूद्ध िवरोध जनाए जसले सम्झौता

गरकेा िथए। 19 तर ती अगुवाहरूले उत्तर िदए, “हामीले हाम्रो शपथ
िदएका छौं। हामीले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको सामुन्ने शपथ गरकेा
छौं। अब हामी ितनीहरू िवरूद्ध लड्न सकै्तनौं। 20 यो त्यही हो जो
हामीले गनर् ु पछर् । हामीले ितनीहरूलाई बाँच्न िदनुपछर् । हामीले
ितनीहरूलाई चोट पुयार्उनु हँुदनै नत्र परमेश्वर हामीिसत क्रोिधत हुनुहुनेछ
िकनभने हामीले ितनीहरूलाई िदएको शपथ भङ्ग हुनेछ। 21 यसथर्
ितनीहरूलाई जीिवत रहन देऊ। तर ितनीहरू हाम्रा सेवक हुनेछन्।
ितनीहरूले हाम्रो िनिम्त दाउरा काट्नेछन् अिन हाम्रा सब ैमािनसहरूका
िनिम्त पानी बोक्ने छन्।” यसथर् ती अगुवाहरूले ती मािनसहरूिसत
गरकेा प्रितज्ञा भङ्ग गरनेन्।

22 यहोशूले िगबोनी मािनसहरूलाई बोलाए। ितनले भने, “ितमीहरूले
हामीिसत िकन झूटो बोल्यौ? ितमीहरूको देश हाम्रो छाउनीको छेउमा
िथयो। तर ितमीहरूले ितमीहरू टाढा देशका भनेर हामीलाई भन्यौ। 23

अब ितमीहरूका मािनसहरूले अनेक कष्ट पाउने छन्। ितमीहरूका सबै
मािनसहरू दास हुनेछन्-ितमीहरूले दाउरा काट्नु पनेर्छ अिन परमेश्वरको
मिन्दरका िनिम्त पानी बोक्नु पनेर्छ।”

24 िगबोनी मािनसहरूले उत्तर िदए, “हामीले तपाईिंसत झूटो कुरा
गयौर्ं िकनभने हामीलाई तपाईहंरूले मानर् ु हुनेछ भनी हामी भयभीत
िथयौं। हामीले यो सुन्यौं िक परमेश्वरले उहाँका दास मोशालाई यो सम्पूणर्
देश तपाईहंरूलाई िदनु भनी आज्ञा िदनु भएको िथयो। अिन परमेश्वरले
तपाईहंरूलाई भन्नुभयो यो देशमा बस्ने सब ैमािनसहरूलाई मािरिदनु।
त्यस ैकारणले हामीले तपाईिंसत झूटो बोल्यौं। 25 अब हामी
तपाईहंरूका दासहरू हौं। तपाई ंजे उिचत ठान्नु हुन्छ तपाईलें गनर् सक्नु
हुन्छ।”

26 िगबोनका मािनसहरू यसरी दास भए। तर यहोशूले ितनीहरूलाई
जीिवत रहन िदए। यहोशूले इस्राएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूलाई
मानर् िदएनन्। 27 यहोशूले िगबोनका मािनसहरूलाई इस्राएलका
मािनसहरूका दास बन्न िदए। ितनीहरूले इस्राएलका मािनसहरूका
िनिम्त र परमप्रभुको बेदीका िनिम्त दाउरा काट्थे अिन पानी ल्याउँथे-
परमप्रभुले चुन्नु भएको जुन सुकै स्थानमा ती मािनसहरू आज सम्म पिन
दास छन्।

त्योत्यो िदनिदन सूयसूयर्र् अटलअटल रह्योरह्यो

त्यसबेला अदोिनसेदेक यरूशलेमका राजा िथए। ती राजाले
सुने िक यहोशूले ऐ शहरलाई परास्त गर ेअिन पूणर्रूपले
त्यसलाई नष्ट गिरिदए। ती राजाले थाहा पाए िक यहोशूले

यरीहो अिन त्यसका राजालाई पिन त्यस ैगरकेा िथए। ती राजाले यो पिन
थाहा पाए िक िगबोनका मािनसहरूले इस्राएलका मािनसहरूिसत शािन्त
सिन्ध गरकेा िथए। अिन ती मािनसहरू यरूशलेमको अत्यन्त निजकमा
बस्थे। 2 यसथर् अदोिनसेदेक अिन ितनका मािनसहरू अत्यन्त डराएका
िथए। िगबोन ऐ शहर जस्तो सानो शहर िथएन। िगबोन अित िवशाल शहर
िथयो। यो एउटा राजकीय शहर जस्त ैठूलो िथयो। अिन त्यस शहरका
सब ैमािनसहरू असल लडाकूहरू िथए। यसकारण राजा भयभीत भए।
3 अदोिन सेदेक, यरूशलेमका राजाले हेब्रोनका राजा होहाम, यमर् ूतका
राजा िपराम, लाकीशका राजा यापी र एग्लोनको राजा दबीरकहाँ
समाचारवाहक पठाए, 4 “मेरो साथमा आउनु होस्, अिन मलाई
िगबोनमािथ आक्रमण गनर् सहयोग िदनु होस्। िगबोनले यहोशू अिन
इस्राएलका मािनसहरूिसत शािन्त-सम्झौता गरकेोछ।”

5 यसकारण यी पाँच राजाहरूले ितनीहरूका सेनाहरू जम्मा गर।े
(पाँच राजाहरू यरूशलेमका राजा, हेब्रोनका राजा, यमर् ूतका राजा,
लाकीशका राजा अिन एग्लोनका राजा िथए।) ितनीहरू आफ्ना
सिैनकहरू िलएर िगबोनमा गए, शहरलाई घेरा हाले अिन लडाई ंलडे।

6 िगबोन शहरका बािसन्दाहरूले िगलगालको छाउनीमा यहोशूकहाँ
एकजना समाचारवाहक पठाए। ितनले ल्याएको समाचार यस्तो िथयो,
“हामी तपाईहंरूका दाशहरूलाई नत्याग्नुहोस् चाँडै आउनुहोस् र

हामीलाई सहायता गनर् ुहोस्। पहाडी देशका सब ैएमोरी राजाहरूले
ितनीहरूका सेनाहरूलाई हाम्रो िवरूद्ध लड्न ल्याएका छन्।”

7 यसथर् यहोशू आफ्ना सम्पूणर् सेनाहरू सिहत िगलगालबाट िंहडे।
यहोशूका सवोर्त्तम योद्धाहरू ितनीिसत िथए। 8 परमप्रभुले यहोशूलाई
भन्नुभयो, “ती सेनाहरू देिख भयभीत नहोऊ। म ितमीहरूलाई
ितनीहरूलाई हराउने शिक्त िदनेछु। ती सिैनकहरूमा कोही पिन तेरो
सामाना गनेर् योग्यको छैन।”

9 यहोशू अिन ितनका सेना रात भिर िगबोन तफर्  िंहडे। शत्रुहरूले
यहोशू आउँदछैन् भनेर थाहा पाएनन्। यसथर् यो एक आश्चयर्पूणर् कुरा
भयो जब ितनले ितनीहरू मािथ आक्रमण गर।े

10 परमप्रभुले ती सेनाहरूलाई अन्योलमा पािरिदनु भयो जब
इस्राएलले आक्रमण गर।े यसरी इस्राएलीहरूले ितनीहरूलाई परास्त गरे
र महान िवजय प्राप्त गर।े इस्राएलका सेनाले शत्रुलाई िगबोन देिख
बेथारोनको उकालो बाटो सम्म खेदे। इस्राएलका सेनाले आजेका अिन
मके्कदा सम्मका मािनसहरूलाई मार।े 11 जब ितनीहरूले शत्रुहरूलाई
ओह्रालो बाटोमा बेथारोन देिख आजेकासम्म शत्रुहरूलाई खेद्दै िथए,
परमप्रभुले आकाशबाट ठूला-ठूला अिसना खसाउनु भयो। यी ठूला-ठूला
अिसनाहरूद्वारा अनेक शत्रुहरू मािरए। इस्राएली सिैनकहरूका तरवारले
भन्दा अिसनाद्वारा धेर ैमािनसहरूको मृत्य ुभयो।

12 त्यसिदन परमप्रभुले इस्राएलीले एमोरी मािनसहरूलाई परास्त गनर्
िदनुभयो। अिन त्यसिदन यहोशू इस्राएलका समस्त मािनसहरूको
सामुन्ने उिभए र परमप्रभुलाई भनेः
“हे सूयर्, िगबोन मािथ िस्थर बस्।
चन्द्रमा, अय्ययालोन-बेंसीमािथ िस्थर बस्।”
13 यसथर् सूयर् िस्थर रह्यो अिन मािनसहरूले आफ्ना शत्रुहरूलाई

परास्त नगरसेम्म रोिकयो। यो कुरोको उल्लेख याशारको पुस्तकमा
लेिखएको छ। सूयर् आकाशको माझमा रोिकयो। यो एक िदन पूरा अचल
रह्यो। 14 यस्तो पिहला किहले पिन भएको िथएन। अिन यस्तो फेिर
किहले हुनेछैन। यो त्यो िदन िथयो जुनिदन परमप्रभुले मािनसको कुरा
सुन्नु भयो। परमप्रभु वास्तवमा इस्राएलीहरूका िनिम्त लिडरहनु भएको
िथयो।

15 यसपिछ, यहोशू अिन ितनका सेना िगलगालको छाउनीम फकेर् ।
16 तर यदु्ध भइरहेको समयमा ती पाँचजना राजाहरू भागेर गए।
ितनीहरू मके्कदा निजकको एक गुफामा लुके। 17 तर ितनीहरूलाई त्यो
गुफामा लुिक रहेको कसलेै देखे। यहोशूले यस िवषयमा थाहा पाए। 18

यहोशूले भने, “गुफा िभत्र पस्ने ढोकालाई ठूला चट्टानहरूले बन्द
गिरदेऊ। केही मािनसहरूलाई त्यहाँ रखवाली गनर् रािख देऊ। 19 तर
ितमीहरू स्वय ंत्यहाँ नबस। शत्रुलाई खेद्न जािरराख। ितनीहरूलाई
लगातार पिछबाट आक्रमण गर। शत्रुलाई ितनीहरूका शहरमा फकेर् र जान
नदेऊ। परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई ितनीहरू मािथ
िवजय प्रदान गराउनु भएको छ।”

20 यसरी यहोशू अिन इस्राएलका सेनाले शत्रुहरूलाई मार।े तर केही
शत्रुहरू ितनीहरूको शहरमा, जस्का विरपिर उच्च पखार्लहरू िथए, जान
समथर् भए अिन लुके, ती मािनसहरू मािरएनन्। 21 यदु्ध पिछ यहोशूका
मािनसहरू मके्कदामा ितनी कहाँ फकीर् आए। त्यसदेशमा इस्राएलका
मािनसहरूको िवरूद्ध साहसी मािनस कोही पिन िथएनन्।

22 यहोशूले भने, “गुफाको द्वारमा बन्द गरकेा ढुङ्गाहरू हटाऊ। ती
पाँचजना राजाहरूलाई मकहाँ ल्याऊ।” 23 यसथर् यहोशूका
मािनसहरूले ती पाँचजना राजाहरूलाई गुफा बािहर ल्याए। ितनीहरू
यरूशलेम, हेब्रोन, यमर् ूत, लाकीश अिन एग्लोनका राजाहरू िथए। 24

ितनीहरूले ती पाँचजना राजाहरूलाई यहोशू कहाँ ल्याए। यहोशूले
उसका सब ैमािनसहरूलाई भने, “यहाँ आऊ, ितमीहरूका खटु्टा यी
राजाहरूका िधच्रोमा राख।” यसथर् यहोशूका सिैनक अिधकारीहरू
निजकमा आए। ितनीहरूले आफ्ना पाउ ती राजाहरूको िघच्रोमा राखे।

25 तब यहोशूले आफ्ना मािनसहरूलाई भने, “बलवान अिन साहसी
बन। भयभीत नहौं। म ितमीहरूलाई देखाउनेछु जो परमप्रभुले ती शत्रुहरू
प्रित गनर् ुहुनेछ जोिसत ितमीहरू भिवष्यमा लड्नेछौ।”

26 त्यसपिछ यहोशूले ती पाँच राजाहरूलाई मार।े ितनीहरूको
शरीरलाई ितनले पाँचवटा रूखमा झुण्ड्याइ िदए। यहोशूले साँझ
नभएसम्म ितनीहरूलाई रूखम ैझुिण्ड्याएर राखे। 27 सूयार्स्तको

यहोशू 9:19 147 यहोशू 10:27



11

समयमा यहोशूले उसका मािनसहरूलाई रूखहरूबाट मृत शरीरहरू तल
झानेर् आदेश िदए। ितनीहरूले मृत शरीरहरू त्यही गुफामा फ्याँिक िदए
जहाँ स्वंय राजाहरू लुकेका िथए अिन गुफालाई ठूला ढुङ्गाहरूले छोपेका
िथए। ती ढुङ्गाहरू आजसम्म त्यहीं छन्।

28 त्यसिदन यहोशूले मके्कदालाई परास्त गर।े यहोशूले त्यस शहरका
राजा र प्रजा सबलैाई मािर िदए। त्यहाँ मािनसहरू कोही जीिवत
छािडएन। यहोशूले यरीहोका राजा प्रित जे गरकेा िथए त्यस्त ैमकै्कदाका
राजा प्रित गर।े

दिक्षणीदिक्षणी शहरहरूलाईशहरहरूलाई िलएकोिलएको

29 त्यसपिछ यहोशू अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरूले मके्कदाबाट
यात्रा गर।े ितनीहरू िलब्ना गए अिन त्यस शहर मािथ आक्रमण गर।े 30

परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूलाई शहर अिन त्यसका राजालाई
परािजत गराइिदनु भयो। इस्राएलका मािनसहरूले त्यस शहरका प्रत्येक
मािनसहरूलाई मार।े एउटा मािनस पिन जीउँदो रहेनन्। अिन यरीहोका
राजालाई गर ेजस्त ैयहोशूले त्यस राजालाई पिन गर।े

31 त्यसपिछ यहोशू अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरूले िलब्ना छाडे
अिन लाकीश ितर गए। यहोशू अिन ितनका सेनाले त्यो शहरको चारिैतर
छाउनी बसाए अिन त्यस मािथ आक्रमण गर।े 32 लाकीश शहर परास्त
गनर् परमप्रभुले ितनीहरूलाई सहयोग गनर् ु भयो। ितनीहरूले त्यस
शहरलाई दोस्रो िदनमा परास्त गर।े इस्राएलीहरूले त्यस शहरका प्रत्येक
मािनसहरूलाई मािरिदए जसरी ितनीहरूले िलब्नामा मारकेा िथए। 33

गेजेरका राजा होराम लाकीशलाई सहायता गनर् ु आए, तर यहोशूले ितनी
र ितनका सेनालाई पिन परास्त गर।े ितनीहरू मध्ये एक जनालाई पिन
जीिवत छािडएन।

34 तब यहोशू अिन इस्राएलका समस्त सेनाहरू लाकीश देिख
एग्लोनतफर्  यात्रा गर।े ितनीहरूले एग्लोनको चारिैतर छाउनी बसाए अिन
त्यस मािथ आक्रमण गर।े 35 त्यसिदन ितनीहरूले शहरमा अिधकार गरे
अिन शहरका सब ैमािनसहरूलाई मािरिदए। यो त्यस्त ैकुरा िथयो जो
ितनीहरूले लाकीश प्रित गरकेा िथए।

36 त्यसपिछ यहोशू अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरूले एग्लोन देिख
हेब्रोनको यात्रामा गए। तब ितनीहरूले हेब्रोन मािथ आक्रमण गर।े 37

ितनीहरूले हेब्रोन निजकका सब ैस-साना शहरहरू कब्जा गर।े
इस्राएलीहरूले त्यस शहरका राजा अिन सब ैमािनसहरूलाई मािरिदए।
एकजना मािनसलाई पिन जीिवत राखेनन्। यो त्यस्त ैभयो जस्तो
ितनीहरूले एग्लोन प्रित गरकेा िथए। ितनीहरूले शहरलाई ध्वंश पारे
त्यहाँ जो िथए सब ैमािरए।

38 तब यहोशू अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरू दबीरितर फकेर् र गए र
त्यस शहरलाई आक्रमण गर।े 39 ितनीहरूले त्यो शहर, त्यसका राजा
अिन दबीर निजकका सब ैससाना शहरहरू अधीनमा िलए। ितनीहरूले
त्यस शहरमा भएका हरके मािनसलाई मार।े कसलैाई पिन जीिवत
छािडएन। इस्राएलका मािनसहरूले दबीर अिन त्यसका राजालाई त्यसै
गर ेजस्तो ितनीहरूले हेब्रोन अिन त्यहाँका राजालाई गरकेा िथए। यो
त्यस्त ैकुरा िथयो जस्तो ितनीहरूले िलब्ना अिन त्यसका राजाप्रित
गरकेा िथए।

40 यसरी यहोशूले पहाडी देश, नेगेब, पिश्चमी तराई, अिन पूवीर्
तराईका शहरका सब ैराजाहरूलाई परास्त गर।े परमप्रभु इस्राएलका
परमेश्वरले यहोशूलाई सब ैमािनसहरूलाई मािरिदनु भन्नु भएको िथयो।
यसथर् यहोशूले ती स्थानहरूमा कसलैाई पिन जीिवत छाडेनन्।

41 यहोशूले कादेशबनेर् देिख गाजा सम्मका समस्त शहरहरू
अिधकारमा ल्याए। ितनले गोशेन देिख (िमश्रदेशमा) िगबोन सम्मका सबै
शहरहरू कब्जा गर।े 42 यहोशूले ती सब ैशहरहरू अिन ितनीहरूका
राजाहरूलाई एकै चोिट अधीनमा िलए। यहोशूले यसो गर ेिकनभने,
परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले इस्राएलका िनिम्त यदु्ध गिररहनु भएको
िथयो। 43 त्यसपिछ यहोशू अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरू िगलगालमा
आफ्ना छाउनीमा फिर्कए।

उत्तरीउत्तरी शहरहरूलाईशहरहरूलाई परास्तपरास्त गरगरेे

हासोरका राजा याबीनले जो भयो त्यस िवषयमा सब ैकुरा
सुने। यसथर् ितनले अनेक राजाहरूका सेनाहरूलाई साथ
बोलाउने िनिश्चय गर।े याबीनले मादोनका राजा, योबाब

िशम्रोनका राजा, आक्षापका राजा, 2 अिन उत्तरका पहाडी देश र
मरुभूिमका राजाहरूलाई संन्देश पठाए। याबीनले िकन्नरते, नेगेव अिन
पिश्चमी तराईका राजाहरूलाई संन्देश पठाए। याबीनले पिश्चमका नाफोत-
दोरका राजालाई पिन सन्देश पठाए। 3 याबीनले त्यो सन्देश पूवर्मा पिन
पिश्चममा भएका कनानी राजाहरूलाई त्यो संन्देश पठाए। ितनले एमोरी,
िहत्ती, पिरज्जी अिन पहाड देशमा बस्ने यबूसी मािनसहरूलाई पिन
संन्देश पठाए। ितनले िमस्पा निजकको हेमोर्न पवर्त मुिन बस्ने िहव्वी
मािनसहरूलाई पिन संन्देश पठाए। 4 यसकारण यी सब ैराजाहरूका
सेनाहरू साथ आए। त्यहाँ अनेक योद्धाहरू, अिन अनेक घोडा एवं
रथहरू िथए। यो एक अत्यन्त िवशाल सेना खचाखच देिखन्थ्यो िक
त्यहाँ समुद्रको िकनारमा भएका बालुवाका कणहरू जस्त ैअनेक
मािनसहरू िथए।

5 ती सब ैराजाहरू इस्राएलको िवरूद्धमा एक साथ जम्मा भए।
ितनीहरू एक साथ आए अिन इस्राएलीिसत यदु्ध गनर् मेरोम नदी छेऊमा
एक साथ छाउनी लगाए।

6 तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, “त्यो सेनादलिसत नडरा।
भोिल यही समयमा ितमीहरूले ितनीहरूका घोडाहरूलाई लङ्गडा बनाइ
सकेका हुनेछौ अिन ितनीहरूका सब ैरथहरू जलाइसकेका हुनेछौ।”

7 यहोशू अिन ितनका सम्पूणर् सेनाले शत्रुलाई उदेक बनाए।
ितनीहरूले शत्रुलाई मेरोम नदीमा आक्रमण गर।े 8 परमप्रभुले
ितनीहरूलाई इस्राएलको िनिम्त परास्त पािरिदनु भयो। इस्राएलका
सेनाले ितनीहरूलाई मािरिदए अिन ितनीहरूलाई महान सीदोन,
िमश्रपोत ममै अिन पूवर्मा िमस्पा बेंसी सम्म खेदे। इस्राएलका सेनाहरू
शत्रुहरूका एकजना पिन जीिवत नरहुन्जेल सम्म लडे। 9 यहोशूले त्यही
गर ेजो परमप्रभुले ितनलाई गनर् ु भन्नु भएको िथयो। यहोशूले ितनीहरूका
घोडाका खटु्टाकािट िदए र ितनीहरूका रथहरू जलाइिदए।

10 त्यसपिछ यहोशू फिर्कर अिन हासोर शहरलाई कब्जा गर।े
यहोशूले हासोरका राजालाई मािरिदए।(हासोर ती सब ैराज्यहरूका
अगुवा िथए जो इस्राएल िवरूद्ध लडे।) 11 इस्राएलका सेनाले त्यस
शहरका प्रत्येक मािनसलाई मािरिदए। ितनीहरूले सब ैमािनसहरूलाई
पूणर्रूपले नष्ट गिरिदए। त्यहाँ कोही पिन जीिवत छािडएनन्। त्यसपिछ
ितनीहरूले शहर जलाइिदए।

12 यहोशूले यी सब ैशहरहरूलाई अधीनमा िलए। ितनले ितनीहरूका
सब ैराजाहरूलाई मािरिदए। यहोशूले ती शहरहरूमा भएका हरके
चीजहरू पूणर्रूपले नष्ट गिरिदए। ितनले परमप्रभुका दास मोशाले आज्ञा
िदए अनुसार यसो गर।े 13 तर इस्राएलका सेनाहरूले पवर्तहरूमािथ
िनमार्ण भएका शहरहरू जलाएनन्। पवर्तमा िनिर्मत शहर हासोर
ितनीहरूले जलाए। यो शहर यहोशूले जलाएको हो। 14 इस्राएलका
मािनसहरूले शहरमा भेट्टाएका सब ैचीजहरू आफ्न ैिनिम्त राखे।
ितनीहरूले सब ैपशुहरू राखे जो ितनीहरूले शहरमा पाएका िथए। तर
ितनीहरूले त्यहाँका सब ैमािनसहरूलाई मार।े ितनीहरूले कुन ैपिन
मािनसलाई जीिवत रहन िदएनन्। 15 धेर ैअिघ परमप्रभुले उहाँका दास
मोशालाई यसो गनेर् आज्ञा िदनु भएको िथयो। तब मोशाले यहोशूलाई यो
गनर् आज्ञािदए। यहोशूले ती सब ैकुराहरू गर ेजो परमप्रभुले मोशालाई
भन्नु भएको िथयो। कुन ैआदेशहरूमा ितनी िशिथल भएनन्।

16 यसरी यहोशूले सम्पूणर् देशमा अिधकार गर।े पहाडी देश नेगेव,
गोशेनका सब ैके्षत्र, पिश्चमी तराईका के्षत्र, यदर्न बेंसी अिन इस्राएलका
पवर्तहरू र निजकका सम्पूणर् पवर्तलाई ितनले िनयन्त्रणमा िलए। 17

सेइरको निजकको हालाक पवर्त देिख हेमोर्न पवर्तमुिनको लबानोन
बेंसीको बाल-गादसम्मका सब ैभूिम यहोशूको अिधकारमा िथयो।
यहोशूले त्यस देशका सब ैराजाहरूलाई समातेर मािरिदए। 18 यहोशू ती
राजाहरूको िवरूद्ध धेर ैबषर् लडे। 19 देश भिरमा एउटा शहरले मात्र
इस्राएलिसत शािन्त-सम्झौता गयोर्। त्यो िहव्वीहरूको शहर िगबोन िथयो।
अरू सब ैशहरहरू यदु्ध िजतेर िलएका हुन। 20 परमप्रभुले चाहनु हुन्थ्यो
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िक ती मािनसहरूले सोचुन् िक ितनीहरू शिक्तशाली िथए। तब ितनीहरू
इस्राएलको िवरूद्ध लडाइँ गनेर्छन्। यस प्रकारले उहाँले ितनीहरूलाई
िबना दया नष्ट गनर् सक्नु हुनेछ। उनले ितनीहरूलाई त्यस प्रकारले नष्ट
गनर् सक्नेछन्, जुन प्रकारले परमप्रभुले मोशालाई गनर् ु भनी आज्ञा िदनु
भएको िथयो।

21 अनाकी मािनसहरू हेब्रोन, दबीर, अनाब, यहूदा र इस्राएलका
सारा पहाडी देशमा बस्थे। यहोशू ितनीहरू िवरूद्ध लडे अिन ती सबै
मािनसहरू र ितनीहरूका शहरहरूलाई पूणर् रूपले नष्ट गिर िदए। 22

इस्राएलमा कुन ैअनाकी मािनसलाई जीिवत छािडएन। अनाकी
मािनसहरू जसलाई जीिवत छािडए ती गाजा, गात अिन अश्दोदिभत्र
िथए। 23 यहोशूले इस्राएलको सम्पूणर् भूिमलाई परमप्रभुले मोशालाई धेरै
अिघ भन्नु भए कै तरीकामा आफ्नो अिधकारमा िलए। अिन यहोशूले
इस्राएलका कुल समूहहरूमा ती भूिमहरू िवभाजन गर।े आिखरमा, यदु्ध
अन्त भयो अिन त्यो भूिममा शािन्त कायम भयो।

इस्राएलद्वाराइस्राएलद्वारा परास्तपरास्त गिरएकागिरएका राजाहरूराजाहरू

इस्राएलका मािनसहरूले यदर्न नदीको पूवर्तफर् को भूिममा
अिधकार गरकेा िथए। अनोर्नको बेंसी देिख हेमोर्न पवर्तसम्म
अिन यदर्नको बेंसी तफकार् पूवर् ितरका सम्पूणर् भूिम

ितनीहरूका िथए। यो भूिम िलनका िनिम्त इस्राएलका मािनसहरूले
परास्त गरकेा सब ैराजाहरू यस प्रकार छन्;

2 ितनीहरूले हेशबोन शहरमा बस्ने एमोरी राजा सीहोनलाई परास्त
गर।े ितनले अरोएर के्षत्रदेिख अनोर्न कन्दराको बीच हँुद ैअिन िगलादको
आधा हँुद ैयब्बोक कन्दरासम्म जुन चाँिह ितनीहरूको अमोरीहरूिसत
सीमाना िथयो, शासन गथेर्। 3 उसले यदर्न बेसीको पूवर् िकन्नरतेको झील
देिख िलएर खारा समुद्र अिन बेत्यशीमोतको दिक्षणितर िलएर िपसगाको
पहाडहरू सम्म राज्य गदर्थे।

4 ितनीहरूले बाशानका राजा ओगलाई पिन परास्त गर।े ओग रपाई
मािनसहरूबाट िथए। ितनी अस्तारोत अिन एद्रई भूिममा बस्थे। 5

ओगले हेमोर्न पवर्त, सलका अिन बाशानका समूणर् के्षत्रमा शान गर।े
ितनको भूिमको सीमाना त्यहाँ अन्त हुन्थ्यो जहाँ गशूर अिन माका ती
मािनसहरू बस्दथे। ओगले िगलादका आधा भूिममा पिन शासन गर।े यो
भूिम हेश्बोनका राजा सीहोनको इलाकाको सीमानासम्म िथयो।

6 परमप्रभुका दास मोशा अिन इस्राएलका मािनसहरूले यी सबै
राजाहरूलाई परास्त गर।े अिन मोशाले त्यो भूिम रूबेनका कुल समूह,
गादका कुल समूह अिन मनश्शेका आधा कुल समूहलाई िदए। मोशाले
ितनीहरूलाई त्यो भूिम ितनीहरूको आफ्न ैनाउँमा गिरिदए।

7 यहोशू अिन इस्राएलीहरूले यदर्न नदीको पिश्चमको भूिमहरूका
राजाहरूलाई परािजत गर।े अिन यहोशूले यो मािनसहरूलाई िदए अिन
यसलाई बाह्र कुल समूहमा िवभािजत गिरिदए। यो भूिम उत्तरमा लेबनान
बेंसीको बालगाल देिख दिक्षणमा पवर्त हालाकसम्म जुन (पूवर्ितर) सेईर
(एदोम) ितर अिघ बढ्द ैिवस्तािरत िथयो। 8 यसमा पहाडी देश, पिश्चमी
तराई, यदर्न बेंसी पूवीर् पवर्तहरू, मरुभूिम अिन नेगेब सिम्मिलत िथए। यो
भूिम त्यो िथयो जहाँ िहत्ती, एमोरी, कनानी, पिरज्जी, िहव्वी अिन यबूसी
मािनसहरू बस्थे। यहाँ इस्राएलका मािनसहरूले परास्त गरकेा
राजाहरूको सूची छः

9 यरीहोका राजा: 1
बेतेल नजीकका ऐका राजा: 1
10 यरूशलेमका राजा: 1
हेब्रोनका राजा: 1
11 यमूतर्का राजा: 1
लाकीशका राजा: 1
12 एग्लोनका राज: 1
गेजेरका राज: 1
13 दबीरका राजा: 1
गेदेरका राजा: 1
14 होमार्का राज: 1
आरादका राजा: 1
15 िलब्नाका राजा: 1

अद्रदलुामका राज: 1
16 मके्कदाका राजा: 1
बेतेलका राजा: 1
17 तप्पूहका राज: 1
हेपेरका राजा: 1
18 अपेकका राजा: 1
लश्शारोनका राजा: 1
19 मादोनका राजा: 1
हासोरका राजा: 1
20 िशम्रोन-मोरनका राजा: 1
अक्षापका राजा: 1
21 तानाकका राजा: 1
मिगद्दोका राजा: 1
22 कादेशका राजा: 1
कमेर्लको योक्रामका राजा: 1
23 दोर पवर्तको दोरका राजा: 1
िगलगालको गोयीमका राजा: 1
24 ितसार्का राजा: 1

राजाहरूको मोठ संख्या: 31

अझसम्मअझसम्म निलएकोनिलएको भूिमभूिम

जब यहोशू अत्यन्त बृद्ध भए, परमप्रभुले ितनलाई भन्नुभयो,
“यहोशू तँ बृद्ध भइसकेको छस्, तर तैंले अझ्झ धेर ैभूिम
अिधकारमा ल्याउनुछ। 2 त्यहाँ पिलश्तीहरू र

गश्शूरीहरूको भूिम अझ्झ ैबाँकी न ैछ, 3 भूिम िमश्रको िशहोर नदीदेिख
िलएर एक्रोनको सम्म अिन उत्तरितरको भूिम सम्म छ। भूिम अझ्झ ैपिन
कनानी मािनसहरूद्वारा अिधकार भइरहेको छ। पिलश्तीहरूको पाँच
अगुवाहरू गाजी, अश्दोदी, अश्कलोनी, गात अिन एक्रोनलाई नष्ट भएको
छैन, न ता अव्वी मािनसहरूलाई, 4 जो दिक्षणितर बस्छन्।
कनानीहरूको सब ैभूिम (जुन चाँिह सीदोनीहरूको हो) देिख िलएर अपेक
सम्म, जहाँ सम्म एमोरीहरूको सीमानामा पछर् । 5 अिन गीबालीहरूको
भूिम लबानोनको बाल गादको पूवर्ितर देिख िलएर हेमोर्को पवर्तको मुिन
देिख लेबो-हमात प्राप्त गनर् अझ ैबाँकी न ैछ।

6 “सब ैसीदोनी मािनसहरू, पिन जो लबानोनको पहाडी भूिमदेिख
िलएर िमश्रपोत ममैसम्म बस्दछन्। म यी सब ैमािनसहरूलाई
इस्राएलीहरूका िनिम्त भगाइिदनेछु। मलेै आज्ञा गर ेझैं भूिम ितनीहरूको
उत्तरािधकार अनुसार इस्राएलीहरूको बीचमा बाँिडदेऊ। 7 अब नौं कुल
समूहहरू अिन मनश्शेका आधा कुल समूहको माझ भूिम िवभाजन गर।”

भूिमभूिम-िवभाजनिवभाजन

8 रूबेन, गाद अिन मनश्शेका अकोर् आधा कुल समूहहरूले सबै
ितनीहरूका भूिम अिघन ैिलइसकेका िथए। परमप्रभुका दास मोशाले
ितनीहरूलाई यदर्न नदी पूवर्को भूिम िदए। 9 ितनीहरूको भूिम आरोएर
देिख शुरू भएर अनोर्नको बेंसी अिन बेंसीको िबचमा भएको शहर सम्म
िथयो। अिन त्यसमा मेदबा देिख दीबोन सम्मको सम्पूणर् भूिम सिम्मिलत
िथए। 10 एमोरी मािनसहरूका राजा सीहोनले शासन गरकेा सबै
शहरहरू त्यस भूिममा िथए। ती राजाले हेश्बोनको शहरमा शासन गरकेा
िथयो। त्यो भूिम त्यो के्षत्रसम्म फैिलएको िथयो जहाँ एमोरी मािनसहरू
बस्थे। 11 िगलाद शहर पिन त्यस भूिममा िथयो। अिन त्यो के्षत्र जहाँ
गशूर अिन माकाका मािनसहरू त्यस भूिममा बस्दथे। सम्पूणर् हेमोर्न पवर्त
अिन सम्पूणर् बाशानका सलकासम्मको के्षत्र त्यस भूिममा िथयो। 12

बाशनमा ओगको सम्पूणर् राज्य िवगतमा जसले अश्तारोत र एद्रईहरूमा
शासन, गरकेा िथए। ओग रपाई मािनसहरूको अिन्तम िथए, मोशाले यी
मािनसहरूलाई आक्रमण गर ेअिन ितनीहरूको भूिम िलए। 13

इस्राएलका मािनसहरूले गेशूर अिन माकाका मािनसहरूलाई बािहर
िनक्लन बाध्य तुल्याएनन्। ती मािनसहरू अझसम्म इस्राएलका
मािनसहरू माझ बस्छन्।

14 लेवी कुल समूह मात्र त्यो एक िथयो। जसले कुन ैभूिम प्राप्त गरने।
बद्लामा लेवीका मािनसहरूले ती सब ैपशुहरू पाए जो आगोद्वारा
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15

परमप्रभु परमेश्वरलाई अपर्ण गिरएका िथए। यो त्यही िथयो जो परमप्रभुले
ितनीहरूलाई भाकल गनर् ु भएको िथयो।

15 मोशाले प्रत्येक कुल समूहलाई रूबेनका कुल समूहबाट केही भूिम
िदएका िथए। ितनीहरूले पाएको भूिम यो होः 16 यो भूिम अनोर्नको बेंसी
निजकको अरोएर मेदबा शहरसम्म िथयो। यसमा सम्पूणर् समतल भूिम
अिन बेंसी माझको शहर सिम्मिलत िथयो। 17 त्यो भूिम हेश्बोनसम्म
लगातार िथयो। यसमा समतल भूिमको सब ैशहरहरू सिम्मिलत िथयो।
ती शहरहरू दीबोन, बमोतबाल, बेतबाल्मोन, 18 यहसा, कदेमोत, र
मेपात, 19 िकयार्तमै, िसब्मा, डाँडाको बेंसी सेरथेशेहर, 20 बेतपोर,
िपसगाको पाखो अिन बेत्यशीमोत िथए। 21 यसरी त्यहाँका सब ैभूिममा
अिन सब ैके्षत्रमा एमोरी मािनसहरूका राजा सीहोनले शासन गथेर्,
सिम्मिलत िथए। ती राजाले हेश्बोनमा शासन गथेर्। तर मोशाले ितनलाई
अिन िमद्यानका अगुवाहरूलाई परास्त गरकेा िथए। ती अगुवाहरू एवी,
रकेेम, सूर, हूर अिन रबेा िथए। (यी सब ैअगुवाहरू एक साथ सीहोन
िवरूद्ध लडेका िथए।) यी सब ैअगुवाहरू त्यस देशमा बस्थे। 22

इस्राएलका मािनसहरूले बओरका छोरा िबलामलाई परास्त गर।े
(बालामले भिवष्य भन्नका िनिम्त जादकूो उपयोग गनेर् कोिशश गर।े)
इस्राएलका मािनसहरूले यदु्धमा धेर ैमािनसहरूलाई मार।े 23 जो भूिम
रूबेनलाई िदइएको िथयो त्यो यदर्न नदीको िकनारमा टुिङ्गइन्थ्यो। यसथर्
रूबेनलाई िदइएको भूिममा यी सब ैशहरहरू र सूचीमा भएका
ितनीहरूका खेतहरू सिम्मिलत िथए।

24 मोशाले गादका कुल समूहलाई िदएको भूिम यही हो। मोशाले यो
भूिम प्रत्येक कुल समूहलाई िदए।

25 याजेरको भूिम अिन िगलादका सम्पूणर् शहरहरू। ितनीहरूलाई
मोशाले रब्बाको निजकको अरोएरसम्म अिन अम्मोनीहरूका आधाभूिम
िदए। 26 त्यो भूिम हेश्बोन देिख रामत िमस्पा अिन बेतोनीम सम्मका
के्षत्रहरू सिम्मिलत िथए। त्यो भूिम महनोम देिख दबीरको सीमानासम्म
िथयो। 27 त्यस भूिम बेथाराम बेंसी, बेतिनम्रा सुक्कोत, र सापोन
सिम्मिलत िथए। अन्य भूिम जो सीहोन, हेश्बोनका राजाले शासन गरकेा
िथए यो सब ैभूिम सिम्मिलत िथयो। यो भूिम यदर्न नदीको पूवर्तफर्  र
गालील समुद्रको छेउसम्म िथयो। 28 यी सब ैभूिमहरू जो मोशाले
गादका कुल समूहलाई िदएका िथए। त्यो भूिममा सूचीमा भएका सबै
शहरहरू सिम्मिलत िथए। मोशाले त्यो भूिम प्रत्येक कुल समूहलाई
िदएका िथए।

29 मोशाले मनश्शेका आधा कुल समूहलाई िदएको भूिम यही हो।
मनश्शेको कुल समूहका सब ैकुलका आधाले यो भूिम प्राप्त गरःे

30 त्यो भूिम महनोमबाट शुरू भएको िथयो। त्यो भूिममा सम्पूणर्
बाशान सम्मा, र बाशानका राजा ओगले शासन गरकेा सम्पूणर् भूिम,
बाशान र याईरका सब ैशहरहरू सिम्मिलत िथए। (त्यहाँ जम्मा साट्ठीवटा
शहरहरू िथए।) 31 त्यो भूिममा िगलादको आधा, अश्तारोत अिन एद्रेई-
ओगको राजधानीविरपरीका शहरहरू पिन सिम्मिलत िथए। यी सबै
भूिमहरू मनशशेका छोरा माकीरका कुललाई िदए। ती छोराहरू मध्ये
आधाले यो भूिम प्राप्त गर।े

32 मोशाले यी सब ैभूिम ती कुल समूहहरूलाई िदए, मोशाले यसो गरे
जब मािनसहरू मोआबको समतल भूिमको छाउनीमा बसेका िथए। यो
यरीहोको पूवर् यदर्न नदी पारी िथयो। 33 मोशाले लेवी कुल समूहलाई
कुन ैपिन भूिम िदएनन्। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले प्रितज्ञा गनर् ु
भएको छ िक उहाँ स्वय ंलेवी कुल समूहका िनिम्त भेट्नु हुनेछ।

पूजाहारी एलाजार, नूनका छोरा यहोशू अिन इस्राएलका सबै
कुल समूहका अगुवाहरूले कनानमा कुन चािह भूिम
मािनसहरूलाई िदने भिन िनणर्य गर।े 2 परमप्रभुले धेर ैअिघ

त्यो तिरका मोशालाई आज्ञा गनर् ु भएको िथयो जुन तिरकाले उहाँ चाहनु
हुन्थ्यो, िक मािनसहरूले आफ्ना भूिम छानुन्। साढे नौं कुल समूहका
मािनसहरूले कुन भूिम कस-कसले पाउने सो िनणर्य गनर्का िनिम्त िचट्ठा
लगाए। 3 मोशाले अिघन ैअढाई कुल समूहलाई यदर्न नदीको पूवर् ितरको
भूिम ितनीहरूलाई िदइसकेका िथए। तर अन्य मािनसहरूलाई िदए जस्तै
लेवी कुल समूहलाई कुन ैभुिम िदइएन। 4 ती बाह्र कुल समूहहरूलाई
ितनीहरूकै भूिम पाए। यूसुफका छोराहरू दइु कुल समूहमा िवभाजन
भएका िथए मनश्शे अिन एप्रैम। अिन प्रत्येक कुल समूहले केही भूिम प्राप्त
गर।े तर लेवी कुल समूहका मािनसहरूलाई कुन ैभूिम िदइएन।

ितनीहरूलाई बस्नका िनिम्त केवल केही शहरहरू िदए। अिन यी
शहरहरू प्रत्येक कुल समूहका भूिममा िथए। ितनीहरूलाई आफ्ना
पशुहरू अिन खेतहरू पिन िदइयो। 5 परमप्रभुले मोशाद्वारा आज्ञा गरे
अनुसार इस्राएलको मािनसहरूले भूिम िवभािजत गर।े

कालकालेेबलबलेे आफ्नोआफ्नो भूिमभूिम प्राप्तप्राप्त गरगरेे
6 एकिदन यहूदाका कुल समूहबाट केही मािनसहरू िगलगालमा

यहोशूकहाँ गए। ती मािनसहरू मध्ये एकजना कनज्जी-यपुन्नेका छोरा
कालेब िथए। कालेबले यहोशूलाई भने, “परमप्रभुले कादेशबनेर्मा तपाई ंर
मेरो िवषयमा उहाँको दास मोशालाई भन्नु भएका कुराहरू तपाईलंाई याद
छ। 7 हामी जहाँ जाँद ैिथयौं परमप्रभुका दास मोशाले मलाई भूिम हेनर्
पठाउनुभयो। त्यस समयमा म चालीस बषर्को िथएँ। जब म फकेर्ं , जो
यसको बारमेा ईमान्दारी साथ मलेै अनुभव गरकेो िथएँ। मलेै मोशालाई
भने। 8 ती अन्य मािनसहरू जो मिसत गएका िथए ितनीहरूले
मािनसहरूलाई ती कुराहरू भने जसले ितनीहरूलाई भयभीत तुल्याए।
तर म साँच्ची न ैिवश्वास गरें िक परमप्रभुले त्यो भूिम हामीलाई िदनुहुनेछ।
9 यसकारण त्यसिदन मोशाले मिसत एउटा प्रितज्ञा गर।े ितनले भने,
‘त्यो भूिम जहाँ ितमी गयौ त्यो ितम्रो हुनेछ। ितम्रा छोरा-छोरीहरू सदाका
िनिम्त त्यो भूिमको मािलक हुनेछन्। म त्यो भूिम ितमीलाई िदनेछु।
िकनभने ितमीले साँच्चै न ैपरमप्रभु, मेरा परमेश्वर मािथ िवश्वास गरकेा छौ।’

10 “अिहले, परमप्रभुले भन्नु भए अनुसार पैंतालीस बषर् सम्म उहाँले
मलाई जीिवत राख्नु भएको छ। त्यस समयमा हामी सब ैमरुभूिममा
िबनाकाम घुिम-िहँड्यौं। अिहले म पचासी बषर् पुगें। 11 म अझ ैउितकै
बिलयो छु जितबेला मोशाले मलाई बािहर पठाएका िथएँ। म त्यसबेला
जस्त ैआज पिन यदु्ध गनर् सक्छु। 12 यसथर् अब मलाई त्यो पहाडी देश
िदनुहोस् जो परमप्रभुले धेर ैअिघ मलाई वचन िदनु भएको िथयो।
त्यससमय तपाईलें सुन्नु भयो िक शिक्तशाली अनाकी मािनसहरू त्यहाँ
बस्थे। अिन शहरहरू अत्यन्त ठूला र सुरिक्षत िथए। तर अब, हुन सक्छ,
परमप्रभु मेरो साथ हुनुहुन्छ अिन परमप्रभुले भन्नु भए झैं त्यो भूिम म िलने
छु।”

13 यहोशूले यपुन्नेका छोरा कालेबलाई आशीवार्द िदए। यहोशूले
ितनलाई आफ्न ैहुने गरी हेब्रोन शहर िदए। 14 अिन त्यो शहर अझ पिन
किनज्जी यपुन्नेका छोरा कालेबको अधीनमा छ िकनभने उसले परमप्रभु
इस्राएलका परमेश्वर प्रित िवश्वास गर ेअिन उहाँको आदेश पालन गर।े 15

पिहले त्यो शहरलाई िकतयर्बार् भिनन्थ्यो। शहरको नाउँ अनाकी
मािनसहरू मध्ये सब ैभन्दा महान मािनस अबार्को नाउँमा रािखएको
िथयो।
त्यसपिछ, त्यो भूिममा शािन्त छायो।

यहयहूूदाकादाका िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

त्यो भूिम जो यहूदालाई िदइएको िथयो त्यो कुल समूहका
माझ िवभाजन गिरयो। त्यो भूिम एदोमको सीमानासम्म अिन
दिक्षणमा तेमानको सीन मरुभूिमसम्म फैिलएको िथयो। 2

यहूदाको भूिमको दिक्षणी सीमाना खारा समुद्रको दिक्षण अन्त देखी शुरू
भएको िथयो। 3 सीमाना अक्रब्बीन िछरूवोर्को दिक्षणबाट जीन मरुभूिम
तफर्  अिन मािथ कादेश ितर यसको दिक्षणितरबाट हँुद ैहेस्रोन कटेर
अद्दारसम्म अिन त्यहाँबाट ककार्सम्म गयो। 4 यो सीमाना िमश्रको
खोला अज्मोन ितर बडेर गएको िथयो। अिन त्यसपिछ भूमध्य सागर
तफर्  अिघ बढेको िथयो। यो ितनीहरूको दिक्षणी सीमाना हो।

5 ितनीहरूको पूवीर् सीमाना खारा समुद्र िकनार देिख त्यो के्षत्र सम्म
फैिलएको िथयो, जहाँ यदर्न नदी, खारा समुद्र िभत्र बहन्थ्यो।
ितनीहरूको उत्तरी सीमाना त्यो के्षत्रबाट शुरू भएको िथयो, जहाँ यदर्न

नदी खारा समुद्र िभत्र प्रवेश गथ्योर्। 6 बेथोग्लमदेिख उत्तरमा बेतराबा
सम्म सीमाना फैिलएको िथयो। त्यो सीमाना बोहनको चट्टान िछचलेर
गएको िथयो। (बोहन: रूबेनका छोरा िथए।) 7 उत्तरी सीमाना आकोर
वेशीदेिख दबीरको उकालोसम्म छ। तब सीमाना उत्तरतफर्  सोजो
िगलगाल ितर गएको िथयो। िगलगाल बाटोको अकोर् पिट्ट छ जुन
अदमु्मीम पवर्त भएर गएको छ। त्यो सानो खोलाको दिक्षण पिट्ट िथयो।
त्यो सीमाना एन्शेमेशको खोला पिछिल्तर गएको िथयो। त्यो सीमाना
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एन्शेगेलमा अन्त भएको िथयो। 8 त्यसपिछ त्यो सीमाना यबूसी शहरको
दिक्षणी छेउबाट िहन्नोम बेंसी भएर गएको िथयो। (त्यो यबूसी शहरलाई
यरूशलेम भिनन्थ्यो।) त्यस स्थानमा त्यो सीमाना िहन्नोम बेंसीको
पिश्चममा भएको पहाडको चुचुरो ितर गएको िथयो। यो रपाई ंबेंसीको
उत्तरतफर्  अन्तमा िथयो। 9 त्यस स्थान देिख त्यो सीमाना नेप्तोहको
पानीको तलाउ तफर्  गएको िथयो। त्यस पिछ त्यो सीमाना एप्रोन
निजकका शहरहरू ितर गएको िथयो। त्यस स्थानमा त्यो सीमाना घुमेर
बाला ितर गएको िथयो। (बालालाई िकयर्त्यारी पिन भिनन्छ।) 10

बालामा त्यो सीमाना पिश्चम तफर्  घुमेको िथयो। अिन सेईरको पहाडी देश
तफर्  गएको िथयो। त्यो सीमाना यारीम पवर्त (कसालोन)को उत्तरी
छेउसम्म भएर तलितर बेतशेमेश ितर फैिलएको िथयो। त्यहाँ देिख त्यो
सीमाना ितम्रामा पार गररे गएको िथयो। 11 सीमाना एक्रोनको उत्तरी
पहाड भएर फैिलएको छ। त्यस सीमाना बाला पवर्त पार भएर िशक्करोन
ितर सोझैं यब्नेल भएर भूमध्य सागरमा अन्त भएको िथयो। 12 भूमध्य
सागर यहूदको भूिमको पिश्चमी सीमाना िथयो। यसरी यहूदाको भूिम यी
चार सीमानाहरू िभत्र िथयो। यहूदाका कुलहरू यो के्षत्रमा बस्थे।

13 यहोशूले यपून्नेको छोरो कालेबलाई यहूदाको िनिम्त तोिकएको
के्षत्रिभत्रको केही भूिम परमप्रभुले भन्नु भए झैं न ैिदए। ितनले अबार्
िकयार्वार्को शहर (जसलाई हेब्रोन शहर भिनन्छ) अनाकका िपताले
ितनलाई िदए। 14 कालेबले हेब्रोनमा बसेका तीन अनाकी वंशीहरूलाई
त्यो स्थान छोड्न बाध्य तुल्याए। ती वंशहरू शेश,ै अहीमन र तल्म ैिथए।
ितनीहरू अनाक वंशका िथए। 15 त्यसपिछ कालेब दबीर िनवासीहरूको
िवरूद्ध अिघबढे (पिहला, दबीरलाई कीयर्त सेपेर पिन भिनन्थ्यो।) 16

कालेबले भने, “म कीयर्त सेपेर मािथ आक्रमण गनर् चाहन्छु। म मेर ेछोरी
अक्सालाई त्यस मािनसलाई िदनेछु जसले आक्रमण गररे त्यो शहरलाई
परास्त गछर् । म त्यस मािनसलाई मेरो छोरी िववाह गनर् िदनेछु।”

17 ओित्नएल कालेबका भाइ कनजका छोरा िथए। ओित्नएलले त्यो
शहरलाई परास्त गर,े यसकारण कालेबले आफ्नी छोरी अक्सालाई
ओित्नएलसँग िववाह गिरिदए। 18 जब अक्सा ओित्नएल कहाँ आई,
ओित्नएलले अक्सालाई भने ितम्रा बाबु कालेबिसत पानी भएको उब्जाउ
भूिमको िनिम्त िबन्ती गर। अक्सा आफ्ना िपताकहाँ गइन्। जब ितनी
आफ्नो गधाबाट ओिर्लइन्, कालेबले सोधे, “तँ के चाहन्छेस्?”

19 अक्साले उत्तर िदइन्, “मलाई एउटा आशीवार्द िदनुहोस्। तपाईलें
मलाई नेगवमा सूखा भूिम िदनुभयो। दयागरी मलाई पानी भएको केही
भूिम पिन िदनु होस्।” यसथर् ितनले चाहेको भूिम कालेबले िदए। ितनले
त्यो भूिमको पानीका मािथल्लो अिन तल्लो पोखरीहरू िदए।

20 यहूदाका कुल समूहले त्यो भूिम प्राप्त गर,े जो परमप्रभुले
ितमीहरूलाई िदन्छु भनी प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो। प्रत्येक कुल समूहले
भूिमको अशं पाए।
21 यहूदाका कुल समूहले नेगेबको दिक्षणी अशंका सब ैशहरहरू प्राप्त
गर।े यी शहरहरू एदोमको सीमाना निजकै िथए। यहाँ ती शहरहरूको
सूची छः
कब्सेल, एदेर, यागूर, 22 कीना, दीमोना, अदादा, 23 केदेश, हासोर,
ियत्नान, 24 जीप, तेलेम, बालोत, 25 हासोरादत्ता, िकरय्योथ-
हेस्रोन (हासोर), 26 अमान, शमार्, मोलादा, 27 हसगद्दा, हेशमोन,
बेत्पालेत, 28 हसशर् ूआल, बेशेबार्, िबज्योत्या, 29 बाला, ईम, एसेम,
30 एल्तोलद, कसील, होमार्, 31 िसक्लग, मदमून्ना, सन्सन्ना, 32

लबाओत, िशल्हीम, एन अिन िरम्मोन। त्यहाँ सबजसम्म उन्तीसवटा
शहर अिन ितनका सब ैखेतहरू िथए।

33 यहूदाका कुल समूहले पिश्चमी तराईमा भएका शहरहरू पिन पाए। ती
शहरहरूको सूची यहाँ छः
एश्तोल, सारा, अश्ना, 34 जानोह, एन्गन्नीम, तपूह, एनाम, 35 यमर् ूत,
अदलु्लाम, सोको, अजेका, 36 शारमै, अदीतमै, अिन गदेरा (गदेरोतेम)
त्यहाँ जम्मा चौधवटा शहरहरू अिन ितनका सब ैखेतहरू िथए।

37 यहूदाका कुल समूहलाई यी शहरहरू पिन िदइएः
सनान, हदाशा, िमग्दलाद, 38 िदलान, िमस्पे, योके्तल, 39 लाकीश,
बोस्कत, एग्लोन, 40 कोब्बन, लहमाम, िकतलीश, 41 गदेरोत,
बेत्दागान, नामा अिन मके्कदा। त्यहाँ जम्मा सोह्रवटा शहर अिन ती
विरपिरका सब ैखेतहरू िथए।

42 यहूदाका मािनसहरूले यी शहरहरू पिन पाएः

िलब्ना, एतेर, आशान, 43 ियप्ताह, अश्ना, नसीब, 44 कीला, अक्जीब
अिन मारशेा। त्यहाँ जम्मा नौंवटा शहर अिन ती विरपिरका खेतहरू
िथए। 45 यहूदाका मािनसहरूले एक्रोन शहर अिन यसका निजकका
सब ैस-साना शहरहरू र ती विरपिरका खेतहरू पिन प्राप्त गर।े 46

ितनीहरूले एक्रोनको पिश्चमको के्षत्र अिन अश्दोद निजकका सबै
खेतहरू अिन शहरहरू पिन पाए। 47 अश्दोद विरपिरका सब ैके्षत्र
अिन स-साना शहरहरू यहूदाको भूिमका अशं िथए। यहूदाका
मािनसहरूले गाजा विरपिरका के्षत्र अिन खेतहरू अिन त्यसका
निजकमा भएका शहरहरू पिन प्राप्त गर।े ितनीहरूको भूिम िमश्रको
नदीसम्म लगातार फैिलएको िथयो। अिन ितनीहरूको भूिम, भूमध्य
समुद्रको िकनारा छेउ-छाउ सम्म लगातार िथयो।

48 यहूदाका मािनसहरूलाई पहाडी देशका शहरहरू पिन प्रदान गर।े ती
शहरहरूको सूची यहाँ छः
शामीर, यत्तीर, सोको, 49 दन्ना, िकयर्त्सन्ना (दबीर), 50 अनाब,
एश्तमो, अनीम, 51 गोशेन, होलोन, अिन गीलोह। त्यहाँ जम्मा
एघारवटा शहरहरू अिन ती विरपिरका सब ैखेतहरू िथए।

52 यहूदाका मािनसहरूलाई यी शहरहरू पिन िदइयोः
अरब, दमुा, एशान, 53 यानर् ूम, बेत्तप्पूह, अपेका, 54 हुम्ता, िकयर्तबार्
(हेब्रोन) अिन सीओर। त्यहाँ नौंवटा शहरहरू र ती विरपिरका सबै
खेतहरू िथए।

55 यहूदाका मािनसहरूलाई यी शहरहरू पिन िदइयोः
माओन, कमेर्ल, जीप, यूता, 56 ियज्रेल, योक्दाम, जानोह, 57 कैन,
िगबा अिन ितम्ना। त्यहाँ जम्मा दशवोटा शहरहरू अिन ती विरपिरका
खेतहरू िथए।

58 यहूदाका मािनसहरूलाई यी शहरहरू पिन प्रदान गिरएः
हल्हूल, बेत्सर, गदोर, 59 मारात, बेतनोत, एल्तकोन। सबजम्मा
त्यहाँ छवटा शहरहरू अिन ती विरपिरका सब ैखेतहरू िथए।
60 यहूदाका मािनसहरूलाई (रब्बा अिन िकयर्तबाल जोिकयर्त्यारीम)
यी दइु शहरहरू पिन िदइए।

61 यहूदाका मािनसहरूलाई मरुभूिममा भएका शहरहरू पिन िदइए।
यहाँ ती शहरहरूको सूचीछः
बेतराबा, िमद्दीन, सकाका, 62 िनब्शान, नूनको शहर अिन एनगदी।
त्यहाँ जम्मा छवटा शहरहरू अिन ती विरपिरका सब ैखेतहरू िथए।
63 यहूदाका सेना यरूशलेममा बसेका यबूसी मािनसहरूलाई बािहर

िनक्लन बाध्य तुल्याउन सामथर् भएनन्। यसथर् आजसम्म यरूशलेममा
यहूदाका मािनसहरू माझ यबूसी मािनसहरू बस्छन्।

एप्रैमएप्रैम अिनअिन मनश्शमनश्शेेकाका िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

यो त्यो भूिम हो जो यूसुफका कुलले प्राप्त गर।े यो भूिम
यरीहो निजकै यदर्न नदीबाट शुरू भएर यरीहोको जल
के्षत्रसम्म लगातार फैिलएको िथयो।(यो यरीहोको ठीक पूवर्मा

िथयो।) यसको सीमाना यरीहो देिख मािथ ितर बेतेलको पहाडी देशसम्म
लगातार फैिलएको िथए। 2 त्यसपिछ त्यो सीमाना बेतेल (लाज) देिख
अरकीको सीमाना अतारोत तफर्  लगातार गएको िथए। 3 तब सीमाना
थल्पेतीको सीमानासम्म पिश्चमितर गयो। त्यो सीमाना िनम्न बेथोरोन
तफर्  गएको िथए। त्यसपिछ त्यो सीमाना गेजेर तफर्  गएर भूमध्य समुद्र
ितर फैिलएको िथयो।

4 यसरी मनश्शे अिन एप्रैमका मािनसहरूले आफ्ना भूिमप्राप्त गर।े
(मनश्शे अिन एप्रैम यूसुफका छोराहरू िथए।)

5 एप्रैमका मािनसहरूलाई िदइएको भूिम यो होः ितनीहरूको पूवीर्
सीमाना अत्रोतद्दार, उच्च बेथोरोनको निजकैबाट शुरू भएको िथयो। 6

अिन पिश्चमी सीमाना िमक्मतातबाट शुरू भएको िथयो। त्यो सीमाना
पूवर्ितर तानत्शीलो तफर्  घुमेर पूवर्ितर यानोहसम्म लगातार गएको िथयो।
7 त्यसपिछ त्यो सीमाना यानोह देिख तलितर अतारोत अिन नारासम्म
गएको िथयो। त्यो सीमाना यरीहोलाई नछोइ सम्म लगातार गएर यदर्न
नदीमा समाप्त भएको िथए। 8 त्यो सीमाना तप्पूह देिख पिश्चम ितर
कानाको बेसी तफर्  गएर समुद्रमा समाप्त भएको िथयो। यो सब ैभूिमहरू
एप्रैमका मािनसहरूलाई िदइएका भूिमहुन्। त्यस कुल समूहका प्रत्येक
वंशले यो भूिमको एक अशं पाए। 9 एप्रैमको सीमानाका अनेक शहरहरू
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वास्तवमा मनश्शेका सीमाना िभत्र िथए। तर एप्रैमका मािनसहरूले ती
शहरहरू अिन ती विरपिरका खेतहरू पाए। 10 तर एप्रैमका मािनसहरूले
कनानी मािनसहरूलाई गेजेर शहर छाड्न बाध्य तुल्याउन समथर्
िथएनन्। यसकारण कनानी मािनसहरू एप्रैमी मािनसहरू माझ बस्छन्।
तर कनानी मािनसहरू एप्रैमी मािनसहरूका दास भएका छन्।

तब मनश्शेका कुल समूहलाई भूिम िदइयो। मनश्शे यूसुफका
जेठा छोरा िथए। मनश्शेका जेठा छोरा माकीर िथए, जो
िगलादका िपता िथए। माकीर एकजना महान सिैनक िथए,

यसथर् िगलाद अिन बाशानका के्षत्रहरू माकीरका वंशलाई िदए। 2

मनश्शेका कुल समूहका अन्य वंशहरूलाई पिन भूिम िदए। ती कुलहरू
अबीएजेर, हेलेक, अस्रीएल, शेकेल, हेपेर अिन शमीदा िथए। यी सबै
मािनसहरू यूसुफका छोरा मनश्शेक अन्य छोराहरू िथए। यी मािनसका
कुलहरूले भूिमका आफ्ना अशं प्राप्त गर।े

3 सलोफाद हेपेरका छोरा िथए। हेपेर िगलादका छोरा िथए। िगलाद
माकीरका छोरा िथए अिन माकीर मनश्शेक छोरा िथए। सलोफदका कुनै
छोराहरू िथएनन् तर ितनका पाँच जना छोरी िथए। ितनीहरूको नाउँ
महला, नोआ, होग्ला, िमल्का अिन ितसार् िथयो। 4 ती छोरीहरू
एलीजार पूजाहारी, नूनका छोरा यहोशू अिन सब ैअगुवाहरूकहाँ गए। ती
छोरीहरूले भने, “परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो िक उहाँले हामीलाई
त्यसरी न ैभूिम िदउन् जसरी हाम्रा पुरूष नातेदारहरूलाई िदइन्छ।”
यसथर् ितनले परमप्रभुको आज्ञा पालन गर ेअिन छोरीहरूलाई केही भूिम
िदए। यसरी यी छोरीहरूले आफ्ना काकाहरूले जस्त ैआफ्नो भूिम पाए।

5 यसरी मनश्शेका कुल समूहका यदर्न नदीको पिश्चमतफर्  दशवटा
के्षत्रहरू अिन यदर्न नदीको अकोर् तफकार् िगलाद अिन बाशानका भूिमका
दइु अिधक के्षत्रहरू भए। 6 यसरी न ैमनश्शेका कुल समूहका यी
स्त्रीहरूले पिन पुरषहरूले जस्त ैभूिम प्राप्त गर।े िगलादको भूिम बाँकी
रहेका मनश्शेका सन्तानहरूलाई िदइयो।

7 मनश्शेका भूिमहरू आशेर अिन िमक्मतात माझको के्षत्रमा िथए। यो
शकेमको निजकै छ। यसको सीमाना दिक्षण तफर्  एन्तप्पूहको के्षत्रितर
गएको िथयो। 8 तप्पूह िवरपिरका भूिम मनश्शेका िथयो, तर तप्पूह शहर
ितनको िथएन। तप्पूह शहर मनश्शेको भूिमको सीमानामा िथयो अिन यो
एप्रैमका मािनसहरूको िथयो। 9 मनश्शेको सीमाना दिक्षण ितर कानाको
बेंसीसम्म लगातार िथयो। यो के्षत्र मनश्शेका कुल समूहको िथयो, तर
शहरहरू एप्रैमका मािनसहरूका िथए। मनश्शेको सीमाना नदीको उत्तर
तफर्  िथयो अिन यो पिश्चम तफर्  भूमध्य समुद्रसम्म फैिलएको िथयो। 10

दिक्षण तफर् को भूिम एप्रैमको िथयो। अिन उत्तर तफर् को भूिम मनश्शेको
िथयो। भूमध्य समुद्र पिश्चमी सीमानामा िथयो। त्यो सीमानाले उत्तरमा
आशेरको भूिम अिन पूवर्मा इस्साकारको भूिमलाई छोएको िथयो।

11 मनश्शेका मािनसहरूको इस्साकार अिन आशेर के्षत्रहरूमा
शहरहरू पिन िथए। बेत्शान, ियवलाम अिन विरपिरका स-साना शहरहरू
मनश्शेका कुल समूहको िथए। मनश्शेका मािनसहरू दोर, एन्दोर,
तानाक, िमगद्दो अिन ती शहरहरू विरपिरका स-साना शहरहरूमा पिन
बस्थे। ितनीहरू नापोतका तीन शहरहरूमा पिन बस्थे। 12 मनश्शेका
मािनसहरू ती शहरहरू परास्त गनर् समथर् भएनन्। यसथर् कनानी
मािनसहरू त्यहाँ बिसरहे। 13 तर इस्राएलका मािनसहरू शिक्तशाली
भए। जब यस्तो भयो तब ितनीहरूले कनानका मािनसहरूलाई आफ्ना
िनिम्त काम गनर् बाध्य तुल्याए। ितनीहरूले कनानी मािनसहरूलाई त्यो
भूिम छोड्न बाध्य तुल्याएनन्।

14 यूसुफका कुल समूहले यहोशूिसत बात गर ेर भने, “तपाईलें
हामीलाई भूिमको एक भाग मात्र िदनुभयो। जब हामी यित धेर ैसंख्यामा
छौं, परमप्रभुले ज्यादा संख्यामा आशीवार्द िदनु भएको छ, िक सम्पूणर्
भूिमबाट हामीलाई एक भाग मात्र िदयौ?”

15 यहोशूले ितनीहरूलाई उत्तर िदए, “यिद ितमीहरूिसत अित धेरै
मािनसहरू भए तब मािथ पहाडी भूिमको जङं्गलले भिरएको के्षत्रमा जाऊ
अिन त्यो भूिमको जङं्गल फाँडेर त्यसलाई प्रयोग गनर् सक्छौ। त्यो भूिम
अिहले पिरज्जी अिन रपाई मािनसहरूको हो। तर यिद एप्रैमको पहाडी देश
ितमीहरूका िनिम्त अित सानो भए गएर त्यो भूिम लेऊ।”

16 यूसुफका सन्तानले भने, “हाम्रो लािग पवर्तहरू प्रशस्त भूिम हुने
छैन, तर हामी ती बेंसीहरूलाई िलन सकै्तनौं कारण बेशानको निजकै

ियजेर्ब बेसीमा बस्ने र विरपिरका गाउँहरूमा बस्ने कनानीका रथहरू छन्
(अिन हाम्रो छैनन्।)”

17 तब यहोशूले यूसुफ, एप्रैम अिन मनश्शेका मािनसहरूलाई भने,
“तर ितमीहरू त्यहाँ अित धेर ैछौ। अिन ितमीहरू अत्यन्त शिक्तशाली
छौ। ितमीहरूले भूिमको एक िहस्सा भन्दा अिधक पाउनु पछर् । 18

ितमीहरूले पहाडी देश िलने छौ। त्यो एक जङ्गल हो, तर रूखहरू काटेर
त्यस स्थानलाई बस्नका िनिम्त असल तुल्याउन सक्छौ। अिन त्यो
सम्पूणर् भूिम ितमीहरूको हुनेछ। कनानी मािनसहरूलाई त्यो भूिम छोड्न
ितमीहरूले वाध्य तुल्याउने छौ। ितनीहरू बिलया र ितनीहरूिसत
शिक्तशाली हात हितयारहरू भएता पिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई
परािजत गनेर्छौ।”

शशेेषष भूिमकोभूिमको िवभाजनिवभाजन

समस्त इस्राएली मािनसहरू शीलोमा एकसाथ भेला भए।
त्यस स्थानमा ितनीहरूले भेट-हुने पाल लगाए। इस्राएलका
मािनसहरूले त्यो देशलाई िनयन्त्रण गर।े त्यस भूिमका

सम्पूणर् शत्रुहरूलाई ितनीहरूले परास्त गर।े 2 तर त्यस समय त्यहाँ
अझ इस्राएलका सात कुल समूहहरू िथए परमेश्वरले भाकल गनर् ु भएको
भूिम ितनीहरूलाई अझ सम्म पिन प्राप्त भएको िथएन।

3 त्यसपिछ यहोशूले इस्राएलका मािनसहरूलाई भने, “ितमीहरूको
भूिम िलन ितमीहरू िकन यितलामो पखर्न्छौ? परमप्रभु, ितमीहरूका
िपता-पुखार्हरूका परमेश्वरले त्यो भूिम ितमीहरूलाई िदन्छु भन्नु भएको
छ। 4 यसथर् ितमीहरू प्रत्येक कुल समूहले तीन मािनसहरूलाई चुन्नु
पछर् । म ती मािनसहरूलाई भूिमको िनरक्षण गनर् पठाउने छु। ितनीहरूले
त्यो भूिमको िववरण िलनेछन् अिन ितनीहरू फकेर् र मकहाँ आउनेछन्। 5

ितनीहरूले त्यो भूिमलाई सात भागमा िवभाजन गनेर्छन्। यहूदा र
यूसुफका मािनसहरूले आफ्ना भूिम दिक्षणमा िलनेछन्। 6 तर
ितमीहरूले भूिमको िववरण िदनु पनेर्छ अिन त्यसलाई सात भाग गनेर्छन्।
मलाई मानिचत्र ल्याई देऊ अिन कुन कुलले कुन भूिम प्राप्त गनेर् सो
परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले िनणर्य गरून्। 7 लेवी मािनसहरूले भूिमको
िहस्सा पाउँदनैन्। ितनीहरूको िहस्सा पूजाहारीको रूपमा परमप्रभुको
सेवा गनर् ु हो। गाद, रूबेन, मनश्शेका आधा कुल समूहले ितनीहरूलाई
भाकल गिरएका भूिम पाइसकेका छन्। ती यदर्न नदीको पूवर्तफर्  छन्।
परमप्रभुका दास मोशाले त्यो भूिम ितनीहरूलाई िदइसकेका छन्।”

8 यसथर् ती चुिनएका मािनसहरू त्यो भूिम हेनर् अिन त्यसबार ेिववरण
लेख्नका िनिम्त गए। यहोशूले ितनीहरूलाई भने, “पूरा भूिममा जाऊ
अिन त्यसको िववरण लेख। त्यसपिछ म कहाँ शीलोमा आऊ। त्यस पिछ
म िचट्ठा गनेर्छु अिन परमप्रभुले ितमीहरूका िनिम्त भूिम िवभाजन गरून्।”

9 यसथर् मािनसहरू त्यस भूिममा गए। मािनसहरू सम्पूणर् भूिममा गए
अिन यहोशूका िनिम्त त्यसको िववरण लेखे। ितनीहरू सबलेै शहरहरूको
सूची तयार गर ेअिन भूिमलाई सात भागमा िवभाजन गर।े त्यसपिछ
ितनीहरू यहोशू कहाँ शीलोमा फकेर् । 10 यहोशूले शीलोमा परमप्रभुको
समक्ष ितनीहरूको िनिम्च िचट्ठा गर।े यस प्रकार यहोशूले भूिम िवभािजत
गर ेअिन प्रत्येक कुल समूहलाई भूिमको अशं िदए।

िबन्यामीनकोिबन्यामीनको िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

11 त्यो भूिम िबन्यामीनको कुल समूहलाई िदइयो जो यहूदा अिन
यूसुफका के्षत्रहरूको माझमा िथयो। िबन्यामीनका कुल समूहका प्रत्येक
वंशले आफ्नो भूिम प्राप्त गर।े िबन्यामीनको िनिम्त चुिनएको भूिम यो होः
12 यदर्न नदीबाट उत्तरी सीमाना शुरू भएको िथयो। सीमाना यरीहको
उत्तरी िकनार भएर फैिलएको िथयो। त्यसपिछ सीमाना पिश्चम ितर
पावर्त्य देशतफर्  फैिलएको िथयो। बेतवानको पूवर्मा नपुगेसम्म सीमाना
फैिलएर गएको िथयो। 13 त्यसपिछ सीमाना दिक्षणमा लूज (बेतेल) ितर
फैिलयो। तब सीमाना अत्रोतद्दार ितर झयोर्। अत्रोतद्दार तल्लो बेथोरोनको
दिक्षणको पहाडमािथ अविस्थत छ। 14 बेथोरोनको दिक्षणी पहाडमा त्यो
सीमाना दिक्षणतफर्  घुमेर पहाडको पिश्चम ितर फैिलएको िथयो। सीमाना
िकयथर्बात तफर्  फैिलएको िथयो (यसलाई िकयर्त्यारीम पिन भिनन्छ।)
यो शहर यहूदाका मािनसहरूको िथयो। यो पिश्चमी सीमाना िथयो।
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15 दिक्षण सीमाना िकयर्त्यारीमको निजकबाट शुरू भएर नेप्तोह मुहान
तफर्  गएको िथयो। 16 त्यसपिछ सीमाना रपाईहरूको बेंसी उत्तरमा
भएको िहन्नोम छोराको बेंसीको निजकैको पहाडको फेद ितर फैिलएको
िथयो। सीमाना यबूसी शहरको ठीक दिक्षणमा भएको िहन्नोम बेंसीको तफर्
झरकेो िथयो। त्यसपिछ सीमाना एन्रोगेल तफर्  गएको िथयो। 17 त्यहाँ,
त्यो सीमाना उत्तरतफर्  घुमेर एन्शेमेश तफर्  गएको िथयो। सीमाना
गलीलोत तफर्  फैिलएको िथयो (गलीलोत, पहाडमा अदमू्मीम उकालोको
निजकमा छ।) त्यो सीमाना रूबेनको छोरो बोहनको नाउँको महान् िशला
ितर झरकेो िथयो। 18 त्यो सीमाना अराबको उत्तर ितर फैिलएको िथयो
र अराबमा न ैझरकेो िथयो। 19 त्यसपिछ त्यो सीमाना बथोग्लाको उत्तर
तफर्  भएर खारा समुद्रको उत्तरी िकनारमा अन्त भएको िथयो। यो त्यही
स्थान हो जहाँ पुगेर यदर्न नदी समुद्रमा प्रवेश हुन्छ। त्यो दिक्षणी सीमाना
िथयो।

20 यदर्न नदी पूवीर् सीमाना िथयो। यसरी यो भूिम िबन्यामीनको कुल
समूहलाई प्रदान गिरयो। ती सबिैतरका सीमानाहरू िथए। 21 प्रत्येक
कुलले आफ्नो भूिम प्राप्त गर।े यी ितनीहरूका शहरहरू िथएः यरीहो,
बेथोग्ला, एमोकसीस। 22 बेत-अराबा, समारमै, बेतेल, 23 अब्बीम,
पारा, ओप्रा, 24 कपरम्मोनी, ओप्नी अिन गेबा। त्यहाँ बाह्र शहरहरू
अिन ती विरपिरका खेतहरू िथए।

25 िबन्यामीनको कुल समूहले िगबोन, रामा, बेरोत, 26 िमस्पा,
कपीरा, मोसा, 27 रकेेम, ियपर्ल, तरला, 28 सेला, एलेप, यबूसी शहर
(अथार्त यरूशलेम), िगबत अिन िकयर्त। त्यहाँ चौध शहरहरू अिन ती
विरपिरका खेतहरू िथए। िबन्यामीनका कुल समूहले यी सब ैके्षत्रहरू प्राप्त
गर।े

िशिमयोनकािशिमयोनका िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

तब यहोशूले िशमोन कुल समूहका सब ैवंशहरूलाई
ितनीहरूका भूिमका भाग प्रदान गर।े ितनीहरूले प्राप्त गरकेो
भूिम त्यो इलाका िभत्र िथयो जो यहूदाका िथयो। 2

ितनीहरूले जो प्राप्त गर ेती यी हुन्ः बेशेर्बा (शेबा पिन भिनन्छ।), मोलादा,
3 हजशर् ूआल, बाला, एसेम, 4 एल्तोलाद, बतूल, होमार्, 5 िसकलग,
बेत्मकार्बोत, हससर् ूसा, 6 बेत्लबाओत अिन शारूहेन। त्यसमा तेह्र
शहरहरू अिन ती विरपिरका समस्त खेतहरू िथए।

7 ितनीहरूले ऐन, िरम्मोन, एतेर, अिन आशान शहरहरू पिन प्राप्त
गर।े त्यसमा चार शहरहरू अिन ती विरपिरका सब ैखेतहरू िथए। 8

ितनीहरूले शहरहरू विरपिरका बालात-बेअर सम्मका सब ैखेतहरू पिन
पाए। यसरी त्यो के्षत्र िथयो जो िशमोनको कुल समूहलाई प्रदान गिरएको
िथयो। प्रत्येक कुलले आफ्ना भूिम प्राप्त गर।े 9 िशमोनको भागको भूिम
यहूदाले प्राप्त गरकेो इलाका िभत्र िथयो। यहूदाका मािनसहरूको भूिम
ितनीहरूलाई चािहएको भन्दा ज्यादा िथयो। यसथर् िशमोनका
मािनसहरूले ितनीहरूको भूिमको अशं प्राप्त गर।े

जबलूनकाजबलूनका िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

10 तेस्रो कुल समूहको आफ्ना जमीन प्राप्त गनेर् जबूलूनहरू िथए।
जबूलूनका प्रत्येक कुल समूहले ितनीहरूलाई भाकल गिरएका भूिम प्राप्त
गर।े जबूलूनको भूिमको सीमाना सारीदसम्म रहेको िथयो। 11 त्यसपिछ
त्यो सीमाना पिश्चम तफर्  मरलासम्म फैिलएर ठीक दब्बेशेतलाई भेट्न
पुगेको िथयो। त्यसपिछ त्यो सीमाना योक्नाम निजकको साँधुरो गल्छी
भएर गएको िथयो। 12 त्यसपिछ त्यो सीमाना सारीदको पूवर्बाट घुमेर
िकस्लोत्ताबोर सम्म पुग्यो। सीमाना दाबरत देिख फैिलएर यापी सम्म
पुग्यो। 13 त्यसपिछ त्यो सीमाना पूवर्ितर गथेपेर अिन इथकासीन ितर
फैिलएको िथयो। त्यो सीमाना िरम्मोनमा अन्त भएको िथयो। त्यसपिछ
त्यो सीमाना घुमेर नेआतफर्  गएको िथयो। 14 नेआदेिख त्यो सीमाना
घुमेर उत्तरमा हन्नतोन अिन त्यसपिछ इफथहेलको बेंसीसम्म फैिलएरको
िथयो। 15 यो सीमाना िभत्र काथाथ, नहलल, शीम्रोन, इदलाह अिन
बेतलेहेम शहरहरू िथए। त्यहाँ जम्मा बाह्र शहरहरू अिन ती विरपिरका
सब ैखेतहरू िथए।

16 यसरी, यी शहरहरू अिन ती विरपिरका खेतहरू जबूलूनलाई िदए।
जबूलूनका प्रत्येक कुलले भूिमका आफ्ना अशं प्राप्त गर।े

इस्साकारकाइस्साकारका िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

17 भूिमको चौथो अशं इस्साकारको कुल समूहलाई प्रदान गयोर्। त्यस
कुल समूहका प्रत्येक वंशले भूिमको आफ्नो िहस्सा प्राप्त गर।े 18 त्यस
कुल समूहलाई प्रदान गिरएको भूिम यो होः ियज्रल, कसुल्लोत, शूनेम, 19

हपरमै, शीओन, अनाहारत, 20 रब्बीत, िकश्योन, एबेस, 21 रमेेत,
एन्गन्नीम, एन्हद्दा अिन बेतपसेस।

22 ितनीहरूको सीमानाले ताबोर, शहसूमा अिन बेत्शेमेशसम्म गएको
िथयो। त्यो सीमाना यदर्ननदीमा टुिङ्गएको िथयो। त्यसमा जम्मा सोह्र
शहरहरू र ती विरपिरका खेतहरू िथए। 23 यी शहरहरू त्यो भूिमका
अशं िथए जो इस्साकारको कुल समूहलाई िदएको िथयो। प्रत्येक वंशले
भूिमको आफ्नो भाग पाए।

आशआशेेरकारका िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

24 भूिमको पाँचौं भाग आशेरको कुल समूहलाई िदइयो। त्यस कुल
समूहका प्रत्येक वंशले भूिमको आफ्ना भाग पाए। 25 त्यस कुल
समूहलाई िदएको भूिम यो होः हेलकत, हली, बेतेन, अक्क्षाप, 26

अल्लम्मेलेक, अमाद अिन िमशाल।
यसको पिश्चमी सीमाना कमेर्ल पवर्त अिन शीहोिर्लब्नातसम्म फैिलएको

िथयो। 27 त्यसपिछ सीमाना पूवर् तफर्  घुम्यो र बेत्दागोनसम्म पुगेको
िथयो। त्यो सीमानाले जबूलून अिन ियप्तहेलको बेंसीलाई भेट्टाएको
िथयो। त्यसपिछ त्यो सीमाना बेतेमेक अिन नीएलको उत्तर तफर्  गएको
िथयो। त्यो सीमानाले काबूलको उत्तर पार गयोर्। 28 त्यसपिछ त्यो
सीमाना एब्रोन, रहोब, हम्मोन अिन कानातफर्  फैिलएको िथयो। त्यो
सीमाना महा-सीदोन तफर्  लगातार फैिलएको िथयो। 29 त्यसपिछ त्यो
सीमाना दिक्षणमा रामा ितर फकेर् को िथयो। त्यो सीमाना टायरको सुदृढ
शहर तफर्  लगातार फैिलएर गएको िथयो। त्यसपिछ त्यो सीमाना घुमेर
होसाितर गएको िथयो। त्यो सीमाना अक्जीब, 30 उम्मा, अपेक अिन
रहोब निजकको समुद्रमा टुिङ्गएको िथयो।
सबजम्मा त्यसमा बाइस शहरहरू अिन ती विरपिरका खेतहरू िथए।

31 ती शहर अिन ती विरपिरका खेतहरू आशेरको कुल समूहलाई प्रदान
गिरएका िथए। त्यस कुल समूहका प्रत्येकले भूिमको आफ्ना-आफ्ना
िहस्सा प्राप्त गर।े

नप्तालीकानप्तालीका िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

32 भूिमको छैटौं भाग नप्तालीको कुल समूहलाई िदइयो। त्यस कुल
समूहका प्रत्येक वंशले भूिमका आफ्ना भाग पाए। 33 ितनीहरूको
भूिमको सीमाना सानन्नीम निजकको िवशाल बृक्षदेिख शुरूभएको िथयो।
यो हेलेपको निजकै छ। त्यसपिछ त्यो सीमाना अदामीनेकेब अिन यब्नेल
भएर गएको िथयो। त्यो सीमाना लक्फूम तफर्  लगातार फैिलएर यदर्न
नदीमा टुिङ्गएको िथयो। 34 तब त्यो सीमाना अजमोत्ताबोर हँुद ैपिश्चम
तफर्  फक्योर्। त्यसपिछ त्यो जबूलूनको दिक्षणी िकनारा हँुद ैहुक्कोक पुग्यो
अश्शेरको पिश्चमी िकनारा अिन त्यसपिट्ट यदर्न नदीको पूवर्पिछ छोयो 35

यी सीमानाहरू िभत्र केही सुदृढ शहरहरू िथए। ती शहरहरू िसद्दीम, सेर,
हम्मत, रक्कत, िकन्नरते, 36 अदामा, रामा, हासोर, 37 केदेश, एद्रेई,
एन्हसोर, 38 ियरोन, िमग्दलेल, होरमे, बेतनात अिन बेत्शेमेश। जम्मा
त्यसमा उन्नाईस शहरहरू अिन ती विरपिरका सब ैखेतहरू िथए।

39 यी शहरहरू अिन ती विरपिरका खेतहरू नप्तालीका कुल
समूहलाई िदए। त्यस कुल समूहका प्रत्येकले आफ्ना भूिम प्राप्त गर।े

दानकादानका िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

40 त्यसपिछ दान सातौं कुल समूह िथयो जसलाई भूिम िदइयो। 41

यो त्यो भूिम हो जो ितनीहरूलाई िदएको िथयोः सोरा, एश्ताओल,
इशेमेस, 42 शाललबीन, अय्यालोन, इत्ला, 43 एलोन, ितम्ना, एक्रोन,
44 एल्तके, िगब्बतनो, बालात, 45 यहूद, बनेबरक, गित्रमोन, 46

मेयरकोन, रकोन जोपाको अिन निजकका इलाका।
47 तर दानका मािनसहरूलाई आफ्नो भूिम िलनमा कष्ट िथयो। त्यहाँ

शिक्तशाली शत्रुहरू िथए अिन दानका मािनसहरूले ितनीहरूलाई
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सिजलिैसत परास्त गनर् सकेनन्। यसथर् दानका मािनसहरू इस्राएलको
उत्तरतफर्  गए अिन लेशेमको िवरूद्ध लडे। ितनीहरूले लाएसाहलाई
परास्त गर ेअिन त्यहाँ जो बस्थे ितनीहरूलाई मार।े यसथर् दानका
मािनसहरू लेशेम शहरमा बसे। ितनीहरूले नाउँ दानमा पिरवत्तर्न गरे
िकनभने त्यो ितनीहरूको कुल समूहका िपताको नाउँ िथयो। 48 यी
समस्त शहर अिन ती विरपिरका खेतहरू दानका कुल समूहलाई िदइयो।
प्रत्येकले भूिमको आफ्नो भाग पाए।

यहोशूकायहोशूका िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

49 यसरी अगुवाहरूले भूिम िवभाजन गनेर् अिन िविभन्न कुल समूहलाई
ती प्रदान गिरने कायर् पूणर् गर।े ितनीहरूले कायर् समाप्त गिरसके पिछ
इस्राएलका समस्त मािनसहरूले नूनका छोरा यहोशूलाई पिन केही भूिम
प्रदान गनेर् िनश्चय गर।े ितनलाई प्रितज्ञा गिरएको भूिम यो िथयो। 50

ितनले यो भूिम प्राप्त गरून् भनी परमप्रभुले आज्ञा िदनु भएको िथयो।
यसथर् यहोशूलाई ितनीहरूले एप्रैमको पावर्त्य देशको ितम्नथसेरह शहर
प्रदान गर।े यो त्यही शहर िथयो जो ितनलाई चािहन्छ भनी यहोशूले
ितनीहरूलाई भनेका िथए। यसथर् यहोशूले त्यो शहरलाई दृढ तुल्याए
अिन त्यहाँ बसे।

51 यसरी यी सब ैभूिमहरू इस्राएलका िविभन्न कुल समूहमा िवभािजत
गिरए। पूजाहारी एलाजार, नूनका छोरा यहोशू अिन प्रत्येक कुल समूहका
अगुवाहरू भूिम िवभाजन गनर् शीलोमा भेला भए। ितनीहरू भेट-हुने
पालको प्रवेशद्वारमा परमप्रभुको समक्ष भेला भए। यसरी ितनीहरूले भूिम
िवभाजन पूणर् गर।े

शरणशरण शहरहरूशहरहरू

तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नु भयो, 2 “मलेै ितमीहरूलाई
िनदेर्श िदन मलेै मोशालाई आज्ञा गर ेझैं सुरक्षाका िवशेष
शहरहरू िनमार्ण गनर् इस्राएलीहरूलाई भन।

इस्राएलीहरूलाई शरण स्थानको िवशेष शहरहरू िनयकु्त गनर् ु भन। 3

यिद कुन ैमािनसले अकोर् मािनसलाई माछर् , तर त्यो अन्जानमा हो अिन
उसले त्यस मािनसलाई मानर् चाहेको होइन भने उसलाई मानर् चाहने
उसका आफान्तहरूबाट लुक्नका िनिम्त त्यो शरण शहरमा जान सक्छ।

4 “त्यस मािनसले जे गनर् ुपछर्  त्यो यो होः जब त्यो भागेर ती शहरहरू
मध्ये एउटामा जान्छ। त्यो त्यस शहरको प्रवेश द्वारमा रोिकएर उिभनु
पछर्  अिन मािनसहरूका अगुवाहरूलाई भन्नु पछर्  के भएको िथयो। तब
अगुवाहरूले त्यसलाई शहरमा प्रवेश गनर् िदने छन्। त्यसलाई
ितनीहरूसँग ैबस्न िदऊन्। 5 तर त्यस मािनसलाई खेद्द ैआउने मािनस
शहरमा पछ्याउँद ैआउन सक्नेछ। यिद यस्तो भयो भने शहरका
अगुवाहरूले उसलाई छोड्नु हँुदनै। ितनीहरूले त्यस मािनसको रक्षा
गनर् ुपछर्  जो ितनीहरू कहाँ सुरक्षाको िनिम्त आएकोछ िकनभने त्यसले
एउटा मािनसलाई अन्जानमा मारकेो िथयो। उ क्रोिधत भएको िथएन,
अिन त्यस मािनसलाई मानेर् योजना गरकेो िथएन। 6 त्यो मािनसलाई
त्यस शहरको न्यायलयले त्यसको न्याय नगर ेसम्म त्यस शहरमा बस्नु
पनेर्छ। अिन प्रधान पूजाहारीको मृत्य ुनहुन्जेल त्यो त्यस शहरमा बस्नु
पनेर्छ। त्यसपिछ त्यो आफ्न ैघर भएको शहरमा फकीर् जानसक्नेछ,
जहाँबाट त्यो व्यिक्त भागेको िथयो।”

7 यसथर् इस्राएलका मािनसहरूले “शरणस्थान-शहरहरू” घोषणा
गनर्को िनिम्त केही शहरहरू चुने। ती शहरहरू िथएः गालीलमा
नप्तालीको पहाडी देश कादेश एप्रैमको पहाडी देश शकेममा। यहूदाको
पहाडी देशमा िकयर्तबार् (हेब्रोन)। 8 रूबेनको भूिमको मरुभूिम इलाकाको
यरीहोदेिख यदर्न नदी पारी पूवर्को बेसेर, गादको भूिम िगलादको रामोत,
मनश्शेका भूिममा बाशानको गोलान।

9 कुन ैइस्राएली वा कुन ैिवदेशी ितनीहरूमाझ बस्ने जसले अन्जानमा
कसलैाई मारकेा िथए, उनीहरूलाई सुरक्षाका ती शहरहरू मध्ये एउटामा
भागेर जान िदइन्थ्यो। तब त्यो मािनस त्यहाँ सुरिक्षत हुनसिक्थएन अिन
कसदै्वारा, जसले त्यसलाई खेिदरहेथ्यो, त्यसलाई मािरिदन्थे। त्यस
मािनसलाई त्यस शहरको अदालतद्वारा जाँच गिरनेछ।

पूजाहारीहरूपूजाहारीहरू अिनअिन ललेेवीहरूकावीहरूका िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

लेवी कुल समूहका शासकहरू पूजाहारी एलाजार, नूनका
छोरा यहोशू अिन इस्राएलका अन्य कुल समूहका
शासकहरूिसत बात गनर् गए। 2 यो कुरा कनानको भूिमको

शीलो शहरमा भयो। लेवी अगुवाहरूले ितनीहरूलाई भने, “हामीहरूलाई
बस्नका िनिम्त शहरहरू िदनु भनी मोशाद्वारा परमप्रभुले ितमीहरूलाई
आदेश िदएका िथए। अिन उहाँले हामीलाई खेतहरू पिन िदनु, जहाँ हाम्रा
पशुहरू चछर्न्, भनी तपाईलंाई आदेश िदनु भएको िथयो।” 3 यसथर्
इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुको यो आदेशको पालन गर।े
ितनीहरूले लेवी मािनसहरूलाई यी शहरहरू अिन ितनीहरूका
पशुहरूका िनिम्त ती विरपिरका भूिम िदए।

4 कहातीको कुल, लेवीको वंश समूहका पूजाहारी हारूनका वंशजहरू
िथए। कहाती वंशका अशंलाई तेह्र शहरहरू िदइयो जो यहूदा, िशमोन
अिन िबन्यामीनका इलाका िभत्र िथए।

5 अन्य कहाती कुलहरूलाई दश शहरहरू िदइयो जो एप्रैम, दान अिन
आधा मनश्शेका इलाका िभत्र िथए।

6 गेशोर्न कुलका मािनसहरूलाई तेह्र शहरहरू प्रदान गिरए। यी
शहरहरू ती इलाकामा िथए जो इस्साकार, आशेर, नप्ताली अिन
बाशानमा भएको आधा मनश्शेका िथए।

7 मरारी कुलका मािनसहरूलाई बाह्र शहरहरू िदइए। यी बाह्र
शहरहरू रूबेन, गाद अिन जबूलूनका इलाकाबाट आएका िथए।

8 यसरी इस्राएलका मािनसहरूले लेवी मािनसहरूलाई यी शहरहरू
अिन ती विरपिरका खेतहरू िदए जसरी परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भएको
िथयो।

9 यी नाउँहरू ती शहरहरूका हुन्, जो यहूदा अिन िशमोनको
इलाकामा िथए। 10 कहात कुलबाट शहरहरू पिहला लेवीहरूलाई प्रदान
गिरयो। 11 लेवीहरूलाई ितनीहरूले िदए िकयर्त-अबार् (यो हेब्रोन हो।
यसको नाउँ अबार्नामको मािनसको नाउँबाट रािखएको िथयो। अबार्
अनाकका िपता िथए।) ितनीहरूका पशुहरूका िनिम्त पिन कहातीहरूले
शहर छेऊका केही भूिम ितनीहरूलाई िदए। 12 तर िकयर्तबार् शहर
विरपिरका खेत अिन स-साना शहरहरू यपुन्नेका छोरा कालेबका िथए।
13 यसथर् ितनीहरूले हेब्रोन शहर हारूनका वंशलाई िदए (हेब्रोन
शरणस्थान-शहर िथयो।) हारूनका सन्तानहरूलाई ितनीहरूले िलब्ना,
14 यत्तीर, एश्तमो, 15 होलोन, दबीर, 16 ऐन, यतु्ता अिन बेतशेमेश
पिन िदए। ितनीहरूलाई पशुहरूको िनिम्त पिन ती शहरहरू निजकका
केही भूिम ितनीहरूले िदए। ितनीहरूले ती दइु समूहहरूलाई न ैशहरहरू
िदए।

17 ितनीहरूले हारूनका सन्तानलाई शहरहरू िदए जो िबन्यामीनका
कुल समूहका िथए। यी शहरहरू िगबोन, गेबा, 18 अनातोत अिन
अल्मोन िथए। ितनीहरूले यी चार शहरहरू अिन ितनीहरूका पशुहरूका
िनिम्त यी शहरहरू निजकैका केही भूिम ितनीहरूलाई िदएका िथए। 19

त्यहाँ जम्मा ितनीहरूले पूजाहारीहरूलाई तेह्र शहरहरू प्रदान गर।े (सबै
पूजाहारीहरू हारूनका सन्तानहरू िथए।) ितनीहरूले ितनीहरूका
पशुहरूका िनिम्त पिन प्रत्येक शहर निजकैका केही भूिम ितनीहरूलाई
िदए।

20 कहात वंशका अन्य मािनसहरूलाई ती शहरहरू प्रदान गिरए जो
एप्रैम कुल समूहका के्षत्रमा िथए। ितनीहरूले यी शहरहरू पाए। 21

एप्रैमको पहाडी देशका शकेम शहर। (शकेम एक शरण स्थान शहर
िथयो।) ितनीहरूले गेजेर, 22 िकब्समै अिन बेथहोरोन पिन प्राप्त गर।े
एप्रैमले ितनीहरूलाई चार शहरहरू अिन प्रत्येक शहर विरपिरका केही
भूिम ितनीहरूका पशुहरूका िनिम्त िदए।

23 दानको कुल समूहले ितनीहरूलाई एल्तके, िगब्बतौन, 24

अय्यालोन अिन गात-िरम्मोन िदए। दानले ितनीहरूलाई चार शहरहरू
अिन ितनीहरूका पशुहरूका िनिम्त प्रत्येक शहर विरपिरका केही भूिम
िदए।

25 मनश्शेको आधा कुल समूहले ितनीहरूलाई तानाक र गित्रम्मोन
िदए। यो मनश्शेको आधा कुल समूहले ितनीहरूलाई दइु शहर अिन
ितनीहरूका पशुहरूका िनिम्त प्रत्येक शहर विरपिरका केही भूिम िदए।
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26 कहात कुलका बाँकी मािनसहरूले जम्मा दश शहरहरू अिन
ितनीहरूका पशुहरूका िनिम्त प्रत्येक शहर विरपिरका केही भूिम पाए।

27 गेशोर्न कुल पिन लेवी कुल समूहमा िथए। ितनीहरूले यी शहरहरू
पाएः
मनश्शेका आधा कुल समूहले ितनीहरूलाई बाशानको गोलन िदए।

(गोलन शरणस्थान-शहर िथयो।) मनश्शेले ितनीहरूलाई बेश्तरा पिन
िदए। यो मनश्शेको आधा कुल समूहले जम्मा दइु शहरहरू अिन
ितनीहरूका पशुहरूका िनिम्त प्रत्येक शहर विरपिरका केही भूिम िदए।

28 इस्साकार कुलसमूहले ितनीहरूलाई िकश्योन, दाबरत, 29 यमर्त
अिन एन्गन्नीम िदए। इस्साकारले जम्मा चार शहरहरू र ितनीहरूका
पशुहरूका िनिम्त प्रत्येक शहर विरपिरका केही भूिम ितनीहरूलाई िदए।

30 आशेरका कुल समूहले ितनीहरूलाई िमशाल, अब्दोन, 31

हेल्कात, अिन रहोब िदए। जम्मा आशेरले ितनीहरूलाई चार शहरहरू र
ितनीहरूका पशुहरूका िनिम्त प्रत्येक शहर विरपिरका केही भूिम िदए।

32 नप्ताली कुल समूहले ितनीहरूलाई गालीलको केदेश िदए। (केदेश
शरणस्थान-शहर िथयो।) नप्तालीले ितनीहरूलाई हम्मोत्दर अिन कतार्न
पिन िदए। नप्तालीले जम्मा तीन शहरहरू अिन ितनीहरूका पशुहरूका
िनिम्त प्रत्येक शहर विरपिरका केही भूिम िदए।

33 गेशोर्न कुलले जम्मा तेह्र शहरहरू अिन ितनीहरूका पशुहरूका
िनिम्त प्रत्येक शहर विरपिरका केही भूिम पाए।

34 अन्य लेवीसमूह मरारी कुलका िथए। मरारी कुलले यी शहरहरू
पाएः जबूलूनका कुल समूहले ितनीहरूलाई योक्नाम, कतार्, िदम्ना, अिन
नहलाल िदए। जबूलूनले जम्मा चार शहरहरू अिन ितनीहरूका
पशुहरूका िनिम्त प्रत्येक शहर विरपिरका केही भूिम िदए। रूबेन कुल
समूहले ितनीहरूलाई बेसेर, यहसा, कदेमोत, अिन मेपात िदए। रूबेनले
जम्मा चार शहरहरू अिन ितनीहरूका पशुहरूका िनिम्त प्रत्येक शहर
विरपिरका भूिम ितनीहरूलाई िदए। गाद कुल समूहले ितनीहरूलाई
िगलादको रामोत िदए। (रामोत शरणस्थन-शहर िथयो।) ितनीहरूले
महनमै, हेस्बोन अिन याजेर पिन ितनीहरूलाई िदए। ितनीहरूलाई गादले
जम्मा चार शहरहरू अिन ितनीहरूका पशुहरूका िनिम्त प्रत्येक शहर
विरपिरका भूिम ितनीहरूलाई िदए।

40 यसरी, अिन्तम लेवी कुलले जम्मा बाह्र शहरहरू प्राप्त गर।े
41 यसरी लेवीहरूले जम्मा अठचालीस शहरहरू अिन आफ्ना

पशुहरूका िनिम्त हरके शहर विरपिरका केही भूिम प्राप्त गर।े यी सबै
शहरहरू ती इलाकामा िथए जो अन्य कुल समूहहरूका िथए। 42 यी
प्रत्येक शहरमा आफ्ना पशुहरूका िनिम्त केही भूिम िथयो। प्रत्येक
शहरका िनिम्त त्यो प्रकृत िथयो।

43 यसरी परमप्रभुले प्रितज्ञा गनर् ु भयो जो उहाँले इस्राएलका
मािनसहरूलाई िदनु भन्नुभएको िथयो। उहाँले मािनसहरूलाई सब ैभूिम
िदनुभयो जो उहाँले प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो। मािनसहरूले भूिम िलए
अिन त्यहाँ बसे। 44 अिन परमप्रभुले ितनीहरूलाई, उहाँले ितनीहरूका
अगुवाहरूिसत प्रितज्ञा गनर् ु भए जस्त,ै आफ्नो भूिमका चारिैतर शािन्त
प्रदान गनर्िदनु भयो। ितनीहरूका कुन ैपिन शत्रुहरूले ितनीहरूलाई
परास्त गरनेन्। परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूलाई हरके शत्रुलाई
परास्त गनर् िदनुभयो। 45 परमप्रभुले हरके प्रितज्ञा पूणर् गनर् ुभयो जो
उहाँले इस्राएलका मािनसहरू प्रित गनर् ु भएको िथयो। त्यहाँ कुन ैपिन
प्रितज्ञाहरू बाँकी रहेनन् जसलाई पूणर्गनर् चुक्नु भयो। प्रत्येक प्रितज्ञा
सत्य हुन आयो।

तीनतीन ककुुलल समूहहरूसमूहहरू घरघर जान्छन्जान्छन्

त्यसपिछ यहोशूले रूबेन, गाद अिन मनश्शे कुल
समूहहरूका सब ैमािनसहरूलाई सभामा बोलाए। 2

“परमप्रभुका दाश मोशाले ितमीहरूलाई िदएका ती सबै
आदेश पालन गयौर्, अिन ितमीहरूले मेरो सब ैआदेशहरू पिन पालन
गयौर्। 3 ितमीहरूले अरू इस्राएली कुल समूहहरूलाई छोिडिदयौ। सबै
आदेशहरू सावधानीिसत पालन गयौर् जुन परमप्रभु ितनीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूलाई िदनुभएको िथयो। 4 परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले इस्राएलका मािनसहरूलाई शािन्त प्रदान गनेर् प्रितज्ञा
िदनुभएको िथयो र परमप्रभुले उहाँको वचन अिहले पुरागनर् ु भयो। यसथर्

अब ितमीहरू घर जान सक्छौ। परमप्रभुका दास मोशाले ितमीहरूलाई
यदर्न नदीको पूवर् तफर् को भूिम िदएका छन्। अब ितमीहरू त्यस भूिममा
आफ्नो घरमा जान सक्छौ। 5 तर याद राख-त्यो िनयम पालन गनर् ु पछर्
जो मोशाले ितमीहरूलाई िदएका िथए। ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरलाई प्रेम गनर् ु पछर्  अिन उहाँका आज्ञाहरूको सदा-सवर्दा पालन
गनर् ु पछर् । ितमीहरूले लगातार अनुशरण अिन लगातार उत्तम प्रकारले
उहाँको सेवालाई जािरराख्नु पछर् ।”

6 तब यहोशूले ितनीहरूलाई िबदा िदए र ितनीहरू घर फकेर् । 7

मोशाले मनश्शेका आधा कुल समूहलाई बाशान भूिम िदएका िथए।
यहोशूले मनश्शेका अकोर् आधा कुल समूहलाई यदर्न नदीको पिश्चम
तफकोर् भूिम िदए। यहोशूले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए अिन
ितनीहरूलाई घर पठाई िदए। 8 ितनले भने, “ितमीहरू अत्यन्त धनी
भएका छौ। ितमीहरूिसत अनेक पशुहरू छन्। ितमीहरूका धेर ैसुन अिन
चाँदी अिन बहुमूल्य मिणहरू छन्। ितमीहरूिसत धेर ैसुन्दर बस्त्रहरू
छन्। ितमीहरूले ितम्रा शत्रुहरूबाट अनेक वस्तुहरू लग्यौ। ितमीहरू घर
जाऊ अिन ती वस्तु ितमीहरू माझ िवभाजन गर।”

9 यसरी रूबेन, गाद अिन मनश्शेका आधा कुल समूहहरूका
मािनसहरूले इस्राएलका अन्य मािनसहरूलाई छाडेर कनानको शीलोमा
गए। ितनीहरूले त्यो स्थान छोडे अिन िगलादमा फकेर् । ितनीहरू आफ्नै
भूिमको घरमा गए ितनीहरूलाई त्यो भूिम मोशाले िदएका िथए।
परमप्रभुले त्यो भूिम ितनीहरूलाई िदनु भनी मोशालाई आज्ञा गनर् ु भएको
िथयो।

10 रूबेन, गाद अिन मनश्शेका आधा कुलका मािनसहरू गलीलोत
नामक स्थानमा गए। यो यदर्न नदीको छेऊ कनान देश िभत्र िथयो। त्यहाँ
ितनीहरूले सुन्दर बेदी िनमार्ण गर।े 11 तर इस्राएलका अन्य मािनसहरू,
जो अझसम्म शीलोमा न ैिथए, यी तीन कुल समूहले िनमार्ण गरकेा
बेदीको िवषयमा ितनीहरूले सुने त्यो बेदी गलीलोत नामक स्थानमा
कनानको सीमानामा िथयो। यो यदर्न नदीको नजीकैमा इस्राएल तफर्
िथयो। 12 इस्राएलका सब ैमािनसहरू यी तीन कुल समूह प्रित अत्यन्त
क्रोिधत भए। ितनीहरू एकसाथ भेला भए अिन ितनीहरूको िवरूद्ध
लडाई ंगनेर् िनश्चय गर।े

13 यसथर् इस्राएलीहरूले केही मािनसहरूलाई रूबेन, गाद अिन
मनश्शेका आधा कुलका मािनसहरूिसत बातिचत गनर् पठाए। यी
मािनसहरूका अगुवा पूजाहारी एलाजारका छोरा पीनहास िथए। 14

ितनीहरूले कुल समूहहरूका दशजना अगुवाहरूलाई पिन त्यहाँ पठाए।
त्यस शीलोहमा भएका इस्राएली कुल समूहका प्रत्येक पिरवारबाट एक
मािनस िथए।

15 यसथर् यी एघारजना मािनसहरू िगलाद ितर गए। ितनीहरू रूबेन,
गाद अिन आधा कुल मनश्शेका मािनसहरूिसत कुरा गनर् गए। ती
एघारजना मािनसहरूले ितनीहरूलाई भने, 16 “इस्राएलका समस्त
मािनसहरूले ितमीहरूलाई सोध्छन्: ‘िकन ितमीहरूले इस्राएलका
परमेश्वरको िवरूद्ध यस्तो कुरा गयौर्? िकन ितमीहरू परमप्रभु िवरूद्ध
भयौ? िकन ितमीहरूले ितमीहरू स्वयकंा िनिम्त एक बेदी िनमार्ण गयौर्?
ितमीहरूलाई थाहा छ यो परमेश्वरको उपदेशको िवरूद्ध हो। 17 याद गर
पोरमा के भएको िथयो? त्यस पापको कारणले हामी अझ दःुख भोिगरहे
छौं। त्यो महा-पापको कारणले परमेश्वरले इस्राएलका धेर ैजस्तो
मािनसहरूलाई साह्रै िवरामी तुल्याउनु भयो। त्यो महामारीको कारणले
आज पिन हामी दःुख भोगी रहेका छौं। 18 अिन अिहले ितमीहरू त्यही
कुरा गिररहेछौ। ितमीहरू परमप्रभुको िवरूद्ध भइरहेछौ। के ितमीहरू
परमप्रभुको अनुशरण गनर् अस्वीकार गछौर्? यिद ितमीहरूले जे गिररहेछौ
त्यो रोकेनौं भने परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर हामी हरके मािनस प्रित
क्रोिधत हुनुहुनेछ।

19 “‘यिद ितमीहरू भूिमको पूजा अचर्नाको िनिम्त त्यित उत्तम नभए,
हाम्रो भूिमितर आऊ। परमप्रभुको पाल हाम्रो भूिममा छ। ितमीहरूले हाम्रो
केही भूिम िलन सक्नेछौ, अिन त्यहाँ बस्न सक्ने छौ। तर परमप्रभुको
िवरूद्ध नगर। अकोर् वेदी िनमार्ण नगर। हाम्रो भेट-हुने पालमा परमप्रभु
हाम्रा परमेश्वरको वेदी छँदछै।

20 “‘जेरहका छोरा आकान नाउँको मािनसलाई सम्झ। उसले ती
वस्तुहरूलाई ध्वंश गनर् ुपछर्  भन्ने आज्ञालाई पालन गनर् अस्वीकार गर।े
त्यो एक मािनसले परमेश्वरको िनयम भङ्ग गर,े तर इस्राएलका समस्त
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मािनसहरूले दण्ड पाए। उसको पापको कारण आकानको मृत्य ुभयो
साथ ैअन्य धेर ैमािनसहरूको पिन मृत्य ुभयो।’”

21 रूबेन, गाद अिन आधा मनश्शेका कुल समूहहरूका मािनसहरूले
ती एघार मािनसहरूलाई उत्तर िदए र ितनीहरूले भने, 22 “परमप्रभु
हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, फेिर पिन हामी भन्छौ, िक परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर
हुनुहुन्छ। अिन हामीले िकन यो काम गयौर् त्यो परमेश्वरले जान्नु हुन्छ।
हामी चाहन्छौं िक ितमीहरूले पिन यो जान्नुपछर् । ितमीहरूले न्याय गनर्
सक्छौ, हामीले के गयौर्ं। यिद हामीले केही गल्ती गयौर्ं भनी ितमीहरू
िवश्वास गछौर् भने, ितमीहरूले हामीलाई मानर् सक्छौ। 23 यिद हामीले
परमेश्वरको िनयम भङ्ग गयौर्ं भने परमप्रभुलाई न ैहामीलाई दण्ड िदउन्
भनी याचना गनर् ुहोस्। के हामीले होमबिल, अन्नबिल अिन मेलबिलहरू
अपर्ण गनर्का िनिम्त यो बेदी िनमार्ण गरकेा हौं भनी ितमीहरू ठान्छौ? 24

अँहँ! हामीले त्यो कारण यसलाई िनमार्ण गरकेा होइनौं। हामीले यो वेदी
िकन िनमार्ण गयौर्ं? हामीलाई डर िथयो िक भिवष्यमा ितमीहरूका
मािनसहरूले हामीलाई ितमीहरूको राष्ट्रको एक भाग हो भन्न अस्वीकार
गनेर्छन् तब ितमीहरूका मािनसहरूले भन्न सक्छन् िक हामीहरू
इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको आराधान गनर् सकै्तनौ। 25 ितमीहरूका
मािनसहरूले भन्न सक्छन् परमेश्वरले ितमीहरू र हामी बीचको
सीमानाको िनिम्त यदर्न बनाउनु भयो, ‘अिन ती रूबेन र गादका
मािनसहरूको इस्राएलमा केही भाग छैन।’ यसकारण ितमीहरूका छोरा-
छोरीहरूले हाम्रा छोरा-छोरीहरूलाई परमप्रभुको आराधना गनर् रोक्न
सक्नेछन्।

26 “यसथर् हामीले यो वेदी िनमार्ण गनेर् िनश्चय गयौर्ं। तर हामीले
यसलाई भेटीहरू अिन बिल चढाउनको िनिम्त उपयोग गनेर् योजना
गरकेा िथएनौं। 27 हामीलाई वेदी चािहएको वास्तिवक कारण यो हो िक
हामी हाम्रा मािनसहरूलाई ितमीहरूले सेवा गनेर् परमेश्वरलाई न ैहामीले
पिन आराधना गछौर्ं भनी देखाउनलाई हो। यो वेदी, ितमीहरू अिन
हामीहरूका िनिम्त अिन हाम्रा भिवष्यका समस्त सन्तानहरूका िनिम्त
हामीले परमप्रभुको आराधना गछौर्ं, भन्ने कुराको प्रमाण हुनेछ। हामी हाम्रा
होमबिलहरू, अन्नबिलहरू अिन मेलबिलहरू परमप्रभुलाई प्रदान गनेर्छौं।
ितमीहरूका सन्तानहरूलाई हुकार्उन हामी पिन स्वय ंितमीहरू जस्तै
इस्राएलका मािनसहरू हौं भनी जानुन् भन्ने हामीले चाहेको हो। 28

भिवष्यमा यिद यस्तो हुनेछ ितमीहरूका सन्तानहरूले यो भन्लान्
हामीहरू इस्राएलका होइनौ, तब हाम्रा सन्तानहरूले भन्न सक्नेछन्, ‘हेर!
हामी भन्दा अिघ बाँचेका हाम्रा िपता-पुखार्हरूले एक वेदी िनमार्ण गरकेा
छन्। त्यो वेदी पिवत्र पालमा भएको परमप्रभुको वेदी जस्त ैन ैछ। हामी
यो वेदीलाई बिलहरू चढाउन प्रयोग गदैर्नौ-यो वेदी यसको प्रमाण हो िक
हामी इस्राएलका भाग हौं।’

29 “साँच्चै न ैहामी परमप्रभुको िवरूद्ध जान चाहँदनैौं। उहाँको
अनुशरण नगनेर् हाम्रो इच्छा छैन। हामी जान्दछौं सत्य वेदी त्यही मात्र हो
जो पिवत्र पालको समक्ष छ। त्यो वेदी परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको हो।”

30 पूजाहारी पीनहास अिन ितनीिसत भएका अगुवाहरूले रूबेन, गाद
अिन मनश्शेका आधा कुल मािनसहरूले भनेका यी कुराहरू सुने। यी
मािनसहरूले सत्यकुरा भन्दछैन् भनी ितनीहरू सन्तुष्ट भए। 31

यसकारण पूजाहारी पीनहासले भने, “अब हामीलाई थाहा भयो िक
परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ। अिन हामी जान्दछौं िक ितमीहरू उहाँको
िवरूद्ध गएनौं। हामी खशुी छौं िक इस्राएलका मािनसहरू परमप्रभुद्वारा
दिण्डत हुने छैनन्।”

32 तब पीनहास अिन अगुवाहरू त्यस स्थान छाडेर घरतफर्  गए।
ितनीहरूले रूबेन अिन गादका मािनसहरूलाई िगलाद भूिममा छाडे र
कनान ितर फकेर्  अिन ितनीहरू इस्राएलका मािनसहरू कहाँ गए के
भएको िथयो त्यो भने। 33 इस्राएलका मािनसहरू पिन सन्तुष्ट भए।
ितनीहरू खशुी भए अिन परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाए। ितनीहरूले रूबेन,
गाद अिन मनश्शेका मािनसहरूको िवरूद्ध गएर लडाई ंनगनेर् िनणर्य गर।े
ितनीहरूले त्यो ठाउँ जहाँ ती मािनसहरू बस्थे त्यो ठाउँलाई ध्वंश नगनेर्
िनश्चय गर।े

34 रूबेन अिन गादका मािनसहरूले त्यो वेदीलाई एउटा नाउँ प्रदान
गर।े ितनीहरूले त्यस ठाउँको नाउँ “‘साक्षी’ राखे हामी त्यो िवश्वास गछौर्
परमप्रभु न ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण गछौर्।”

यहोशूलयहोशूलेे मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई प्रोत्साहनप्रोत्साहन िदन्छन्िदन्छन्

परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई ितनीहरूका विरपिर भएका
शत्रुहरूबाट शािन्त प्रदान गनर् ु भयो। परमप्रभुले इस्राएललाई
सुरिक्षत तुल्याउनु भयो। धेर ैबषर् िबतेर गए, अिन यहोशू

अत्यन्त बृद्ध भए। 2 यस बेला यहोशूले समस्त बूढा अगुवाहरू, कुल
नायकहरू, न्यायकतार्हरू, अिन इस्राएली मािनसहरूका
अिधकारीहरूको सभा राखे। यहोशूले भने, “म अत्यन्त बृद्ध भएको छु।
3 ितमीहरूले ती कुराहरू देख्यौ जो परमप्रभुले हाम्रा शत्रुहरू प्रित गनर् ु
भयो। उहाँले हामीलाई सहायता गनर् यसो गनर् ुभयो। परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूको िनिम्त यदु्ध गनर् ु भयो। 4 मलेै ितमीहरूलाई
भनेका कुरा सम्झ। ितमीहरूका मािनसहरूले यदर्न नदी अिन पिश्चममा
भूमध्य समुद्र माझको भूिम प्राप्त गनर् सक्ने छौ। मलेै त्यो भूिम
ितमीहरूलाई िदने वचन िदएको िथएँ। तर ितमीहरूले त्यसलाई अझ
अिधकारमा िलएका छैनौ। 5 तर परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले त्यहाँ
बसेका मािनसहरूलाई त्यो भूिम छाड्न वाध्य तुल्याउनु हुनेछ।
ितमीहरूले त्यो भूिम िलने छौ। परमप्रभुले त्यहाँ बस्ने मािनसहरूलाई
भूिम छोड्न वाध्य तुल्याउनु हुनेछ। परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
ितमीहरूका िनिम्त यसो गनेर् वचन िदनु भएको छ।

6 “परमप्रभुले हामीलाई आज्ञा गनर् ु भएका सब ैकुराहरू पालन गनर्
ितमीहरू सावधान हुनुपछर् । मोशाको व्यवस्थाको पुस्तकमा लेिखएका
हरके कुरा पालन गर। त्यो िनयमबाट टाढा नफकर् नु। 7 हाम्रो माझ अझ
पिन केही मािनसहरू बसेकाछन् जो इस्राएलका मािनस होइनन्। ती
मािनसहरूले ितनीहरूका आफ्न ैदेवताहरूको पूजा गछर्न्। ितनीहरूको
देवताहरूको सेवा अथवा ितमीहरूले पूजा नगर। 8 ितमीहरूले परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरको अनुशरण गदैर् जानुपछर् । िबतेका समयमा
ितमीहरूले यसो गरकेा िथयौ अिन ितमीहरूले यसो गदैर् जानुपछर् ।

9 “परमप्रभुले अनेक महान अिन शिक्तशाली राष्ट्रहरूलाई परास्त
गनर्मा सहायता प्रदान गनर् ुभयो। परमप्रभुले ती मािनसहरूलाई छोड्न
बाध्य तुल्याउनु भयो। ितमीहरूलाई परास्त गनर् कुन ैराष्ट्रपिन समथर्
भएन। 10 परमप्रभुको सहयोगद्वारा इस्राएलका एक मािनसले शत्रुहरूका
हजार सिैनकलाई परास्त गनर् सके। िकनभने परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वर ितमीहरूको िनिम्त लड्नु भएको िथयो। परमप्रभुले यसो गनेर्
प्रितज्ञा िदनु भएको िथयो। 11 यसथर् ितमीहरूले परमप्रभु ितम्रा
परमेश्वरलाई प्रेम गिररहनु पछर् ।

12 “परमप्रभुको अनुशरण गनर् नछोड। ती अन्य मािनसहरूको िमत्र
नबन जो इस्राएली होइनन्। ितनीहरूका कुन ैमािनसहरूिसत िववाह
नगर। तर यिद ितमीहरू यी मािनसहरूका िमत्र बन्यौ भने। 13 परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूका शत्रुहरूलाई परास्त गनर्मा सहयोह
गनर् ुहुने छैन। यी मािनसहरू ितमीहरूका िनिम्त पासो जस्त ैहुनेछन्।
ितनीहरूले ितमीहरूलाई ितम्रा आखाँमा धँुवा र धूलो पर ेजस्त ैकष्ट
िदनेछन्। अिन ितमीहरूलाई यो उत्तम भूिम छोड्न बाध्य तुल्याउने छन्।
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई यो भूिम िदनुभयो। तर यिद
ितमीहरूले यो आज्ञा पालन गरनेौ भने ितमीहरूले यसलाई गुमाउन
सक्छौ।

14 “अब प्रायः मेरो मृत्य ुहुने समय भयो। ितमीहरू जान्दछौ अिन
साँच्चै िवश्वास गछौर् िक परमप्रभुले ितमीहरूका िनिम्त महान कायर्हरू गनर् ु
भएको छ। ितमीहरूलाई थाहा छ। िक उहाँले आफ्ना कुन ैपिन प्रितज्ञा
पूणर् गनर् चुक्नु भएन। परमप्रभुले सब ैप्रितज्ञा पूणर् गनर् ु भयो जो उहाँले
हामीसँग गनर् ु भएको िथयो। 15 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले हामी
प्रित गनर् ु भएको हरके उत्तम प्रितज्ञा सत्य भएको छ। तर त्यसरी नै
परमप्रभुले उहाँका अन्य प्रितज्ञाहरूलाई सत्य तुल्याउनु हुनेछ। उहाँले
वचन िदनु भएको छ िक यिद ितमीहरूले नराम्रो कुरा गयौर् भने ितमीहरू
मािथ नराम्रा कुराहरू घट्नेछन्। उहाँले वचन िदनु भएको छ िक उहाँले
ितमीहरूलाई िदनु भएको यो उत्तम भूिमबाट िनक्लन ितनीहरूलाई उहाँले
बाध्य तुल्याउनु हुनेछ। 16 यिद ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूको
परमेश्वरिसत गरकेो करार पालन गनर् अस्वीकार गयौर् भने यस्तो हुनेछ।
यिद ितमीहरूले अन्य देवताहरूको पूजा गयौर् भने, यो भूिम गुमाउने छौ।
यिद ितमीहरूले यसो गयौर् भने ितमीहरू प्रित परमप्रभु अत्यन्त क्रोिधत

यहोशू 22:21 156 यहोशू 23:16



24

हुनुहुनेछ। तब उहाँले ितमीहरूलाई िदनु भएको यो उत्तम भूिम तुरन्तै
छोड्न बाध्य तुल्याइने छ।”

यहोशूयहोश ूिबदाइिबदाइ जनाउजनाउँँछन्छन्

यहोशूले इस्राएलका सब ैकुल समूहहहरूलाई शकेममा
एकसाथ भेला हुन बोलाए। तब उनले बूढा-प्रधानहरू
कुलनायकहरू, अिन इस्राएलका अिधकारीहरू, अिन

न्यायकत्तार्हरू र शासकहरूलाई पिन बोलाए। यी मािनसहरू परमेश्वर
समक्ष उिभए।

2 यहोशूले समस्त मािनसहरूलाई भने। ितनले भने, “म ितमीहरूलाई
यो भिनरहेछु जो परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले ितमीहरूलाई यसो भन्नु
हुन्छः ‘धेर ैसमय अिघ, ितमीहरूका िपता-पुखार्हरू यूफे्रिटस नदीको पारी
पिट्ट बस्थे। म अब्राहाम अिन नाहोरका िपता तेरह जस्ता मािनसहरूको
िवषयमा कुरा गिररहेछु। त्यस समयमा, ती मािनसहरूले अन्य
देवताहरूको पूजा गथेर्। 3 तर, म परमप्रभुले ितमीहरूका िपता-पुखार्
अब्राहामलाई भूिम बािहर महानदीको अकोर् तफर्  लगें। मलेै उसलाई
कनानको भूिम भएर लगे र उसलाई धेर-ैधेर ैसन्तानहरू िदएँ। मलेै
अब्राहामलाई उसको छोराको नाउँ इसहाक िदएँ। 4 अिन मलेै
इसहाकलाई याकूब अिन एसाव नाउँका दइु छोराहरू प्रदान गरें।
एसावलाई मलेै सेइर पवर्त विरपिरका भूिम िदएँ। याकूब अिन उसका
छोराहरू त्यहाँ बसेनन्। ितनीहरू िमश्रको भूिममा बस्न गए।

5 “‘तब, मलेै मोशा र हारूनलाई िमश्रमा पठाएँ। ितनीहरूले मेरा
मािनसहरूलाई िमश्रदेश बािहर ल्याएको म चाहन्थें। मलेै िमश्रका
मािनसहरू मािथ अनेक भयानक घटनाहरू घटाएँ। त्यसपिछ मलेै
ितमीहरूका मािनसहरूलाई िमश्र बािहर िनकालेर ल्याएँ। 6 यसरी नै
मलेै ितमीहरूका अगुवाहरूलाई िमश्रबािहर ल्याएँ। ितनीहरू लाल
समुद्रमा आए अिन िमश्रका मािनसहरूले ितनीहरूलाई खेिदरहेका िथए।
त्यहाँ रथ अिन घोड सवारहरू िथए। 7 यसकारण मािनसहरूले म
परमप्रभुलाई सहायताको िनिम्त याचना गरें। अिन ितमीहरू र िमश्रका
मािनसहरू बीचमा मलेै अन्धकार स्थािपत गरें। म परमप्रभुले
ितनीहरूलाई समुद्र छोप्न बनाएँ। मलेै िमश्रका सेनालाई जे गरें त्यो त
ितमीहरू आफैं ले देख्यौ।

“‘त्यसपिछ, ितमीहरू लामो समयसम्म मरुभूिममा बस्यौ। 8 तब मलेै
ितमीहरूलाई एमोरी मािनसहरूको देशमा ल्याएँ। यो यदर्न नदीको
पूवर्तफर्  िथयो। ती मािनसहरू ितमीहरूको िवरूद्ध लडे, तर मलेै
ितनीहरूलाई परास्त गनर् ितमीहरूलाई िदएँ। ती मािनसहरूलाई नष्ट गनेर्
मलेै शिक्त ितमीहरूलाई प्रदान गरें। तब ितमीहरूले त्यो भूिमलाई
अिधकारमा िलयौ।

9 “‘तब मोआबको राजा, िसप्पोरका छोरा बालाकले इस्राएलका
मािनसहरू िवरूद्ध लड्न तयार भए। ती राजाले बओरका छोरा
बालामलाई बोलाई पठाए। उसले बालामलाई ितमीहरूलाई श्रापिदन
लगाए। 10 तर म, परमप्रभुले बालामको कुरा सुन्न अस्वीकार गरें। यसथर्
बालामले ितमीहरूलाई अनेक पल्ट आशीवार्द िदए। मलेै ितमीहरूलाई
बचाएँ अिन िवपत्तबाट िनकालें।

11 “‘त्यसपिछ ितमीहरू यदर्न नदी पारी यरीहो शहर तफर्  गयौ।
यरीहोका मािनसहरू ितमीहरू िवरूद्ध लडे। एमोरी, पिरज्जी, कनानी,
िहत्ती, िगगार्शी, हव्वी अिन यबूसी मािनसहरू पिन ितमीहरू िवरूद्ध लडे।
तर मलेै ितनीहरू सबलैाई ितमीहरूलाई परास्त गनर् िदएँ। 12 जब
ितमीहरूका सेनाहरू अिघ बढ्द ैिथए मलेै ितनीहरूको अिघ
िबच्छ्यूँहरूलाई पठाईिदएँ। ती िबच्छ्यूँहरूले दइुजना राजाहरूलाई
छोडन बाध्य गरयो। यसरी ितमीहरूले आफ्ना तरवार अिन धनुको प्रयोग
नगरी न ैत्यो भूिम िलयौ।

13 “‘मलेै त्यो भूिम ितमीहरूलाई िदएँ। जुन भूिमका िनिम्त ितमीहरूले
काम गरनेौ मलेै त्यो भूिम ितमीहरूलाई िदएँ। ितमीहरूले ती शहरहरू
िनमार्ण गरनेौ-ती मलेै ितमीहरूलाई िदएँ। ितमीहरूिसत दाखबारी अिन
भद्राके्षका बृक्षका बगौंचाहरू छन्, तर ती बगौंचाहरूमा ितमीहरूले िवरूवा
लाउनु परने।’”

14 तब यहोशूले मािनसहरूलाई भने, “ितमीहरूले परमप्रभुका
बचनहरू सुन्यौ, यसथर् ितमीहरूले परमप्रभुको सम्मान गनर् ु पछर्  अिन

साँचो भागमा उहाँको सेवा गनर् ु पछर् । ती अपिवत्र देवताहरूलाई फ्याँिक
देऊ, जुन ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले िमश्रमा र यूफे्रिटस नदीको
पािरपिट्ट पूज्ने गथेर्। अब ितनीहरूले परमप्रभुलाई मात्र आराधना गनर् ु
पछर् ।

15 “तर हुन सक्छ, ितमीहरू परमप्रभुको सेवा गनर् चाहँदनैौ। कसलाई
सेवा गछौर् त्यो ितमीहरूले िनणर्य िलनु पछर् । के ितमीहरू, ितमीहरूका
अगुवाहरूले यूफे्रिटस नदीको पािरपिट्ट बस्दा पूजेका झूटा देवताहरूको
सेवा गछौर्? अथवा, यो भूिममा बस्ने एमोरी मािनसहरूका देवताको सेवा
गछौर्? ितमीहरू आफैं ले चुन्नु पछर् । तर म अिन मेरो घरनाले भने
परमप्रभुकै सेवा गनेर् छौं।”

16 तब मािनसहरूले उत्तर िदए, “हामीहरू परमप्रभुको अनुशरण गनर्
किहल्य ैपिन छाड्ने छैनौं। हामी अन्य देवताहरूको सेवा किहले पिन गनेर्
छैनौं। 17 हामी जान्दछौं िक परमप्रभु न ैपरमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, जसले हाम्रा
मािनसहरूलाई िमश्रबाट बािहर िनकाल्नु भयो। त्यस देशमा हामी दास
िथयौं। तर परमप्रभुले हाम्रा िनिम्त त्यहाँ महान् काम गनर् ु भयो। उहाँले
हामीलाई त्यो देशबाट बािहर ल्याउनु भयो, अिन अन्य भूिमहरूबाट यात्रा
गदार् हामीलाई सुरक्षा प्रदान गनर् ु भयो। 18 परमप्रभुले हामीलाई यी
भूिमहरूमा बस्ने मािनसहरूलाई परास्त गनर्मा सहयोग प्रदान गनर् ु भयो।
परमप्रभुले हामीलाई जो एमोरी मािनसहरू यो देशमा बस्थे त्यहाँ अिहले
हामी छौं, यो परास्त गनर्मा हामीलाई सहायता गनर् ुभयो। यसथर् हामी
परमप्रभुको सेवा गिररहनेछौं। िकनभने उहाँ न ैहाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ।”

19 तब यहोशूले भने, “त्यो सत्य हो। परमप्रभुको सेवा गदैर्जान
ितमीहरू सकै्तनौ। परमप्रभु परमेश्वर पिवत्र हुनुहुन्छ। अिन आफ्ना
मािनसहरूले अन्य देवताहरूको पूजा गरकेो परमेश्वरले घृणा गनर् ुहुन्छ।
यिद ितमीहरू त्यसरी उहाँको िवरूद्ध भयौ भने परमेश्वरले ितमीहरूलाई
क्षमा गनर् ु हुने छैन। 20 तर ितमीहरूले परमप्रभुलाई त्यागनेछौ अिन अन्य
देवताहरूको सेवा गनेर् छौ। परमप्रभुले ितमीहरू मािथ भयानक घटनाहरू
घटाउनु हुनेछ। परमप्रभुले ितमीहरूलाई नष्ट गनर् ु हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वर
ितमीहरू प्रित भलो हुनुहुन्छ। तर यिद ितमीहरू उहाँको िवरूद्ध भयौ भने
उहाँले ितमीहरूलाई नष्ट गनर् ु हुनेछ।”

21 तब मािनसहरूले यहोशूलाई भने, “अँहँ! हामी परमप्रभुको सेवा
गनेर्छौं।”

22 तब यहोशूले भने, “ितमीहरू आफैं लाई अिन ितमीहरूिसत भएका
मािनसहरूलाई हेर। के, ितमीहरू सब जान्दछौ अिन सहमत हुन्छौ? के
ितमीहरूलाई परमेश्वरको सेवा गनर्का िनिम्त चुिनएको छौ? ितमीहरू सबै
यसका साक्षी छौ?”
मािनसहरूले उत्तर िदए, “हो, यो सत्य हो! हामी सबलेै देख्न सक्छौं

िक हामीहरू परमप्रभुको सेवा गनर्का िनिम्त चुिनएका छौं।”
23 तब यहोशूले भने, “त्यसो हो भनी ितमीहरूिसत भएका झूटा

देवताहरूलाई फ्याँिक देऊ र परमप्रभु इस्राएलका परमेशवरलाई
ितमीहरूको सम्पूणर् हृदयले प्रेम गर।”

24 तब मािनसहरूले यहोशूलाई भने, “परमप्रभु हाम्रा परमेशवरको
सेवा गनेर्छौं। हामी उहाँको आज्ञा पालन गनेर्छौं।”

25 यसथर् त्यसिदन यहोशूले मािनसहरूका िनिम्त एक करार गर।े
यहोशूले त्यो करार शकेम नाउँको शहरमा गर।े त्यहाँ ितनीहरूले
अनुशरण गनर् ु पनेर् िनयम बन्यो। 26 यहोशूले यी कुराहरू परमेशवरको
व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखे। तब यहोशूले एउटा िवशाल ढुङ्गा भेट्टाए। यो
ढुङ्गा त्यो करारको प्रमाण िथयो। उनले त्यो ढुङ्गालाई परमप्रभुको पिवत्र
पालको नजीकै भएको फलाँटको रूख मुिन राखे।

27 त्यसपिछ यहोशूले सब ैमािनसहरूलाई भने, “यो ढुङ्गाले
ितमीहरूलाई आज मलेै भनेका कुराहरूको सम्झना गराउनमा सहायता
गनेर्छ। जब परमप्रभु आज हामीिसत बात गिररहनु भएको बेला यो ढुङ्गा
यहाँ िथयो। यसथर् यो ढुङ्गाले आज के भयो त्यही कुरा ितमीहरूलाई
सम्झना गनर् सहायता गनेर्छ। यो ढुङ्गा ितमीहरूको िवरूद्ध एउटा साक्षी
बन्नेछ। यसले ितमीहरूलाई परमप्रभु ितमीहरूका परमेशवरको िवरूद्धमा
जान देिख रोक्नेछ।”

28 तब यहोशूले मािनसहरूलाई घर जानु भने। यसथर् हरकेा मािनस
आफ्ना भूिममा फकेर् ।
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यहोशूकोयहोशूको मृत्यमृत्युु

29 त्यसपिछ नूनका छोरा यहोशूको मृत्य ुभयो। यहोशू 110 बषर्
उमेरका िथए। 30 यहोशूलाई ितम्नथसेरहमा उसको आफ्न ैभूिममा
गाडे। यो गाश डाँडाको उत्तरमा भएको एप्रैमको पहाडी देशमा िथयो।

31 इस्राएलका मािनसहरूले यहोशू जीिवत रहेको समयमा
परमप्रभुको सेवा गरकेा िथए। अिन यहोशूको मृत्य ुभएपिछ पिन
मािनसहरूले परमप्रभुको सेवा जािरराखे। मािनसहरूले परमप्रभुको सेवा
गदैर् गए। जब ितनीहरूका अगुवाहरू जीिवत िथए। यी अगुवाहरू न ैिथए,
जसले ती कुराहरू देखेका िथए जो परमप्रभुले इस्राएलका िनिम्त गनर् ु
भएको िथयो।

ययूसूुफसुफ घरघर आउआउँँछन्छन्

32 जब इस्राएलका मािनसहरूले िमश्रदेश छाडे, ितनीहरूले यूसुफको
शरीरका हाडहरू साथमा बोकेर िंहडे। यसरी मािनसहरूले यूसुफका
हाडहरूलाई शकेममा गािडिदए। ितनीहरूले ती हाडहरू त्यो भूिममा गाडे
जो याकूबले शकेम नाउँ गरकेा मािनसका िपता हमोरका छोराहरूकोबाट
िकनेका िथए। याकूबले त्यो भूिम शुद्ध चाँदीका एकसय िसक्कामा िकनेका
िथए। यो भूिम यूसुफका सन्तानको िथयो। 33 हारूनका छोरा
एलाजारको पिन मृत्य ुभयो अिन एप्रैमको पहाडी देश िगबामा गाडे। िगबा
एलाजारका छोरा पीनहासलाई िदइएको िथयो।
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1

न्यायकतार्न्यायकतार्

यहयहूूदादा कनानीहरूकनानीहरू िवरूद्धिवरूद्ध ययुदु्धगछद्धगछर्र्नन््

यहोशूको मृत्यपुिछ इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुलाई
प्राथर्ना गर।े ितनीहरूले भने, “हाम्रा िनिम्त कनानी
मािनसहरूको िवरूद्ध यदु्ध गनर् पिहला हाम्रो कुन कुल समूह

जानु पछर्?”
2 परमप्रभुले इस्राएली मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “यहूदाको कुल समूह

जानेछ। म ितनीहरूलाई यो भूिम िलन सहायता गनेर्छु।”
3 यहूदाका मािनसहरूले ितनीहरूको दाजू-भाइ िशमोनका

मािनसहरूिसत सम्झौता गर,े “आऊ हामीलाई सहायता गनर् हाम्रो के्षत्रमा
यदु्ध गर अिन हामीहरू त्यसरी न ैितमीहरूको के्षत्र िजत्न ितमीहरूलाई
सहायता गनेर्छौ।” िशमोनका मािनसहरू राजी भए र यहूदाका
मािनसहरू, ितनीहरूका दाज्यू-भाइहरूलाई सहायता गनर् गए।

4 परमप्रभुले यहूदाका मािनसहरूलाई कनानीहरू अिन
पिरज्जीहरूलाई परािजत गनर्मा सहायता प्रदान गनर् ुभयो। यहूदाका
मािनसहरूले दशहजार मािनसहरूलाई बेजेक शहरमा मािरिदए। 5

बेजेक शहरमा यहूदाका मािनसहरूले बेजेकका शासकलाई भेट्टाए अिन
ितनीहरूिसत लडे। यहूदाका मािनसहरूले कनानी अिन पिरज्जीहरूलाई
परािजत गर।े

6 बेजेकका राज्यपाल उम्कने कोिशश गर।े तर यहूदाका मािनसहरूले
ितनलाई खेदे र समाते। जब ितनीहरूले उसलाई समाते, ितनीहरूले
ितनका बूढी-औलंाहरू कािटिदए। 7 तब बेजेकका शासकले भने, “मलेै
सत्तरी जना राजाहरूको हात र खटु्टाका बूढी-औलंाहरू कािटिदएँ। अिन
ती राजाहरूले मेरो मेचबाट झरकेा खानेकुराका टुक्राहरू खानु पयोर्। मलेै
ती राजाहरू प्रित गरकेा कुराहरू अिहले म मािथ परमेश्वरले फकार्उनु
भयो।” यहूदाका मािनसहरूले बेजेकका शासकलाई यरूशलेममा लगे
अिन त्यहाँ उसको मृत्य ुभयो।

8 यहूदाका मािनसहरू यरूशलेमको िवरूद्ध लडे अिन त्यसलाई
कब्जा गर।े यहूदाका मािनसहरूले यरूशलेमका मािनसहरूलाई मानर्
आफ्ना तरवारहरू प्रयोग गर।े त्यसपिछ ितनीहरूले त्यस शहरलाई
जलाइिदए। 9 पिछ यहूदाका मािनसहरू धेर ैकनानीहरूसँग यदु्ध गनेर्
उँधोितर आए जो नेगेवको पहाडी देश अिन पिश्चमी मदैानितर बस्थे।

10 तब यहूदाका मािनसहरू कनानी मािनसहरूको िवरूद्ध यदु्ध गनर्
गए जो हेब्रोनमा बस्थे। (हेब्रोनको अकोर् नाउँ िकयार्त-अबार् िथयो)
यहूदाका मािनसहरूले शेश,ै अहीमन अिन तल्म ैनाउँका मािनसहरूलाई
परािजत गर।े

कालकालेेबब रर ितनकीितनकी छोरीछोरी

11 यहूदाका मािनसहरूले त्यो स्थानलाई छोडे। ितनीहरू त्यहाँका
मािनसहरू िवरूद्ध लडनको िनिम्त दबीर शहर तफर्  गए। (िबतेको
समयमा दबीरलाई िकयर्त-सेपेर भिनन्थ्यो) 12 तर यहूदाका
मािनसहरूले यदु्ध शुरूगनर् ु अिघ कालेबले मािनसहरूलाई शपथ गराए।
कालेबले भने, “म िकयर्त-सेपेर मािथ लडाइँ गनर् चाहन्छु। म मेरी छोरी
अक्सालाई त्यस मािनसिसत िववाह गनर् िदनेछु जसले त्यो शहरमािथ
आक्रमण गछर्  अिन त्यसलाई कब्जा गछर् । म त्यस मािनसलाई मेरो
छोरीिसत िववाह गिर िदनेछु।”

13 कालेबको कनज नाउँको कान्छो भाइ िथयो। कनजको ओित्नएल
नाउँको एउटा छोरो िथयो। ओित्नएलले िकयर्त-सेपेर शहरमालाई कब्जा
गर।े यसथर् कालेबले आफ्नी छोरी अक्सालाई उसको पत्नी हुन िदए।

14 अक्सा ओित्नएलिसत बस्नगइन्। ओित्नएलले अक्सालाई
आफ्ना िपतािसत केही भूिम माग्नु भने। अक्सा िपता कहाँ गइन्। जब
ितनी आफ्नो गधाबाट ओिर्लन् कालेबले ितनलाई भने, “के गल्ती भयो?”

15 अक्साले कालेबलाई उत्तर िदइन्, “मलाई एक आशीवार्द
िदनुहोस्। तपाईलें मलाई नेगेबमा एक टुक्रा जमीन िदनुभयो। कृपया
मलाई त्यसमा पानीको व्यवस्था गिरिदनु होस्।” यसथर् कालेबले
अक्सालाई ितनले चाहेको कुरा िदए। कालेबले अक्सालाई त्यस भूिमका
मािथल्लो अिन तल्लो पानीको मूलहरू िदए।

16 मोशाका ससुराका सन्तान, केनीहरू यहूदाका मािनसहरू
खजूरका रूखहरूको शहरबाट आराद नजीक नेगेवमा भएको यहूदाको
मरुभूिममा गए, र त्यहाँका मािनसहरूसँग बसोबास गनर् लागे।

17 केही कनानी मािनसहरू सपत शहरमा बस्थे। यसथर् यहूदा अिन
िशमोनका कुल समूहका मािनसहरूले ती कनानी मािनसहरू मािथ
आक्रमण गर।े ितनीहरूले पूणर्रूपले शहरलाई नाश पार।े यसथर्
ितनीहरूले त्यो शहरको नाउँ होमार् राखे। 18 यहूदाका मािनसहरूले
गाजा शहर अिन त्यसका विरपिरका स-साना शहरहरूलाई पिन
अिधकारमा िलए। यहूदाका मािनसहरूले अश्कलोन, एक्रोन शहरहरू
अिन ती विरपिरका सब ैस-साना शहरहरूलाई पिन कब्जा गर।े

19 यहूदाका मािनसहरूले जब यदु्ध गर ेपरमप्रभु ितनीहरूका पक्षमा
हुनुहुन्थ्यो। ितनहरूले पहाडी देशको भूिम िलए। तर यहूदाका
मािनसहरूले बेंसीको भूिम िलन असफल भए, िकनभने त्यहाँ बस्ने
मािनसहरूिसत फलामका रथहरू िथए। 20 मोशाले कालेबलाई हेब्रोन
िदएका िथए। यसथर् त्यो भूिम कालेबका कुललाई िदए। कालेबका
मािनसहरूले अनाकका तीनजना छोराहरूलाई त्यो स्थान छोड्न वाध्य
तुल्याए।

21 िबन्यामीन कुल समूहले यबूसी मािनसहरूलाई यरूशलेम छोड्न
वाध्य तुल्याउन सकेनन्। यसकारण आज पिन, यरूशलेममा यबूसी
मािनसहरू िबन्यामीन कुल समूहिसत बस्छन्।

ययूसूुफकासुफका मािनसहरूलमािनसहरूलेे बबेेततेेलल कब्जाकब्जा गछगछर्र्नन््
22 यूसुफका कुल समूहका मािनसहरू बेथेल िवरूद्ध लँडाई ंगनर् गए।

(अतीतमा बेथेललाई लूज भिनन्थ्यो।) परमप्रभु यूसुफका कुल समूहका
मािनसहरूका पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। 23 यूसुफका कुल समूहका
मािनसहरूले बेथेल शहरमा केही जासूसहरू पठाए। ती मािनसहरू बेथेल
शहरलाई परािजत गनेर् मौका खोजीरहेका िथए। 24 जब ती जासूसहरूले
बेथेल शहरलाई हेदैर्थे ितनीहरूले एकजना मािनसलाई शहर बािहर
आइरहेको देखे र जासूसहरूले त्यस मािनसलाई भने, “हामीलाई शहर
िभत्र प्रवेश गनेर् एउटा गुप्त मागर् देखाऊ। हामी शहर मािथ आक्रमण
गनेर्छौं। तर यिद ितमीले हामीलाई सहायता गयौर् भने हामी ितमीलाई
नोक्सान पुयार्उने छैनौं।”

25 त्यो मािनसले जासूसहरूलाई शहर िभत्र पस्ने गुप्त मागर् देखाइ
िदयो। यूसुफका मािनसहरूले बेतेलका मािनसहरूलाई मानर् ितनीहरूका
तरवारहरू प्रयोग गर।े तर त्यो मािनस अिन उसको सब ैपिरवारका
सदस्यहरूलाई ितनीहरूले शहर कब्जा गनर् सहायता गरकेो कारणले
स्वतन्त्र साथ शहर जान िदए। 26 त्यो मािनस त्यसपिछ त्यस देशमा
गयो जहाँ िहत्ती मािनसहरू बस्थे र शहर िनमार्ण गयोर्। उसले त्यो
शहरलाई लूज नाउँ िदयो। अिन त्यो शहरलाई आजसम्म पिन लूज नै
भिनन्छ।
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अन्यअन्य ककुुलल समूहहरूसमूहहरू कनानीहरूिसतकनानीहरूिसत ययुदु्धद्ध गछगछर्र्नन््
27 कनानी मािनसहरू बेतशान, तानाक, दोर, इब्लाम, मिगदो अिन

ती शहरहरू विरपिरका स-साना शहरहरूमा बस्द ैिथए। मनश्शेका कुल
समूहका मािनसहरूले ती मािनसहरूलाई ती शहरहरू छोड्न बाध्य
तुल्याउन सकेनन्। यसकारण कनानी मािनसहरू त्यहाँ बसे। ितनीहरूले
आफ्ना घर छोड्न अस्वीकार गर।े 28 पिछ इस्राएलका मािनसहरू
शिक्तशाली भए अिन कनानी मािनसहरूलाई ितनीहरूका दासको रूपमा
कायर् गनर् बाध्य तुल्याए। तर इस्राएलका मािनसहरूले समस्त कनानी
मािनसहरूलाई ितनीहरूका भूिम छोड्न बाध्य तुल्याउन सकेनन्।

29 एप्रैम कुल समूहका मािनसहरूिसत पिन त्यस्त ै(घट्ना) भयो
ितनीहरूले कनानी मािनसहरूलाई गेजेर देिख भगाउन सकेनन्। यसथर्
कनानी मािनसहरू एप्रैम गेजेरका मािनसहरूिसत बिसरहे।

30 जबूलूनका कुल समूहका मािनसहरूिसत पिन त्यस्त ैभयो।
जबूलूनका मािनसहरूले कनानी मािनसहरूलाई िकत्रोन र नहलोल
शहरहरूबाट बािहर िनकालेनन् ती कनानी मािनसहरू त्यहाँ रहेर
जबूलूनका मािनसहरूिसत बसे। तर जबूलूनका मािनसहरूले ती
मािनसहरूलाई ितनीहरूका िनिम्त दासको रूपमा काम गनर् लगाए।

31 आशेर कुल समूहका मािनसहरूिसत पिन त्यस्त ैभयो। आशेरका
मािनसहरूले अन्य मािनसहरूलाई अक्को, सीदोन, अहलाब, अक्जबी,
हेलबा, अपीक अिन रहोब शहरहरू छोड्न कर गरनेन्। 32 आशेरका
कुल समूहका मािनसहरूले पिन ती कनानीहरूलाई ितनीहरूका भूिम
छोड्न कर लगाएनन्। यसथर् कनानीहरू आशेरका मािनसहरूिसत
बिसरहे।

33 नप्ताली कुल समूहका मािनसहरूिसत पिन त्यस्त ैभयो। नप्तालीका
मािनसहरूले कनानी मािनसहरूलाई बेतशेमेश अिन बेतनात शहरहरू
छोड् भनी कर गरनेन्। यसरी नप्तालीका मािनसहरू ती मािनसहरूिसत
ती शहरहरूमा रहे। ती कनानी मािनसहरूले नप्ताली मािनसहरूका
िनिम्त दासको रूपमा काम गर।े

34 एमोरी मािनसहरूले दानका कुल समूहका मािनसहरूलाई पहाडी
देशमा बस्न बाध्य तुल्याए। ितनीहरू पहाडितर बस्नु पयोर् िकनभने
एमोरी मािनसहरूले ितनीहरूलाई उपत्यकामा बस्न तल झनर् िदएनन्।
35 एमोरी मािनसहरूले हेरसे पवर्त, अय्यालोन अिन शाल्बीममा रहने
िनणर्य गर।े पिछ यूसुफका कुल समूह शिक्तशाली भए। तब ितनीहरूले
एमोरी मािनसहरूलाई ितनीहरूका िनिम्त दासको रूपमा काम गनेर्
तुल्याए। 36 एमोरी मािनसहरूको भूिम िबच्छी घाँटी देिख सेला अिन
सेला पािरको पहाडी देशसम्म िथयो।

बोकीममाबोकीममा परमप्रभुकापरमप्रभुका स्वगस्वगर्र्ददूतूत

परमप्रभुका स्वगर्दतू िगलगाल शहर देिख बोकीम शहरसम्म
गए। स्वगर्दतूले इस्राएलका मािनसहरूलाई भने, “मलेै
ितमीहरूलाई िमश्रदेशबाट बािहर ल्याएँ। मलेै ितमीहरूलाई यो

भूिममा ल्याएँ जो मलेै ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िदनेछु भनी
प्रितज्ञा गरकेो िथएँ। मलेै ितमीहरूलाई भनेको िथएँ िक ितमीहरूिसत
गरकेो करार किहल्य ैभङ्ग गनेर् छैन। 2 तर बद्लामा, ितमीहरूले यस
भूिममा बस्ने मािनसहरूिसत कुन ैपिन करार किहले बाँध्ने छैनौ।
ितमीहरूले ितनीहरूका वेदीहरू नष्ट गनर् ुपछर् । त्यो ितमीहरूलाई मलेै
भनेको िथएँ। तर ितमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरनेौं।

3 “अब म ितमीहरूलाई भन्नेछु, ‘अब देिख उता यी मािनसहरूलाई म
यो भूिमदेिख धपाउने छैन। यी मिनसहरू ितमीहरूको िनिम्त समस्या
बिननेछन्। ितनीहरूका असत्य देवताहरूले ितमीहरूलाई पासोमा
पानेर्छन्।’”

4 परमप्रभुका स्वगर्दतूले इस्राएलका मािनसहरूलाई वचन िदइसके
पिछ मािनसहरू जोडले रोए। 5 यसथर् इस्राएलका मािनसहरूले जहाँ
िवलाप गर ेत्यस स्थानको नाउँ, बोकीम राखे। बोकीममा इस्राएलका
मािनसहरूले परमप्रभुका िनिम्त बिलदानहरू अपर्ण गर।े

अवज्ञाअवज्ञा अिनअिन परािजतपरािजत

6 तब यहोशूले मािनसहरूलाई घर जानु भने। यसथर् हरके कुल समूह
त्यहाँ बस्नका िनिम्त आफ्ना इलाका ओगट्न गए। 7 इस्राएलीहरूले
परमप्रभुको सेवा यहोशू जीिवत रहेसम्म गर ेअिन उसको मृत्य ुपिछ पिन
जब सम्म बूढा प्रधानहरू रिहरहे। यी बूढा प्रधानहरूले इस्राएलका
मािनसहरूका िनिम्त परमप्रभुले गनर् ु भएको सम्पूणर् महान कुराहरू
देखेका िथए। 8 नूनका छोरा, परमप्रभुका सेवक यहोशूको एक सय दश
बषर्को उमेरमा मृत्य ुभयो। 9 इस्राएलका मािनसहरूले यहोशूलाई दफन
गिरिदए। ितनीहरूले यहोशूलाई त्यो भूिममा गािडिदए जुन ितनलाई
िदइएको िथयो। त्यो ितम्नात-हेरसेमा गाशपवर्तको उत्तरतफर्  एप्रैमको
पहाडी देशमा िथयो।

10 त्यसपिछ त्यो सम्पूणर् पुस्ताको मृत्य ुभयो, अकोर् पुस्ता बढेर
आयो। यो नयाँ पुस्ताले परमप्रभुको िवषयमा अिन परमप्रभुले इस्राएलका
मािनसहरूका िनिम्त गनर् ु भएको कुराहरू जान्दनैथ्यो। 11 यसकारण
इस्राएलका मािनसहरूले परमेश्वरिसतको ितनीहरूको करार झूटा देवता
बालको सेवा गररे तोिडिदए। 12 परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूलाई
िमश्रदेशबाट बािहर ल्याउनु भएको िथयो। अिन यी मािनसहरूका िपता-
पुखार्हरूले परमप्रभुलाई आराधना गरकेा िथए। तर इस्राएलका
मािनसहरूले परमप्रभुको अनुशरण गनर् छोिडिदए। इस्राएलका
मािनसहरूले ितनीहरूका विरपिर बस्ने मािनसहरूका झूटा देवताहरूको
पूजा गनर् शुरू गर।े त्यसले परमप्रभुलाई क्रोिधत तुल्यायो। 13

इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुको आराधना अनुशरण गनर् छोडे र
बाल र अश्तारोतको पूजा गनर् थाले।

14 परमप्रभु इस्राएलीहरूिसत क्रोिधत हुनुभयो। यसकारण परमप्रभुले
लुटमार गनेर्हरूलाई इस्राएलीहरूमािथ आक्रमण गनेर् र सम्पित लूट्ने
अनुमित िदनुभयो। परमप्रभुले ितनीहरूका विरपिर बस्ने ितनीहरूका
शत्रुहरूलाई, परािजत गनर् िदनुभयो। इस्राएलीहरूले ितनीहरू स्वयलंाई
आफ्ना शत्रुहरूको आक्रमण िवरूद्ध आफ्नो रक्षा गनर् सकेनन्। 15 यिद
इस्राएलीहरूले ितनीहरूका िछमेिकहरूका देवताहरूको सेवा गर,े उहाँले
त्यसो गछुर्  भनी प्रितज्ञा गनर् ु भए जस्त ैजिहले पिन इस्राएलीहरू लडाइँ
गथेर् परमप्रभु ितनीहरूको िवरूद्धमा रहनु हुन्थ्यो। यसकारण ितनीहरू
लगातार परािजत भइरहे। इस्राएलका मािनसहरूले अनेक कष्ट पाए।

16 तब परमप्रभुले न्यायकतार् भिनने अगुवाहरू चुन्नुभयो। यी
अगुवाहरूले इस्राएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूको सम्पित्तहरू लाने
शत्रुहरूबाट बचाए। 17 तर इस्राएलका मािनसहरूले आफ्ना
न्यायकतार्हरूको कुरा सुनेनन्। इस्राएलका मािनसहरू परमेश्वर प्रित
िवश्वासनीय िथएनन्। ितनीहरूले अन्य देवताहरूको अनुशरण गर।े
अतीतमा इस्राएली मािनसहरूका िपता-पुखार्हरूले परमप्रभुको आज्ञा
पालन गदर्थे। तर अिहले इस्राएली मािनसहरू पिरवतर्न भए अिन
परमप्रभुको आज्ञा पालन गनर् छोडे।

18 धेर ैपल्ट इस्राएलका शत्रुहरूले मािनसहरू प्रित नराम्रा कुराहरू
गर।े यसथर् इस्राएलका मािनसहरूले सहायताको िनिम्त िवलाप गर।े
परमप्रभु धेर ैपल्ट मािनसहरूका िनिम्त दःुखीत हुनुभयो। धेर ैपल्ट
उहाँले मािनसहरूलाई ितनीहरूका शत्रुहरूबाट बचाउँनको िनिम्त
न्यायकतार् पठाउनु भयो। परमप्रभु सदवै ती न्यायकतार्हरूिसत
हुनुहुन्थ्यो। यसरी धेर ैपल्ट इस्राएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूका
शत्रुहरूबाट बचाउँनु भयो। 19 तर जब हरके न्यायकतार्को मृत्य ुहुन्थ्यो,
इस्राएलका मािनसहरू फेिर पाप गनर् अिन असत्य देवताहरूको पूजा गनर्
शुरू गथेर्। इस्राएलका मािनसहरू अित हठ्ठी िथए। ितनीहरूले आफ्ना
कु-कमर् छोडन् अस्वीकार गर।े

20 यसथर् परमप्रभु इस्राएलका मािनसहरूिसत क्रोिधत हुनुभयो, अिन
उहाँले भन्नुभयो, “यी जाितहरूले ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूिसत गरकेो
मेरो करारलाई भङ्ग गरकेा छन्। ितनीहरूले मेरो कुरा सुनेनन्। 21 यसथर्
इस्राएलका मािनसहरूका िनिम्त म अब उप्रान्त ती जाितहरूलाई
परािजत गररे मागर् खलु्ला गिरिदने छैन। ती मािनसहरू त्यस बेलासम्म
त्यही भूिममा िथए जब यहोशूको मृत्य ुभयो। अिन म ती जाितहरूलाई
यस भूिममा रहनिदनेछु। 22 म ती जाितहरूलाई इस्राएलका
मािनसहरूको जाँच गनर्मा प्रयोग गनेर्छु। म यो हेनेर् छु िक इस्राएलीहरूले
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ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले झैं परमप्रभुका आज्ञा पालन गछर्न् िक
गदैर्नन्।” 23 परमप्रभुले ती जाितहरूलाई त्यस भूिममा रहनिदनु भयो।
परमप्रभुले ती जाितहरूलाई देश झट्टै छोड्नु भनी बाध्य तुल्याउनु भएन।
उहाँले यहोशूका सेनालाई परािजत गनर् ितनीहरूलाई िदनु भएन।

परमप्रभुले ती अन्य जाितहरूका सब ैमािनसहरूलाई
इस्राएलको भूिम छोडन कर लगाउँनु भएन। परमप्रभु
इस्राएलका मािनसहरूको परीक्षा गनर् चाहनु हुन्थ्यो। यस समय

जीिवत रहेका कुन ैपिन इस्राएलका मािनसहरू कनानको भूिम िलनका
िनिम्त गिरएको यदु्धमा लडेका िथएनन्। यसथर् परमप्रभुले ती अन्य
जाितहरूलाई ितनीहरूका देशमा रहन िदनुभयो। (परमप्रभुले इस्राएलका
मािनसहरूलाई, जो ती यदु्धहरूमा लडेका िथएनन्, िशक्षा िदनलाई यसो
गनर् ु भएको िथयो।) परमप्रभुले यस भूिम छोड्न लगाउनु भएका
जाितहरूका नाउँ यो होः 3 पिलश्ती मािनसहरूका पाँच जना
शासकहरू, समस्त कनानीहरू, िसदोनीहरू अिन िहव्वी मािनसहरू जो
लेबानोन पवर्तका बाल-हेमोर्न पवर्तदेिख लेबो-हमातसम्म बस्थे। 4

परमप्रभुले ती जाितहरूलाई, इस्राएली मािनसहरूको जाँच गनर्का िनिम्त
त्यो भूिममा छोड्नु भएको िथयो। उहाँले यो हेनर् चाहनुहुन्थ्यो िक
इस्राएलका मािनसहरू परमप्रभुका आज्ञाहरू, जो उहाँले ितनीहरूका
िपता-पुखार्हरूलाई मोशा माफर् त िदनु भएको आज्ञाहरू पालन गछर्न् िक
गदैर्नन् भनेर।

5 इस्राएलका मािनसहरू कनानी, िहत्ती, एमोरी, पिरज्जी, िहब्बी अिन
यबूसी मािनसहरू साथ बस्थे। 6 इस्राएलका मािनसहरू ती
मािनसहरूका छोरीहरूिसत िबवाहवारी गनर् थाले। इस्राएलका
मािनसहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई ती मािनसहरूका छोराहरूिसत
िववाह गनर् िदए। अिन इस्राएलका मािनसहरूले ती मािनसहरूका
देवताहरू पूज्न थाले।

पिहलोपिहलो न्यायकतार्न्यायकतार्, ओित्नएलओित्नएल

7 इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुिसत गरकेो करार ितनीहरूले भङ्ग
गर।े ितनीहरूले परमप्रभु ितनीहरूका परमेश्वरलाई िबसेर् अिन झूटा
देवताहरू बाल अिन अशेराको सेवा गर।े 8 परमप्रभु इस्राएलका
मािनसहरूिसत क्रोिधत हुनुभयो। इस्राएलका मािनसहरूमािथ शासन
गनर् परमप्रभुले अरम-नहरैमका राजा कूशन िरशातमैलाई ितनीहरूलाई
हराउने शिक्त िदनुभयो। इस्राएलीहरू आठ बषर्सम्म त्यो राजाको
अधीनमा रहे। 9 तर इस्राएलका मािनसहरूले सहायताका िनिम्त
परमप्रभुिसत िवलाप गर।े परमप्रभुले ितनीहरूलाई बचाउँन एउटा
व्यिक्तलाई पठाउनु भयो। त्यो व्यिक्तको नाउँ ओित्नएल िथयो। उनी
कनज नाउँ गरकेा एक व्यिक्तका छोरा िथए। कनज कालेबका कान्छा
भाइ िथए। ओित्नएलले इस्राएलका मािनसहरूको सेवा गर।े 10

परमप्रभुको आत्मा ओित्नएल मािथ आउनुभयो अिन ितनी इस्राएली
मािनसहरूका न्यायकतार् बने। ओित्नएलले इस्राएली मािनसहरूलाई
यदु्ध तफर्  अग्रसर गराए। परमप्रभुले ओित्नएललाई अरामका राजा कूशन
िरशातमैलाई परािजत गनर्मा सहायता गनर् ुभयो। 11 यसरी त्यो भूिम
कनजका छोरा ओित्नएलको मृत्य ुनभए सम्म चालीस बषर्को िनिम्त
शािन्तिसत रह्यो।

न्यायकतार्न्यायकतार् एहएहूूदद
12 फेिर इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुिसत गरकेो ितनीहरूको

करार भङ्ग गर।े यसकारण परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूलाई
परािजत गनर् मोआबका राजा एग्लोनलाई बल िदनुभयो। 13 एग्लोनले
अम्मोनी अिन अमालेकी मािनसहरूबाट सहायता प्राप्त गर।े ितनीहरू
उनीिसत िमले अिन इस्राएलका मािनसहरू मािथ आक्रमण गर।े एग्लोन
अिन उनका सेनाले इस्राएलका मािनसहरूलाई परािजत गर।े अिन
ितनीहरूलाई खजूर वृक्षको शहर छोड्न वाध्य तुल्याए। 14 मोआबका
राजा एग्लोनले इस्राएलका मािनसहरू मािथ अठ्ठार बषर्सम्म शासन गर।े

15 मािनसहरूले परमप्रभुिसत िवलाप गर।े यसकैारण परमप्रभुले
इस्राएलका मािनसहरूलाई बचाउँनका िनिम्त एकजना व्यिक्तलाई
पठाउनु भयो। यो व्यिक्तको नाउँ एहूद िथयो। एहूद िबन्यामीन कुल
समूहका गेरा नाउँको मािनसका छोरा िथए। एहूदले आफ्ना देब्रेहातले

लडाँई गनेर् तािलम िलएका िथए। इस्राएलका मािनसहरूले एहूदलाई
मोआबका राजा एग्लोन कहाँ उपहारिसत ैपठाए। 16 एहूदले स्वंयका
िनिम्त एउटा तरवार बनाएका िथए। त्यो तरवारको दवु ैपिट्ट धारहरू िथए
अिन अठ्ठार इचं लामो िथयो। एहूदले त्यो तरवार आफ्नो दािहने जाँघमा
बाँधेका िथए अिन आफ्नो पोशाक मुिन लुकाएका िथए।

17 यसरी एहूदले मोआबका राजा एग्लोन कहाँ भेटी ल्याए। एग्लोन
अत्यन्त मोटा मािनस िथए। 18 भेटी चढाएपिछ ितनले ती
मािनसहरूलाई पठाए जसले भेटी बोकेका िथए। 19 ितनीहरूले
राजदरबार छाडे। जब एहूद िगलगाल निजकका मूिर्तहरू भएको ठाउँमा
पुगे, ितनी घुमे अिन राजालाई भेट्न फिर्कए। एहूदले राजा एग्लोनलाई
भने, “राजा, तपाईकंो िनिम्त मिसत गुप्तको सन्देश छ।”
राजाले ितनलाई चूपलाग्नु भने अिन त्यसपिछ सब ैसेवकहरूलाई

कोठाबाट बािहर पठाए। 20 एहूद एग्लोन राजा कहाँ गए। राजा आफ्नो
दरबारको मािथल्लो कोठामा एकै्ल बिसरहेका िथए।
तब एहूदले भने, “मिसत तपाईकंो िनिम्त परमेश्वरको सन्देश छ।” राजा

आफ्नो गद्दीबाट उठे। उनी एहूदका अत्यन्त छेउमा िथए। 21 जस ैराजा
आफ्नो गद्दीबाट उठ्द ैिथए, एहूदले आफ्नो देब्रेहात बढाएर आफ्नो
दािहने जाँघमा बाँिधएको तरवार िनकाले। त्यसपिछ एहूदले तरवार
राजाको भँूडीमा रोिपिदए। 22 त्यो तरवार एग्लोनको भँूडीमा यित िभत्र
पस्यो िक त्यसको बींड पिन बोसोले छोप्यो। एहूदले एग्लोनदेिख तरवार
बािहर तान्न सकेनन् अिन एग्लोनको आन्द्रा-भँूडी बािहर िनिस्कयो।

23 एहूदले मािथल्लो कोठाका ढोकाहरू बन्दगरी राजालाई िभत्रै ताल्चा
लगाएर त्यो िनजी कोठाबाट िनिस्कए। 24 एहूदले त्यसपिछ मूल कोठा
छाडे अिन सेवकहरू फकेर् र िभत्र गए। सेवकहरूले मािथल्लो कोठाको
ढोका बन्द गिरएको पाए। यसथर् सेवकहरूले भने, “राजा आफ्ना िनजी
िवश्राम कोठामा िवश्राम गिररहेका हुनुपछर् ।” 25 यसथर् सेवकहरूले धेरै
लामो समयसम्म पिर्खरहे। राजाले मािथल्लो कोठाका ढोकाहरू खोलेनन्।
आिखरमा सेवकहरू िचिन्तत भए। ितनीहरूले चाबी ल्याए अिन
ढोकाहरू खोले। जब सेवकहरू िभत्र पसे, ितनीहरूले आफ्ना राजालाई
भूइँमा लडेर मिररहेका देखे।

26 सेवकहरूले राजालाई पखर्ंद ैगदार् एहूदले उम्कने समय पाए।
एहूदले मूिर्तहरू पार गर ेर सीरा नाउँ गरकेो स्थान ितर गए। 27 जब एहूद
सीरामा आए ितनले त्यहाँ, एप्रैमको पहाडी देशमा, तुरही बजाए।
इस्राएलका मािनसहरूले तुरही बजेको आवाज सुने अिन ितनीहरू
पहाडबाट तल झर,े एहूदले ितनीहरूको अगुवाइ गर।े 28 एहूदले
इस्राएलका मािनसहरूलाई भने, “मेरो अनुशरण गर! परमप्रभुले हाम्रा
शत्रुहरू, मोआबका मािनसहरूलाई परािजत गनर्मा हामीलाई सहयोग गनर् ु
भयो।”
यसथर् इस्राएलका मािनसहरूले एहूदको अनुशरण गर।े ितनीहरू त्यो

भूिमलाई अिधकारमा िलन एहूदिसत सिजलिैसत तल यदर्न नदी पार
गररे मोआबको भूिममा पुगे। 29 इस्राएली मािनसहरूले लगभग 10,000
बलवान अिन साहसी मािनसहरूलाई मार।े एकजना मोआबी मािनस
पिन उिम्कएनन्। 30 यसथर् त्यस िदनदेिख इस्राएलका मािनसहरूले
मोआबका मािनसहरू मािथ शासन गनर् थाले। अिन त्यो भूिममा 80
बषर्सम्म शािन्त भईरह्यो।

न्यायकतार्न्यायकतार् शमगरशमगर

31 एहूदले इस्राएलका मािनसहरूलाई बँचाए पिछ, अकोर् मािनसले
इस्राएललाई बँचायो। त्यो मािनस अनातको छोरा शमगर िथयो। 600
पिलश्ती मािनसहरूलाई मानर् शमगरले गोरू खेध्ने लट्ठीको प्रयोग गर।े

स्त्रीस्त्री न्यायकतार्न्यायकतार् दबोरादबोरा

एहूदको मृत्यपुिछ मािनसहरूले फेिर परमप्रभुिसत ितनीहरूको
करार भङ्ग गर।े 2 यसथर् परमप्रभुले कनानका राजा
इस्राएलका मािनसहरूलाई परािजत गनर् याबीनलाई िदनु भयो।

याबीनले हासोर नाउँ गरकेो शहरमा शासन गथेर्। राजा याबीन सेनाका
सेनापित सीसरा नाउँका व्यिक्त िथए। सीसरा हरोशेत हग्गोियम नाउँको
शहरमा बस्थे। 3 सीसरािसत 900 फलामका रथहरू िथए। अिन बीस
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बषर्सम्म ितनी इस्राएलका मािनसहरू प्रित अत्यन्त िनषू्ठर भए। यसथर्
ितनीहरूले परमप्रभुिसत सहायताको िनिम्त िवलाप गर।े

4 त्यहाँ दबोरा नाउँ गरकेी एउटी अगमवािदनी िथइन्। ितनी लप्पीदोत
नाउँ गरकेा एकजना व्यिक्तकी पत्नी िथइन्। त्यससमय ितनी इस्राएलको
न्यायकतार् िथइन्। 5 दबोरा, दबोराको खूजरको रूख मुिन बस्ने गिर्थन्।
अिन इस्राएलका मािनसहरू सीसराको िवषयमा वकालत गनर् ितनीकहाँ
आए। दबोराको खजूरको रूख रामा अिन बेतेल शहरहरूको माझमा,
एप्रैमको पहाडी देशमा िथयो। 6 दबोराले बराक नाउँ भएको मािनसलाई
एउटा सन्देश पठाइन्। बाराक अबीनोअम नाउँका मािनसका छोरा िथए।
बाराक केदेश शहरमा बस्थे जो नप्तालीको इलाकामा िथयो। दबोराले
बाराकलाई भिनन्, “परमप्रभु इस्राएलको परमेश्वरले ितम्रो िनिम्त यो
आज्ञा िदनु भएको छ, ‘जाऊ अिन नप्ताली अिन जबूलूनका कुल
समूहहरूबाट 10,000 मािनसहरूलाई भेला गर। ती मािनसहरूलाई
लगेर ताबोर पवर्तमा जाऊ। 7 म राजा याबीनका सेनापित सीसरालाई
ितमीहरूकहाँ आउन उत्तेिजत पानेर्छु। म सीसरालाई ितनका रथहरू,
अिन सेनाहरू िलएर िकशोन नदीमा आउन लाउनेछु। तब म
ितमीहरूलाई त्यहाँ सीसरालाई परािजत गनर्मा सहायता गनेर्छु।’”

8 तब बाराकले दबोरालाई भने, “यिद तपाई ंमिसत जानुहुन्छ भने म
जानेछु अिन यसो गनेर्छु। तर यिद तपाई ंमिसत जानुहुन्न भने म जाने
छैन।”

9 दबोराले उत्तर िदइन्, “िनश्चयन ैम ितमीिसत जानेछु, तर ितम्रो
मनोबृित्तको कारणले जब सीसरालाई परािजत गिरन्छ ितमीलाई सम्मान
गिरने छैन। परमप्रभुले एउटी स्त्रीलाई सीसरामािथ परािजत पानर्
िदनुहुनेछ।”
यसथर् दबोरा बाराकिसत केदेश शहरमा गइन्। 10 केदेश शहरमा,

बाराकले जबूलून अिन नप्ताली कुल समूहहरूलाई बोलाए। बाराकले ती
कुल समूहहरूबाट ितनको अनुशरण गनर्लाई 10,000 मािनसहरू भेला
गर।े दबोरा पिन बाराकिसत गइन्।

11 अिहले, त्यहाँ हेबेर नाउँ गरकेा एकजना मािनस िथए जो केनी
मािनसहरूबाट आएका िथए। हेबेरले अन्य केनी मािनसहरूको साथ
छोडेका िथए। (केनी मािनसहरू होबाबका सन्तान िथए। होबाब मोशाका
ससुरा िथए।) हेबेरले सानन्नीम नामक ठाउँमा बज्राँकाठको रूखद्वारा
आफ्नो घर िनमार्ण गरकेा िथए। सानन्नीम केदेश शहरको निजकमा
िथयो।

12 कसलेै सीसरालाई भने िक अबीनोअमका छोरा बाराक तबोर
पवर्तमा िथयो। 13 यसथर् सीसराले आफ्ना 900 फलामका रथहरू
भेला गर।े सीसराले सब ैमािनसहरूलाई पिन आफूिसत एकित्रत गर।े
ितनीहरू हरोशेत हग्गोियम शहरदेिख कीशोन नदी तफर्  िंहडे।

14 तब दबोराले बाराकलाई भिनन्, “आज परमप्रभुले सीसरालाई
परािजत गनर् ितमीहरूलाई सहायता प्रदान गनर् ुहुनेछ। ितमीहरू िनश्चयनै
त्यो जान्दछौ िक परमप्रभुले ितमीहरूलाई यदु्ध गनर्को िनिम्त डोयार्उनु
हुनेछ।” यसकारण बाराकले 10,000 मािनसहरूलाई ताबोर पवर्तबाट
तल झार।े 15 बाराक अिन ितनका मािनसहरूले सीसरालाई आक्रमण
गर।े यदु्ध भइरहेको समयमा परमप्रभुले सीसरा अिन ितनका रथ अिन
मािनसहरूलाई अल्मलाई िदनुभयो। के गनर् ु पनेर् ितनीहरूले जानेनन्।
यसथर् बाराक अिन ितनका मािनसहरूले सीसरालाई परािजत गर।े तर
सीसराले आफ्नो रथ छोिडिदए अिन पदैलन ैभागे। 16 बाराक अिन
ितनका मािनसहरू सीसराका सेनािसत यदु्ध गिररहे। बाराक अिन
ितनका मािनसहरूले सीसराका रथहरू र सेनालाई हरोशेत
हग्गोियमसम्म खेदेर लगे। बाराक अिन ितनका मािनसहरूले सीसराका
मािनसहरूलाई मानर् ितनीहरूका िनिम्त तरवार प्रयोग गर।े सीसराका
कुन ैपिन मािनसलाई जीिवत छोडेनन्।

17 तर सीसरा भागे। ितनी त्यो पालमा आए जहाँ याएल नाउँकी स्त्री
बिस्थन्। याएल हेबेर नाउँका मािनसकी पत्नी िथइन्। ितनी केनी
मािनसहरू मध्ये एक िथइन्। हेबेरका पिरवार हसोरका राजा याबीन साथ
शािन्तिसत िथए। यसथर् सीसरा याएलको पालितर भागे। 18 याएलले
सीसरालाई आउँद ैगरकेो देिखन्, यसथर् उसलाई भेट्न ितनी बािहर
गइन्। याएलले सीसरालाई भिनन्, “महाशय मेरो पालमा आउनु होस्।
िभत्र आउनु होस्। भयभीत नहुनुहोस्।” यसथर् सीसरा याएलको पालमा
गए, अिन ितनले उसलाई एउटा गलैंचाले ढािकिदइन्।

19 सीसराले याएललाई भने, “म ितखार्एको छु। कृपया मलाई केही
पानी िपउन देऊ।” याएलिसत पशुको छालाद्वारा बनाएका एउटा थलैो
िथयो। ितनले त्यस थलैोमा दधू राखेकी िथइन्। याएलले सीसरालाई दधू
िपउन िदइन्। त्यसपिछ सीसरालाई गलैंचाले छोिपिदइन्।

20 तब सीसराले याएललाई भने, “जाऊ, पालको प्रवेश स्थानमा
उिभरहु। यिद कोही आएर ितमीलाई, ‘यहाँ िभत्र कोही छ?’ भनेर सोध्यो
भने, ‘छैन भनेर त्यसलाई भिनिदनु।’”

21 तर याएलले एक कीला र मातोर्ल खोिजन्। याएल चूपचाप सीसरा
कहाँ गइन्। सीसरा अत्यन्त थिकत िथए, यसथर् ितनी िनदाइरहेका िथए।
याएलले त्यो पालको िकला सीसराका िशर ितर रािखन् अिन त्यसलाई
मातोर्लले िहकार्इन्। त्यो पालको कीला सीसराको िशरको छेउ भएर
भूइँमा गािडयो अिन सीसराको मृत्य ुभयो।

22 त्यित न ैबेला याएलको पालको छेउमा बाराक, सीसरालाई खोज्दै
आए। याएल बाराकलाई भेट्न बािहर आइन् अिन भिनन्, “िभत्रै आउनु
होस्, अिन म तपाईलें खोजीरहनु भएको मािनस तपाईलंाई देखाउँने छु।”
यसथर् बाराक याएलसँग पालिभत्र पसे। त्यहाँ बाराकले सीसरालाई
ितनको िशरको छेउबाट पार गएको पालको कीला सिहत भूइँमा
मिररहेको भेट्टाए।

23 त्यसिदन परमेश्वरले इस्राएली मािनसहरूका िनिम्त कनानका
राजा याबीनलाई परािजत गनर् िदनुभयो। 24 यसरी इस्राएली
मािनसहरूले कनानका राजा याबीनलाई परािजत नपारून्जेल झन्-झन्
शिक्तशाली हँुद ैगए। इस्राएलका मािनसहरूले अन्तमा कनानका राजा
याबीनलाई नष्ट पार।े

दबोरादबोरा रर बाराककोबाराकको स्तुितस्तुित गीतगीत

इस्राएलका मािनसहरूले सीसरालाई परािजत पारकेो िदन,
दबोरा अिन बाराक, अबीनोअमका छोराले यो गीत गाएः

2 “इस्राएलका मािनसहरू यदु्धका िनिम्त तयार भए।
ितनीहरू स्वेच्छाले यदु्धमा जाने भए!
परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ!
3 “हे राजाहरू हो। सुन!
हे शासकहरू हो।सुन!
म गाउनेछु।
म स्वय ंपरमप्रभु प्रित गाउँनेछु।
म परमप्रभुका िनिम्त,
इस्राएलका मािनसहरूका परमेश्वरका िनिम्त भजन गाउने छु।

4 “हे परमप्रभु, अतीतमा तपाई ंसेइरबाट आउनुभयो।
तपाई ंएदोम देशबाट िंहड्नु भयो।
तपाई ंिंहड्नु भयो, अिन पृथ्वी काम्यो,
आकाशबाट वृिष्ट भयो,
मेघहरूले पानी बसार्ए।

5 परमप्रभुको अिघ पवर्तहरू हिल्लए, सीन ैपवर्तका परमेश्वरको
अिघ,परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको अिघ।

6 “अनातका छोरा शमगरको समयमा,
याएलको समयमा, मुख्य सडकहरू िरत्ता िथए।
व्यापारीहरू अिन यात्रीहरू पिछल्लो मागर्बाट िंहडदथे।

7 “त्यहाँ कोही सेनाहरू िथएनन्।
दबोरा ितमी नआएसम्म, इस्राएलकी आमा बन्नलाई,
ितमी नआएसम्म इस्राएलमा कुन ैसेनाहरू िथएनन्।

8 “परमेश्वरले नयाँ अगुवाहरू चुन्नु भयो।
शहरका द्वारहरूमा लड्नका िनिम्त।
इस्राएलका 40,000 सेनाहरू मध्ये कसलेै पिन एक ढाल
अिन एक भाला पाउँन सकेनन्।

9 “मेरो हृदय इस्राएलका ती सेनापितहरूिसत छ,
जो स्वेच्छाले यदु्धमा जाने भए!
परमेश्वर प्रित धन्यवाद चढाऊ!
10 “सेतो गधाको ढाडमा चढ्ने,
जीनको कम्बलमा बस्ने
अिन बाटोमा िंहड्ने
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ितमी मािनसहरू ध्यान देऊ।
11 पशुहरूको लािग पानी भएको खाडलहरूमा
हामी झ्याम्टाको सङ्गीत सुन्दछौं।
मािनसहरू परमप्रभुको िवजय, इस्राएलमा उहाँका सेनाहरूको िवजय,
जब परमप्रभुका मािनसहरू शहरद्वारमा लडेर िवजयी भए,
त्यस िवषयमा गाउँछन्।

12 “जाग, व्यूँझ दबोरा!
जाग, जाग अिन गीत गाऊ!
हे अबीनोअमका छोरा बाराक, उठ, जाऊ
ितम्रा शत्रुहरूलाई कब्जा गर।

13 “अब, बाँचेका अगुवाहरू कहाँ जाऊ।
परमप्रभुका मािनसहरू, मिसत अिन सेनाहरूिसत जाऊ।

14 “एप्रैमका मािनसहरू
अमालेकको पहाडी देशबाट आए।
िबन्यामीन, ती मािनसहरूले,
ितमी अिन ितम्रा मािनसहरूको अनुशरण गर।े
अिन, माकीरका कुलका सेनापितहरू
त्यहाँ उपिस्थत िथए।
जबूलून कुल समूहको नायकहरू
अिधकारीहरू र कमर्चारीहरूिसत आए।

15 इस्साकारका अगुवाहरू दबोरािसत ैआए;
ितनीहरूले बाराकलाई समर्पण गरकेा िथए।
ती मािनसहरू िंहडेर भञ्ज्याङ गए।

“रूबेन, ितम्रा सेनाहरूमा अनेक साहसी सेनाहरू छन्।
16 यसथर्, ितमीहरू िकन भेंडा-िशिबरका अिग्नहरूमा अलमली बस्यौ?
रूबेनका सेनाहरूले यदु्धको बारमेा गिहरो सोच गर।े
तर ितनीहरूले आफ्ना भेंडाहरूका िनिम्त बजाएको सङ्गीत सुन्दै

छाउनीमा बसे।
17 िगलादका मािनसहरू यदर्न नदीको अकोर् तफर्
आफ्ना छाउनीमा बसे।
अिन ितमी दानका मािनसहरू ितमीहरू िकन ितमीहरूका जहाजका

छेउमा बस्यौ?
आशेरका मािनसहरू सागर छेउमा बसे,
आफ्ना सुरिक्षत पोताश्रयमा छाउनी लाएर।

18 “तर जबूलून अिन नप्तालीका मािनसहरूले ती पहाडहरूमा यदु्ध गदैर्
आफ्ना प्राणलाई जोिखममा पार।े

19 कनानका राजाहरू यदु्ध गनर् आए,
तर ितनीहरूले कुन ैखजाना घरितर लगेनन्।
ितनीहरू मिगदोका खोलाको छेउमा भएको तनाक शहरमा लडे।
20 स्वगर् बाट ताराहरू ितनीहरूका िनिम्त लडे,
आकाशबाट ताराहरू सीसराको िवरूद्ध लडे।

21 कीशोन नदी-त्यो प्राचीन नदीले
सीसराका मािनसहरूलाई बगाएर लग्यो।
मेरो आत्मा, पराक्रम सिहत अिघबढ!
22 घोडका टापहरूले भूइँ ठोके।
सीसराका शिक्तशाली घोड झन्-झन् दौडे।

23 “परमप्रभुका स्वगर्दतूले भन्नुभयो,
‘मेरोज शहरलाई श्राप देऊ,
यसका मािनसहरूलाई श्राप देऊ।
परमप्रभुलाई सघाउन ितनीहरू
सेनािसत आएनन्।’

24 याएल केनी हेबेरकी पत्नी िथइन्।
ितनी सब ैस्त्रीहरूभन्दा अिधक धन्य हुनेिछन्।

25 सीसराले पानी मागे,
याएलले उसलाई दधू िदइन्।
शासकलाई कचौरामा ितनले
राम्रो िघऊ ल्याइिदइन्।

26 तब याएल बािहर गइन् अिन पालको कीला िलइन्।
ितनको दािहने हातले एउटा मातोर्ल िलइन,
जो एकजना मजदरूले प्रयोग गछर् ।

त्यसपिछ ितनले त्यो मातोर्ल सीसरा मािथ चलाइन्,
ितनले उसको िशरमा िहकार्इन्,
अिन उसको कन्चटमा वारपार प्वाल पािरिदइन्।

27 उनी याएलका पाउ माझ घोप्टो परे
उनको मृत्य ुभयो।
अिन उनी त्यहीं लडे।
जहाँ सीसरा घोप्टो पर,े
त्यहीं त्यसको मृत्य ुभयो।
अिन ितनी मृत्य ुलोकमा पुगे।

28 “हेर, त्यहाँ सीसराकी आमा िछन्,
झ्याल देिख बािहर पदार्बाट हेिररहेकी िछन्,
अिन िवलाप गदैर् िछन्।
‘सीसराको रथ िकन यित ढीलो भयो?
उसको रथको आवाज म िकन सुिन्दन?’

29 “ितनकी सब ैभन्दा ज्ञानी सेिवकाले ितनलाई उत्तर िदइन्
साँच्चै, सेिवकाले ितनलाई उत्तर िदइन्।

30 ‘म िनिश्चत छु, ितनीहरूले यदु्धमा िवजय प्राप्त गर,े
अिन अिहले ितनीहरू, ितनीहरूले परािजत गरकेा मािनसहरूका

चीजहरू िंलदछैन्।
ितनीहरू ती चीजहरू ितनीहरू स्वयमंा बाँड्दछैन्।
प्रत्येक सिैनकहरू एक अथवा दइु जना यवुतीहरू िंलदछैन्।
हुनसक्छ, सीसराले एक टुक्रा रगंीन वस्त्र भेट्टाए।
त्यो यही हो! सीसराले एक टुक्रा बेल-बुट्टादार वस्त्र।
हुन सक्छ, दइु टुक्रा िवजेता सीसराले लाउनका िनिम्त भेट्टाए।’

31 “हे परमप्रभु, तपाईकंा समस्त शत्रुहरूको यसरी न ैमृत्य ुहोस्!
अिन समस्त मािनसहरू जो तपाई ंप्रित प्रेम गछर्न्, झुल्कँदो सूयर्

जस्त ैशिक्तशाली बनुन्!”
यसरी त्यो भूिममा 40 बषर्सम्म शािन्त रह्यो।

िमद्यानीहरूिमद्यानीहरू इस्राएलिसतइस्राएलिसत ययुदु्धद्ध गछगछर्र्नन््

फेिर इस्राएलीहरूले परमप्रभुिसत ितनीहरूको करार भङ्ग
गरकेा िथए। यसकारण सात बषर्सम्म परमप्रभुले िमद्यानका
मािनसहरूलाई इस्राएलका मािनसहरूमािथ परािजत पानर् िदनु

भयो।
2 िमद्यानका मािनसहरू अत्यन्त शिक्तशाली अिन इस्राएलका

मािनसहरू प्रित िनषू्ठर िथए। यसथर् इस्राएलका मािनसहरूले पवर्तहरूमा
अनेक लुक्ने ठाउँहरू िनमार्ण गरकेा िथए। ितनीहरूले आफ्ना भोजनहरू
गुफाहरू अिन भेट्न गाह्रो पनेर् स्थानहरूमा लुकाए। 3 ितनीहरूले त्यसो
गर ेिकनभने पूवर्बाट िमद्यानी अिन अमालेकी मािनसहरू आएर
ितनीहरूका बालीहरू सदवै नष्ट गिरिदन्थे। 4 ती मािनसहरूले त्यो
भूिममा छाउनी थापेर बस्थे अिन इस्राएलका मािनसहरूले रोपेका
बालीहरू नष्ट गिरिदन्थे। ती मािनसहरूले इस्राएलका मािनसहरूको
गाजा शहर निजकसम्मका भूिमको फसल नष्ट गिरिदए। ती मािनसहरूले
इस्राएलका मािनसहरूलाई खानका िनिम्त केही पिन छाडेनन्।
ितनीहरूले इस्राएलका मािनसहरूका िनिम्त कुन ैभेंडा, वा गाई-बस्तु वा
गधाहरू पिन छाडेनन्। 5 िमद्यानका मािनसहरू मािथ आए अिन त्यस
भूिममा छाउनी थापेर बसे। ितनीहरूले आफ्ना पिरवारहरू अिन आफ्ना
पशु प्राणीहरू ल्याए। ितनीहरू सलहको हुल झैं धेर ैिथए। ती मािनसहरू
अिन ऊँटहरू यित धेर ैिथए िक ितनीहरूको गन्ती गनर् सम्भव िथएन। यी
सब ैमािनसहरू त्यस भूिममा आए अिन त्यसलाई ध्वंश पार।े 6

इस्राएलका मािनसहरू िमद्यानका मािनसहरूको कारणले अत्यन्त गरीब
भए। यसथर् इस्राएलका मािनसहरूले सहायताका िनिम्त परमप्रभु समक्ष
िवलाप गर।े

7 िमद्यानका मािनसहरूले ती सब ैदषु्टकमर्हरू गर।े यसथर् इस्राएलका
मािनसहरू सहायताका िनिम्त परमप्रभुिसत िवलाप गनर्लागे। 8 यसथर्
परमप्रभुले ितनीहरू कहाँ एक अगमवक्तालाई पठाउनु भयो। अगमवक्ताले
इस्राएलका मािनसहरूलाई भने, “परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरले जे
भन्नुहुन्छ त्यो यो होः ‘ितमीहरू िमश्रदेशमा दास िथयौ। मलेै ितमीहरूलाई
मुक्त गरें अिन ितमीहरूलाई त्यस भूिमबाट बािहर ल्याएँ। 9 मलेै
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ितमीहरूलाई िमश्रदेशका शिक्तशाली मािनसहरूबाट बचाएँ। त्यसपिछ
कनान देशका मािनसहरूले ितमीहरूलाई घात पुयार्ए। यसथर् मलेै फेिर
ितमीहरूलाई बचाएँ। मलेै ती मािनसहरूलाई ितनीहरूका भूिम छोडन
लगाएँ। अिन ितनीहरूको भूिम ितमीहरूलाई िदएँ।’ 10 तब मलेै
ितमीहरूलाई भने, ‘म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु। ितमीहरू एमोरी
मािनसहरूको भूिममा बस्नेछौ, ितमीहरूले ितनीहरूका झूटा देवताहरू
पूज्न हँुदनै िथयो।’ तर ितमीहरूले मेरो कुरा पालन गरनेौ।”

परमप्रभुकापरमप्रभुका स्वगस्वगर्र्ददूतूत िगदोनिगदोन भ्रमणभ्रमण गछगछर्र्नन््
11 त्यस समयमा परमप्रभुका स्वगर्दतू िगदोन नाउँको मािनसकहाँ

आए। परमप्रभुका स्वगर्दतू आए र ओप्रा नामक स्थानमा भएको
फलाँटको रूखमुिन बसे। त्यो फलाँटको रूख योआश नाउँको मािनसको
िथयो। योआश अबीएजर पिरवारका िथए। ियनी िगदोनका बुबा िथए।
िमद्यानीहरूबाट लुकाउनलाई िगदोन दाखरस िनकाल्ने िढकीमा केही गहँु
कुिटरहेका िथए। परमप्रभुका स्वगर्दतू िगदोन समक्ष प्रकट भए अिन
ितनलाई भने, “महान सिैनक! परमप्रभु ितम्रो साथ रहून्।”

13 तब िगदोनले भने, “म शपथ खान्छु हजूर यिद परमप्रभु हामीिसत
हुनु भएको भए हामीहरूले िकन यित धेर ैकष्ट पाइरहेका छौं? हामीले
सुनेका छौं िक उहाँले हाम्रा िपता-पुखार्हरूका िनिम्त आश्चयर् जनक
कुराहरू गनर् ुभयो। हाम्रा िपता-पुखार्हरूले हामीलाई भने िक परमप्रभुले नै
ितनीहरूलाई िमश्रदेशबाट बािहर ल्याउनुभयो। तर परमप्रभुले हामीलाई
छाड्नुभयो। परमप्रभुले हामीलाई परािजत गनर् िमद्यानी मािनसहरूलाई
िदनुभयो।”

14 परमप्रभु िगदोनतफर्  फिर्कनु भयो अिन भन्नुभयो, “तेरो शिक्त प्रयोग
गर्। जा िमद्यानी मािनसहरूबाट इस्राएलका मािनसहरूलाई बँचा। म
तँलाई ितनीहरूलाई बचाउँन पठाइरहेछु।”

15 तर िगदोनले उत्तर िदए र भने, “मलाई क्षमा गनर् ुहोस महाशय। म
कसरी इस्राएलीलाई बचाउँन सक्छु र? मनश्शेको कुल समूहमा मेरो गोत्र
सब ैभन्दा कमजोर छ। अिन म मेरो पिरवारको सब ैभन्दा कान्छो हँु।”

16 परमप्रभुले िगदोनलाई उत्तर िदनुभयो र भन्नुभयो, “म तँिसत छु।
यसथर् तैंले िमद्यानका मािनसहरूलाई परािजत गनर् सक्नेछस्। यो यस्तो
हुनेछ िक तँ एक व्यिक्तिसत मात्र यदु्ध गिररहेछस्।”

17 तब िगदोनले परमप्रभुलाई भने, “यिद तपाई ंमिसत खशुी हुनुभयो
भने तपाई ंसाँच्चै न ैपरमप्रभु हुनुहुन्छ भनी मलाई प्रमाण िदनु होस्। 18

कृपया यो प्रितक्षा गनर् ुहोस्। म तपाई ंकहाँ फकीर् नआएसम्म तपाई ं
नजानुहोस्। मलाई मेरो भेटी ल्याउन अिन तपाईकंो समक्ष त्यसलाई
राख्न िदनुहोस्।”
अिन परमप्रभुले भन्नुभयो, “तँ फकेर् र नआएसम्म म पखीर्रहने छु।”
19 यसथर् िगदोन िभत्र गए अिन एउटा सानो पाठो उम्लेको पानीमा

पकाए। िगदोनले लगभग एक एपा जस्तो पीठो िलएर अखमीर ेरोटी
बनाए। त्यसपिछ िगदोनले एउटा ढाकीमा मासु हाले अिन मासु उमालेको
पानी एउटा भाँडमा हाले। िगदोनले मासु, उमालेको मासुको झोल अिन
अखिमर ेिबनाको रोटी पकाएर बािहर ल्याए। िगदोनले त्यो भोजन
फलाँटको रूखमुिन परमप्रभुको दतूलाई िदए।

20 परमेश्वरका दतूले िगदोनलाई भने, “त्यो मासु अिन अखिमर ेरोटी
त्यो चट्टान मािथ राख्। त्यसपिछ पानी खन्या।” िगदोनले त्यस ैगर ेजस्तो
स्वगर्दतूले भने।

21 परमप्रभुको दतूिसत हातमा एउटा िहँड्दा टेक्ने लट्ठी िथयो।
परमप्रभुका दतूले त्यो लट्ठीको टुप्पोले मासु अिन रोटीलाई छोए। तब
चट्टानबाट आगो उत्पन्न भयो। मासु अिन रोटी पूणर् रूपले भस्म भयो। तब
परमप्रभुको दतू अदृश्य भए।

22 तब िगदोनले बुझे िक ितनी परमप्रभुको दतूिसत कुरा गिररहेका
िथए। यसथर् िगदोन िचच्याए, “सवर्शिक्तमान परमप्रभु! मलेै परमप्रभुका
दतूलाई आमने-सामने देखें!”

23 तर परमप्रभुले िगदोनलाई भन्नुभयो, “शान्त होऊ! भयभीत
नहोऊ। ितमी मनेर् छैनौ!”

24 यसथर् िगदोनले परमप्रभुको आराधना गनर् त्यस स्थानमा एक वेदी
िनमार्ण गर।े िगदोनले त्यो वेदीको नाउँ “परमप्रभु शािन्त हुनुहुन्छ” राखे।

त्यो वेदी अझ सम्म ओप्रा शहरमा छँदछै। ओप्रा त्यो ठाउँ हो जहाँ
अबीएजरका पिरवार बस्छन्।

िगदोनलिगदोनलेे बालकोबालको ववेेदीदी ढािलढािल िदन्छन्िदन्छन्

25 त्यही राती परमप्रभुले िगदोनिसत कुरा गनर् ुभयो। परमप्रभुले
भन्नुभयो, “तेरो बाबुले पालेको सात बषर् पुगेको जवान साँढे ले। तेरा
बाबुको झूटो देवता बालको एउटा वेदीमा छ। त्यो वेदीको छेउमा एउटा
काठको खम्बा पिन छ। त्यो खम्बा झूटा देवी अशेराको सम्मानमा
बनाएको छ। त्यो बाल-वेदी ढाल्न साँढेको प्रयोग गर अिन अशेरका
खम्बा कािटदे। 26 त्यसपिछ परमप्रभु तेरो परमेश्वरको िनिम्त ठीक
प्रकारको वेदी िनमार्ण गर। त्यो वेदी यो उच्च भूिममा िनमार्ण गर। त्यसपिछ
त्यो वेदीमा त्यो जवान साँढेलाई माररे होमबिल दे। ितमीहरूको भेटी
जलाउनलाई अशेरको खम्बाको काठ प्रयोग गर।”

27 यसथर् िगदोनले आफ्ना दशजना सेवकहरू लगे अिन परमप्रभुले
ितनलाई जे गनर् ु भन्नु भएको िथयो त्यही गर।े तर िगदोन ितनका पिरवार
अिन शहरका मािनसहरूले आफूले के गदैर् छु भनी देख्छन् भनी भयभीत
भएका िथए। िगदोनले त्यही गर ेजो ितनलाई गनर् ुभनी परमप्रभुले भन्नु
भएको िथयो। तर ितनले त्यो काम िदउँसो होइन राती गर।े

28 शहरका मािनसहरू भोिलपल्ट िबहान उठे। अिन ितनीहरूले
बालको वेदी नष्ट पािरएको देखे। ितनीहरूले अशेरका खम्बा पिन
कािटएका देखे। त्यो अशेराको खम्बा बालको वेदीको छेउम ैिथयो। ती
मािनसहरूले वेदी पिन देखे जो िगदोनले िनमार्ण गरकेा िथए। अिन
ितनीहरूले त्यो साँढेहरू देखे जसलाई वेदीमा बिलदान चढाइएको
िथयो।

29 शहरका मािनसहरूले एक अकार्लाई हेर ेअिन सोधे, “हाम्रो
वेदीलाई कसले ढाली िदयो? कसले हाम्रो अशेराको खम्बा कािटिदयो?
कसले यो साँढेलाई यो नयाँ वेदीमा बिलदान चढायो?” ितनीहरूले अनेक
प्रश्नहरू सोधे अिन ती कुराहरू कसले गर ेभनी जान्ने कोिशश गर।े
कसलेै ितनीहरूलाई भने, “योआशका छोरा िगदोनले यसो गर।े”
30 यसथर् शहरका मािनसहरू योआश कहाँ आए। ितनीहरूले

योआशलाई भने, “ितमीले ितम्रो छोरालाई बािहर ल्याउनुपछर् । बालको
वेदी उसले ढाल्यो। अिन उसले वेदीको छेउमा भएको अशेरा देवीको
खम्बा पिन कािटिदयो। यसथर् ितम्रो छोरा मनैर् पछर् ।”

31 तब योआशले त्यो भीडलाई भन्यो जो ितनका विरपिर उिभएका
िथए। योआशले भने, “के ितमीहरू बाल देवताको पक्ष िंलदछैौ? के
ितमीहरू बालको उद्धार गनर् खोज्द ैछौ? यिद कसलेै बालको पक्ष िलन्छौ
भने उसलाई िबहान हँुदा मािरनु पछर् । यिद बाल वास्तवमा देवता भएको
भए उसले आफ्नो सुरक्षा आफँै गनर् ु पनेर्।” 32 योआशले भने, “यिद
िगदोनले बालको वेदी ढाल्यो भने बाललाई न ैउिसत बहस गनर् देऊ।”
यसथर् त्यसिदन योआशले िगदोनलाई नयाँ नाउँ िदए। ितनले उसलाई
“यरूब्बाल” भने।

िगदोनलिगदोनलेे िमद्यानकािमद्यानका मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई परािजतपरािजत गछगछर्र्नन््
33 िमद्यानी, अमालेकी अिन अन्य मािनसहरू इस्राएलका

मािनसहरूको िवरूद्ध लड्न एक साथ िमले। ती मािनसहरू यदर्न नदी
पािर गए अिन ियजरलेको बेंसीमा छाउनी हालेर बसे। 34 परमप्रभुको
आत्मा िगदोन मािथ आउनुभयो, अिन ितनलाई महान शिक्त प्रदान
गनर् ुभयो। िगदोनले अबीएजरका पिरवारलाई आफ्नो अनुशरण गनर्का
िनिम्त बोलाउनलाई तुरही फुके। 35 िगदोनले मनश्शेका कुल समूहका
समस्त मािनसहरू कहाँ दतूहरू पठाए। ती दतूहरूले मनश्शेका
मािनसहरूलाई आफ्ना हितयारहरू िलन अिन यदु्धका िनिम्त तयार हुन
भने। िगदोनले आशेर, जबूलून अिन नप्तालीका कुल समूह कहाँ पिन
दतूहरू पठाए। ती दतूहरूले त्यही सन्देश लगे। यसथर् ती कुल समूहहरू
पिन िगदोन अिन ितनका मािनसहरूलाई भेट्न गए।

36 तब िगदोनले परमेश्वरलाई भने, “तपाईलें भन्नुभयो िक तपाईलें
मलाई इस्राएलका मािनसहरूलाई बचाउँन सहायता गनर् ु हुनेछ। मलाई
प्रमाण िदनु होस्। 37 म भेंडाको ऊन ढीकीमा राख्नेछु। यिद भेंडाको
ऊनमा मात्र शीत पररे सब ैभूइँहरू सुख्खा रहेको भए म बुझ्ने छु िक
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तपाईलें भन्नु भए जस्त ैइस्राएलका मािनसहरूलाई बचाउँनका िनिम्त
तपाईलें मेरो प्रयोग गनर् ु हुनेछ।”

38 अिन ठीक त्यस्त ैन ैभयो। िगदोन भोिलपल्ट िवहान ैउठे अिन
भेंडाको ऊन िनचोर।े ितनले भेंडाको ऊनबाट एक कचौरा भिर पानी
िनकाले।

39 तब िगदोनले परमेश्वरलाई भने, “म प्रित क्रोिधत नहुनुहोस्। मलाई
अझ एउटा कुरा सोध्न िदनुहोस। यो भेंडाको ऊनद्वारा तपाईलंाई अझ
एक पल्ट जाँचगनर् मलाई िदनुहोस्। यसपल्ट विरपिरको भूिम शीतले
िभज्दा यो भेंडाको ऊन सुख्खा रहोस्।”

40 त्यो रात परमेश्वरले त्यही कुरा गनर् ुभयो। ठीकै भेंडाको ऊन सुक्खा
िथयो। तर त्यस विरपिरको भूिम शीतले िभजेको िथयो।

िबहान ैयरूब्बाल (िगदोन) अिन ितनका सब ैमािनसहरूले एन-
हरोदको मूलमा आफ्ना छाउनी थापे। िमद्यानका मािनसहरू
मोरहे नाउँ गरकेो पहाडको फेदको बेंसीमा छाउनी हालेर

बसेका िथए। यो िगदोन अिन ितनका मािनसहरू बसेका ठाउँ देिख
उत्तरमा िथयो।

2 तब परमप्रभुले िगदोनलाई भन्नुभयो, “म िमद्यानका मािनसहरूलाई
परािजत गनर् ितमीहरूलाई सहायता िंददछुै। तर तँिसत त्यो कामका
िनिम्त अनेक धेर ैमािनसहरू छन्। म इस्राएलका मािनसहरूले मलाई
िबसेर्र ितनीहरूले ितनीहरू स्वयलंाई आफ्न ैशिक्तले बँचाएको भनी शेखी
गरकेो चाहँिदन। 3 यसथर् अब, एउटा सूचना दे। ितनीहरूलाई भन्, ‘जो
कुन ैपिन भयभीत छ त्यो गलेद पवर्त छोडेर जान सक्छ। त्यो मािनस घर
फकीर् जान सक्छ।’”
त्यस समयमा 22,000 मािनसहरूले िगदोनलाई छाडे अिन घर फकेर् ,

तर 10,000 मािनसहरू बाँकी रहे।
4 तब परमप्रभुले िगदोनलाई भन्नुभयो, “त्यहाँ अझ धेर ैमािनसहरू

छन्। ती मािनसहरूलाई तल पानीमा लजैा, अिन तेरो िनिम्त म त्यहाँ
ितनीहरूको जाँच गनेर्छु। यिद मलेै, ‘यो मािनस तँिसत जानेछ,’ भने मात्र
त्यो जानेछ। यिद मलेै, ‘त्यो तँिसत जाने छैन’ भने भनी त्यो जाने छैन।”

5 यसथर् िगदोनले मािनसहरूलाई तल पानीमा लगे। पानीमा
परमप्रभुले िगदोनलाई भन्नुभयो, “मािनसहरूलाई यसरी छुट्याऊः
मािनसहरू जसले कुकुरले जस्त ैिजब्रोले चाटेर पानी िपउँछन्, ितनीहरू
एक समूहमा हुनेछन्। अिन ती मािनसहरू जो पानी िपउनका िनिम्त
घोिप्टन्छन् ितनीहरू अकोर् समूहमा हुनेछन्।”

6 ितनीहरूको हात प्रयोग नगरी चाटेर पानी िपउने मािनसहरूको
संख्या 300 िथयो अन्य सब ैमािनसहरूले तल िनहुिरएर पानी िपए। 7

परमप्रभुले िगदोनलाई भन्नुभयो, “म ती 300 मािनसहरूलाई प्रयोग गनेर्
छु, जसले कुकुरले जस्त ैचाटेर पानी िपए। म तँलाई बचाउँनका िनिम्त
ती मािनसहरूको प्रयोग गनेर् छु अिन म तँलाई िमद्यानका मािनसहरूलाई
परािजत गनर् िदनेछु। ती अन्य मािनसहरूलाई आफ्ना घरतफर्  जान
देऊ।”

8 यसथर् िगदोनले इस्राएलका अन्य मािनसहरूलाई घर पठाइिदए।
िगदोनले आफूिसत 300 मािनसहरू राखे। ती 300 मािनसहरूले घर
गएका अन्य मािनसहरूका आपूिर्तहरू अिन तुरहीहरू आफूिसत राखे।
िमद्यानका मािनसहरू िगदोनको छाउनी मुिनको बेंसीमा छाउनी हालेर

बसेका िथए। 9 राती परमप्रभुले िगदोनिसत कुरा गनर् ु भयो। परमप्रभुले
ितनलाई भन्नुभयो, “उठ्, म तँलाई िमद्यानी सेनालाई परािजत गनर्
िदनेछु। तल ितनीहरूको छाउनीमा जा। 10 यिद एकै्ल जान तँलाई डर
लाग्छ भने, पूरा तेरो सेवकलाई तेरो साथ लजैा। 11 िमद्यानका
मािनसहरूको छाउनीमा जा। ती मािनसहरू के भिनरहेछन् सुन्।
त्यसपिछ ितनीहरू मािथ आक्रमण गनर् तँलाई डर लाग्ने छैन।”
यसथर् िगदोन अिन पूरा, ितनको सेवक तल शत्रुको छाउनीको छेउमा

गए। 12 िमद्यानका मािनसहरू, अमालेकका मािनसहरू, अिन पूवर्का
सब ैअन्य मािनसहरू त्यस बेंसीमा छाउनी लाएर बसेका िथए। त्यहाँ
यित धेर ैमािनसहरू िथए िक ितनीहरू सलहका हूल झैं देिखन्थे। ती
मािनसहरू समुद्रको िकनारमा बालुवाको कण जस्त ैधेर ैितनीहरूसँग
ऊँटहरू पिन िथए।

13 िगदोन शत्रुको छाउनीमा आए अिन एकजना मािनसले कुरा गरकेो
ितनले सुने। त्यो मािनसले उसको साथीलाई उसले देखेको सपनाको
कुरा भन्द ैिथयो। त्यो मािनसले भन्द ैिथयो, “एउटा जौंका रोटी

िमद्यानका मािनसहरूको छाउनीमा पल्टँद ैआएको मलेै सपनामा देखें।
त्यो रोटी यित जोडले ठोिक्कयो िक पाल न ैपिल्टयो अिन समतल भयो।”

14 त्यो मािनसको साथीले सपनाको अथर् जान्यो। उसले भन्यो,
“ितम्रो सपनाको एउटै मात्र अथर् हुनसक्छ। ितम्रो सपना इस्राएलको त्यस
मािनसको बारमेा हो। यो सपना योआशाका छोरा िगदोनको बारमेा हो।
यसको मतलब यो हो िक परमेश्वरले िगदोनलाई िमद्यानका सम्पूणर्
सेनालाई परािजत गनर् सहायता गनर् ु हुनेछ।”

15 सपनाको बारमेा त्यस मािनसले कुरा गरकेो अिन त्यसको मतलब
के हो त्यो सुनेपिछ, िगदोनले परमेश्वर प्रित िशर झुकाए। त्यसपिछ िगदोन
इस्राएलका मािनसहरूको छाउनीमा फकेर् । िगदोनले मािनसहरूलाई भने,
“उठ! परमप्रभुले िमद्यानका मािनसहरू परािजत गनर् हामीलाई सहायता
प्रदान गनर् ु हुनेछ।” 16 तब िगदोनले ती 300 मािनसहरूलाई तीन
समूहमा िवभाजन गर।े िगदोनले प्रत्येक व्यिक्तलाई एक-एक वटा तुरही र
िरत्तो भाँडो िदए। प्रत्येक भाँड िभत्र जल्द ैगरकेो राँको िथयो। 17 तब
िगदोनले मािनसहरूलाई भने, “मलाई हेर अिन म जसो गछुर्  त्यस ैगर।
शत्रुको छाउनीको िकनार तफर्  मेरो अनुशरण गर। जब म छाउनीको
िकनारमा पुग्छु, म जसो गछुर्  ठीक त्यस्त ैगर। 18 ितनका मािनसहरूले
शत्रुको छाउनीमा घेरा हाले। म अिन मेरो साथका समस्त मािनसहरूले
आफ्ना तुरही बजाउने छौ। जब हामी हाम्रा तुरही बजाउँछौं, ितमीहरूले
पिन आ-आफ्ना तुरही बजाऊ। त्यसपिछ यी शब्दहरूमा कराऊः
‘परमप्रभु अिन िगदोनका िनिम्त!’”

19 यसरी िगदोनसँग 100 मािनसहरू शत्रुको छाउनीको िकनार ितर
गए। शत्रुले रक्षक बिद्ल गरकैे पिछ ितनीहरू त्यहाँ आए। यो रातको मध्य
अविध िथयो। िगदोन अिन ितनका मािनसहरूले तुरही बजाए अिन भाँडो
फुटाए। 20 मािनसहरूले आफ्ना देब्रेहातमा राँको िलए अिन दािहने
हातमा तुरही िलएका िथए। ती मािनसहरूले तुरही बजाएको बेला
ितनीहरू कराए, “परमप्रभुको िनिम्त एक तरवार अिन िगदोनको िनिम्त
एक तरवार।”

21 िगदोनका मािनसहरू जहाँ ितनीहरू िथए त्यहीं छाउनीको विरपिर
बसे, तर छाउनी िभत्र िमद्यानका मािनसहरू कराउँद ैभाग्न शुरू गर।े 22

जब िगदोनका 300 मािनसहरूले आफ्ना तुरही बजाए परमप्रभुले
िमद्यानका मािनसहरूलाई ितनीहरूका तरवारद्वारा एक-अकार्लाई मानर्
लाउनुभयो। शत्रुका सेना बेतिशत्ता शहरितर भागे, जो सररेा शहर तफर्
िथए। ती मािनसहरू हािबल-महोला शहरको सीमानासम्म भागे जो
तब्बात शहरको निजकमा िथयो।

23 तब नप्ताली, आशेर अिन मनश्शेका सब ैकुल समूहका
सिैनकहरूले िमद्यानका मािनसहरूलाई खेदे। 24 िगदोनले एप्रैमका
समस्त पहाडी देश भिर समाचार िलएर दतूहरू पठाए। दतूहरूले भने,
“तल झर अिन िमद्यानका मािनसहरूलाई आक्रमण गर। बेतबरा अिन
यदर्न नदीलाई अिधकारमा लेऊ। िमद्यानका मािनसहरू त्यहाँ पुग्न
अिघबाट न ैयसो गिरहाल।”
यसथर् ितनीहरूले एप्रैम कुल समूहका सब ैमािनसहरूलाई बोलाए।

बेतबरासम्म यदर्न नदी ितनीहरूले अिधकार गर।े 25 एप्रैमका
मािनसहरूले दइुजना िमद्यानी अगुवाहरूलाई पके्र। यी दइु अगुवाहरूका
नाउँ ओरबे अिन जेएब िथयो। ओरबेलाई एप्रैमका मािनसहरूले ओरबेको
चट्टान नामक स्थानमा हत्या गर।े जएबलाई ितनीहरूले जएबको दाखको
कोल नाउँको स्थानमा हत्या गर।े एप्रैमका मािनसहरूले िमद्यानका
मािनसहरूलाई खेदे। तर ितनीहरूले पिहला ओरबे अिन जएबको
िशरकाटे अिन ती िशरहरू िगदोन कहाँ लगे। िगदोन त्यस स्थानमा िथए
जहाँ मािनसहरू यदर्न नदीपारी तथेर्।

एप्रैमका मािनसहरू िगदोनसँग क्रोिधत भए। जब एप्रैमका
मािनसहरूले िगदोनलाई भेट्टाए ितनीहरूले िगदोनलाई सोधे,
“ितमीले हामीसँग िकन यस्तो व्यवहार गयौर्? ितमीले िकन

हामीलाई बोलाएनौ जब ितमी िमद्यानका मािनसहरूको िवरूद्ध यदु्ध गनर्
गयौ?”

2 तर िगदोनले एप्रैमका मािनसहरूलाई उत्तर िदए, “म कसरी
ितमीहरूले गरकेो भन्दा अझ राम्रो गनर् सक्छु? के एप्रैमको िशला गरकेो
दाख, मेरो पिरवार अबीएजेरको दाखकटनी भन्दा असल छैन र? 3

यस्त ैप्रकारले अिहले ितमीहरूले राम्रो फसल पाएका छौ। परमेश्वरले
ितमीहरूलाई िमद्यानका अगुवाहरू ओरबे अिन जेएबलाई कब्जामा
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ल्याउन िदनुभयो। ितमीहरूले जे गयौर् त्यो सँग म कसरी मेरो सफलता
दाँज्न सक्छु र?” जब एप्रैमका मािनसहरूले िगदोनको उत्तर सुने,
ितनीहरू पिहला भए जस्त ैक्रोिधत भएनन्।

िगदोनलिगदोनलेे िमद्यानकािमद्यानका ददुइुइ राजाहरूलाईराजाहरूलाई कब्जाकब्जा गछगछर्र्नन््
4 जब िगदोन अिन ितनका 300 मािनसहरू यदर्न नदीमा आए, अिन

अकोर्तफर्  पार गर।े तर ितनीहरू थिकत अिन भोकाएका िथए। 5

िगदोनले सुक्कोतका मािनसहरूिसत भने, “मेरा सिैनकहरूलाई केही
खाना देऊ। मेरा यी सिैनकहरू अत्यन्त थिकत छन्। हामीहरू अझ
जेबह अिन सल्मुन्ना, िमद्यानका राजाहरूलाई खेिदरहेका छौं।”

6 तर सुक्कोत शहरका अिधकारीहरूले िगदोनलाई भने, “ितम्रो
सिैनकहरूलाई हामीले केही खाने कुरा िकन िदनु? ितमीहरूले जेबह
अिन सल्मुन्नालाई पके्रका छैनौ।”

7 तब िगदोनले भने, “ितमीहरूले हामीलाई खानेकुरा िंददनैौ।
परमप्रभुले मलाई जेबह अिन सल्मुन्नालाई कब्जा गनर् िदनु हुनेछ।
त्यसपिछ म यहाँ फिर्क आउँछु। म मरुभूिमको काँढा अिन काँढादार
पोथ्राले ितमीहरूको छाला उतानेर्छु।”

8 िगदोन सुक्कोत शहर छोडेर पन्एल शहर ितर गए। िगदोनले
पन्एलका मािनसहरूलाई भोजन मागे, जसरी उसले सुक्कोतका
मािनसहरूसँग मागेका िथए। तर पन्एलका मािनसहरूले िगदोनलाई
सुक्कोतका मािनसहरूले जस्त ैउत्तर िदए। 9 यसथर् िगदोनले पन्एलका
मािनसहरूलाई भने, “मलेै िवजय प्राप्त गर ेपिछ, म यहाँ फिर्क आउनेछु
अिन यो िकल्लालाई ढािलिदनेछु।”

10 जेबह अिन सल्मुन्ना अिन ितनीहरूका सेनाहरू ककोर्र शहरमा
िथए। ितनीहरूका सेनामा 15,000 सिैनकहरू िथए। यी सब ैसेनाहरू
पूवर्मा छोडीएका मािनसहरूका बाँकीरहेका सिैनकहरू िथए। त्यस
सेनाका 1,20,000 स-शस्त्र सिैनकहरू मािरएका िथए। 11 िगदोन अिन
ितनका मािनसहरूले पाल बासीका पथ प्रयोग गर।े त्यो बाटो नोबह अिन
योगबहा शहरको पूवर्ितर िथयो। िगदोन ककोर्र शहरमा आए अिन शत्रु
मािथ आक्रमण गर।े शत्रुका सेनाले आक्रमण हुन्छ भन्ने ठानेका िथएनन्।
12 जेबह अिन सल्मुन्ना, िमद्यानका राजाहरू भागे। तर िगदोनले खेदे
अिन ती राजाहरूलाई पके्र। िगदोन अिन ितनका सेनाले शत्रुका सेनालाई
परािजत गर।े

13 तब योआशको छोरा िगदोन यदु्धबाट फकेर् । िगदोन अिन ितनका
मािनसहरू हेरसेको घाँटी भएर फिर्कए। 14 िगदोनले सुक्कोत शहरमा
एउटा जवान व्यिक्तलाई कब्जा गर।े िगदोनले त्यस जवान व्यिक्तिसत
केही प्रश्नहरू सोधे। त्यो जवान व्यिक्तले िगदोनका िनिम्त केही नाउँहरू
लेिखिदए। त्यो जवान व्यिक्तले सुक्कोत शहरका अगुवाहरू अिन बूढा-
प्रधानहरूका नाउँहरू लेिखिदए। ती 77 जना मािनसका नाउँहरू िदए।

15 त्यसपिछ िगदोन सुक्कोत शहरमा आए। ितनले त्यस शहरका
मािनसहरूलाई भने, “जेबह अिन सल्मुन्ना यहाँछन्। ितमीहरूले, ‘ितम्रा
थाकेका सिैनकहरूलाई िकन हामीले खाना िदनु? ितमीले जेबह अिन
सल्मुन्नालाई अझ पके्रका छैनौ’ भनेर मेरो िखल्ली उडाएका िथयौ।” 16

िगदोनले सुक्कोत शहरका बूढा-प्रधानहरूलाई लगे अिन ितनीहरूलाई
दण्ड िदन मरुभूिमका काँढा अिन काँढादार पोथ्राद्वारा िपटे। 17 िगदोनले
पन्एल शहरको िकल्लापिन ढािलिदए। त्यसपिछ ितनले त्यस शहरमा
बस्ने मािनसहरूलाई मािरिदए।

18 तब िगदोनले जेबह अिन सल्मुन्नालाई भने, “ितमीहरूले केही
मािनसहरूलाई तबोर पवर्तमा मायौर्। ती मािनसहरू को जस्ता िथए?”
जेबह अिन सल्मुन्नाले जवाफ िदए, “ती मािनसहरू ितमी जस्त ैिथए।

ितनीहरू प्रत्येक राजकुमार जस्त ैदेिखन्थे।”
19 िगदोनले भने, “ती मािनसहरू मेरो दाज्यू-भाइहरू िथए। मेरी

आमाका छोराहरू। परमप्रभुको शपथ िलएर भन्छु, यिद ितमीहरूले
ितनीहरूलाई नमारकेो भए त म ितमीहरूलाई अिहले मानेर् िथइन।”

20 त्यसपिछ िगदोन येतेरितर फिर्कए। येतेर िगदोनका जेठा छोरा
िथए। िगदोनले उसलाई भने, “उठेर यी राजाहरूलाई मािरदेऊ।” तर
येतेर केवल एक सानो केटो िथयो अिन भयभीत िथए। यसथर् उसले
आफ्नो तरवार िनकालेन।

21 तब जेबह अिन सल्मुन्नाले िगदोनलाई भने, “अिघ आऊ अिन
ितमी स्वय ंहामीलाई मार। ितमी एक मािनस हौ अिन यो काम गनर्
बिलयो छौ।” यसथर् िगदोन उठे जेबह र सल्मुन्नालाई मािरिदए। त्यसपिछ
िगदोनले जून जस्तो आकृितको सजावट ितनीहरूका ऊँटका गलाबाट
िनकािलिदए।

िगदोनिगदोन एपोदएपोद बनाउछन्बनाउछन्

22 इस्राएलका मािनसहरूले िगदोनलाई भने, “ितमीले हामीलाई
िमद्यानका मािनसहरूबाट बँचायौ। यसथर् अब हामीमािथ शासन गर।
हामी ितमीले, ितम्रा छोराले अिन ितम्रा नातीले हामी मािथ शासन गरकेो
चाहन्छौ।”

23 तर िगदोनले इस्राएलका मािनसहरूलाई भने, “परमप्रभु
ितमीहरूका शासक हुनुहुनेछ। म ितमीहरूमािथ शासन गनेर् छैन। अिन
मेरा छोराले ितमीहरूमािथ शासन गनेर् छैनन्।”

24 इस्राएलका मािनसहरूले परािजत गरकेा केही मािनसहरू
इश्माएलीहरू िथए। अिन इश्माएली मािनसहरू सुनका कुण्डल लाउँथे।
यसथर् िगदोनले इश्माएलका मािनसहरूलाई भने, “ितमीहरूले मेरो िनिम्त
यो एउटा काम गरकेो चाहन्छु। ितमीहरू प्रत्येकले मलाई ितमीहरूले
यदु्धहँुदा लगेका सुनका कुण्डल एक एकवटा िदएको म चाहन्छु।”

25 यसथर् इस्राएलका मािनसहरूले िगदोनलाई भने, “ितमी जे
चाहन्छौ हामीहरू ितमीलाई िदन खशुी छौ” यसथर् ितनीहरूले एउटा
लुगा भूइँमा ओछ्याए। प्रत्येक मािनसले लुगामा एक-एकवटा कुण्डल
हाले। 26 जब ती सुनको कुण्डलहरू एकित्रत गिरए ितनीहरूको लगभग
ओजन 1,700 शेकेल भयो। यसमा इस्राएलका मािनसहरूले िगदोनलाई
प्रदान गरकेा अन्यभेटहरू संलग्न िथएनन्। ितनीहरूले िगदोनलाई चन्द्रमा
आकृितका अिन आँसुका थोपा आकृितका मिण-मािणक्य पिन प्रदान
गर।े अिन ितनीहरूले बजैनी बस्त्रहरू ितनलाई िदए। ती चीजबीजहरू
िथए जो िमद्यानका राजाहरूले पिहरकेा िथए। ितनीहरूले ितनलाई
िमद्यानी ऊँठहरूको िसक्री पिन िदए।

27 िगदोनले त्यो सुन एउटा एपोद िनमार्ण गनर्मा प्रयोग गर।े ितनले
त्यो एपोदलाई ओप्रा नाउँको शहर-ितनको िनवास शहरमा राखे।
इस्राएलका समस्त मािनसहरूले त्यो एपोदलाई पूजा गर।े यस प्रकारले
इस्राएलका मािनसहरू परमेश्वर प्रित िवश्वसनीय रहेनन्-ितनीहरूले एपोद
पूजे। एपोद एक पासो बन्यो जसले िगदोन अिन ितनका घरानालाई
पापगनर् लगायो।

िगदोनकोिगदोनको मृत्यमृत्युु

28 िमद्यानका मािनसहरूलाई इस्राएलको शासनमा रहन वाध्य
तुल्याइयो। िमद्यानका मािनसहरूले अझ कष्ट िदएनन्। अिन त्यस भूिममा
चालीस बषर् सम्म शािन्त भयो जब सम्म िगदोन जीिवत रहे।

29 त्यसपिछ यरूब्बाल, योआशाका छोरा आफ्न ैघरमा गएर बस्न
लागे। 30 िगदोनका आफ्न ैसत्तरी जना छोराहरू िथए। ितनका यिद धेरै
छोराहरू भए िकनभने ितनका धेर ैपत्नीहरू िथए। 31 िगदोनकी एउटी
रखौटी िथइन् जो शकेम शहरमा विस्थन्। रखौटीबाट ितनका एउटा पुत्र
जिन्मए। ितनले त्यसको नाउँ अबीमेलेक राखे।

32 यसरी योआशका छोरा िगदोनको पूरा बूढेसकालमा मृत्य ुभयो।
िगदोनलाई ितनका बाबुको िचहान छेउमा गािडिदए। त्यो िचहान ओप्रा
शहरमा िथयो। जहाँ अबीएजरका पिरवार बस्दथे। 33 िगदोनको मृत्यु
हुनासाथ इस्राएलका मािनसहरू फेिर परमेश्वर प्रित िवश्वसनीय रहेनन्,
ितनीहरूले बाल देवको अनुशरण गर।े ितनीहरूले बाल-बरीतलाई
आफ्ना देवता बनाए। 34 इस्राएलका मािनसहरूले ितनीहरूका चारिैतर
बस्ने ितनीहरूका सब ैशत्रुहरूबाट परमप्रभुले बँचाउनु भयो। तापिन
परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई सम्झेनन्। 35 इस्राएलका मािनसहरू
यरूब्बालका घराना प्रित आज्ञाकारी िथएनन् यद्यिप ितनीहरूका िनिम्त
धेर ैराम्रो कुरा ितनले गरकेा िथए।

न्यायकतार् 8:4 166 न्यायकतार् 8:35



9

अबीमअबीमेेललेेकक राजाराजा हहुुन्छन्न्छन्

अबीमेलेक यरूब्बालका छोरा िथए। अबीमेलेक शकेम शहरमा
बस्ने ितनका मामाहरू कहाँ गए। ितनले आफ्ना मामाहरूलाई
अिन आफ्नी आमाका समस्त घरानालाई भने, 2 “शकेम

शहरका अगुवाहरूलाई यो प्रश्न सोधः ‘यरूब्बालका सत्तरी जना
छोराहरूले ितमीहरू मािथ शासन गरकेो राम्रो िक केवल एक व्यिक्तले
शासन गरकेो राम्रो? याद राख्नोस्, म तपाईहंरूको आफन्त हँु।’”

3 अबीमेलेकका मामाहरूले शकेमका अगुवाहरूिसत कुरा गर ेअिन
अगुवाहरूलाई त्यो प्रश्न सोधे। शकेमका अगुवाहरूले अबीमेलेकको
अनुशरण गनेर् िनणर्य गर।े अगुवाहरूले भने, “आिखर, ितनी हाम्रा भाइ
हुन्।” 4 यसथर् शकेमका ती अगुवाहरूले अबीमेलेकलाई सत्तरी चाँदीका
िसक्का िदए। त्यो चाँदी बालबरीत देवताको मिन्दरको िथयो। अबीमेलेकले
त्यो चाँदी केही मािनसहरू ज्यालामा ल्याउनमा प्रयोग गर।े यी
मािनसहरू बेकामका, व्यपारी िथए। ितनीहरूले अबीमेलेकलाई जहाँ गए
ता पिन पछ्याउँथे।

5 अबीमेलेक ओप्रामा उसको बाबुको घरमा गए। अबीमेलेकले आफ्ना
िपता यरूब्बालका सत्तरी जना छोराहरूलाई एउटा ढुङ्गामा मार।े तर
यरूब्बालका कान्छा छोरा अबीमेलेकदेिख लुके र भागे। त्यो कान्छा
छोराको नाउँ योताम िथयो।

6 तब शकेमका सब ैअगुवाहरू अिन िमल्लो भवनका सदस्यहरू एक
साथ भए। ती सब ैमािनसहरू शकेमको खम्बाको िवशाल वृक्षको छेउमा
भेला भए अिन अबीमेलेकलाई आफ्ना राजा बनाए।

योतामकोयोतामको कथाकथा

7 योतामले सुने िक शकेम शहरका अगुवाहरूले अबीमेलेकलाई राजा
बनाए। जब ितनले यो कुरा सुने, ितनी गए अिन िगिरज्जीम पवर्तको
टाकुरामा उिभए। योतामले कराएर मािनसहरूलाई यो कथा सुनाएः
“शकेम शहरका प्रमुखहरू मेरो कुरा सुन। तब परमेश्वरलाई ितमीहरूको
कुरा सुन्न देऊ।
8 “एकिदन रूखहरूले ितनीहरूमािथ शासन गनर्का िनिम्त एउटा राजा
चुन्ने िनश्चय गर।े रूखहरूले भद्राक्षको रूखलाई भने, ‘ितमी हामी मािथ
राजा बन।’
9 “तर भद्राक्षको रूखले भन्यो, ‘मािनसहरू अिन देवताहरूले मेरो
तेलका िनिम्त मेरो स्तुित गछर्न्। के अरू रूखहरू मािथ शासन गनर्का
िनिम्त गएर मलेै तेल बनाउन छोड्नु?’
10 “तब रूखहरूले नेभाराको रूखलाई भने, ‘आऊ, अिन हाम्रो राजा
बन।’
11 “तर नेभाराको रूखले उत्तर िदयो, ‘के अरू रूखहरू मािथ शासन
गनर्का िनिम्त गएर मलेै असल, मीठो फल बनाउँन छोड्नु?’
12 “त्यसपिछ रूखहरूले अङुं्गरको बोटलाई भने, ‘आऊ अिन हाम्रो
राजा बन।’
13 “तर अङुं्गरको बोटले उत्तर िदयो, ‘मेरो दाखरसले मािनस अिन
राजाहरूलाई खशुी तुल्याउँछ। के अरू रूखहरू मािथ शासन गनर्का
िनिम्त गएर मलेै दाखरस उत्त्पादन गनर् छोडनु?’
14 “आिखरमा सब ैरूखहरूले काँढाको पोथ्रालाई भने, ‘आऊ अिन
हाम्रो राजा बन।’
15 “तर काँढाको पोथ्राले रूखहरूलाई भन्यो, ‘यिद ितमीहरू साँच्चै नै
मलाई ितमीहरूको राजा अिभषेक गनर् चाहन्छौ भने आऊ अिन मेरो
छायाँमा आश्रय खोज। तर यिद ितमीहरू यसो गनर् चाहँदनैौ भने
काँढाहरूबाट आगो उत्पन्न हुनदेऊ। त्यो आगोलाई लबानोनको
देवदारूका रूखहरू समेतलाई जलाउने छ।’

16 “अब यिद ितमीहरू अबीमेलेकलाई राजा बनाउँन सही अिन
ईमानदारी िथयो भने। अिन यिद यसो गदार् ितमीहरूले यरूब्बाल अिन
उसको पिरवारलाई जे उिचत िथयो त्यही व्यवहार गरकेो ठहछर्  भने त्यो
असल हो। 17 तर सोच मेरा िपताले ितमीहरूका िनिम्त के गरकेा छन्।
मेरा िपताले ितमीहरूका िनिम्त यदु्ध गर।े ितनले ितमीहरूलाई िमद्यानका
मािनसहरूबाट बचाउँदा आफ्नो जीवनलाई जोिखममा पार।े 18 तर
अिहले ितमीहरू मेरा िपताको घराना िवरूद्ध भयौ। मेरो िपताका सबै

सत्तरी जना छोराहरू ितमीहरूले एउटै ढुङ्गामा मायौर्। ितमीहरूले
अबीमेलेकलाई शकेम शहरका राजा बनायौ। ितनी मेरो िपताका
कमारीको एउटै छोरा हुन्। तर ितमीहरूले ितनलाई राजा बनायौ
िकनभने ितनी ितमीहरूका आफन्त हुन्। 19 यसकारण, यिद ितमीहरू
यरूब्बाल अिन उसको घराना प्रित सही र ईमान्नदार भएको भए म आशा
गछुर्  िक आफ्ना राजाको रूपमा ितमीहरू अबीमेलेकिसत सुखी हुन्छौ।
अिन म आशा गछुर्  िक ितनी ितमीहरूिसत खशुी हुनेछन्। 20 तर
शकेमका अगुवाहरू अिन बेथ िमल्लोका सदस्यहरू, यिद ितमीहरूले सही
ढङ्गले काम नगरकेो भए म यो आशा गछुर्  िक अबीमेलेकले आगो
िनकालेर ितमीहरूलाई नष्ट गनेर्छ। अिन म आशा गछुर्  िक ितमीहरूले
आगो िनकाल्ने छौ अिन अबीमेलेकलाई ध्वंश गनेर्छौ।”

21 योतामले यी सब ैभिनसके पिछ ितनी भागे। ितनी भागेर बेर
नाउँको शहरमा पुगे। योताम त्यही शहरमा बसे िकनभने ितनी आफ्ना
दाजू अबीमेलेकिसत डराएका िथए।

अबीमअबीमेेललेेकक शकशकेेमम िवरूद्धिवरूद्ध लडाँईलडाँई ं ंगछगछर्र्नन््
22 अबीमेलेकले इस्राएलका मािनसहरू मािथ तीन बषर्सम्म शासन

गर।े 23 अबीमेलेकले यरूब्बालका सत्तरी जना छोराहरूलाई मार ेअिन
ितनीहरू अबीमेलेकका आफ्न ैभाइहरू िथए। शकेमका अगुवाहरूले यो
नराम्रो काम गनर्मा ितनलाई सहयोग गरकेा िथए। यसकारण यरूब्बालका
सत्तरी जना छोराहरू मारकेो बद्ला िलनलाई परमप्रभुले अबीमेलेक
अिन शकेमको अगुवाहरूको िवषयमा झगड़ा उत्पन्न गराइ िदनुभयो। 25

शकेमका अगुवाहरूले अबीमेलेकलाई अपमान गर।े ती मािनसहरूले त्यो
बाटो भएर यात्रा गनेर्हरूलाई आक्रमण गनर् अिन लुट्नका िनिम्त
मािनसहरूलाई पहाडको टापूमा राखे। अबीमेलेकले ती आक्रमणहरूको
बारमेा थाहा पाए।

26 गाल नाउँ गिरएको एउटा मािनस, जो एबेदको छोरा हुन उसको
भाइ-बन्धुहरूसँग शकेम शहरमा बसाँई ंसर।े शकेमका अगुवाहरूले
गाललाई भरोसा गनर् अिन उसलाई अनुशरण गनेर् िनणर्य गर।े

27 एकिदन शकेमका मािनसहरू दाख िटप्न खेतितर गए।
मािनसहरूले दाखरस तयार गनर्लाई अगंुरहरू िनचार।े त्यसपिछ
ितनीहरूले आफ्ना देवताको मिन्दरमा चाड मनाउन गए। मािनसहरूले
खाए िपए अिन अबीमेलेको बारमेा नराम्रा कुराहरू भने।

28 तब एबेदका छोरा गालले भने, “हामी शकेमका मािनसहरू हौं।
हामीले िकन अबीमेलेकको आज्ञा पालन गनर् ु? ितनले आफूलाई को हो
भन्ने ठान्छन्? अबीमेलेक यरूब्बालका एक छोरा हुन्, ठीक हो? अिन
अबीमेलेकले जबूललाई आफ्ना अिधकारी बनाए, सही हो? हामीले
अबीमेलेकको आज्ञा पालन गनर् ु हँुदनै। हामीले हाम्रै मािनसहरू हमोरका
मािनसहरूको अनुशरण गनर् ुपछर् । (हमोर शकेमका िपता िथए।) 29 यिद
ितमीहरूले मलाई यी मािनसहरूका सेनापित बनायौ भने म
अबीमेलेकलाई नष्ट गनेर्छु। म ितनलाई भन्नेछु, ‘ितम्रा सेनालाई तयार पार
अिन यदु्धमा आऊ।’”

30 जबूल शकेम शहरका राज्यपाल िथए। जबूलले सुने जो एबेदका
छोरा गालले भने अिन जबूल अत्यन्त क्रोिधत भए। 31 जबूलले
अरूमाह शहरमा अबीमेलेक कहाँ समाचार वाहकहरू पठाए। सन्देश यो
होः
“एबेदका छोरा गाल अिन उसका भाइहरू शकेम शहरमा आएका छन्।
ितनीहरूले ितम्रा िनिम्त कष्ट उब्जाउँदछैन्। गालले सम्पूणर् शहरलाई
ितम्रो िवरूद्ध फकार्इरहेछ। 32 यसथर् अब ितमी अिन ितम्रा मािनसहरू
आज राती आउनुपछर्  अिन शहर बािहरको खेतमा लुक्नुपछर् । 33

त्यसपिछ जब िबहान सूयोर्दय हुन्छ तब शहरमािथ आक्रमण गनर् ुपछर् ।
गाल अिन ितनका मािनसहरू ितमीिसत लड्नका िनिम्त शहर बािहर
आउनेछन्। जब ती मािनसहरू लड्नका िनिम्त बािहर आउँछन्
ितनीहरूप्रित ितमी जे गनर् सक्छौ गर।”

34 यसथर् अबीमेलेक अिन ितनका सब ैसिैनकहरू राती उठे अिन
शहर ितर गए। ती सिैनकहरू चार समूहमा छुिट्टए। ितनीहरू शकेम
शहरको छेउमा लुके। 35 एबेदका छोरा गाल बािहर गए अिन शकेम
शहरको द्वारको प्रवेश स्थानमा उिभएका िथए। गाल त्यहाँ उिभरहेको
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बेला अबीमेलेक अिन उसका सिैनकहरू आफ्ना लुकेका ठाउँबाट
िनिस्कए।

36 गालले सिैनकहरूलाई देखे। गालले जबूललाई भने, “हेर, त्यहाँ
मािनसहरू पवर्तबाट तलितर आइरहेछन्।”
तर जबूलले भने, “ितमीले मात्र पवर्तका छायाँ देख्द ैछौ। ती छायाँहरू

मािनसहरू जस्त ैदेिखन्छन्।”
37 तर गालले फेिर भने, “हेर, त्यहाँ केही मािनसहरू नावेलको

भूिमबाट ओरालो आइरहेका छन्। अिन त्यहाँ कसकैो िशर मलेै तनं्त्र-
मनं्त्र गनेर् रूखमा देखें।” 38 जबूलले गाललाई भने, “ितमी अिहले िकन
धाक नलाएको? ितमी, ‘अबीमेलेक को हो? हामीले िकन ितनको आज्ञा
पालन गनर्ंु’ भन्यौ। ितमीले ती मािनसहरूको िखल्ली उडायौ। अब जाऊ,
अिन ितनीहरूिसत यदु्ध गर।”

39 यसथर् गाल शकेमका अगुवाहरू िलएर अबीमेलेकिसत यदु्ध गनर्
गए। 40 अबीमेलेक अिन उसका मािनसहरूले गाल अिन ितनका
मािनसहरूलाई खेदे। गालका मािनसहरू शकेम शहरको फाटक तफर्
फकेर् र दगुर।े गालका धेर ैमािनसहरू फाटक पुग्नु अिघ न ैमािरए।

41 तब अबीमेलेक अरूमाह शहर ितर फिर्कए। जबूलले गाल अिन
उसका भाइहरूलाई शकेम शहर छोड्न वाध्य तुल्याए।

42 भोिलपल्ट शकेमका मािनसहरू खेतितर काम गनर् गए।
अबीमेलेकले त्यस बार ेथाहा पाए। 43 यसथर् अबीमेलेकले आफ्ना
मािनसहरूलाई तीन समूहमा छुट्याए। ितनीले शकेमका मािनसहरूलाई
अचानक आक्रमण गनर् चाहन्थे। यसथर् ितनले आफ्ना मािनसहरूलाई
खेतमा लुकाए। जब उसले मािनसहरूलाई शहर बािहर िनस्केको देखे
ितनले उिफ्रएर ितनीहरू मािथ आक्रमण गर।े 44 अबीमेलेक अिन
उसका समूह शकेमको फाटक निजकको स्थान ितर दगुर।े अन्य दइु
समूहहरू खेतमा भएका मािनसहरू ितर दगुर ेअिन ितनीहरूलाई
मािरिदए। 45 अबीमेलेक अिन ितनका मािनसहरूले त्यो िदनभिर शकेम
शहरको िवरूद्ध यदु्धगर।े अबीमेलेक अिन ितनका मािनसहरूले शकेम
शहर कब्जा गर ेअिन त्यस शहरका मािनसहरूलाई मािरिदए। त्यसपिछ
अबीमेलेकले त्यो शहरलाई भत्काए अिन त्यसको ध्वंशावशेषमा नून
छिरिदए।

46 त्यहाँ केही मािनसहरू िथए जो शकेमको िकल्लामा बस्थे। जब
त्यहाँका मािनसहरूले शकेममा भएको घट्ना सुने ितनीहरू एल बरीत
देवताका मिन्दरको सुरिक्षत कोठामा एकित्रत भए।

47 अबीमेलेकले शकेम िकल्लामा सब ैअगुवाहरू एक साथ भेला भएका
छन् भन्ने कुरा सुने। 48 यसथर् अबीमेलेक अिन ितनका मािनसहरू
सल्मोन डाँडा सम्म गए। अबीमेलेकले एउटा बन्चरो िलए अिन केही
हाँगाहरू काटे। उसले ती हाँगाहरू आफ्ना काँधमा बोके। तब,
अबीमेलेकले आफूिसत भएका मािनसहरूलाई भने, “िछट्टो! मलेै जे
गरकेोछु त्यस ैगर।” 49 यसथर् ती सब ैमािनसहरूले हाँगाहरू काटे अिन
अबीमेलेकको अनुशरणगर।े ितनीहरूले ती हाँगाहरू एल बरीत देवताको
मिन्दरको सुरिक्षत कोठाको िभत्तामा थुपार।े तब ितनीहरूले ती हाँगामा
आगो लगाए अिन कोठामा भएका मािनसहरूलाई जलाई िदए। यसरी
शकेमको िकल्ला निजक बस्ने प्रायः 1,000 पुरूष अिन स्त्रीहरूको मृत्यु
भयो।

अबीमअबीमेेललेेककोकको मृत्यमृत्युु

50 त्यसपिछ अबीमेलेक अिन उसका मािनसहरू तेबेस शहर ितर
गए। अबीमेलेक अिन उसका मािनसहरूले त्यो शहरलाई अिधकारमा
िलए। 51 तर शहरिभत्र एउटा सुदृढ िकल्ला िथयो। त्यस शहरका सबै
अगुवाहरू, अन्य पुरूष अिन स्त्रीहरू त्यस िकल्लाितर दगुर।े जब
मािनसहरू िकल्ला िभत्र िथए ितनीहरूले पिछ बाट ढोकाबन्द गिरिदए। तब
ितनीहरू िकल्लाको छतमा चढे। 52 अबीमेलेक अिन उसका मािनसहरू
आक्रमण गनर् िकल्लामा आए। अबीमेलेक िकल्लाको ढोका सम्म गए।
ितनीले िकल्लालाई जलाउन चाहन्थे। 53 तर, अब अबीमेलेक िकल्लाको
ढोकामा उिभएका िथए, छतमा भएकी एउटी स्त्रीले उसको िशरमािथ
एउटा जाँतो झािरिदइन्। त्यो जाँतोले अबीमेलेकको टाउको
िकच्चाइिदईन। 54 अबीमेलेकले तुरन्त ैआफ्ना हितयार बोक्ने सेवकलाई
भने, “तेरो तरवार िनकाल अिन मलाई मार। तैंले मलाई मारकेो म

चाहन्छु िकनिक, ‘अबीमेलेकलाई एउटी स्त्रीले मािरन् भनेर।’”
मािनसहरूले भन्लान। यसथर् त्यो सेवकले अबीमेलेकलाई आफ्नो
तरवारले रोिपिदयो, अिन अबीमेलेकको मृत्य ुभयो। 55 इस्राएलका
मािनसहरूले अबीमेलेकको मृत्य ुभएको देखे। यसथर् ितनीहरू सब ैघर
फिर्कए।

56 त्यस प्रकार उसले गरकेा समस्त दषु्टकमर्को िनिम्त परमेश्वरले
अबीमेलेकलाई दण्ड िदनु भयो। अबीमेलेकले आफ्ना सत्तरी जना
दाज्यू-भाइहरूलाई माररे आफ्नो िपताको िवरूद्धमा पाप गर।े 57

परमेश्वरले शकेमका मािनसहरूलाई पिन ितनीहरूले गरकेा नराम्रा
कुराहरूका िनिम्त दण्ड िदनुभयो। यसथर् योतामले भनेका कुराहरू सत्य
भए। (योताम यरूब्बालका कान्छा छोरा िथए। यरूब्बाल िगदोन िथए।)

न्यायकतार्न्यायकतार् तोलातोला

अबीमेलेकको मृत्य ुपिछ इस्राएलका मािनसहरूलाई
बचाउँनका िनिम्त परमप्रभुले अकोर् न्यायकतार्लाई पठाउनु
भयो। त्यो मािनसको नाउँ तोला िथयो। तोला, पूआ नाउँ

गरकेा मािनसका छोरा िथए। पूआ दोदो नाउँका मािनसका छोरा िथए।
तोला इस्साकारका कुल समूहका िथए। तोला शमीर शहरमा बस्थे।
शमीर शहर एप्रैमको पहाडी देशमा िथयो। 2 तोला तेईस बषर्सम्म
इस्राएलका मािनसहरूका िनिम्त न्यायकतार् भए। तब तोलाको मृत्य ुभयो
अिन शमीर शहरमा ितनलाई दफन गिरयो।

न्यायकतार्न्यायकतार् याईरयाईर

3 तोलाको मृत्य ुभएपिछ परमेश्वरद्वारा अकोर् न्यायकतार्लाई पठाइए।
त्यस मािनसको नाउँ याईर िथयो। याईर िगलादको इलाकामा बस्थे।
याईर बाईस बषर्सम्म इस्राएलका मािनसहरूको न्यायकतार् भए। 4

याईरका तीस जना छोराहरू िथए। ती तीस जना छोराहरू तीसवटा
गधामा चढ्थे। ती तीस छोराहरूले िगलादका इलाकाका तीसवटा
शहरलाई िनयन्त्रणमा राखेका िथए। ती शहरहरूलाई आजको िदनसम्म
याईरका शहरहरू भिनन्छन्। 5 याईरको मृत्य ुभयो अिन ितनी कामोन
शहरमा गािडए।

अम्मोनीहरूअम्मोनीहरू इस्राएलइस्राएल िवरूद्धिवरूद्ध ययुदु्धगछद्धगछर्र्नन््

6 फेिर इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुिसत ितनीहरूको करार भङ्ग
गरकेा िथए। ितमीहरूले झूटा बालदेवता अिन अश्तोरते को पूजा गनर्
थाले। ितनीहरूले अरामका मािनसहरूका देवताहरू, सीजोनका
मािनसहरूका देवताहरू, मोआबका मािनसहरूका देवताहरू, अम्मोनका
मािनसहरूका देवताहरू अिन पिलश्ती मािनसहरूका देवताहरूको पिन
पूजा गनर् थाले। इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुलाई छाडे र उहाँको
सेवा गनर् बन्द गर।े

7 यसथर् परमप्रभु इस्राएलका मािनसहरू प्रित क्रोिधत हुनुभयो।
परमप्रभुले पिलश्ती अिन अम्मोनी मािनसहरूद्वारा ितनीहरूलाई
परािजत पानर् िदनुभयो। 8 त्यस ैबषर् यदर्न नदीको पूवर्तफर्  िगलादको
इलाकामा बस्ने इस्राएलका मािनसहरूलाई ती मािनसहरूले नष्ट गर।े
त्यो, यो भूिम िथयो जहाँ एमोरी मािनसहरू बस्दथे। इस्राएलका ती
मािनसहरूले अठार बषर्सम्म दःुख भोगे। 9 अम्मोनी मािनसहरू
त्यसपिछ यदर्न नदी पािर गए। ितनीहरू यहूदा, िबन्यामीन अिन एप्रैमका
मािनसहरूिसत यदु्ध गनर् गए। अम्मोनी मािनसहरूले इस्राएलका
मािनसहरू मािथ अनेक कष्टहरू ल्याए।

10 यसथर् इस्राएलका मािनसहरूले सहायताको िनिम्त परमप्रभुसँग
िवलाप गर।े ितनीहरूले भने, “हे परमेश्वर हामीले तपाईकंो िवरूद्ध पाप
गरकेा छौं। हामीले आफ्ना परमेश्वरलाई त्याग गयौर् अिन झूटा देवता
बाललाई पूज्यौ।”

11 परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूलाई उत्तर िदनुभयो, “जब
ितमीहरूलाई िमश्रदेशका, एमोरी, अम्मोनी अिन पिलश्ती मािनसहरूले
घात पुयार्ए ितमीहरूले म कहाँ िवलाप गयौर्। मलेै ितमीहरूलाई यी
मािनसहरूबाट बचाएँ। 12 जब सीदोनी, अमालेकी अिन िमद्यानी
मािनसहरूले ितमीहरूलाई दःुख िदए ितमीहरू म प्रित रोयौ। ती
मािनसहरूबाट पिन मलेै ितमीहरूलाई बचाएँ। 13 तर ितमीहरूले मलाई
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त्यागेर अन्य देवताहरू पूज्न थाल्यौ। यसथर् फेिर ितमीहरूलाई बचाउँन
म अस्वीकार गछुर् । 14 ितमीहरू अन्य देवताहरूको पूजा गनर् मन
पराउँछौ यसथर् जाऊ, सहायताका िनिम्त ितनीहरूलाई पुकार। जब
ितमीहरू िवपदमा पछौर् ती देवताहरूलाई न ैितमीहरूको रक्षा गनर् देऊ।”

15 तर इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुलाई भने, “हामीले पाप
गरकेा छौं। तपाई ंहामी प्रित जे गनर् चाहनुहुन्छ त्यही गनर् ु होस्। तर कृपया
हामीलाई आज बचाउँनुहोस्।” 16 तब इस्राएलका मािनसहरूले अरू
देवताहरूलाई फ्याँिक िदए। ितनीहरूले फेिर परमप्रभुको आराधना गनर्
शुरू गर।े यसरी जब उहाँले ितनीहरूले यातना भोगेको देख्नु भयो
ितनीहरू प्रित परमप्रभु दःुखीत हुनुभयो।

ियप्तहियप्तह प्रमुखकोप्रमुखको रूपमारूपमा चुिनएचुिनए

17 अम्मोनी मािनसहरू यदु्धका िनिम्त एकित्रत भए। ितनीहरूको
छाउनी िगलादको इलाकामा िथयो। इस्राएलका मािनसहरू एकित्रत भए।
ितनीहरूको छाउनी िमस्पा शहरमा िथयो। 18 िगलादको इलाकामा बस्ने
मािनसहरूका अगुवाहरूले भने, “जो कसलेै हामीलाई अम्मोनी
मािनसहरू मािथ आक्रमण गनर् अगुवाई गछर्  उही िगलादमा बस्ने सबै
मािनसहरूको अगुवा हुनेछ।”

ियप्तह िगलादका कुल समूहका िथए। ितनी एक शिक्तशाली
सिैनक िथए। तर ियप्तह वेश्याका छोरा िथए। ितनका िपता
िगलाद नाउँ गरकेा मािनस िथए। 2 िगलादकी पत्नीका धेरै

छोराहरू िथए। जब ती छोराहरू हुिर्कए ितनीहरूले ियप्तलाई मन
पराएनन्। ती छोराहरूले ियप्तहलाई उसको िनवास शहर छोड्न वाध्य
तुल्याए। ितनीहरूले उसलाई भने, “तैंले हाम्रा िपताको कुन ैपिन सम्पित्त
पाउने छैनस्। तँ अकीर् स्त्रीको छोरो होस्।” 3 यसथर् ियप्तह आफ्ना
भाइहरूको कारणले टाढा गए। ितनी तोबको देशमा बसे। तोबको देशमा
केही असभ्य मािनसहरूले ियप्तहको अनुशरण गनर् थाले।

4 केही समयपिछ अम्मोनी मािनसहरूले इस्राएलका मािनसहरूको
िवरूद्ध लडाँई ंगर।े 5 अम्मोनी मािनसहरू इस्राएलको िवरूद्ध लिडरहेका
िथए यसथर् िगलादका बूढा-प्रधानहरू ियप्तह कहाँ गए। ियप्तह तोबको देश
त्यागेर िगलादमा फकेर् र आएको ितनीहरू चाहन्थे।

6 बूढा-प्रधानहरूले ियप्तहलाई भने, “आऊ, अिन हाम्रो अगुवा बन
जसमा िक हामी अम्मोनी मािनसहरूको िवरूद्ध लड्न सकौं।”

7 तर ियप्तहले िगलाद देशका ती बूढा-प्रधानहरूलाई भने,
“ितमीहरूले मलाई मेरा िपताको घर छाड्न वाध्य तुल्यायौ। ितमीहरूले
मलाई घृणा गछौर्। यसथर् अिहले ितमीहरूलाई िवपद परकेो बेला मकहाँ
िकन आएका?”

8 िगलादका बूढा-प्रधानहरूले ियप्तहलाई भने, “यसो होइन तर अिहले
हामीहरू तपाईिंतर फिर्कएका छौं, अब हामीिसत िमलेर अम्मोनी
मािनसहरूको िवरूद्ध यदु्ध गनर् ुहोस् भिन तपाईलंाई सोध्न आएका हौं।
िगलादमा बस्ने सब ैमािनसहरूको तपाई ंसेनापित हुनुहुनेछ।”

9 तब ियप्ताहले िगलादका अगुवाहरूलाई भने, “यिद ितमीहरू म
िगलादमा फकेर् र आएको अिन अम्मोनी मािनसहरूको िवरूद्ध लडेको
चाहन्छौ भने ठीक छ। तर यिद िवजय प्राप्त गनर् परमप्रभुले मलाई
सहायता गनर् ु भयो भने म ितमीहरूको नयाँ प्रमुख हुनेछु”

10 िगलादका अगुवाहरूले ियप्तहलाई भने, “हामीले भनेका हरके कुरा
परमप्रभुले सुन्द ैहुनुहुन्छ। अिन हामी शपथ खाएर भन्छौं िक ितमीले
हामीलाई गनर् ु भनेका सब ैकुरा गनेर्छौं।”

11 यसथर् ियप्तह िगलादका अगुवाहरू साथ गए। ती मािनसहरूले
ियप्तहलाई आफ्ना प्रमुख अिन आफ्ना सेनापित बनाए। ियप्तहले िमस्पा
शहरमा परमप्रभुको समक्ष आफ्ना सब ैभाकलहरू दोहोयार्ए।

अम्मोनकाअम्मोनका राजालाईराजालाई ियप्तहकोियप्तहको सन्दसन्देेशश

12 ियप्तहले अम्मोनी राजाकहाँ दतूहरू पठाए। ती दतूहरूले राजालाई
यो सन्देश िदएः “अम्मोनी अिन इस्राएलका मािनसहरू माझ के समस्या
छ? ितमीहरू िकन हाम्रो देशमा लडाई ँगनर् आएका छौ?”

13 अम्मोनी मािनसहरूका राजाले ियप्तहका दतूहरूलाई भने, “हामी
इस्राएलको िवरूद्ध लिडरहेका छौ िकनभने जब इस्राएलका मािनसहरू
िमश्रदेशबाट आए ितनीहरूले हाम्रो सीमाना िलए। ितनीहरूले अनोर्न

नदी र यब्बोक नदीको बीचको हाम्रो भूिम यदर्न नदी सम्म िलए। इस्राएली
मािनसहरूलाई हाम्रो भूिम हामीलाई शािन्तिसत फकार्इिदनु भिनिदनु
होस्।”

14 यसथर् ियप्तहका दतूहरूले यो सन्देश ियप्तह कहाँ ल्याए। तब
ियप्तहले दतूहरूलाई फेिर अम्मोनी मािनसहरू कहाँ पठाए। 15

ितनीहरूले यो सन्देश लगेः
“ियप्तहले भनेको कुरा यो होः इस्राएलले मोआबका मािनसहरूको भूिम
वा अम्मोनका मािनसहरूको भूिम िलएन। 16 जब इस्राएलका
मािनसहरू िमश्रदेशको भूिम बािहर िनस्के, इस्राएलका मािनसहरू
मरुभूिम ितर गए। इस्राएलका मािनसहरू लाल समुद्रमा गए। त्यसपिछ
ितनीहरू कादेश गए। 17 इस्राएलका मािनसहरूले एदोमका राजाकहाँ
दतूहरू पठाए। दतूहरूले एक सुिवधाको याचना गर।े ितनीहरूले भने,
‘इस्राएलका मािनसहरूलाई तपाईकंो देश भएर पार हुन िदनुहोस्।’ तर
एदोमका राजाले हामीलाई ितनीहरूको भूिम भएर जान िदएनन्। हामीले
यस्त ैसन्देश मोआबका राजा कहाँ पिन पठायौं। तर मोआबका राजाले
पिन हामीलाई उसको भूिम भएर जान िदएनन्। यसथर् इस्राएलका
मािनसहरू कादेशमान ैबसे।
18 “त्यसपिछ इस्राएलका मािनसहरू मरुभूिम अिन एदोम र मोआब
देशका िकनार विरपिर भएर गए। इस्राएलका मािनसहरूले मोआब देशको
पूवर्तितर यात्रा गर।े ितनीहरूले अनोर्न नदीको अकोर्तफर्  छाउनी बनाए।
ितनीहरूले मोआब देशको सीमाना पार गरनेन्। (अनोर्न नदी
मोआबदेशको सीमाना िथयो)।
19 “त्यसपिछ इस्राएलका मािनसहरूले एमोरी मािनसहरूका राजा
सीहोन कहाँ दतूहरू पठाए। सीहोन हेश्बोन शहरका राजा िथए। दतूहरूले
सीहोनिसत याचना गर,े ‘इस्राएलका मािनसहरूलाई तपाईकंो देशबाट
पार हुन िदनुहोस्। हामी हाम्रो भूिममा जान चाहन्छौं।’ 20 तर एमोरी
मािनसहरूका राजा, सीहोनले इस्राएलका मािनसहरूलाई आफ्नो
सीमाना पार गनर् िदएनन्। सीहोनले आफ्ना सब ैमािनसहरूलाई भेला गरे
अिन यहसमा छाउनी बनाए। तब एमोरी मािनसहरूले इस्राएलका
मािनसहरूिसत यदु्ध गर।े 21 तर परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरले
इस्राएलका मािनसहरूलाई सीहोन अिन ितनका सेनालाई परािजत
गनर्मा सहायता प्रदान गनर् ुभयो। यसरी एमोरी मािनसहरूको देश
इस्राएलका मािनसहरूको सम्पित्त बन्यो। 22 यसरी अमोरी
मािनसहरूको देश इस्राएली मािनसहरूको भूिम भयो। यस प्रकारले
इस्राएलका मािनसहरूले एमोरी मािनसहरूका समस्त के्षत्र प्राप्त गर।े त्यो
के्षत्र अनोर्न नदीदेिख यब्बोक सम्म अिन मरुभूिमदेिख यदर्न नदी सम्म
फैिलएको िथयो।
23 “उहाँ न ैपरमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसले एमोरी
मािनसहरूलाई आफ्ना भूिम छोड्न बाध्य तुल्याउनु भएको िथयो। अिन
परमप्रभुले त्यो भूिम इस्राएलका मािनसहरूलाई िदनुभयो। के इस्राएलका
मािनसहरूलाई यो भूिम छाड्न लाउन सक्छु भनी ितमी ठान्छौ? 24

िनश्चयन ैत्यो भूिममा बस्न सक्छौ जो ितमीहरूका कमोश देवताले
ितमीहरूलाई िदएका िथए। यसथर् हामी त्यो भूिममा बस्नेछौं जो परमप्रभु
हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई िदनु भएको छ। 25 के ितमी िसप्पोरका छोरा
बालाक भन्दा असल छौ र? उनी मोआब देशका राजा िथए। के उसले
इस्राएलका मािनसहरूिसत बहस गर?े के उनी साँच्चै न ैइस्राएलका
मािनसहरूिसत लडे? 26 इस्राएलका मािनसहरू हेश्बोन शहर अिन
त्यस विरपिरका शहरहरूमा 300 बषर् देिख बसेकाछन्। इस्राएलका
मािनसहरू अरोएर शहर अिन त्यस विरपिरका शहरहरूमा 300 बषर्
देिख बस्द ैआएका छन्। इस्राएलका मािनसहरू अनोर्न नदीका तीरमा
भएका सब ैशहरहरूमा 300 बषर्देिख बस्द ैआएका छन्। िकन
ितमीहरूले यित धेर ैसमय सम्म ती शहरहरूलाई िलने कोिशश गरनेौ?
27 इस्राएलका मािनसहरूले ितमीहरू िवरूद्ध केही पाप गरकेा छैनन्।
तर ितमीहरूले इस्राएलका मािनसहरूको िवरूद्ध अत्यन्त नराम्रो काम
गिररहेछौ। साँच्चो न्यायकतार् परमप्रभुले िनणर्य गरून् इस्राएलका
मािनसहरू िक अम्मोनी मािनसहरू सिहछन्।”

28 अम्मोनी मािनसहरूका राजाले ियप्तहको यो सन्देश सुन्न
अस्वीकार गर।े

न्यायकतार् 10:14 169 न्यायकतार् 11:28



12

13

ियप्तहकोियप्तहको भाकलभाकल

29 तब परमप्रभुको आत्मा ियप्तह मािथ आयो। ियप्तह िगलाद अिन
मनश्शेका के्षत्रबाट पार भए। ितनी िगलादको िमस्पा शहर ितर गए।
िगलादको िमस्पा शहरदेिख ियप्तह अम्मोनी मािनसहरूका भूिम भएर पार
भए।

30 ियप्तहले परमेश्वरसँग एउटा प्रितज्ञा गर।े ितनले भने, “यिद तपाईलें
मलाई अम्मोनी मािनसहरू मािथ परािजत गनर् िदनुभयो भने, 31 म
तपाईलंाई त्यो प्रथम बस्तु प्रदान गनेर्छु जुन बस्तु िवजय प्राप्त गररे म
फकेर् को बेला मेरो घरबाट िनस्कन्छ। परमप्रभुलाई म त्यो होमबिलको
रूपमा अपर्ण गनेर्छु।”

32 तब ियप्तह अम्मोनी मािनसहरूको देशमा गए। ियप्तह अम्मोनी
मािनसहरूिसत लडे। परमप्रभुले ितनलाई ितनीहरूमािथ परािजत गनर्मा
सहायता प्रदान गनर् ु भयो। 33 ितनले ितनीहरूलाई अरोएर शहरदेिख
िमन्नीत शहरसम्म परािजत गर।े ियप्तहले बीसवटा शहरहरू कब्जा गर।े
त्यसपिछ ितनी अम्मोनी मािनसहरूिसत अबेल-करामीकमा लडे।
इस्राएलका मािनसहरूले अम्मोनी मािनसहरूलाई परािजत गर।े अम्मोनी
मािनसहरूको िनिम्त एक भयानक परािजत िथयो।

34 ियप्तह िमस्पा फकेर् र गए। ियप्तह आफ्ना घर गए अिन उसकी छोरी
ितनलाई भेट्न घरबािहर िनस्की। ितनी खैंजडी बजाउँद ैअिन नाच्दै
िथईन्। ितनी उसकी एउटै छोरी िथईन्। ियप्तहले उसलाई अत्यन्त ैप्रेम
गथेर्। ियप्तहका अरू छोरा-छोरी िथएनन्। 35 जब ियप्तहले आफ्नो
घरबाट पिहला आफ्न ैछोरीलाई िनस्केको देखे ितनले आफ्नो अफसोस
जनाउन आफ्ना बस्त्रहरू च्याते। जब ितनले भने, “हे, मेरी छोरी! तैंले
मलाई शेष पािरस्। तैंले मलाई अित भन्दा अित अफसोसमा पािरस्।
मलेै परमप्रभुिसत एउटा भाकल गरकेो िथएँ अिन त्यसलाई म पिरवतर्न
गनर् सिक्दनँ!”

36 तब उसकी छोरीले ियप्तहलाई भनी, “बाबु, तपाईलें परमप्रभुिसत
भाकल गनर् ुभयो। यसथर् तपाईकंो भाकल पूरा गनर् ुहोस्। तपाईलें के गछुर्
भन्नु भएको िथयो त्यही गनर् ुहोस्। आिखरमा, परमप्रभुले तपाईकंा
शत्रुहरू, अम्मोनी मािनसहरूलाई परािजत गनर्मा सहायता प्रदान गनर् ु
भयो।”

37 तब ियप्तहकी छोरीले आफ्ना बाबुलाई भनी, “तर पिहला मेरो
िनिम्त यो काम गिरिदनु होस्। मलाई दइु महीनासम्म एकै्ल छािडिदनु
होस्। मलाई पहाड-पवर्तितर जान िदनुहोस्। म िववाह गनेर् छैन् अिन
नानीहरू जन्माउने छैन, यसथर् मलाई अिन मेरी साथीहरूलाई जान
िदनुहोस् अिन रून-कराउन िदनुहोस्।”

38 ियप्तहले भने, “जा अिन त्यसो गर।” ियप्तहले उसलाई दइु
महीनाका िनिम्त पठाइिदए। ियप्तहका छोरी अिन उनका साथीहरू पहाड
पवर्तमा बसे। ितनीहरू उसको िनिम्त रोए-कराए िकनभने ितनले िववाह
गनेर् छैन अिन नानीहरू जन्माउने छैन।

39 दइु महीनाको अन्तमा ियप्तहकी छोरी आफ्ना िपता कहाँ फकीर्।
ियप्तहले परमप्रभुिसत जे भाकल गरकेा िथए सो पूरा गर।े ियप्तहको
छोरीले किहले पिन कसिैसत शारीिरक सम्बन्ध गरकेी िथइन। यसथर्
इस्राएलमा यो एउटा परम्परा बन्यो। 40 हरके बषर् इस्राएली स्त्रीहरूले
िगलादका ियप्तहकी छोरीलाई स्मरण गथेर्। इस्राएलका स्त्रीहरू हरके
साल चारिदन ियप्तहकी छोरीका िनिम्त िवलाप गथेर्।

ियप्तहियप्तह अिनअिन एप्रैमएप्रैम

एप्रैमका कुल समूहका मािनसहरूले ितनीहरूका समस्त
सिैनकहरूलाई साथ बोलाए। त्यसपिछ ितनीहरू नदी
पािरको सापोन शहरमा गए। ितनीहरूले ियप्तहलाई भने,

“ितमीले अम्मोनी मािनसहरूको िवरूद्ध यदु्ध गदार् हामीहरूलाई
सहायताका िनिम्त िकन बोलाउनु भएन तपाईलंाई तपाईकंो घरसँगै
जलाउने छौं।”

2 ियप्तहले ितनीहरूलाई उत्तर िदए, “अम्मोनी मािनसहरूले हामीलाई
अनेक समस्याहरू उत्पन्न गराइरहे। यसथर् म अिन मेरो मािनसहरू
ितनीहरूको िवरूद्ध लडेका हौं। मलेै ितमीहरूलाई बोलाएँ, तर ितमीहरू
हामीलाई सहायता गनर् आएनौ। 3 ितमीहरूले हामीलाई सहायता गनेर्

छैनौं भनी मलेै देखें। यसथर् मलेै आफ्न ैजीवनलाई जोिखममा पारें।
अम्मोनी मािनसहरू िवरूद्ध लड्न म नदीपािर गएँ। परमप्रभुले मलाई
ितनीहरूमािथ परािजत गनर्मा सहयोग प्रदान गनर् ु भयो। अब, आज
ितमीहरू िकन मिसत लड्न आउँछौं?”

4 त्यसपिछ ियप्तहले िगलादका मािनसहरूलाई एक साथ बोलाए।
ितनीहरूले एप्रैमका कुल समूहका मािनसहरूको िवरूद्ध यदु्ध गर।े
ितनीहरू एप्रैमका मािनसहरूको िवरूद्ध लडे िकनभने ती मािनसहरूले
िगलादका मािनसहरूको अपमान गरकेा िथए। ितनीहरूले भनेका िथए,
“ितमी िगलादका मािनसहरू केही होइनौ एप्रैममा छोडीएका मािनसहरू
मात्र हौ। ितमीहरूको आफ्नो िनवास भूिमधिर छैन। ितमीहरूको अशं
एप्रैमको हो। अिन ितमीहरूको अशं मनश्शेको हो।” िगलादका
मािनसहरूले एप्रैमका मािनसहरूलाई परािजत गिरिदए। 5 िगलादका
मािनसहरूले ती स्थानहरू अिधकारमा िलए जहाँबाट मािनसहरू यदर्न
नदीपार गछर्न्। ती ठाउँहरूबाट एप्रैम देशितर जान्छ। एप्रैममा बाँचेका जो
कोही पिन नदीमा आउँछन् उसले भन्छन्, “मलाई पािर तनर् देऊ।” तब
िगलादका मािनसहरू उसलाई सोध्छन्, “के ितमी एप्रैमका मािनस हौ?”
यिद उसले “होइन,” भन्यो भने 6 ितनीहरूले भन्छन्, “‘िशब्बोलेत’ शब्द
भन।” एप्रैमका मािनसहरू त्यो शब्द ठीकिसत भन्न सकै्तन िथए।
ितनीहरूले त्यो शब्द ठीकिसतले भन्न सकै्तन िथयो। ितनीहरूले त्यो
शब्दको उच्चारण “िसब्बोलेत” भनी गथेर्। यसथर्, यिद त्यस व्यिक्तले
“िसब्बोलेत” भनी उच्चारण गर ेभने िगलादका मािनसहरू बुझ्थे िक ऊ
एप्रैमका मािनस हुन्। यसथर् उसलाई ितनीहरूले पार गनेर् स्थानमा
मािरिदन्थे। ितनीहरूले एप्रैमका 42,000 मािनसहरूलाई मार।े

7 ियप्तह छः बषर्सम्म इस्राएली मािनसहरूका न्यायकतार् िथए।
त्यसपिछ िगलादमा ियप्तहको देहान्त भयो। ितनीहरूले ितनलाई ितनकै
िगलादको शहरमा गािडिदए।

न्यायकतार्न्यायकतार् इब्सानइब्सान

8 ियप्तह पिछ इब्सान नाउँका मािनस इस्राएलका मािनसहरूका
न्यायकतार् िथए। इब्सान बेतलेहेम शहरका िथए। 9 इब्सानका तीस जना
छोराहरू अिन तीस जना छोरीहरू िथए। ितनले आफ्ना तीसजना
छोरीहरूलाई ती मािनसहरूिसत िववाह गनर् जो ितनका आफन्तहरू
होइनन्। अिन ितनले आफ्ना आफन्त नपनेर् तीस जना स्त्रीहरू खोजे
अिन ितनका छोराहरूले ती स्त्रीहरूलाई िववाह गर।े इब्सान सात
बषर्सम्म इस्राएलका मािनसहरूका न्यायकतार् िथए। 10 तब इब्सानको
मृत्य ुभयो। ितनलाई बेतलेहेम शहरमा गािडयो।

न्यायकतार्न्यायकतार् एलोनएलोन

11 इब्सान पिछ एलोन नाउँका मािनस इस्राएली मािनसहरूका
न्यायकतार् भए। एलोन जबूलूनका कुल समूहका िथए। ितनी दश बषर्सम्म
इस्राएलका मािनसहरूका न्यायकतार् रहे। 12 तब जबूलूनका कुल
समूहका एलोनको मृत्य ुभयो। ितनलाई जबूलूनको अय्यालोन शहरमा
गािडयो।

न्यायकतार्न्यायकतार् अब्दोनअब्दोन

13 एलोनको मृत्यपुिछ िहल्लेलका छोरा अब्दोन इस्राएलका
मािनसहरूका न्यायकतार् िथए। अब्दोन िपरातोन शहरका िथए। 14

अब्दोनका चालीस जना छोराहरू अिन तीस जना नातीहरू िथए।
ितनीहरू सत्तरी वटा गधामा चढथे। अब्दोन आठ बषर्सम्म इस्राएली
मािनसहरूका न्यायकतार् रहे। 15 तब िहल्लेलका छोरा अब्दोनको मृत्यु
भयो। ितनलाई िपरातोन शहरमा दफन गिरिदए। िपरातोन एप्रैम देशमा
छ। यो पहाडी देशमा छ जहाँ अमालेकी मािनसहरू बस्छन्।

िशमशोनकोिशमशोनको जन्मजन्म

इस्राएलीहरूले फेिर परमप्रभुिसत ितनीहरूको करार भङ्ग
गरकेा िथए। यसथर् परमप्रभुले पिलश्तीहरूलाई चालीस
बषर्सम्म ितनीहरूमािथ शासन गनर् िदनुभयो।

न्यायकतार् 11:29 170 न्यायकतार् 12:15
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2 सोरा शहरमा एक मािनस िथए। त्यो मािनसको नाउँ मानोह िथयो।
ितनी दानको कुल समूहका िथए। मानोहकी एकजना पत्नी िथइन्। तर
ितनीहरूको कुन ैनानी जिन्मएका िथएनन्। 3 परमप्रभुका दतूले
मानोहको पत्नीलाई दशर्न िदनुभयो। ितनले भने, “ितमी नानीहरू
जन्माउन सक्षम भएकी छैनौ। तर ितमी गभर्वती हुने छौ अिन एउटा
छोरालाई जन्म िदनेछौ। 4 कुन ैदाखरस वा अरू कुन ैकडा िपउने पदाथर्
निपउनु। कुन ैभोजन नगनर् ु जो अशुद्ध छ। 5 िकनभने ितमी गभर्वती छौ र
ितमीले छोरा जन्माउनेछ्यौ। जन्मेको समय देिख न ैउसलाई परमप्रभुको
िनिम्त िवशेष समपर्ण गिरनेछ। ऊ एउटा नािजरी हुनेछ। यसकारण
ितमीहरूले किहले पिन उसको कपाल कािटिदनु हँुदनै। उसले
इस्राएलका मािनसहरूलाई पिलश्ती मािनसहरूको शिक्तबाट बचाउँन
शुरू गनेर्छ।”

6 त्यसपिछ ती स्त्री आफ्ना पितकहाँ गइन् अिन घटेका कुरा उसलाई
भिनन्। ितनले भनी, “परमेश्वरबाट एउटा व्यिक्त म कहाँ आए। ती
परमेश्वरको दतू जस्त ैदेिखन्थ्यो। उसले मलाई भयभीत तुल्यायो। त्यो
कहाँबाट आएको िथयो त्यो मलेै सोधें। उसले मलाई आफ्नो नाउँ भनेन।
7 तर उसले मलाई भन्यो, ‘ितमी गभर्वती छौ र एउटा छोरा
जन्माउनेछ्यौ। कुन ैदाखरस वा अरू िपउने कडा पदाथर् निपउनु। कुनै
अशुद्ध भोजन नखानु। िकनभने त्यो बालकलाई परमेश्वर प्रित िवशेष
रूपले जन्मेदेिख मृत्यकुो िदनसम्म न ैसमपर्ण गिरनेछ।’”

8 तब मानोहले परमप्रभुलाई प्राथर्ना गर।े ितनले भने, “परमप्रभु म
िबन्ती गछुर्  तपाईलें पठाउनुभएको मािनसलाई फेिर हामीकहाँ पठाइ
िदनुहोस्। हामी चाहन्छौं िक अब चाँडै जन्मने छोराको िनिम्त हामीले के
गनर् ु पनेर् उसले हामीलाई िसकाऊन्।”

9 मानोहको प्राथर्ना परमेश्वरले सुन्नुभयो। परमेश्वरका दतू फेिर त्यस
स्त्री कहाँ आए। ितनी एक खेतमा बिसरहेकी िथइन् अिन ितनका पित
मानोह ितनीिसत िथएनन्। 10 यसथर् त्यस स्त्री आफ्ना पितलाई भन्न
दगुिरन्, “त्यो मािनस फेिर आयो! जो यहाँ अिघल्लो िदन म कहाँ आएको
िथयो।”

11 मानोह उठे अिन आफ्नी पत्नीको पीछा गर।े जब ितनी त्यो मािनस
भएकहाँ आए, ितनले भने, “मेरी पत्नीिसत कुरा गनेर् मािनस तपाई ंनै
हुनुहुन्छ?”
स्वगर्दतूले भने, “म न ैहँु।”
12 यसथर् मानोहले भने, “मलाई आशा छ िक तपाईलें जे भन्नुभयो त्यो

सत्य हुनेछ। मलाई भन्नुहोस् केटोले कस्तो प्रकारको जीवन जीउनु पछर्?
उसले के गनर् ुपछर्?”

13 परमप्रभुका दतूले मानोहलाई भने, “मलेै ितम्री पत्नीलाई भनेका
हरके कुरा गनर् ुपछर् । 14 दाखको बोटमा फलेका कुन ैफलपिन उसले
खानु हँुदनै। उसले कुन ैदाखरस वा कडा िपउने पदाथर् िपउनु हँुदनै।
उसले कुन ैयस्तो भोजन खानु हँुदनै जुन अशुद्ध छ। मलेै उसलाई गनर् ु
भनी आदेश गरकेा हरके कुरा गनर् ुपछर् ।”

15 तब मानोहले परमप्रभुका दतूलाई भने, “हामी, तपाई ंयहाँ एक क्षण
बस्नु भएको चाहन्छौं। हामी तपाईलंाई भोजन गराउनका िनिम्त एउटा
बाख्राको पाठो पकाउन चाहन्छौं।”

16 परमप्रभुका दतूले मानोहलाई भने, “मलाई जानबाट ितमीले रोके
पिन म ितम्रो भोजन िलने छैन। तर ितमी केही तयार गनर् चाहन्छौ भने
परमप्रभुलाई एक होमबिल अपर्ण गर।” (मानोहले त्यो व्यिक्त वास्तवमा
परमप्रभुका स्वगर्दतू हुन भनी बुझेनन्।)

17 तब मानोहले परमप्रभुको दतूलाई सोधे, “तपाईकंो नाउँ के हो?
हामी जान्न चाहन्छौ। जसमा िक तपाईलें भन्नु भएका कुराहरू जब साँच्चै
न ैघट्छन् तब हामी तपाईलंाई सम्मान गनर् सकौं।”

18 परमप्रभुका दतूले भने, “ितमी िकन मेरो नाउँ सोध्छौ? यो यित
आश्चयर्जनक छ िक ितमी िवश्वास गनर् सकै्तनौ।”

19 तब मानोहले एक चट्टानमा एउटा बाख्राको पाठो बिलदान चढाए।
उसले बाख्राको बिल चढाए र अन्न बिल परमप्रभुलाई अपर्ण गर ेजसले
आश्चयर्जनक कुराहरू गनर् ु हुन्छ। 20 मानोह अिन उसकी पत्नीले जे
भइरहेछ त्यो हेिर रहे। वेदी देिख आगोको ज्वाला आकाश ितर उठ्दै
जाँदा परमप्रभुका स्वगर्दतू आगोमा मािथ स्वगर्ितर जानुभयो।
जब मानोह अिन ितनकी पत्नीले त्यो देखे, ितनीहरूले आफ्नो अनुहार

भँूइितर पाररे िशर झुकाए। 21 मानोहले आिखरमा त्यस व्यिक्त

परमप्रभुका स्वगर्दतू िथए भनी बुझे। परमप्रभुका स्वगर्दतू फेिर
मानोहिसत देखा पनर् ु भएन। 22 मानोहले आफ्नी पत्नीलाई भने,
“हामीले परमेश्वरको दशर्न गयौर्ं। यसले गदार् िनश्चयन ैहाम्रो मृत्य ुहुनेछ।”

23 तर ितनकी पत्नीले ितनलाई भिनन्, “परमप्रभुले हामीलाई मानर्
चाहनुहुन्न। यिद परमप्रभुले हामीलाई मानर् चाहनु भएको भए हामीले
अपर्ण गरकेा होमबिल अिन अन्नबिल उहाँले स्वीकार गनर् ुहुने िथएन।
उहाँले यी सब ैकुराहरू हामीलाई देखाउनु हुने िथएन। अिन हामीलाई यी
कुराहरू उहाँले भन्नुहुने िथएन।”

24 यसरी त्यस स्त्रीको एउटा छोरो जिन्मयो। ितनले उसको नाउँ
िशमशोन रािखन्। िशमशोन हुिर्कए अिन परमप्रभुले ितनलाई आिशष
िदनुभयो। 25 जब िशमशोन महनेह दान शहरमा बिसरहेका िथए तब
परमप्रभुको आत्माले िशमशोन मािथ कायर् गनर् शुरू गयोर्। त्यो शहर सोरा
अिन एश्तोल शहरहरूको माझमा पछर् ।

िशमशोनकोिशमशोनको िववाहिववाह

िशमशोन ितम्ना शहर ितर झर।े ितनले त्यहाँ एउटी पिलश्ती
स्त्रीलाई देखे। 2 जब ितनी फकेर् र घर पुगे उसले उसका बाबु
अिन आमालाई भने, “मलेै ितम्नामा एउटी पिलश्ती स्त्रीलाई

देखें। तपाईहंरूले मेरो िनिम्त त्यसलाई ल्याइिदनु भएको म चाहन्छु।”
3 ितनका बाबु आमाले भने, “तर िनश्चयन ैइस्राएलका कुटुम्बमा एउटी

केटी होली जसलाई तैंले िववाह गनर् सक्छस्। के तैंले पिलश्ती
मािनसहरूकी कन्यालाई िववाह गनर् ु पछर्? ती मािनसहरूको खतना
भएको छैन।”
तर िशमशोनले भने, “मलाई त्यही केटी ल्याई िदनुहोस्। मलेै चाहेको

त्यही मात्र हो।” 4 िशमशोनका बाबु-आमालाई यो थाहा िथएन िक
परमप्रभुले यस्तो गराउन चाहनु भएको हो। परमप्रभुले पिलश्ती
मािनसहरूको िवरूद्ध केही घटनाहरू घटाउनलाई उपाय गिररहनु भएको
िथयो। पिलश्ती मािनसहरूले त्यस समय इस्राएलका मािनसहरू मािथ
शासन चलाइरहेका िथए।

5 िशमशोन उसको बाबु-आमा सँग ैतल ितम्नामा गए। ितनीहरू शहर
बािहरको दाखबारीमा आए, त्यस ठाउँमा एउटा जवान िंसह गिर्जयो अिन
िशमशोनितर झम्ट्यो। 6 िशमशोनको शरीरमा भयङं्कर शिक्तिसत
परमप्रभुको आत्मा आउनुभयो। उसले आफ्ना खाली हातले िंसहलाई
टुक्रा-टुक्रा पािरिदए। यो उसलाई सिजलो लाग्यो। यो एउटा बाख्राको
पाठालाई टुक्रा पार ेजितकै सिजलो िथयो। तर िशमशोनले जे गर ेत्यो
उसले बाबु-आमालाई भनेनन्।

7 यसथर् िशमशोन शहर ितर झर ेती पिलश्ती केटीिसत कुरा गर।े
ितनले उसलाई खशुी तुल्याइन्। 8 धेर ैिदनपिछ त्यस पिलश्ती
केटीिसत िबवाह गनर् िशमशोन फकेर् र आए। उनी बाटोमा त्यो मरकेो
िंसहलाई हेनर् गए। उसले मरकेो िंसहको शरीरमा मौरीका गोला भेट्टाए।
ितनीहरूले केही मह बनाएका िथए। 9 िशमशोनले केही मह आफ्ना
हातले उठाए। ितनी मह खाँद ैिंहडे। जब ितनी आफ्ना बाबु-आमा कहाँ
आए उसले उनीहरूलाई केही मह िदए। उनीहरूले पिन त्यो खाए। तर
िशमशोनले आफ्ना बाबु-आमालाई त्यो मह मरकेो िंसहको शरीरबाट
िलएको भनी भनेनन्।

10 िशमशोनका बाबु ती पिलश्ती केटीलाई हेनर् झर।े दलुहाहरूको
दस्तूर अनुसार भोज िदनु आवश्यक िथयो। यसथर् िशमशोनले त्यहाँ
एउटा भोज िदए। 11 जब ितनले भोज िंददछैन् भन्ने पिलश्ती
मािनसहरूले देखे तब ितनीहरूले ऊनीिसत रहन तीस जना
मािनसहरूलाई पठाए।

12 तब िशमशोनले ती तीस मािनसहरूलाई भने, “म ितमीहरूलाई
एउटा अड्को थाप्न चाहन्छु। यो भोज सात िदनसम्म रहने छ। त्यो समय
िभत्र उत्तर पाउने कोिशश गर। यिद ितमीहरूले अड्कोको उत्तर त्यो
समय िभत्र िदयौ भने म ितमीहरूलाई तीसवटा मलमलको कमेज अिन
तीस जोर लाउने लुगाहरू िदनेछु। 13 तर ितमीहरूले उत्तर पाएनौ भने
मलाई तीसवटा कमेज अिन तीस जोर लाउने लुगाहरू िदनुपछर् ।”
यसकारण ती तीस जन मािनसहरूले भने, “ितमीले हामीलाई अड्को
भन, हामी सुन्न चहन्छौं।”

14 िशमशोनले ितनीहरूलाई अड्को सुनाएः
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“खानेबाट केही खानेकुरा िनस्क्यो।
बलवानबाट केही गुिलयो कुरा िनस्कयो।”
ती 30 जना मािनसहरूले तीन िदनसम्म उत्तर खोज्ने कोिशश गर ेतर

सकेनन्।
15 चौथो िदन ती मािनसहरू िशमशोनकी पत्नीकहाँ आए। ितनीहरूले

भने, “के ितमीले हामीहरूलाई कङ्गल तुल्याउनका िनिम्त यहाँ िनमन्त्रणा
गरकेी? ितमीले हाम्रो िनिम्त ितम्रो पितलाई छलेर त्यो अड्कोको उत्तर
भन्न लाउनुपछर् । यिद हाम्रो िनिम्त ितमीले उत्तर ल्याईनौ भने हामी
ितमीलाई अिन ितम्रा िपताका घरका सब ैमािनसहरूलाई जलाएर
मानेर्छौं।”

16 यसथर् िशमशोनकी पत्नी उसकहाँ गइन् अिन रून थािलन्। ितनले
भिनन्, “ितमीले मलाई घृणा गछौर्। ितमीले वास्तवमा मलाई प्रेम गदैर्नौ।
ितमीले मेरो मािनसहरूलाई एउटा अड्को भन्यौ अिन ितमीले मलाई
त्यसको उत्तर भन्दनैौ।” तर िशमशोनले ितनलाई भने, “मलेै मेरो बाबु-
आमालाई पिन भनेको छैन। के मलेै ितमीलाई भन्नु?”

17 िशमशोनकी पत्नी भोजको सातौं िदन अथार्त अिन्तम िदनसम्म
रोइरिहन्। यसथर् आिखरमा उसले ितनलाई सातौं िदनमा अड्कोको
उत्तर बताई िदए। िकनभने उसले ितनलाई िदकदारी बनाईरहेकी िथईन्।
त्यसपिछ ितनले आफ्ना मािनसहरूकहाँ गइन् अिन ितनीहरूलाई
अड्कोको उत्तर भिनिदइन्।

18 यसरी भोजको सातौं िदनमा सूयर् अस्ताउनु अिघ ती पिलश्ती
मािनसहरूले उत्तर पाए। ितनीहरू िशमशोन कहाँ आए अिन भने,
“महभन्दा गुिलयो के हुन्छ?
िंसहभन्दा बिलयो को हुन्छ?”
तब िशमशोनले ितनीहरूलाई भने,

“यिद ितमीहरूले मेरो कोरलीलाई नजोतेको भए
ितमीहरूले मेरो अड्को समाधान गरकेा हुने िथएनौ।”
19 िशमशोन अत्यन्त क्रोिधत भए। परमप्रभुको आत्मा िवशाल शिक्त

सिहत िशमशोन मािथ आउनुभयो। ऊनी अश्कलोन शहर ितर झर।े त्यस
शहरमा उसले तीस जना पिलश्ती मािनसहरूलाई मािरिदए। त्यसपिछ
ितनले ती मृत देहबाट सब ैवस्त्रहरू अिन सम्पित्तहरू िलए। ितनले ती
वस्त्रहरू फकार्इ ल्याए अिन ती मािनसहरूलाई िदए जसले उसको
अड्को को उत्तर िदएका िथए। त्यसपिछ ितनी आफ्ना िपताको घरमा
गए। 20 िशमशोनले उसकी नयाँ दलुहीलाई आफूसँग लगेनन्। िववाहको
लोकन्तेले ितनलाई राखे।

िशमशोनलिशमशोनलेे पिलश्तीहरूकापिलश्तीहरूका िनिम्तिनिम्त िवपदिवपद ल्याउल्याउँँछन्छन्

गहँुको फसल कटनीको समयमा िशमशोन आफ्नी पत्नीलाई
भेट्न गए। ितनले आफूिसत भेटी स्वरूप एउटा बाख्राको
पाठो लगे। ितनले भने, “म मेरो पत्नीको कोठामा जाँदछुै।”

तर उनका बाबुले िशमशोनलाई िभत्र जान िदएनन्। 2 उनका बाबुले
िशमशोनलाई भने, “मलेै सोचें ितमीले उसलाई घृणा गछौर्। यसथर् मलेै
उसलाई िववाहको लोकन्तेसँग िववाह गिर िदएँ। उसकी कान्छी बिहनी
अझ सुन्दरी छे। कान्छी बिहनीलाई लजैाऊ।”

3 तर िशमशोनले उनलाई भने, “अब, म साँच्चै न ैपिलश्ती
मािनसहरूमािथ बद्ला िलनेछु अिन यो ितम्रो दोष हुनेछ।”

4 यसथर् िशमशोन बािहर गए अिन तीन सय स्यालहरू पके्र। ितनले
एक पल्टमा दइु स्यालहरू िलए अिन जोड बनाउनका िनिम्त
ितनीहरूका पुच्छरहरू एकसाथ बाँिधिदए। त्यसपिछ ितनले प्रत्येक जोड
स्यालको पुच्छरको माझमा एउटा-एउटा राँको बाँिधिदए। 5 िशमशोनले
स्यालहरूका पुच्छर माझमा भएका राँकोहरू जलाए। त्यसपिछ ितनले
ती स्यालहरूलाई पिलश्ती मािनसहरूका अन्नबाली ितर धपाई िदए। यस
प्रकार ितनले ितनीहरूको खेतमा उिम्ररहेका बोटहरू अिन ितनीहरूले
काटेका अन्नका थाकहरू डडाइ िदए। ितनले ितनीहरूका दाखका
खेतहरू अिन भद्राक्षका बगैंचाहरू पिन जलाई िदए।

6 पिलश्ती मािनसहरूले सोधे, “यो कसले गयोर्?”
िशमशोनले ितनीहरूलाई भने, “िशमशोनले यसो गर।े िकनभने उनको

ससुराले िशमशोनकी पत्नीलाई ितनको िववाहको लोकन्तेलाई िदए।”

यसथर् पिलश्ती मािनसहरूले िशमशोनकी पत्नी र उसका बाबुलाई
जलाएर मािरिदए।

7 त्यसपिछ िशमशोनले पिलश्ती मािनसहरूलाई भने, “ितमीहरूले
मलाई यस्तो नराम्रो व्यवहार गयौर्। यसथर् अब म ितमीहरू प्रित नराम्रो
व्यवहार गनेर्छु। अब म ितमीहरू मािथ िवपित्त ल्याइ िदन्छु। म िवपित्त
ल्याउन सक्नेछु।”

8 तब िशमशोनले पिलश्ती मािनसहरू मािथ आक्रमण गर।े ितनीले
ितनीहरू धेरलैाई मार।े अिन ितनी एउटा ओडरमा बसे। यो ओडर त्यो
स्थानमा िथयो जसको नाउँ एतामको चट्टान भिनन्थ्यो। 9 तब पिलश्ती
मािनसहरू यहूदाको देशमा गए। ितनीहरू लही नामक स्थानको निजक
अिडए। ितनीहरूका सेनाले त्यहीं छाउनी थापे अिन यदु्धका िनिम्त
तयारी गर।े 10 यहूदा कुल समूहका मािनसहरूले ितनीहरूलाई सोधे,
“ितमी पिलश्ती मािनसहरू िकन हामीिसत लड्न यहाँ आयौ?”
उनीहरूले उत्तरिदए, “हामी िशमशोनलाई पक्रन आएका हौं। हामी

ितनलाई हाम्रो कैदी तुल्याउन चाहन्छौं। हामी ितनलाई हाम्रा मािनसहरू
प्रित ितनले गरकेा कुराहरूका िनिम्त दण्ड िदन चाहन्छौं।”

11 तब यहूदाका कुल समूहका 3,000 मािनसहरू िशमशोन कहाँ
गए। ितनीहरू एतामको चट्टान निजकको ओडरमा गए। ितनीहरूले
ितनलाई भने, “ितमीले हामीहरू प्रित के गयौर्? ितमीलाई थाहा छैन िक
पिलश्ती मािनसहरू हामी मािथ शासन गछर्न् भनी?”
िशमशोनले उत्तर िदए, “ितनीहरूले म प्रित गरकेा कुराहरूका िनिम्त म

केवल ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु।”
12 तब ितनीहरूले िशमशोनलाई भने, “हामी ितमीलाई बाँध्न आएका

छौं। हामी ितमीलाई पिलश्ती मािनसहरूलाई िदनेछौं।”
िशमशोनले यहूदाका मािनसहरूलाई भने, “शपथ खाएर भन िक

ितमीहरू स्वयलें मलाई घात गनेर् छैनौ भनी।”
13 तब यहूदाका मािनसहरूले भने, “हामी मान्छौं। हामी ितमीलाई

केवल बाँध्छौं अिन पिलश्ती मािनसहरूलाई िदन्छौ। हामी शपथ खान्छौ
िक हामी ितमीलाई मानेर् छैनौं।” यसथर् ितनीहरूले िशमशोनलाई दइुवटा
नयाँ डोरीले बाँधे। ितनीहरूले ितनलाई चट्टानको ओडर देिख उँभो लगे।

14 जब िशमशोन लही भिनने ठाउँमा आए पिलश्तीहरू ितनलाई
भेट्न आए। ितनीहरू खशुीले कराउँद ैिथए। तब परमप्रभुको आत्मा
भयानक शिक्तिसत िशमशोन मािथ आउँनुभयो। िशमशोनले डोरी चँुडाए।
त्यो डोरी जलेको धागो जस्त ैकमजोर देिखन्थ्यो। ती डोरी ितनका
पाखरुाबाट झर ेमानौं ितनीहरू पिग्लएका िथए। 15 िशमशोनले एउटा
मरकेो गधाको बङ्गारा भेट्टाए। ितनले त्यो बङ्गारा िलए अिन एक हजार
पिलश्ती मािनसहरूलाई त्यसद्वारा हत्या गिरिदए।

16 तब िशमशोनले भने;
“मलेै ितनीहरूलाई गधाको बङ्गाराले
अल्गो रास लगाएँ।
गधाको बङ्गाराले मलेै
1,000 मािनसहरूलाई मािरिदएँ।”
17 जब िशमशोनले बोली सके, ितनले बङ्गारा तल फ्याँके। यसथर्

त्यस स्थानको नाउँ रामतलही रािखयो।
18 िशमशोन अत्यन्त ितखार्ए। यसकारण ितनी परमप्रभुितर कराए।

ितनले भने, “म तपाईकंो दास हँु। तपाईलें मलाई यो महान िवजय प्रदान
गनर् ु भयो। कृपया अब मलाई ितखार्ले मनर् निदनुहोस्। कृपया मलाई ती
मािनसहरूद्वारा कब्जा गनर् निदनुहोस् जसको खतना पिन गिरएको छैन।”

19 लहीमाको भूइँमा एक खाल्डो िथयो। परमेश्वरले त्यो खाल्डो िचररे
खोिल िदनुभयो अिन पानी बािहर िनिस्कयो। िशमशोनले त्यो पानी िपए
अिन केही स्वस्थ भए। ितनले फेिर बलवान भएको अनुभव गर।े यसथर्
ितनले त्यो पानीको मूलको नाउँ एन-हक्कोर ेराखे। यो आजसम्म पिन
लही शहरमा छ।

20 यसरी िशमशोन बीस बषर्सम्म इस्राएलका मािनसहरूका
न्यायकतार् रहे। त्यो पिलश्ती मािनसहरूको समयमा िथयो।

िशमशोनिशमशोन गाजागाजा शहरमाशहरमा जान्छन्जान्छन्

एकिदन िशमशोन गाजा शहर ितर गए। ितनले त्यहाँ एउटी
वेश्यालाई देखे। ितनी त्यो रात त्यसिसत बस्न गए। 2
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कसलेै गाजाका मािनसहरूलाई भने, “िशमशोन यहाँ आएका छन्।”
ितनीहरूले िशमोशोनलाई मानर् चाहन्थे, यसथर् ितनीहरूले शहर घेर।े
ितनीहरू शहर-द्वारको निजकमा लुके अिन रातभिर िशमशोनलाई
पिर्खरहे। रातभिर ितनीहरू अत्यन्त चूपचापिसत बसे। ितनीहरूले एका-
अकार्लाई भने, “जब िबहान हुन्छ हामी िशमशोनलाई मानेर्छौं।”

3 तर िशमशोन त्यस वेश्यािसत आधा रातसम्म मात्र बसे। िशमशोन
आधारातमा उठे। िशमशोनले शहर-द्वार अठ्याए र ितनले पखार्लबाट दवुै
चौकट िनकाले। िशमोशनले ढोकाको, दइुवटा स्तम्भहरू अिन ढोका
बन्द राख्ने बारहरू भत्काइ िदए। िशमशोनले ती वस्तुहरूलाई आफ्ना
काँधमा हाले अिन ितनीहरूलाई बोकेर हेब्रोन शहर निजकको डाँडको
टापुमा लगे।

िशमशोनिशमशोन अिनअिन दलीलादलीला

4 पिछ, िशमशोन दलीला नाउँ भएकी स्त्रीसँगको प्रेममा फँसे। उनी
सोरके बेंसीकी िथइन्।

5 पिलश्ती मािनसहरूका शासकहरू दलीला कहाँ गए। ितनीहरूले
भने, “हामी जान्न चाहन्छौं के िचजले िशमशोनलाई यित बलवान
तुल्याउँछ। त्यो रहस्य ितनलाई भन्न लगाऊ र उसलाई छल। तब हामी
ितनलाई कसरी पिक्रनु अिन बाँध्नु त्यो जान्ने छौं। तब हामी ितनलाई
िनयन्त्रण गनर् सामथर् हुनेछौं। यिद ितमीले यसो गिर िदयौ भने हामी
प्रत्येकले ितमीलाई एघार सय चाँदीका िसक्का गरी िदनेछौं।”

6 यसथर् दलीलाले िशमशोनलाई भिनन्, “ितमी िकन यस्तो बलवान
छौ मलाई भन। कसलेै बाँधेर ितमीलाई असहाय तुल्याउन सक्छ?”

7 िशमशोनले उत्तर िदए, “कुन ैव्यिक्तले मलाई सातवटा ताजा धनुका
नसुकेका बिलयो ताँदोले बाँध्नु पथ्योर् यिद कसलेै त्यित गर ेम कुन ैअन्य
मािनस जस्त ैकमजोर हुनेछु।”

8 तब पिलश्ती मुिखयाहरूले सातवटा ताजा, नयाँ ताँदो दलीला कहाँ
ल्याइिदए। दलीलाले िशमशोनलाई ताँदोहरूद्वारा बाँिध िदइन्। 9 केही
मािनसहरू अकोर् कोठामा लुिकरहेका िथए। दलीलाले िशमशोनलाई
भिनन्, “िशमशोन, पिलश्ती मािनसहरूले ितमीलाई पिक्रन्छन्।” तर
िशमशोनले सिजलिैसत ती ताँदोहरू चँुडाइिदए। ती ज्वालाको निजक
परकेो धागो जस्त ैटुिक्रए। यसकारण ती पिलश्ती मािनसहरूले
िशमशोनको शिक्तको भेद पाएनन्।

10 तब दलीलाले िशमशोनलाई भिनन्, “ितमीले मलाई ढाँट्यौ।
ितमीले मलाई मूखर् पायौर्। कृपया मलाई साँचो भन, कसलेै ितमीलाई
कसरी बाँध्न सक्छ?”

11 िशमशोनले भने, “कसलेै मलाई नयाँ डोरीले बाँध्नु पछर् ।
ितनीहरूले मलाई ती डोरीहरूले बाँध्नु पछर्  जसलाई पिहला प्रयोग
नगिरएको हुनुपछर् । यिद कसलेै त्यो गयोर् भने म अन्य कुन ैमािनसजस्तै
कमजोर हुनेछु।”

12 यसथर् दलीलाले केही नयाँ डोरीहरू िलइन् अिन िशमशोनलाई
बाँिधन्। कोही मािनसहरू अकोर् कोठामा लुिकरहेका िथए। तब दलीलाले
ितनलाई भिनन्, “िशमशोन, पिलश्ती मािनसहरू ितमीलाई पिक्रन
आइरहेछन्।” तर ितनले धागो चँुडाएको जस्त ैती डोरीहरू सिजलै
चँुडाए।

13 तब दलीलाले िशमशोनलाई भिनन्, “ितमीले फेिर मलाई ढाँट्यौ।
ितमीले मलाई मूखर् पायौर्। अब मलाई भन कसलेै ितमीलाई कसरी बाँध्न
सक्छ?”
िशमशोनले भने, “यिद ितमीले मेरो टाउकोका सातवटा कपालको

लट्टालाई ताँनमा बुनेर एउटा काँटाले कस्यौ भने म अन्य कुन ैमािनस
जस्त ैकमजोर हुनेछु।”
पिछ, िशमशोन सुत्न गए। यसथर् दलीलाले ितनको टाउकोका

कपालबाट सात लट्टा बुन्नका िनिम्त तानको प्रयोग गिरन्। 14 तब
दलीलाले पालको कीलाले तानलाई भूइँमा किसिदइन्। फेिर ितनले
उसलाई बोलाईन्, “िशमशोन पिलश्ती मािनसहरू ितमीलाई पिक्रन
आइरहेछन्।” िशमशोनले पालको कीला, र तान उखेिल िदए।

15 तब दलीलाले िशमशोनलाई भिनन्, “‘म ितमीलाई प्रेम गछुर् ’ भनी
ितमी कसरी भन्न सक्छौ जब ितमीले म मािथ िवश्वास न ैगदैर्नौ भने?
ितम्रो भेद मलाई बताउन ितमी अस्वीकार गछौर्। ितमीले मलाई मूखर्

तुल्याएको यो तेस्रो पल्ट हो। ितम्रो महान शिक्तको भेद ितमीले मलाई
भनेका छैनौ।” 16 उसले िशमशोनलाई िदनहँु िदक्दारी बनाईन रिहन्।
आफ्नो भेदको बारमेा उसको सोधाइद्वारा ितनी यित थिकत भए िक
ितनलाई अब मछुर्  जस्तो लाग्न थाल्यो। 17 अन्तमा, िशमशोनले
दलीलालाई सब ैकुरा भने। ितनले भने, “मलेै किहले पिन मेरो कपाल
काटेको छुइनँ। म जन्मनु अिघबाट न ैमलाई परमेश्वर प्रित समपर्ण
गिरएको िथयो। यिद कसलेै मेरो कपाल कािटिदए म मेरो शिक्त
गुमाउनेछु। म अन्य कुन ैपिन मािनस जस्त ैकमजोर हुनेछु।”

18 दलीलाले बुिझन् िक िशमशोनले उसलाई ितनको भेद बताए भनी।
उसले पिलश्ती मािनसहरूका शासकहरूलाई एक सन्देश पठाइन्।
उसले भिनन्, “फेिर फकीर् आऊ। िशमशोनले मलाई सब ैकुरा
भनेकाछन्।” यसथर् पिलश्ती मािनसहरूका शासकहरू दलीला कहाँ
फकेर् र आए। ितनीहरूले चाँिदका िसक्का ल्याए जो उसलाई िदन्छौं भनी
ितनीहरूले वचन िदएका िथए।

19 जब िशमशोन ितनको काखमा पिल्टरहेका िथए, दलीलाले
उनलाई सुत्ने तुल्याईन र एउटा मािनसलाई िशमशोनको कपालका
सातवटा लट्टा काट्नलाई िभत्र बोलाइन्। यसप्रकार उसले िशमशोनलाई
कमजोर तुल्याइन्। िशमशोनको शिक्तले उसलाई छोड्यो। 20 तब
दलीलाले ितनलाई भिनन्, “िशमशोन, पिलश्ती मािनसहरू ितमीलाई
पक्रन आइरहेछन्।” ितनी ब्यूँिझए अिन सोचे, “मलेै अिघ गर ेजस्त ैम
भाग्ने छु अिन स्वयलंाई मुक्त तुल्याउनेछु।” तर िशमशोनलाई थाहा भएन
िक परमप्रभुले ितनलाई त्यागी सक्नु भएको िथयो।

21 पिलश्ती मािनसहरूले िशमशोनलाई पके्र। ितनीहरूले ितनका
आँखा िनकािलिदए अिन ितनलाई गाजा शहरमा लगे। त्यसपिछ
उनीहरूले भागेर जान निदनलाई ितनलाई काँसाका साङ्गलाहरूले
बाँिधिदए। ितनीहरूले िशमशोनलाई झ्यालखानमा हाले अिन जाँतो
चलाउन लगाए। 22 तर िशमशोनको कपाल फेिर उम्रन थाल्यो।

23 पिलश्ती मािनसका शासकहरू उत्सव मनाउन एकित्रत भए।
ितनीहरू आफ्ना देवता दागोनलाई एउटा महान बिलदान अपर्ण गदैर्छन्।
ितनीहरूले भने, “हाम्रो देवताले हाम्रो शत्रु िशमशोनलाई परािजत गनर्मा
सहायता गनर् ु भयो।” 24 जब पिलश्ती मािनसहरूले िशमशोनलाई देखे,
ितनीहरूले आफ्नो देवताको स्तुित गर।े ितनीहरूले भने,
“यो मािनसले हाम्रा मािनसहरूलाई नष्ट गयोर्!
यो मािनसले हाम्रा धेर ैमािनसहरूलाई मायोर्!
तर हाम्रो देवताले हाम्रो शत्रुलाई पिक्रन,
हामीलाई सहायता गनर् ुभयो।”
25 उत्सवमा मािनसहरू आनन्द मनाइरहेका िथए। यसथर् ितनीहरूले

भने, “िशमशोनलाई बािहर ल्याऊ। हामी ितनको िखल्ली उडाउन
चाहन्छौं।” यसकारण ितनीहरूले िशमशोनलाई झ्यालखानबाट ल्याए
अिन ितनको िखल्ली उडाउन लागे। ितनीहरूले िशमशोनलाई दागोन
देवताको मिन्दरमा खम्बाहरूको माझमा उभ्याए। 26 एकजना सेवकले
िशमशोनको हात समातेको िथयो। िशमशोनले त्यसलाई भन्यो, “जहाँ यो
मिन्दरलाई अड्याउने खम्बालाई म छुन सक्छु, मलाई त्यहाँ राख। म
त्यसमा अडेसलाग्न चाहन्छु।”

27 मिन्दरमा पुरूष अिन स्त्रीहरूको भीड िथयो। पिलश्ती मािनसका
समस्त शासकहरू त्यहाँ िथए। मिन्दरको छतमा प्रायः तीन हजार पुरूष
अिन स्त्रीहरू िथए। ितनीहरू हाँस्द ैअिन िशमशोनको िखल्ली उडउँदै
िथए। 28 तब िशमशोनले परमप्रभुिसत एउटा प्राथर्ना गर।े ितनले भने,
“हे सवर्शिक्तमान परमप्रभु, मलाई याद गनर् ुहोस्। हे परमेश्वर, कृपया अझ
एक पल्ट मात्र मलाई शिक्त िदनुहोस्। मेरा दइु आँखाहरू िनकािल िदने
यी पिलश्ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनका िनिम्त मलाई यो एउटा कुरा
गनर् िदनुहोस्।” 29 त्यसपिछ िशमशोनले मिन्दर माझका दइु खम्बाहरू
समाते। यी दइु खम्बाहरूले सम्पूणर् मिन्दरलाई आड िदएको िथयो।
ितनले स्वयलंाई ती दइु खम्बाहरू माझ दिह्रलो राखे। एउटा खम्बा
ितनको दािहने तफर्  अकोर् देब्रे तफर्  िथयो। 30 िशमशोनले भने, “मलाई
पिन यी पिलश्तीहरूिसत मनर् िदनुहोस्।” तब ितनले सकेसम्म जोडले
धकेले र त्यो मिन्दर त्यहाँ भएका शासकहरू अिन सब ैमािनसहरू मािथ
ढल्यो। यस प्रकारले िशमशोन आफू जीिवत हँुदा भन्दा मरणको बेला धेरै
पिलश्ती मािनसहरूलाई मार।े
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31 िशमशोनका भाइहरू र ितनका बाबुका पिरवारका सब ैमािनसहरू
ितनको मृतदेह िलन गए। ितनीहरूले ितनलाई फकार्इ ल्याए अिन
ितनका बाबुलको िचहानमा ितनलाई गाडे। त्यो िचहान सोरा अिन
एश्तोल शहर माझमा छ। िशमशोन बीस बषर्सम्म इस्राएलका
मािनसहरूका न्यायकतार् रहे।

मीकाकामीकाका मूिर्तहरूमूिर्तहरू

मीका नाउँ गरकेा एकजना मािनस िथए जो एप्रैमको पहाडी
देशमा बस्थे। 2 मीकाले आफ्नी आमालाई भने, “कसलेै
ितमीबाट 1,100 चाँदीका टुक्रा चोरकेो ितमीलाई थाहा छ।

त्यस िवषयमा ितमीले श्राप िदएको मलेै सुने। त्यो चाँदी मेरोमा छ। त्यो
मलेै लगेको िथएँ।”
उसकी आमाले भिनन्, “हे मेरो छोरो परमप्रभुले ितमीलाई आिशष

िदऊन्।”
3 मीकाले त्यो 1,100 चाँदीका टुक्रा आफ्नी आमालाई फकार्इिदए।

तब ितनले भिनन्, “म यो चाँदी एउटा िवशेष भेंटीको रूपमा परमप्रभुलाई
िदनेछु। म यो मेरो छोरालाई िदनेछु जसमा िक उसले एउटा मूिर्त िनमार्ण
गनेर्छ, अिन त्यसलाई चाँदीले मोडने छ। यसथर् अब छोरा त्यो चाँदी म
ितमीलाई फकार्इ िदन्छु।”

4 तर मीकाले त्यो चाँदी आफ्नी आमालाई फकार्इ िदए। यसथर् ितनले
त्यो चाँदीबाट प्रायः दइु सय शेकेल का िसक्का िलएर ती चाँदीका
कारीगरलाई िदइन्। चाँदी कारीगरले चाँदीले मोडेको मूिर्त बनाउन त्यो
चाँदी प्रयोग गर।े त्यो मूिर्तलाई मीकाको घरमा रािखयो। 5 मीकाको
मूिर्तहरू पूजा गनेर् एउटा मिन्दर िथयो। उसले एउटा एपोद अिन केही
घर-मूिर्तहरू बनाए। तब मीकाले आफ्ना एकजना छोरालाई पूजाहारी बन्न
छाने। 6 त्यससमय, इस्राएलका मािनसहरूका राजा िथएनन्। यसथर्
हरके व्यिक्तहरूले त्यही गर ेजो ऊ स्वयलें सही छ भन्ने ठान्थ्यो।

7 त्यहाँ एक जवान लेवी मािनस िथए। ितनी बेतलेहेम शहर, यहूदाका
िथए। ितनी यहूदाका कुल समूह माझ बस्द ैिथए। 8 त्यो जवान मािनसले
बेतलेहेम, यहूदा छाडे। ितनी बस्नका िनिम्त अकोर् स्थानको खोजमा
िथए। ितनी यात्रा गदैर् जाँदा मीकाको घर आई पुगे। मीकाको घर एप्रैमको
भूिमको पहाडी देशमा िथयो। 9 मीकाले ितनलाई सोधे, “तपाई ंकहाँबाट
आउनु भएको?”
त्यो जवान मािनसले उत्तर िदयो।, “म यहूदाको बेतलेहेम शहरको

एउटा लेवी हँु। म बस्ने स्थान खोिज रहेछु।”
10 तब मीकाले ितनलाई भने, “मिसत बस्नु होस्। मेरो बाबु अिन

पूजाहारी बिनिदनु होस्। म तपाईलंाई हरके साल दश चाँदीका िसक्का
िदनेछु। म तपाईलंाई लुगाहरू अिन भोजन पिन िदनेछु।”
त्यो लेवीले त्यही गर ेजो मीकाले भने। 11 जवान लेवी मीका सँग बस्न

सहमत भए। त्यो जवान मािनसका मीकाका एउटा छोरा जस्त ैबने। 12

मीकाले ितनलाई आफ्ना पूजाहारी हुनलाई चुने। यसथर् त्यो जवान
मािनस पूजाहारी बने अिन मीकाको घरमा बसे। 13 अिन मीकाले भने,
“अब म सम्झन्छु िक परमप्रभु मप्रित भलो हुनुहुनेछ। म यो जान्दछु
िकनभने मेरो साथमा मेरा पूजाहारी बन्नका िनिम्त लेवी कुल समूहका
मािनसछन्।”

दानलदानलेे ललैशैश शहरशहर कब्जाकब्जा गछगछर्र्नन््

त्यस समयमा इस्राएलका मािनसहरूका कुन ैराजा िथएनन्।
अिन त्यसबेला दानका कुल समूह बस्ने स्थानको खोजमा
िथए। ितनीहरूको अझसम्म आफ्नो देश िथएन। इस्राएलका

अन्य कुल समूहहरूले अिघ न ैआफ्ना भूिमहरू प्राप्त गिरसकेका िथए।
तर दानका कुल समूहले आफ्नो भूिम अझ िलएका िथएनन्।

2 यसथर् दानका कुल समूहले पाँच जना सिैनकहरूलाई केही भूिम
खोज्नु भनी पठाए। ितनीहरू बस्नका िनिम्त उत्तम स्थान खोज्न िंहडे।
ती पाँच मािनसहरू सोरा अिन एश्ताओल शहरका िथए। ितनीहरू चुिनए
िकनभने ती सब ैदानका कुलहरूका िथए। ितनीहरूलाई भिनयो, “जाऊ
केही भूिम खोज।”
ती पाँच मािनसहरू एप्रैमको पहाडीदेशमा आए। ितनीहरू मीकाको

घरमा आई पुगे अिन रात त्यहाँ िबताए। 3 ती पाँच मािनसहरू जब

मीकाको घरको छेउमा आई पुगे ितनीहरूले जवान लेवी मािनसको स्वर
सुने। ितनीहरूले उसको स्वर िचने यसथर् ितनीहरू मीकाको घरमा
रोिकए। ितनीहरूले त्यो जवान मािनसलाई सोधे, “कसले ितमीलाई यो
स्थानमा ल्याए? ितमी यहाँ के गदैर्छौ? यहाँ ितम्रो के काम छ?”

4 मीकाले ितनका िनिम्त गरकेा कुराहरूको िवषयमा त्यो जवान
मािनसले उनीहरूलाई भने। त्यो जवान व्यिक्तले भने, “म उनको
पूजाहारी हँु।” मीकाले मलाई ज्यालामा िलए।

5 यसथर् ितनीहरूले उसलाई भने, “कृपया हाम्रो िनिम्त परमेश्वरिसत
केही कुराको सोध पुछ गिरदेऊ। हामी केही जान्न चाहन्छौः के हाम्रो बस्ने
स्थानको खोज सफल हुन्छ?”

6 पूजाहारीले ती पाँच मािनसहरूलाई भने, “हो, शािन्तिसत जाऊ।
परमप्रभुले ितमीहरूलाई ितम्रो मागर्मा डोयार्उँनु हुनेछ।”

7 यसथर् पाँच मािनसहरू िंहडे। ितनीहरू लेश शहरमा आइ पुगे।
ितनीहरूले त्यस शहरमा मािनसहरू सुरिक्षत बसेका देखे। ितनीहरूलाई
सीदोनका मािनसहरूले शासन गदर्थे। हरके कुरा शान्त अिन चकमन्न
िथयो। मािनसहरूिसत हरके कुरा प्रशस्त िथयो। अिन ितनीहरूलाई कष्ट
पुयार्उने कुन ैशत्रुहरू छेउमा िथएनन्। ितनीहरू सीदोन शहर देिख टाढा
बस्थे अिन अरामका मािनसहरूसँग कुन ैसम्झौता िथएन।

8 ती पाँच मािनसहरू सोरा अिन एश्ताओल शहरितर फिर्क गए।
ितनीहरूका आफन्तहरूले सोधे, “ितमीहरूले के बुझ्यौ?”

9 ती पाँच मािनसहरूले उत्तर िदए, “हामीले केही भूिम पायौं, अिन
त्यो अित उत्तम छ। हामीले ितनीहरूलाई आक्रमण गनर् ु पछर् । पखीर् नबस्!
हामी जाऊँ अिन त्यो भूिम िलऔ।ं 10 जब ितमीहरू त्यो स्थानमा
आउँछौ त्यहाँ प्रशस्त भूिम ितमीहरूले देख्नेछौ। त्यहाँका मािनसहरूले
कुन ैआक्रमणको अपेक्षा नगरकेो ितमीहरूले देख्नेछौ। िनश्चयन ैपरमेश्वरले
त्यो भूिम हामीलाई िदनु भएको छ।”

11 यसथर् दानका कुल समूहबाट छ सय मािनसहरू सोरा अिन
एश्ताओल शहरबाट िंहडे। ितनीहरू यदु्धको िनिम्त तयार िथए। 12 लेश
शहर जाने ितनीहरूको मागर्मा ितनीहरू यहूदा देशको िकयार्त-यारीम
शहरको छेउमा अिडए। त्यहाँ ितनीहरूले एक छाउनी लगाए। त्यसै
कारणले गदार् िकयार्त-यारीमको पिश्चममा भएको स्थानलाई आज पिन
दानको छाउनी भिनन्छ। 13 त्यस स्थानदेिख ती छ सय मािनसहरू
यात्रा गररे एप्रैमका पहाडी देशितर गए। त्यसपिछ ितनीहरू मीकाको
घरमा आए।

14 यसथर् ती पाँच मािनसहरू बोले, जसले लेश विरपिरका स्थानको
खोज गरकेा िथए। ितनीहरूले आफ्ना आफन्तहरूलाई भने, “यी
घरहरूमध्ये एउटामा एपोद छ। अिन त्यहाँ घर-देवताहरू, एउटा कँुदेको
सािलक अिन एउटा चाँदीको मूिर्त पिन छन्। ितमीहरू जान्दछौ के गनर् ु
पछर् -जाऊ ती लेऊ।” 15 यसथर् ितनीहरू मीकाको घरमा रोिकए जहाँ
त्यो जवान लेवी बस्थे। ितनीहरूले त्यो जवान मािनसलाई ऊ कस्तो छ
भनी सोधे। 16 दानका कुल समूहका छ सय मािनसहरू फाटकको
द्वारमा उिभएर बसे। ती सबकैा आफ्ना अस्त्रहरू िथए अिन यदु्धका िनिम्त
तयार िथए। 17 ती पाँच जासूसहरू घरिभत्र पसे। पूजाहारी बािहर
फाटक छेउमा ती छ सय मािनसहरूका साथ उिभए जो यदु्धका िनिम्त
तयार िथए। ती मािनसहरूले कँुदेको मूिर्त, एपोद र घर का-मूिर्तहरू
उठाए। त्यो जवान लेवी पूजाहारीले भने, “ितमीहरू के गिररहेछौ?”

19 ती पाँच मािनसहरूले उत्तर िदए।, “चूप लाग! एउटा शब्द पिन
नबोल! हामीिसत आऊ। हाम्रा िपता अिन हाम्रा पूजाहारी बन। ितमीले
चुन्नुपछर् । के ितमीलाई एउटा व्यिक्तको िनिम्त मात्र पूजाहारी हुनु राम्रो छ?
वा ितमीलाई इस्राएली मािनसहरूका एउटा सम्पूणर् कुल समूहको
पूजाहारी हुनु राम्रो छ?”

20 यस कुराले ती लेवी व्यिक्त खशुी भए। यसथर् उसले एपोद, घर-
मूिर्तहरू अिन चाँदीको मूिर्त िलए। ितनी दानका कुल समूहका ती
मािनसहरूिसत िंहडे।

21 त्यसपिछ दानका कुल समूहका छ सय मािनसहरू त्यो लेवी
पूजाहारी सिहत फिर्कए अिन मीकाको घर छोडेर िंहडे। ितनीहरूले
आफ्ना स-साना नानीहरू, आफ्ना पशुहरू, अिन आफ्ना सब ैचीजहरू
ितनीहरूका अिघ राखे।

22 दानका कुल समूहका मािनसहरू त्यस भूिम देिख केही टाढा सम्म
गए। तर मीकाका निजकमा बस्ने मािनसहरू एक साथ भेला भए। तब
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ितनीहरूले दानका मािनसहरूलाई खेद्न थाले, अिन ितनीहरूलाई पके्र।
23 मीकािसत भएका मािनसहरूले दानका मािनसहरूलाई कराउँदै
िथए। दानका मािनसहरू फिर्कए ितनीहरूले मीकालाई भने, “के कष्ट
पयोर्? ितमीहरू िकन कराइरहेको छौ?”

24 मीकाले उत्तर िदए, “ितमी दानका मािनसहरूले मेरा मूिर्तहरू
लग्यौ। ती मूिर्तहरू म आफैं ले बनाएको हो। ितमीहरूले मेरो पूजाहारीलाई
पिन लग्यौ। अब मिसत के रह्यो र? ‘कसरी ितमीहरूले मलाई के कष्ट पयोर्
भनेर सोध्छौ?’”

25 दानका कुल समूहका मािनसहरूले भने, “ितमीले हामीिसत बहस
नगरकेो राम्रो हो, हाम्रा केही मािनसहरू धेर ैरीसाहा छन् यिद ितमीहरू
हामी प्रित करायौ भने, ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई आक्रमण गनर्
सक्छन्। ितमीहरू अिन ितम्रा कुलहरूको हत्या हुन सक्छ।”

26 तब दानका मािनसहरू फकेर्  अिन आफ्नो बाटो लागे। ती
मािनसहरू ितनका िनिम्त अित शिक्तशाली छन् भन्नेकुरा मीकाले बुझे।
यसथर् ितनी घर फिर्कगए।

27 यसरी मीकाले बनाएका मूिर्तहरू दानका मािनसहरूले लगे।
ितनीहरूले पूजाहारीलाई पिन लगे जो मीकािसत बस्थे। त्यसपिछ
ितनीहरू लेशमा आए। ितनीहरूले लेशमा बस्ने मािनसहरूलाई आक्रमण
गर।े ती मािनसहरू शािन्तिसत रहेका िथए। ितनीहरूले कुन ैआक्रमणको
अपेक्षा गरकेा िथएनन्। दानका मािनसहरूले आफ्ना तरवारद्वारा
ितनीहरूको हत्या गिरिदए। त्यसपिछ ितनीहरूले शहर जलाइिदए।

28 लेशमा बस्ने मािनसहरूलाई उद्धार गनेर् कोही िथएन। ती
मािनसहरूबाट सहायता प्राप्त गनर्का िनिम्त पिन ितनीहरू सीदोन शहर
देिख अत्यन्त टाढा बस्थे। अिन लेशका मािनसको अरामका
मािनसहरूिसत कुन ैसिन्ध गरकेा िथएनन्-यसथर् ती मािनसहरूले
ितनीहरूलाई सहायता गरनेन्। लेश शहर एउटा उपत्यकामा िथयो जो
बेतरहोब शहरको िथयो। दानका मािनसहरूले त्यस स्थानमा एउटा नयाँ
शहर िनमार्ण गर।े अिन त्यो शहर ितनीहरूको घर बन्यो। 29 दानका
मािनसहरूले त्यो शहरलाई नयाँ नाउँ िदए। त्यो शहरलाई लेश भिनन्थ्यो
तर ितनीहरूले त्यसको नाउँ पिरवतर्न गररे दान राखे। ितनीहरूले
शहरको नाउँ ितनीहरूका िपता-पुखार् इस्राएलका एक छोरा दानको
नाउँमा राखे।

30 दानको कुल समूहका मािनसहरूले दान शहरमा एउटा मूिर्त
बनाए। ितनीहरूले गेशोर्मका छोरा जोनाथनलाई आफ्ना पूजाहारी बनाए।
गेशोर्म मोशाका छोरा िथए। जोनाथन अिन ितनका छोराहरूले इस्राएली
मािनसहरूलाई भूिमबाट कैदमा नलगे सम्म दानको कुल समूहका
पूजाहारीहरू रहे।

31 दानका मािनसहरूले ितनीहरू स्वयकंा िनिम्त मीकाले िनमार्ण
गरकेो मूिर्त स्थापन गर।े परमप्रभुको मिन्दर शीलोमा रहेको समय भिर
त्यो मूिर्त दान शहरमा िथयो।

एकएक ललेेवीवी मािनसमािनस अिनअिन ितनकीितनकी स्त्रीस्त्री ससेेिवकािवका

त्यस समयमा इस्राएलका मािनसहरूका कुन ैराजा िथएनन्।
एउटा लेवी व्यिक्त िथए जो एप्रैमको पहाडी देशको

पिछिल्तर टाढा बस्थे। त्यस मािनसको एउटी स्त्री
सेिवकाको रूपमा िथइन् जो ितनको िनिम्त पत्नी तुल्य िथइन्। ती
सेिवका यहूदा देशको बेतलेहेम शहरकी िथइन्। 2 तर ितनकी
सेिवकािसत त्यो लेवी मािनसको बहस भयो। ितनले उसलाई छोिडिदइन्
अिन यहूदाको बेतलेहेममा आफ्ना बाबुको घरमा फिर्कइन्। उनी त्यहाँ
चार मिहनासम्म बिसन्। 3 तर ितनका पित ितनको पिछ लागे। ितनी
दयापूवर्क उनीिसत बात गनर् चाहन्थे जसमा िक उनी ितनीकहाँ फकेर् र
आउनेिछन्। ितनले आफूिसत आफ्ना सेवक अिन दइुवटा गधाहरू लगे।
त्यो लेवी मािनस ितनका बाबुको घरमा आए। ितनका बाबुले त्यो लेवी
मािनसलाई देखे अिन उसलाई अिभवादन जनाउन बािहर िनस्के। िपता
अत्यन्त ैखशुी िथए। 4 त्यस स्त्रीका बाबुले ती लेवी मािनसलाई घरिभत्र
लगे। ती लेवीका ससुराले ितनलाई बस्न आग्रह गर।े अिन ती लेवी
मािनस तीन िदनसम्म बसे। ितनले खाए, िपए अिन आफ्ना ससूराको
घरमा सुते।

5 चौथो िदनमा िवहान ैितनीहरू उठे। त्यो लेवी मािनस जानलाई
तयार हँुद ैिथयो। तर त्यो जवान स्त्रीका बाबुले आफ्ना ज्वाँईलाई भने,
“पिहला केही खाऊ। खाए पिछ ितमी जान सक्छौ।” 6 यसथर् ती लेवी
अिन ितनका ससुरा एक साथ खान र िपउनका िनिम्त बसे। त्यसपिछ
त्यो जवान स्त्रीका बाबुले त्यो लेवी मािनसलाई भने, “कृपया आज
एकरात बस र आराम स्वय ंआनन्द गर। जानका िनिम्त आज बेलुकी घर
फकर् ।” यसथर् ती दइु मािनसहरूले एकसाथ खाए। 7 ती लेवी िहँड्नलाई
उठे तर ितनका ससुराले फेिर त्यो रात बस्न भनी कर गर।े

8 तब पाँचौ िदनमा ती लेवी मािनस िबहान िछट्टै उठे। ितनी िंहडनलाई
तयार िथए। तर त्यस केटीका िपताले आफ्ना ज्वाँईलाई भने, “पिहला
केही भोजन र िवश्राम गर अिन आज बेलुकीसम्म बस।” ितमी खाना
खाए पिछ जान सक्छौ।

9 त्यो लेवी मािनस, ितनकी स्त्री सेिवका अिन ितनका सेवक
िंहडनलाई उठे। तर त्यस जवान स्त्रीका िपताले भने, “प्रायः रातपिर
सक्यो। िदन प्रायः गइ सक्यो। यसथर् राती यहीं बस अिन स्वय ंआनन्द
गर। भोिल िबहान ितमी चाँडै उठ्न सक्छौ अिन आफ्नो बाटो जान
सक्छौ।”

10 तर ती लेवी अझ अकोर्रात बस्न चाहँदनै िथयो। ितनले आफ्नो
दइु गधाहरू अिन आफ्नी सेिवकालाई लगे। ितनले यबूस (यरूशलेमको
अकोर् नाउँ) सम्म यात्रा गर।े 11 िदन प्रायः िबितसकेको िथयो। ितनीहरू
यबूस शहरको निजकमा िथए। यसकारण त्यो सेिवकाले आफ्ना मािलक,
ती लेवी, मािनसलाई भिनन्, “हामी यो यबूसी शहरमा बसौं। आजको
रात यहाँ बसौं।”

12 तर उनको मािलक, ती लेवी मािनसले भने, “होइन! हामी यो
अनौंठो शहरिभत्र जानेछैनौं। ती मािनसहरू इस्राएली मािनसहरू
होइनन्। हामी िगबा शहरमा जानेछौं।” 13 लेवी मािनसले भने, “आऊ
हामी िगबा वा रामासम्म पुग्ने चेष्टा गरौं। हामी यी शहरहरू मध्ये एउटामा
रात िबताउन सक्ने छौं।”

14 यसथर् ती लेवी मािनस अिन ितनका साथका मािनसहरू यात्रा गदैर्
गए। सूयर् अस्ताउँद ैिथयो अिन ितनीहरू िगबा शहर िभत्र पसे। िगबा त्यो
इलाकामा छ जो िबन्यामीनका कुल समूहको अधीनमा छ। 15 यसथर्
ितनीहरू िगबामा बास बसे। ितनीहरूले त्यो शहरमा रात िबताउने
योजना गर।े ितनीहरू त्यो शहरको चोकमा आए र बसे। तर कसलेै पिन
ितनीहरूलाई त्यो रात बस्न आफ्ना घरमा बोलाएनन्।

16 त्यो साँझ एक वृद्ध मािनस आफ्नो खेतबाट शहरमा आए। उसको
घर एप्रैमको पहाडी देशमा िथयो। तर अिहले ती िगबा शहरमा बस्द ैिथए।
(िगबाका मािनसहरू िबन्यामीनका कुल समूहका िथए।) 17 ती वृद्ध
मािनसले शहरको चोकमा ती यात्री लेवी मािनसहरूलाई देखे। ती वृद्ध
मािनसले सोधे, “ितमीहरू कहाँ गइरहेछौ? ितमीहरू कहाँबाट आयौ?”

18 त्यो लेवी मािनसले उत्तर िदयो, “हामी यहूदाको बेतलेहेम शहरबाट
यात्रा गदैर् आएका हौं। हामी घर गइरहेका छौं। म एप्रैमको पहाडी देश पािर
िनकै परको हँु। म यहूदाको बेतलेहेममा आएको िथएँ र अिहले घर
फकर् दछुै तर कसलेै पिन हामीलाई रात िबताउने ठाउँ िदएनन्। 19 तर
हामीिसत हाम्रो गधाहरूको लािग चार िदनका िनिम्त पराल र दाना छ।
अिन मिसत मेरी सेवीका र मेरो सेवक र आफ्ना िनिम्त रोटी र दाखरस
छ।”

20 ती वृद्ध मािनसले भने, “मेरो घरमा बस्न ितमीहरूलाई स्वागत छ।
ितमीहरूलाई चािहएका कुन ैपिन कुरा म िदनेछु। शहरको चोकमा राती
नबस्।” 21 तब त्यस वृद्ध मािनसले त्यो लेवी मािनस र ितनीको साथमा
भएका मािनसहरूलाई आफ्नो घरमा लगे। उसले गधाहरूलाई खवुाए।
ितनीहरूले आफ्ना खटु्टा धोए। त्यसपिछ ितनीहरूले केही भोजन खाए
अिन िपए।

22 त्यो लेवी मािनस र ितनीिसत भएका मािनसहरू आनिन्दत
भइरहेको बेला त्यस शहरका केही मािनसहरूले त्यो घरलाई घेर।े ती
अत्यन्त नराम्रा मािनसहरू िथए। ितनीहरूले ढोका धकेल्न थाले।
ितनीहरूले त्यो वृद्ध मािनसलाई कराए त्यो घर जसको िथयो।
ितनीहरूले भने, “त्यो मािनसलाई बािहर ल्याऊ, जो ितम्रो घरमा आएको
छ। हामी त्यस व्यिक्तिसत सहवास गनर् चाहन्छौं।”

23 त्यो वृद्ध मािनस बािहर िनस्के अिन ती नराम्रा मािनसहरूिसत
बात गर।े उसले भेन, “होइन, मेरो िमत्रहरू, यस्तो नराम्रा कुराहरू नगर!
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ती मािनसहरू मेरो घरका अितिथ हुन्। यस्तो भयानक पाप नगर। 24

हेर यहाँ मेरी छोरी छे। उसले किहले पिन अिघ कसिैसत सहवास गरकेी
छैन। म त्यसलाई अब बािहर ितमीहरू कहाँ ल्याउँछु। ितमीहरू जसरी
चाहन्छौ त्यसलाई प्रयोग गनर् सक्छौ। तर यी मािनसको िवरूद्ध यस्तो
भयानक पाप नगर।”

25 तर ती नराम्रा मािनसहरूले वृद्ध मािनसको कुरा सुनेनन्। यसथर्
त्यस लेवी मािनसले आफ्नी सेिवकालाई समातेर ती दषु्ट मािनसहरूिसत
बािहर पठाइिदए। ती दषु्ट मािनसहरूले उसलाई घात पुयार्ए अिन रातभिर
उसलाई बलात्कार गर।े तब िबहान उज्यालो भए पिछ ितनीहरूले
उसलाई जान िदए। 26 िबहानको उज्यालो हँुदा त्यो स्त्री घरमा फकेर् र
आइन् जहाँ उसका मािलक बस्दिैथए। त्यो सामुन्नेको ढोकामा लिडन्।
ती उज्यालो नहुन्जेल त्यहाँ लिडरहीन्।

27 त्यो लेवी मािनस भोिलपल्ट िबहान ैउठे। ितनी घरजान चाहन्थे।
बािहर जानलाई ितनले ढोका खोले। अिन ढोकाको सङ्घारमा एक हात
झयोर्। त्यहाँ ितनकी स्त्री सेिवका िथइन्। ती ढोकामा लिडरहेकी िथइन्।
28 त्यस लेवी व्यिक्तले उसलाई भने, “उठ! हामी जाऔ।ं” तर उसले
उत्तर िदइनन् ितनी मिरसकेकी िथइन्।
त्यो लेवी मािनसले आफ्नी स्त्री सेिवकालाई गधामा राखे र घरितर

िंहडे। 29 जब ितनी आफ्नो घरमा आइपुगे तब ितनले एउटा छुरी िलए
अिन आफ्नी स्त्री सेिवकाको मृत शरीरलाई बाह्र टुक्रा-टुक्रा पाररे काटे।
त्यस पिछ ितनले त्यस स्त्रीको बाह्र टुक्रा ती सब ैके्षत्रहरूमा पठाए जहाँ
इस्राएलका मािनसहरू बस्थे। 30 त्यसलाई देख्ने हरकेले यसो भने,
“इस्राएलमा अिघ यस्तो किहले भएको िथएन। िमश्रदेशबाट िनस्केर
आएको समयदेिख हामीले यस्तो कुन ैकुरा देखेका िथएनौं। यस िवषयमा
िवचार गर अिन के गनर् ु पनेर् हामीलाई भन।”

इस्राएलइस्राएल अिनअिन िबन्यामीनिबन्यामीन माझमाझ ययुदु्धद्ध

यसथर् इस्राएलका समस्त मािनसहरू एक साथ िमले।
ितनीहरू सब ैिमस्पा शहरमा परमप्रभुका समक्ष उिभन एक
साथ आए। इस्राएलका चार ैितरबाट मािनसहरू आए।

िगलादका इस्राएली मािनसहरू समेत त्यहाँ िथए। 2 इस्राएलका सम्पूणर्
कुल समूहहरूका अगुवाहरू त्यहाँ िथए। ितनीहरूले परमेश्वरका
मािनसहरूको जन सभामा आफ्ना-आफ्ना स्थान ग्रहण गर।े ितनीहरूले
त्यस ठाउँमा 4,00,000 सशस्त्र सिैनकहरू ल्याए। 3 िबन्यामीनका
कुल समूहका मािनसहरूले यो सुने िक इस्राएलका मािनसहरू िमस्पामा
एकसाथ भेट गिररहेछन्। इस्राएलका मािनसहरूले भने, “हामीलाई भन
यस्तो भयानक कुरा कसरी घट्यो।”

4 यसथर् त्यो हत्या गिरएकी स्त्रीका पितले ितनीहरूलाई त्यो घटना
भने। ितनले भने, “मेरी स्त्री सेिवका र म िबन्यामीनको इलाकामा िगबा
शहरमा आयौं। हामीले त्यहाँ रात िबतायौं। 5 तर राती िगबा
शहरवासीहरू त्यो घरमा आए जहाँ म बसेको िथएँ। ितनीहरूले घरलाई
घेर ेअिन मलाई मानर् चाहे। ितनीहरूले मेरी स्त्री सेिवकालाई बलात्कार
गर ेअिन उसको मृत्य ुभयो। 6 यसथर् मलेै मेरी स्त्री सेिवकालाई लगें अिन
उसको देहलाई टुक्रा-टुक्रा पाररे काटें। त्यसपिछ मलेै इस्राएलका प्रत्येक
कुल समूहलाई एक-एक टुक्रा पठाएँ। हामीले प्राप्त गरकेो भूिमहरूमा मलेै
बाह्र टुक्रा पठाएँ। मलेै त्यसो गर ेिकनभने िबन्यामीनका मािनसहरूले
इस्राएलमा यस्तो भयानक काण्ड गर।े 7 अब इस्राएलका सबै
मािनसहरू, बोल्नुहोस्। हामीले यसबार ेके गनर् ु पनेर् ितमीहरूले
िनणर्यदेऊ।”

8 तब, सब ैमािनसहरू एकै समयमा उठे। ितनीहरूले एकसाथ भने,
“हामी कोही पिन घर जाने छैनौं। अँहँ, हामीमा एक जना पिन आफ्नो घर
फकर् ने छैन। 9 अब िगबा शहर प्रित हामी जे गछौर् त्यो यस्तो छः हामीले
ती मािनसहरू प्रित के गनर् ु पनेर् हो परमेश्वरले हामीलाई देखाउन् भनी
िचट्ठा गनेर् छौं। 10 हामी इस्राएलका सब ैकुल समूहका हरके 100
जनामा 10 व्यिक्तहरू चुन्ने छौं। अिन हामी प्रत्येक 1,000 बाट 100
मािनसहरू चुन्नेछौं। हामी प्रत्येक 10,000 बाट 1,000 मिनसहरू
चुन्नेछौं। हामीले चुनेका ती मािनसहरूले सेनाहरूले जस्त ैआपूिर्त
सामग्रीहरू पाउनेछन्। तब ती मािनसहरू िबन्यामीनको इलाका िगबामा

जानेछन् र सेनाले इस्राएलका मािनसहरू माझ गरकेो त्यो भयानक
कायर्का िनिम्त ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनेछन्।”

11 यसथर् इस्राएलका सब ैमािनसहरू िगबा शहरमा एकसाथ भेला
भए। ितनीहरू सब ैितनीहरूले गनेर् कुरामा सहमत भए। 12 इस्राएलका
कुल समूहहरूले िबन्यामीनका कुल समूहका मािनसहरूकहाँ सन्देश
िदएर मािनसहरू पठाए। सन्देश यस्तो िथयोः “ितमीहरूका मािनसहरूले
गरकेो यो भयानक कमर् के हो? 13 िगबाका ती दषु्ट मािनसहरूलाई हामी
भए कहाँ पठाऊ। हामीलाई ती मािनसहरू देऊ हामी ितनीहरूलाई मानर्
सकौं। हामीले इस्राएलका मािनसहरू माझको दषु्टता हटाउन ैपछर् ।”
तर िबन्यामीनका कुल समूहका मािनसहरूले आफ्ना कुल इस्राएलका

अन्य मािनसहरूका कुरा सुनेनन्। 14 िबन्यामीन कुल समूहका
मािनसहरूले आफ्ना शहरहरू छाडे अिन िगबा शहरमा गए। ितनीहरू
िगबामा इस्राएलका अन्य कुल समूहहरूिसत यदु्ध गनर् गए 15 िबन्यामीन
कुल समूहका मािनसहरूले 26,000 सिैनकहरू भेला गर।े ती सबै
सिैनकहरू यदु्धमा तािलम प्राप्त िथए। ितनीहरूिसत िगबाका 700
प्रिशिक्षत सिैनकहरू पिन िथए 16 त्यसमा देब्रेहातद्वारा लड्न सक्ने
700 प्रिशिक्षत सिैनकहरू पिन िथए। ितनीहरू हरकेले अित
कुशलतािसत घँुयेत्रोको प्रयोग गनर् सक्थे। ितनीहरू सबलेै एउटा
कपाललाई पिन नचुक्ने गिर ढुङ्गा हान्न घँुयेत्रो प्रयोग गनर् सक्थे।

17 िबन्यामीनका कुल समूहका सिैनकहरू बाहेक सब ैइस्राएलका
कुल समूहहरूका 4,00,000 सशस्त्र अिन लडकु सिैनकहरू भेला
भएका िथए। हरके सिैनक प्रिशिक्षत सिैनक िथए। 18 इस्राएली
मािनसहरू बेतेल शहरसम्म गए। बेतेलमा ितनीहरूले परमेश्वरिसत सोधे,
“िबन्यामीनका कुल समूहलाई आक्रमण गनेर् पिहलो कुल समूह कुन हुने
छ?”
परमप्रभुले उत्तर िदनुभयो, “यहूदाका कुल समूह पिहला जानेछ।”
19 भोलीपल्ट िवहान ैइस्राएलका मािनसहरू उठे। ितनीहरूले िगबा

शहरको निजकमा छाउनी हाले। 20 तब इस्राएली सेना िबन्यामीन
सेनािसत यदु्ध गनर् गए। इस्राएली सेनाहरू िबन्यामीन सेनाहरूको िवरूद्ध
िगबा शहरमा तयार भए। 21 िबन्यामीन सेनाहरूले 22,000 इस्राएली
सिैनकहरूलाई त्यस िदनको यदु्धमा मार।े

22 इस्राएलका मािनसहरू परमप्रभुकहाँ गए। ितनीहरू साँझ
नभएसम्म रोए। ितनीहरूले परमप्रभुसँग सोधे, “हामी फेिर िबन्यामीनका
मािनसहरूको िवरूद्ध यदु्ध गनर् ु? ती मािनसहरू हाम्रा आफन्तहरू हुन्।”
परमप्रभुले उत्तर िदनुभयो, “जाऊ, ितनीहरूको िवरूद्ध यदु्ध गर।”

इस्राएलका मािनसहरूले एक अकार्लाई उत्साह प्रदान गर।े त्यसपिछ
ितनीहरू फेिर पिहलो िदन यदु्ध गरकेो जस्त ैयदु्ध गनर् गए।

24 तब इस्राएलका सेनाहरू िबन्यामीनका सेनाका निजक आए। यो
यदु्धको दोस्रो िदन िथयो। 25 िबन्यामीनका सेनाहरू दोस्रोिदन
इस्राएलका सेना मािथ आक्रमण गनर् िगबा शहरको बािहर आए। यसपल्ट
िबन्यामीनका सेनाले इस्राएलका अरू 18,000 सेनाहरू मािरिदए। ती
सब ैमािनसहरू इस्राएली सेनाका प्रिशिक्षत सिैनकहरू िथए।

26 त्यसपिछ इस्राएलका सब ैमािनसहरू बेतेल शहरसम्म गए। त्यस
स्थानमा ितनीहरू बसे अिन परमप्रभु प्रित रोइ-कराइ गर।े ितनीहरूले
िदनभिर साँझ नभएसम्म केही भोजन गरनेन्। ितनीहरूले परमप्रभुलाई
होमबिल अिन मेलबिल पिन अपर्ण गर।े 27 इस्राएलका मािनसहरूले
परमप्रभुिसत एक प्रश्न गर।े (ती िदनहरूमा परमेश्वरको करारको सन्दकू
बेतेलमा िथयो। 28 त्यहाँ परमेश्वरको सेवा गनेर् पूजाहारी पीनहास िथए।
पीनहास एलाजारका छोरा िथए। एलाजार हारूनका छोरा िथए।)
इस्राएलका मािनसहरूले सोधे, “िबन्यामीनका मािनसहरू हाम्रा आफन्त
हुन्। हामी ितनीहरूको िवरूद्ध यदु्ध गनर् फेिर जानु? िक हामीले यदु्ध गनर्
बन्द गनर् ु?”
परमप्रभुले उत्तर िदनुभयो, “जाऊ, भोिल ितनीहरूलाई परािजत गनर् म

ितमीहरूलाई सहयोग गनेर्छु।”
29 तब इस्राएलका सेनाले िगबा शहरको विरपिर केही मािनसहरूलाई

लुक्न लगाए। 30 इस्राएलका सेना तेस्रो िदन िगबा शहरको िवरूद्ध
लडाँई ंगनर् गए। ितनीहरूले अिघ गर ेजस्त ैयदु्धका िनिम्त ितनीहरू तयार
भए। 31 िबन्यामीनका सेनाहरू इस्राएलका सेनाहरूको िवरूद्ध लड्न
िगबा शहर बािहर आए। इस्राएलका सेना पिछसर ेअिन िबन्यामीनका
सेनाद्वारा ितनीहरू खेिदन थाले। यसप्रकारले शहरलाई धेर ैपिछ छाड्न
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िबन्यामीनका सेनाप्रित छल गिरयो अिन िबन्यामीनका सेनाहरूले पिहला
गेर ेजस्त ैइस्राएली सेनाहरूको हत्या गनर् शुरू गर।े ितनीहरूले
इस्राएलका प्राय तीस जना मािनसहरू मार।े ितनीहरूले केही
मािनसहरूलाई खेतमा मार ेअिन केही मािनसहरूलाई बाटोमा मार।े
एउटा बाटो बेतेल शहरितर गएको िथयो अिन अकोर्बाटो िगबा शहर ितर
गएको िथयो। 32 िबन्यामीनका मािनसहरूले भने, “हामी अिघ जस्तै
िजत्द ैछौं।”
इस्राएलका मािनसहरू भाग्द ैिथए, तर त्यो एक छल िथयो। ितनीहरूले

िबन्यामीनका मािनसहरूलाई ितनीहरूका शहरदेिख टाढा बाटोहरूमा
लान चाहन्थे। 33 यसथर् सब ैमािनसहरू भागे। ितनीहरू बाल तामार
नाउँको स्थानमा रोिकए। इस्राएलका केही मािनसहरू िगबाको पिश्चममा
लुिकरहेका िथए। ितनीहरू आफू लुकेका स्थानहरूबाट दगुर ेअिन िगबा
मािथ आक्रमण गर।े 34 इस्राएलका 10,000 उत्तम िशक्षा पाएका
सिैनकहरूले िगबा मािथ आक्रमण गर।े यदु्ध घमासान भयो। तर
िबन्यामीनका सेनालाई ितनीहरू मािथ कस्तो भयानक घट्ना घट्नेवाला
छ त्यो थाहा िथएन।

35 परमप्रभुले इस्राएलका सेनाको प्रयोग गनर् ु भएर िबन्यामीनका
सेनालाई परािजत गिरिदनु भयो। त्यसिदन इस्राएलका सेनाले
िबन्यामीनका 25,100 सिैनकहरूलाई मािरिदए। ती सब ैसिैनकहरूलाई
यदु्धका िनिम्त प्रिशिक्षत तुल्याइएको िथयो। 36 यसथर् िबन्यामीनका
मािनसहरूले ितनीहरू परािजत भएको देखे।
इस्राएलका सेना पिछहटेका िथए। ितनीहरू पिछहटे िकनभने

ितनीहरूले अचानक-आक्रमण गरकेा िथए। ितनीहरूका लुकेका
मािनसहरू िगबाको निजक िथए। 37 ती मािनसहरू, जो लुकेका िथए
िगबा शहर ितर लुकेर गए। ितनीहरू छरपष्ट भए अिन शहरमा भएका
हरकेलाई आफ्नो तरवारद्वारा मािरिदए। 38 अब इस्राएलका
मािनसहरूले ती लुकेका मािनसहरूका साथ एक योजना बनाए। जब
ितनीहरूले गीवालाई अिधकार गर ेलुकेका मािनसहरूले एउटा धुवाँको
िचन्ह पठाए।

39 िबन्यामीनका सेनाले प्रायः तीसजना इस्राएली सिैनकहरू मारकेा
िथए। यसथर् िबन्यामीनका मािनसहरू भन्द ैिथए, “हामी अिघ जस्तै
िवजय गिररहेछौं।” तर त्यसबेैला शहरबाट धुवाँको ठूलो बादल मािथ
उठ्न थाल्यो। िबन्यामीनका मािनसहरू घुमेर फिर्कए अिन त्यो धूवाँ
देखे। सम्पूणर् शहर आगोको ज्वालामा िथयो। तब इस्राएलका सेना भाग्न
छाडे। ितनीहरू फिर्कए र लड्न शुरूगर।े िबन्यामीनका मािनसहरू
भयभीत भए। अब ितनीहरूले बुझे ितनीहरू प्रित कस्तो भयानक कुरा
घट्नेछ।

42 यसथर् िबन्यामीनका सेना इस्राएली सेना देिख भागे। ितनीहरू
मरुभूिम ितर भागे। तर ितनीहरू लडाइँबाट उम्कन सकेनन्। अिन
इस्राएलका मािनसहरू शहरहरूबाट बािहर िनस्के र ितनीहरूलाई
मािरिदए। 43 इस्राएलका मािनसहरूले िबन्यामीनका मािनसहरूलाई
घेरामा पार ेअिन ितनीहरूलाई खेद्न लागे। ितनीहरूले ितनीहरूलाई
िवश्राम गनर् िदएनन्। ितनीहरूले िगबा पूवर्को इलाकामा ितनीहरूलाई
परस्त गर।े 44 यसरी 18,000 साहसी अिन बलवान िबन्यामीन लडाकु
सिैनकहरू मािरए।

45 िबन्यामीनका सेना फिर्कए अिन मरुभूिम ितर भागे। ितनीहरू
िरम्मोनको चट्टान नाउँ गरकेो स्थान ितर भागे तर इस्राएलीहरूले बाटो
ितर िबन्यामीनका 5,000 सिैनकहरूलाई मािरिदए। ितनीहरूले
िबन्यामीनका मािनसहरूलाई खेिदरहे। ितनीहरूले िगदोम नाउँ गरकेो
स्थानसम्म ितनीहरूलाई खेदे। इस्राएली सेनाले त्यस स्थानमा अरू
2,000 िबन्यामीनका मािनसहरूलाई पिन मार।े

46 त्यस िदन िबन्यामीन सेनाका 25,000 मािनसहरू मािरए। ती सबै
मािनसहरूले आफ्ना तरवारद्वारा साहसिसत यदु्ध गर।े 47 तर
िबन्यामीनका 600 मािनसहरू मरुभूिम ितर भागे। ितनीहरू िरम्मोनको
चट्टान नामक स्थानमा गए अिन त्यहाँ चार महीनासम्म रहे। 48

इस्राएलका मािनसहरू िबन्यामीनको देशमा फकेर् र गए। ितनीहरूले
ितनीहरू गएका हरके शहरका मािनसहरूलाई मार।े ितनीहरूले सम्पूणर्
पशुहरूलाई पिन मार।े ितनीहरूले आफूले भेट्टाएसम्मका हरके वस्तु नष्ट
गिरिदए। ितनीहरू आइपुगेका हरके शहरलाई ितनीहरूले जलाइिदए।

िबन्यामीनकािबन्यामीनका मािनसहरूकामािनसहरूका िनिम्तिनिम्त पत्नीहरूपत्नीहरू प्राप्तप्राप्त गनगनर्र् ु ु

िमस्पामा इस्राएलका मािनसहरूले एक शपथ खाएका िथए।
ितनीहरूको शपथ यस्तो िथयोः “हामीहरूमा कसलेै पिन
आफ्नी छोरीलाई िबन्यामीनका कुल समूहका कुनै

व्यिक्तिसत िववाह गनर् िदने छैनौं।”
2 इस्राएलका मािनसहरू बेतेल शहरमा गए। ितनीहरू त्यहाँ साँझ

नभए सम्म परमेश्वर समक्ष बसे। ितनीहरू त्यहाँ बस्दा जोडले कराए। 3

ितनीहरूले परमेश्वरलाई भने, “परमप्रभु तपाई ंइस्राएलका मािनसहरूका
परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी मािथ िकन यस्तो भयानक कुरा घट्यो?
इस्राएली मािनसहरूको एउटा कुल समूहलाई िकन लिगयो?”

4 अकोर् िदन िबहान ैइस्राएलका मािनसहरूले एक वेदी िनमार्ण गर।े
ितनीहरूले त्यो वेदीमा परमेश्वरका िनिम्त होमबिल अिन मेलबिल चढाए।
5 तब इस्राएलका मािनसहरूले भने, “के, कुन ैकुल समूह यस्ता छन् जो
परमप्रभुको समक्ष हामीिसत भेट्न आएनन्?” ितनीहरूले यो प्रश्न गरे
िकनभने ितनीहरूले एउटा महा-शपथ खाएका िथए। ितनीहरूले यो
प्रितज्ञा गरकेा िथए िक िमस्पा शहरमा जो अन्य कुल समूहहरू साथ
आएनन् ितनीहरूलाई मािरनेछ।

6 तब, इस्राएली मािनसहरूले ितनीहरूका आफन्त, िबन्यामीनका
मािनसहरू प्रित दःुखीत भए। ितनीहरूले भने, “आज इस्राएलबाट एक
कुलसमूह हटाइएको छ। 7 हामीले परमप्रभुको समक्ष एक भाकल गयौर्ं।
हामीले हाम्रा छोरीहरूलाई िबन्यामीनका कुन ैमािनसिसत िववाह गनर्
निदने शपथ खाएको छौं। िबन्यामीनका मािनसहरूले पत्नीहरू पाउने
छन् भनी हामी कसरी िनिश्चत हुन सक्छौं?”

8 तब इस्राएलका मािनसहरूले सोधे, “इस्राएलका कुन कुल समूह
यहाँ िमस्पामा आएन? हामी परमप्रभुको समक्ष आएका छौं। िनश्चयन ैएक
कुल यहाँ िथएन।” तब ितनीहरूले थाहा पाए िक इस्राएलका अन्य
मािनसहरूसँग भेट गनर् याबेश िगलाद शहरबाट कोही पिन आएन। 9

इस्राएलका मािनसहरूले त्यहाँ को िथयो अिन को िथएन त्यो हेनर्लाई
हरकेको गन्ती गर।े ितनीहरूले थाहा पाए िक याबेश िगलादको त्यहाँ
कोही िथएन। 10 यसथर् इस्राएलका मािनसहरूले याबेश िगलाद शहर
तफर्  12,000 सिैनकहरू पठाए। ितनीहरूले ती सिैनकहरूलाई भने,
“याबेश िगलादमा जाऊ अिन ितनीहरूको तरवारलाई प्रयोग गरी त्यहाँ
बस्ने हरके व्यिक्त, स्त्री एवं केटा-केटीहरू समेतलाई मार। 11 ितमीहरूले
यसो गनर् ुपछर् । ितमीहरूले याबेश िगलादका हरके मािनसलाई मानर् ु पछर् ।
हरके स्त्री जसले कुन ैमािनसको साथ सहवास गरकेी िछन् उसलाई पिन
मािरदेऊ। तर जुन स्त्रीले किहले पिन कुन ैमािनसिसत सहवास गरकेी
छैन भने उसलाई नमार।” यसथर् ती सिैनकहरूले ती कुराहरू गर।े 12

ती 12,000 सिैनकहरूले याबेश िगलाद शहरमा चारसय जवान
मिहलाहरूलाई भेट्टाए जसले कुन ैलोग्ने मािनसिसत किहले पिन सहवास
गरकेा िथएनन्। ती सिैनकहरूले ती स्त्रीहरूलाई कनानको भूिममा
शीलोको छाउनीमा ल्याए।

13 तब इस्राएली मािनसहरूले िबन्यामीनका मािनसहरूलाई एउटा
सन्देश पठाए। ितनीहरूले िबन्यामीनका मािनसहरूिसत शािन्त सिन्धको
प्रस्ताव गर।े िबन्यामीनका मािनसहरू िरम्मोनको चट्टान नामक स्थानमा
िथए। 14 यसथर् िबन्यामीनका मािनसहरू इस्राएलमा फकेर् र आए।
इस्राएलका मािनसहरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूले नमारकेा याबेश
िगलादका स्त्रीहरू प्रदान गर।े तर िबन्यामीनका सब ैमािनसहरूका िनिम्त
पयार्प्त िथएन।

15 इस्राएलका मािनसहरू िबन्यामीनका मािनसहरू प्रित दःुखीत
िथए। ितनीहरू, ितनीहरू प्रित दःुखीत भए िकनभने परमप्रभुले
ितनीहरूलाई इस्राएलका अन्य कुल समूहहरूबाट पृथक पािरिदनु भएको
िथयो। 16 इस्राएलका मािनसहरूका प्रमुखहरूले भने, “िबन्यामीनका
कुल समूहका स्त्रीहरू मािरए। िबन्यामीनका मािनसहरूका िनिम्त, जो
अझ जीिवत छन्, हामीले कसरी पत्नीहरू प्राप्त गराइिदनु? 17

िबन्यामीनका मािनसहरू, जो अझ जीिवतछन्, ितनीहरूका सन्तानहरू
हुनुपछर् , आफ्ना कुललाई राख्न यस्तो गनैर् पछर्  जसद्वारा इस्राएलका कुल
समूह लोप हुनेछैन। 18 तर हामी हाम्रा छोरीहरूलाई िबन्यामीनका
मािनसहरूिसत िबवाह गरी िदन सकै्तनौं। हामीले यस्तो शपथ खाएको छौं
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‘कुन ैव्यिक्त मािथ पिन नराम्रो घट्ना घट्नेछ जसले िबन्यामीनका कुनै
मािनसलाई पत्नी िदन्छ।’ 19 ितनीहरूले भने, ‘हेर, शीलोमा परमप्रभुको
उत्सव केही िदनसम्म चल्नेछ।’” (शीलो बेतेलको उत्तरमा छ अिन बेतेल
देिख शकेम जाने बाटोको पूवर्मा छ तर लबानोन शहरको दिक्षणमा छ।)

20 यसथर् ती बूढा-प्रधानहरूले िबन्यामीनका मािनसहरूलाई त्यो
आफ्ना उपायको बारमेा भने। ितनीहरूले भने, “जाऊ अिन
दाखबारीहरूमा लुकी बस। 21 उत्सवको बेला जब शीलोका जवान
स्त्रीहरू नाचमा सामेल हुन आउँछन् त्यो समयमा हेर। तब दाखबारीमा
जहाँ ितमीहरू लुिकरहेका छौ, त्यहाँबाट दगुर। ितमीहरू हरकेले शीलो
शहरका एक-एकजना जवान स्त्री लेऊ। ती जबान स्त्रीहरूलाई
िबन्यामीनको देशमा लजैाऊ अिन ितनीहरूिसत िबवाह गर। 22 ती
जवान स्त्रीहरूका बाबु वा दाज्यू-भाइहरू आएर हामी प्रित िवरोध जनाए
भने। हामी भन्नेछौ, ‘िबन्यामीनका मािनसहरू प्रित दयालु हुनुहोस्।
ितनीहरूलाई ती स्त्रीहरूिसत िववाह गनर् िदनुहोस्। ितनीहरूले
ितमीहरूबाट स्त्रीहरू लगे, तर ितनीहरूले ितमीहरूको िवरूद्ध यदु्ध

गरनेन्। ितनीहरूले स्त्रीहरू लगे, यसथर् ितमीहरूले परमेश्वर प्रितको ितम्रो
शपथ भङ्ग गरनेौं। ितमीहरूले ितनीहरूलाई िववाह गनर् स्त्रीहरू िदनेछैनौं
भनी शपथ खाएका िथयौं। ितमीहरूले िबन्यामीनका मािनसहरूलाई
स्त्रीहरू िदएनौ, ितनीहरूले स्त्रीहरू ितमीहरूबाट लगे। यसथर् ितमीहरूले
ितमीहरूको शपथ भङ्ग गरनेौं।’”

23 यसथर् िबन्यामीनका मािनसहरूले जे गर ेत्यो यस्तो छ। जब ती
जवान स्त्रीहरू नाच्द ैिथए तब प्रत्येक मािनसले ती एउटी-एउटी
केटीलाई समाते। ितनीहरूले ती जवान स्त्रीहरूलाई लगे। अिन
ितनीहरूिसत िववाह गर।े ितनीहरू आफ्ना देशितर फिर्कए।
िबन्यामीनका मािनसहरूले त्यो देशमा फेिर शहरहरू िनमार्ण गर,े अिन
ितनीहरू ती शहरहरूमा बसे। 24 तब इस्राएलका मािनसहरू घर फकेर् ।
ितनीहरू ितनीहरूका आफ्न ैदेश अिन कुल समूहमा फकेर् ।

25 ती िदनहरूमा इस्राएलका मािनसहरूका कुन ैराजा िथएनन्। यसथर्
हरकेले त्यही गथेर् जो उसले सही सम्झन्थ्यो।
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धेर ैअिघ न्यायकत्तार्हरूले शासन गरकेो समयमा त्यहाँ नराम्रो
समय िथयो जब खानका िनिम्त पयार्प्त खाद्य िथएन।
एलीमेलेक नाउँका एक व्यिक्तले बेतलेहेम, यहूदा छाडे। ितनी,

ितनकी पत्नी अिन दइुजना छोराहरू मोआबको पावर्त्य देशमा बसाँई
सररे गए। 2 त्यो मािनसको नाउँ एलीमेलेक िथयो अिन त्यो मािनसको
पत्नीको नाउँ नाओमी िथयो अिन दइु छोराहरूको नाउँ महलोन र
िकल्योन िथयो। यी मािनसहरू यहूदाको बेतलेहेमका, एप्राती पिरवारका
िथए। त्यो पिरवार मोआबको खेतहरूमा यात्रा गर ेअिन त्यहीं बसोबास
गर।े

3 पिछ, नाओमीको पित एलीमेलेकको मृत्य ुभयो। यसथर् नाओमी
अिन ितनका दइु छोराहरू मात्र रहे। 4 ितनका छोराहरूले मोआब
देशकी स्त्रीहरूसँग िबवाह गर।े एउटाको पत्नीको नाउँ ओपार् अिन
अकोर्की पत्नीको नाउँ रूथ िथयो। ितनीहरू मोआबमा लग-भग दश बषर्
बसे। 5 अिन महलोन र िकल्योनको पिन मृत्य ुभयो। यसथर् आफ्ना पित
अिन दइु छोराहरू िबना नाओमी एक्ली भइन्।

नाओमीनाओमी घरघर जािन्छन्जािन्छन्

6 नाओमीले मोआबको खेतहरूमा हँुदा परमप्रभुले आफ्ना
मािनसहरूलाई सहायता गनर् ु भएको िथयो भन्ने सुिनन्। उहाँले यहूदामा
आफ्ना मािनसहरूलाई भोजन िदनु भएको िथयो। यसथर् नाओमीले
मोआबको खेतहरू छाडी आफ्नो घर फिर्कने िनश्चय गिरन्। ितनकी
बुहारीहरूले पिन ितनीिसत जाने िनश्चय गर।े 7 ितनीहरूले आफूहरू
बिसरहेको स्थान त्याग गर ेअिन यहूदा देशमा फकर् न थाले।

8 तब नाओमीले आफ्ना बुहारीहरूलाई भिनन्, “ितमीहरू दबु ैआफ्नी
आमाको घर फकेर् र जानसक्छौ। ितमीहरूले म अिन मेरा मृत छोराहरू
प्रित दया गयौर्। यसथर् परमप्रभु ितमीहरू प्रित त्यस्त ैदयावान रहून् भनी
म प्राथर्ना गछुर् । 9 म प्राथर्ना गछुर्  िक उहाँले ितमीहरूलाई एक-एक पित
अिन राम्रो घर प्राप्त गनर्मा सहायता गनर् ुहुनेछ।” नाओमीले आफ्ना
बुहारीहरूलाई म्वाँई खाईन अिन ती सब ैरून थाले।

10 तब ती बुहारीहरूले भने, “तर हामी तपाईिंसत तपाईकंो कुलमा नै
जान चाहन्छौं।”

11 तर नाओमीले भिनन्, “होइन! छोरीहरू, ितमीहरू आफ्न ैघरमा
जाऊ। मिसत िकन जान्छौ? म ितमीहरूलाई सहायता गनर् सिक्तनँ।
मिसत ितमीहरूका पित बन्ने छोराहरू छैनन्। 12 घर फकीर्जाऊ। नयाँ
पितिसत िववाह गनर्का िनिम्त म बृद्धा भइसकेकी छु। यिद म फेिर िबवाह
गनर् सक्ने भए ता पिन म ितमीहरूलाई सहायता गनर् सिक्तनँ। यिद म
आज राती गभर्वती भएर दइु छोराहरू जन्माएँ भने पिन त्यसले केही
सहयोग पुयार्उन सकै्तन। 13 ितनीहरूले ितमीहरूलाई िबवाह गनर् भन्दा
पिहलो ितनीहरू बढेर ठूलो नहुन्जेलसम्म पखर्नु पनेर्छ। म ितमीहरूलाई
पितहरूका िनिम्त त्यित लामो समयसम्म पखार्उन सिक्तनँ। त्यसले म
ितमीहरू भन्दा अझ ैशोकाकुल हुनेछु। अिन म अिहले न ैअित शोिकत छु
िकनभने परमप्रभुले मलाई धेर ैकुराहरू गनर् ु भएको छ।”

14 यसथर् ती स्त्रीहरू फेिर एकदम ैरोए। तब ओपार्ले नाओमीलाई
म्वाँई खाईन् अिन गइन्। तर रूथले ितनलाई अगंालो हािलन र
छोिडनन्।

15 नाओमीले भिनन्, “हेर ितम्री जेठानी आफ्ना मािनसहरू अिन
आफ्ना परमेश्वर कहाँ फकेर् र गइन्। यसथर् ितमीले पिन त्यस ैगनर् ुपछर् ।”

16 तर रूथले भिनन्, “तपाईलंाई छाड्न मलाई कर नलगाउनु होस्।
मलाई मेरा मािनसहरू तफर्  फिर्कएर जान कर नगनर् ु होस्। मलाई
तपाईिंसत न ैजानिदनु होस्। तपाई ंजहाँ जानुहुन्छ, म त्यहीं जानेछु।
तपाई ंजहाँ सुत्नु हुन्छ, म त्यहीं सुत्नेछु। तपाईकंा मािनसहरू मेरा
मािनसहरू हुनेछन्। तपाईकंा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। 17 तपाईकंो
जहाँ मृत्य ुहुन्छ म त्यहीं मनेर्छु। अिन म त्यहीं गािडनेछु। यिद मलेै यो
प्रितज्ञा पालन गिरनँ भने म परमप्रभुिसत दण्डको याचना गछुर् , केवल
मृत्यलेु मात्र हामीलाई छुट्याउने छ।”

घरघर फकार्इफकार्इ

18 नाओमीले देिखन् िक रूथ ितनीिसत जान खूब ैचाहिन्छन्। यसथर्
नाओमीले ितनीिसत बहस गनर् छािडन्। 19 नाओमी र रूथ बेतलेहेम
शहर आई नपुगेसम्म यात्रा गर।े जब ती दइु स्त्रीहरूले बेतलेहेममा प्रवेश
गर ेसब ैमािनसहरू अत्यन्त उत्सािहत भए। ितनीहरूले भने, “के यो
नाओमी हो?”

20 तर नाओमीले मािनसहरूलाई भिनन्, “मलाई ‘नाओमी’ भिन
नबोलाऊ, मलाई ‘मारा’ भिन बोलाऊ। यो नाउँ प्रयोग गर िकनभने
सवर्शिक्तमान परमेश्वरले मेरो जीवनलाई उदास तुल्याइिदनु भएको छ।
21 जब म गएँ त्यसबेला मलेै चाहेका हरके कुरा मिसत िथयो। तर
अिहले, परमप्रभले मलाई िरत्तो ल्याउनु भएको छ। परमप्रभु मेरो
िवरोधमा हुनुहुन्छ। यसथर् ितमीहरूले मलाई िकन ‘सुखी’ भन्छौं?
सवर्शिक्तमान परमेश्वरले मलाई दण्ड िदनु भएको छ।”

22 यसरी नाओमी अिन ितनकी बुहारी, रूथ (मोआबी स्त्री) मोआबका
खेतहरूबाट फिर्कए ती दइु स्त्रीहरू जौं को बाली कट्ने समयमा
बेतेलममा आए।

रूथलरूथलेे बोअजनलाईबोअजनलाई भभेेिट्छन्िट्छन्

बेतलेहेममा एकजना धनी मािनस िथए। ितनको नाउँ बोअज
िथयो। बोआज नाओमीका, एलीमेकका पिरवारका निजकका
आफन्तहरू मध्ये एक िथए।

2 एकिदन रूथले (मोआबी स्त्री) नाओमीलाई भिनन्, “म खेतहरूितर
जानलाई सोच्दछुै। हुन सक्छ म कसलैाई भेट्ने छु जो म प्रित दयालु हुने
छन् अिन उनले आफ्नो खेतमा अन्न मलाई िसला गनर् िदनेछन्।”
नाओमीले भिनन, “राम्रो छोरी, जान सक्छौ।”
3 यसथर् रूथ खेतमा गइन्। ितनी काम गनेर्हरूको पिछ-पिछ लािगन्

अिन ितनले त्यहाँ छािडएका अन्नहरू जम्मा गिरन्। यस्तो भयो िक ितनी
खेतको त्यस भागमा पुिगन् जो एलीमेलेकका पिरवारको बोअजको खेत
िथयो।

4 पिछ, बोअज बेतलेहेमबाट खेतमा आए। ितनले काम गनेर्हरूलाई
अिभवादन गर।े ितनले भने, “परमप्रभु ितमीहरूका साथ रहून्।”
अिन कामदारहरूले उत्तर िदए, “परमप्रभुले तपाईलाई आिशष

िदऊन्।”
5 तब बोअजले ितनका सेवक जो कामदारको नाईकेसँग कुरा गर ेर

सोधे, “त्यो कसकी छोरी हो?”
6 ती नोकरले उत्तरिदए, “यी मोआबी स्त्री हुन जो मोआबको

खेतहरूबाट नाओमीिसत आएकी िछन्। 7 ती आज िबहान ैआईन अिन
ितनले मलाई कमीर्हरूको पिछलागेर भूइँमा छािडएका अन्नहरू जम्मा गनर्
सक्छु भनी सोधीन् अिन त्यितबेला देिख ितनीले काम गदैर् िछन्। ऊ
परको घर उसको हो।”
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8 तब बोअजले रूथलाई भने, “सुन नानी। आफ्नो िनिम्त अन्न सँग्रह
गनर् यहाँ मेरो खेतमा बस। ितमीलाई अरू मािनसको खेतमा जान खाँचो
छैन। मेरा स्त्री खेतालाहरूको िपछा गर। 9 कुन खेतमा ितनीहरू जान्छन्
हेर अिन ितनीहरूलाई पछ्याऊ। ितमीलाई िदक्दारी निदनु भनी मलेै
जवान मािनसहरूलाई चेतावनी िदएको छु। जब ितमीलाई ितखार् लाग्छ,
मेरा मािनसहरूले पानी िपउने घलैाबाट न ैिपउनु।”

10 तब रूथले भूइँ ितर िनहुिरएर िशर झुकाइन्। ितनले बोअजलाई
भिनन्, “मलाई आश्चयर्लाग्यो तपाईलें मलाई ध्यानिदनु भयो। म एक
नौली मिहला हँु। तर तपाईलें मलाई खूब ैदया गनर् ु भयो।”

11 बोअजले ितनलाई उत्तर िदए, “ितमीले नाओमी, ितम्री आमालाई
सहायता गरकेो िवषयमा मलाई सब ैथाहा छ। म जान्दछु ितम्रा पितको
मृत्य ुभएपिछ पिन ितमीले उनलाई सहायता गयौर्। अिन म जान्दछु िक
ितमीले आफ्ना िपता-माता एवं आफ्न ैदेश पिन त्याग गयौर् र यस देशमा
आयौ। ितमीले यस देशका कुन ैव्यिक्तलाई िचन्दनै िथयौ, तर ितमी
नाओमी िसत यहाँ आयौ। 12 ितमीले गरकेा सब ैअसल कुराको िनिम्त
परमप्रभुले ितमीलाई पुरष्कृत तुल्याउनु हुनेछ। इस्राएलका परमप्रभु
परमेश्वरले ितमीलाई प्रशस्त िदनुहुनेछ। ितमी उहाँ कहाँ सुरक्षाको िनिम्त
आयौ अिन उहाँले ितम्रो सुरक्षा गनर् ु हुनेछ।”

13 तब रूथले भिनन्, “महाशय, तपाई ंमेरो िनिम्त अत्यन्त दयावन्त
हुनु भयो। म केवल एक सेिवका हँु। म तपाईकंा यी स्त्री कामदार जितको
पिन छुईनँ। तर तपाईलें मलाई दयापूणर् वचन भनेर मलाई सान्त्वना
िदनुभयो।”

14 िदनको खानको समयमा बोअजले रूथलाई भने, “यहाँ आऊ,
हामीिसत केही रोटी खाऊ। रोटी िसकार्मा िभजाएर खाऊ।”
यसथर् रूथ ती कामदारहरूसँग बिसन्। बोअजले ितनलाई केही भूटेका

अन्न िदए। रूथले नअघाएसम्म खाइन् अिन त्यहाँ केही भोजन उिब्रए।
15 तब रूथ उिठन् अिन काममा फिर्क गइन्।
तब बोअजले आफ्ना सेवकहरूलाई भने, “रूथलाई अन्नका िबटा

विरपिर पिन अन्न सँग्रह गनर् देऊ। उसलाई नरोक्नु। 16 अिन उसलाई
केही दानाले भिरएका बाली काटेर उसको काम हलुका गिरदेऊ।
उसलाई त्यो अन्न जम्मा गनर् देऊ। उसलाई नरोक।”

नाओमीलनाओमीलेे बोअजकोबोअजको बारबारेमेामा सुिन्छन्सुिन्छन्

17 साँझ नपरसेम्म रूथले खेतमा काम गिर रिहन्। त्यसपिछ ितनले
भूसबाट अन्न अलग गिरन्। त्यहाँ लगभग एक एपा जित जौं िथयो। 18

रूथले सासूलाई िदईन अिन त्यो अन्न बोकेर शहर ितर लािगन्। ितनले
उनलाई त्यो भोजन पिन िदइन् जो िदनको खाजाबाट उिब्रएको िथयो।

19 ितनकी सासुले ितनलाई सोिधन्, “ितमीले कहाँबाट यी सब ैअन्न
जम्मा गयौर्? ितमीले कहाँ काम गयौर्? त्यस मािनसलाई धन्य होस् जसले
ितमीलाई ध्यान िदए।”
तब रूथले ितनले को िसत काम गरकेी िथइन् सो बताइन्। ितनीले

भिनन्, “आज मलेै जुन मािनसिसत काम गरें त्यो मािनसको नाउँ बोअज
हो।”

20 तब नाओमीले आफ्नी बुहारीलाई भिनन्, “परमप्रभुले उलाई
आशीवार्द िदऊन्। उनले जीिवत र मृतहरू प्रित आफ्नो दया देखाउने
काम जारी राखेका छन्!” तब नाओमीले आफ्नी बुहारीलाई भिनन्,
“बोअज हाम्रा एक आफन्त हुन्। बोअज हाम्रा एक रक्षक हुन्।”

21 तब मोआबी रूथले भिनन्, “बोअजले मलाई फिर्क आउनु अिन
काम गदैर् गनर् ु पिन भनेकाछन्। फसल कटाई खतम नभएसम्म बोअजले
मलाई उनका कामदारहरूिसत ैकाम गनर् ु भनेकाछन्।”

22 तब नाओमीले आफ्नी बुहारी रूथलाई भिनन्, “मेरी छोरी, उसकी
नोकनीर्हरूसँग िनरन्तर कामगनर् ु ितम्रो िनिम्त असल हुन्छ। यिद ितमीले
अकार्को खेतहरूमा काम गयौर् भने कोही मािनसहरूले ितम्रो हानी गनर्
सक्लान्।” 23 यसथर् रूथले बोअजका स्त्री कामदारहरू निजक रहेर काम
गिररिहन्। ितनले गहँुको बाली कटाइ निसद्धएसम्म अन्न जम्मा गिरन्।
ितनले त्यहाँ गहँुको बाली कटाइको अन्तसम्म पिन काम गिरन्। रूथ
आफ्नी सासू नाओमीको साथ बिसन्।

खलामाखलामा

तब नाओमी, रूथकी सासूले रूथलाई भिनन्, “मेरो छोरी,
सम्भवत् म ितम्रो िनिम्त एक असल पित अिन घर पाउन सकँु।
त्यो ितम्रो िनिम्त असल हुनेछ। 2 सम्भवत् बोअज न ैसही

व्यक्ती हुनसक्छन्। बोअज हाम्रो निजकको आफन्त हुन। ितमीले उसका
स्त्री सेिवकाहरूका साथ काम गयौर्। आज राती उनी खलामा काम
गिररहेका हुनेछन्। 3 जाऊ नुहाइ-धुवाइ गर अिन राम्रो वस्त्र राम्ररी
लगाऊ। अिन तल ढीकी कुट्ने ठाउँमा जाऊ। तर बोअजिसत देखा नपर
जबसम्म ितनले रातको भोजन गिर सकै्तनन्। 4 ितनले भोजन गिर
सकेपिछ ितनी िवश्राम गनर्लाई कहाँ जान्छन्। ितनलाई हेर ितनीकहाँ
सुत्नेछन् ितमीले देख्न सक्ने छौ। त्यहाँ जाऊ अिन ितनको पाउबाट
ओढ्ने वस्त्र उठाऊ। तब त्यहाँ बोअजिसत सुत। ितनले िबवाहको
िवषयमा गनर् ुपनेर् कुरो ितमीलाई भन्ने छन्।”

5 तब रूथले भिनन्, “तपाईलें भन्नु भएको कुरो म गनेर् छु।”
6 यसथर् रूथ तल ढीकी कुट्ने ठाउँमा गइन्। रूथले आफ्नी सासूले

ितनलाई गनर् ु भनेका सब ैकुरा गिरन्। 7 खाई-िपई सकेपिछ बोअज िनकै्क
सन्तुष्ट िथए। ऊ अन्नको थुप्रोको छेउमा सुत्न गए। तब रूथ चूपचापिसत
उनीकहाँ गइन् अिन ितनको खटु्टाबाट ओढ्ने उचािलन् र त्यहाँ ढिल्कन्।

8 आधारात ितर बोअज िनन्द्राबाट व्यूँिझए। ितनी अत्यन्त आश्चयर्
चिकत भए। आफ्नो खटु्टाको छेउमा एक स्त्री सुितरहेकी िथइन्। 9

बोअजले भने, “ितमी को हौ?”
ितनले भिनन्, “म रूथ हँु, तपाईकंी दासी केटी। तपाईकंो ओढने

ममािथ पिन फैलाउनु होस्। तपाई ंमेरा रक्षक हुनुहुन्छ।”
10 तब बोअजले भने, “परमप्रभुले ितमीलाई आिशवार्द िदऊन्, जवान

स्त्री। ितमीले मलाई खूब ैदया देखायौ। ितम्रो दया मेरो िनिम्त ितमीले
नाओमीलाई शुरूमा देखाएको दया भन्दा महान् छ। ितमीले िबवाह
गनर्का िनिम्त धनी वा गरीब जवान मािनसलाई खोज्न सक्थ्यौ। तर
ितमीले खोिजनौं। 11 अब, जवान स्त्री, भयभीत न बन। ितमीले सोधेका
(भनेका) कुराहरू म गनेर् छु। हाम्रो शहरका सब ैमािनस जान्दछन् िक
ितमी एक अत्यन्त असल स्त्री हौ। 12 अिन यो सत्य हो। म एक
निजकको आफन्त हँु। तर एकजना मान्छे छ, जो ितमीिसत म भन्दा
निजकको आफन्त हो। 13 आज राती ितमी यहीं बस। भोिल िबहान
हामी हेनेर् छौ उसले ितमीलाई सहयोग गनर् सक्छ िक! यो राम्रो हुन्छ यिद
उसले ितमीलाई सहयोग गनेर् िनणर्य गछर् । यिद उसले ितमीलाई सहयोग
िदन अस्वीकार गछर्  भने परमप्रभुको शपथ खाएर म यो प्रितज्ञा गछुर्  िक म
ितमीलाई िबवाह गनेर् छु अिन ितम्रो िनिम्त एलीमेलेकको भूिम यसको
दाम ितररे फकार्इ ल्याउँछु। यसथर्, िवहान नभएसम्म यहीं ढल्क।”

14 यसथर् िबहान नभएसम्म रूथ बोअजको खटु्टाको निजकमा सुितन्।
मािनसहरूले एक अकार्लाई िचन्न नसक्ने िझसिमसेमान ैितनी उिठन्।
बोअजले ितनलाई भने, “ितमी िहजो राती मकहाँ आयौ भन्ने कुरा हामी

गुप्त राख्छौं।” 15 तब बोअजले भने, “ितम्रो ओढ्ने मकहाँ ल्याऊ। अब
त्यसलाई खोलेर समात।”
यसथर् रूथले आफ्नो ओढ्ने खोलेर समाितन् अिन बोअजले छः पाथी

जस्तो जौं नापेर, नाओमी, ितनकी सासूका िनिम्त भेंट स्वरूप पठाए।
तब बोअजले त्यसलाई रूथको ओढनेमा कुम्लोपार ेअिन उसको
िपठ्यूँमा रािख िदए। त्यसपिछ ितनी शहरितर गए।

16 रूथ आफ्नी सासू नाओमीको घर गइन्। नाओमी ढोकासम्म
आइन् अिन सोिधन्, “त्यहाँ को छ?”
उनी िभत्र गइन् र बोअजले उनको लािग गरकेा सब ैकुरा उनलाई

भिनन्। 17 ितनले भिनन्, “बोअजले तपाईलंाई भेंट स्वरूप यो जौं
पठाइिदए। तपाईकंो िनिम्त कोसेली निलई मलेै घर जानु हँुदनै भनी
बोअजले भने।”

18 नाओमीले भिनन्, “छोरी, के हुन्छ हामीले त्यो नसुनेसम्म धयैर्
धारण गर। बोअजले त्यसबेलासम्म िवश्राम िलनेछैनन् जबसम्म ितनले
गनर् ु पनेर् कुरा पूणर् गदैर्नन्। िदनको अन्त हुन को अिघबाट न ैहामीले जान्ने
छौं के हुनेछ।”
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बोअजबोअज अिनअिन अन्यअन्य आफन्तआफन्त

बोअज त्यो स्थानमा गए जहाँ शहरद्वारको निजक मािनसहरू
भेला हुन्छन्। बोअजका निजकको आफन्त पार नभएसम्म
बोअज त्यहाँ बसे। बोअजले उनीहरूलाई भने, “यहाँ आऊ

साथी! यहाँ बस।”
2 तब बोअजले केही गवाहीहरू भेला गर।े बोअजले शहरका दशजना

अगुवाहरूलाई भेला गर।े ितनले उनीहरूलाई भने, “यहाँ बस्नु होस्।”
यसथर् ितनीहरू बसे।

3 तब बोअजले त्यो निजकको आफन्तलाई भने, “नाओमी मोआबको
खेतहरूबाट फिर्क आएकी िछन्। उनले त्यो भूिम िबक्री गदैर् िछन् जो
हाम्रो आफन्त एलीमेकको हो। 4 ितमीलाई यहाँ बसेका मािनसहरू अिन
मेरा मािनसहरू बूढा पाका अगुवाहरूका समक्ष भन्ने मलेै िनश्चय गरें। यिद
ितमी त्यो भूिमलाई फकार्उन चाहन्छौ भने ितमी त्यो फकार्उ यिद त्यो
भूिम ितमी िफतार् िलन चाहँदनैौ भने मलाई भन। म जान्दछु िक ितमीपिछ
त्यो भूिमलाई ऋण मुक्त तुल्याउनु सक्ने अकोर् व्यिक्त म ैहँु। यिद ितमी
त्यो भूिमलाई िकनेर िफतार् िलन चाहँदनैौ भने म िकन्ने छु।”

5 तब बोअजले भने, “यिद ितमीले त्यो भूिम नाओमी बाट िकन्यौ
भने, ितमीले त्यो मृत व्यिक्तकी पत्नी, मोआबी स्त्री रूथ पिन पाउने छौ।
जब रूथको नानी हुन्छ त्यो नानीले त्यो भूिम पाउनेछ। त्यसरी त्यो मृत
मािनसको नाम पिरवारमा रहेनछ।”

6 त्यो निजकको आफन्तले उत्तर िदए, “म त्यो भूिम िफतार् गनर्
सिक्तन। त्यो भूिम मेरो हुनुपछर् , तर म त्यो िकन्न सिक्तन। यिद मलेै त्यो
िकनेभने मलेै मेरो आफ्न ैभूिम गुमाउन सक्छु। तपाईलें मेरो पुनः िकन्ने
अिधकार िलन सक्नु हुनेछ। यसकारण तपाईलें त्यो भूिम िकन्नु, होस्
िकनभने म यो िकन्न सित्तनँ।” 7 (धेर ैसमय अिघ इस्राएलमा जब
मािनसहरूले सम्पित्त िकन्थे वा ऋण मुक्त गथेर्, एक व्यिक्तले आफ्नो
जुत्ता खोल्थ्यो अिन अकोर् व्यिक्तलाई िदन्थ्यो। त्यो ितनीहरूको िकन
बेचको प्रमाण हुन्थ्यो।) 8 यसथर् त्यो निजकको आफन्तले भने, “त्यो
भूिम िकन।” अिन त्यसपिछ त्यो निजकको आफन्तले आफ्नो जुत्ता
खोले र बोअजलाई िदए।

9 तब बोअजले अगुवाहरू अिन समस्त मािनसहरूलाई भने,
“तपाईहंरू आज साक्षी हुनुहुन्छ िक नाओमीबाट हरके चीज म िकनी
रहेछु। जो एलीमेलेक, िकल्योन अिन महलोनको िथयो। 10 म मेरी पत्नी
बनाउनका िनिम्त, महलोनकी िवधवा पत्नी, रूथलाई पिन िकनी रहेछु।
म यसो गदैर्छु तािक त्यो मृत मािनसको सम्पित्त उसको आफ्न ैपिरवारमा

रहन्छ। यस प्रकारले मृत मािनसको नाउँ आफ्ना पिरवार अिन आफ्नो
देशबाट अलग हुनेछैन। आज तपाईहंरू यसको साक्षी हुनुहुन्छ।”

11 यसथर् समस्त मािनसहरू अिन अगुवाहरू जो शहरद्वारको छेउमा
िथए, साक्षी भए। ितनीहरूले भने, “मेरो परमप्रभुले यो स्त्रीलाई, जो ितम्रो
घरमा आउँद ैिछन्, ितनलाई राहेल अिन लेआ जस्त ैतुल्याउन्। जसले
इस्राएलको वंश िनमार्ण गर।े ितमी इस्राएलमा शिक्तशािल बन।
बेतलेहेममा प्रिसद्ध बन, 12 तामारले यहूदाका छोरा पेरसेलाई जन्म
िदईन, अिन ितनको पिरवार महान बन्यो। त्यही प्रकारले परमप्रभुले
ितमीलाई रूथद्वारा धेर-ैधेर ैसन्तानहरू िदउन्। अिन ितम्रो पिरवार
उहाँको जस्त ैमहान बनोस्।”

13 यसथर् बोअजले रूथलाई िबवाह गर।े परमप्रभुले रूथलाई गभर्वती
बन्निदनु भयो। अिन ितनले एक छोरालाई जन्म िदइन्। 14 शहरका
स्त्रीहरूले नाओमीलाई भनेः “परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले ितमीलाई यो नानी
िदनुभयो वहाँ प्रित कृतज्ञ होऊ। ऊ इस्राएलमा प्रिसद्ध होस्। 15 यसले
ितमीलाई फेिर जीवन िदनेछ अिन ितम्रो वृद्धा अवस्थामा ितम्रो हेरचाह
गनेर्छ। ितम्री बुहारीले यस्तो गराउन सिकन् ितनले ितम्रो िनिम्त यो
बालकलाई गभर्धारण गिरन्। ितनले ितमीलाई प्रेम गर्िछन्, अिन ितम्रो
िनिम्त ितनी सातजना छोराहरू भन्दा उत्तम िछन्।”

16 नाओमीले बालकलाई बोिकन र आफ्नो अगंालोमा िलइन् अिन
उसको हेरचाह गिरन्। 17 िछमेकीहरूले बालकको नाउँ रािख िदए। ती
स्त्रीहरूले भने, “नाओमीको अब एउटा छोरा छ।” अिन ितनीहरूले
उसलाई ओबेद नाउँिदए। ओबेद ियशकैा िपता िथए। अिन ियश ैराजा
दाऊदका िपता िथए।

रूथरूथ अिनअिन बोअजकाबोअजका पिरवारपिरवार

18 पेरसेको पािरवािरक इितहास यो होः
पेरसे हेस्रोनका िपता िथए।
19 हेस्रोन रामका िपता िथए।
राम अम्मीनादाबका िपता िथए।
20 अम्मीनादाब नहशोनका िपता िथए।
नहशोन सल्मोनका िपता िथए।
21 सल्मोन बोअजका िपता िथए।
बोअज ओबेदका िपता िथए।
22 ओबेद ियशकैा िपता िथए।
ियश ैदाऊदका िपता िथए।
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1 शमूएलशमूएल

एल्कानाकाएल्कानाका पिरवारलपिरवारलेे शीलोमाशीलोमा आराधानाआराधाना गछगछर्र्नन््

त्यहाँ एल्काना नाउँ भएका एकजना मािनस िथए। ितनी
एप्रैमको पहाडी प्रदेश रामा शहरमा बस्थे। ितनी सूपी
पिरवारका िथए। ितनका िपताको नाउँ यरोहाम, बाजेको नाउँ

एलीहू र बराजुको नाउँ तोहू िथयो। तोहू चािहँ सूपका छोरा िथए। सूप
एप्रेम पिरवार समूहबाटका िथए।

2 एल्कानाका दइुवटी पत्नी िथए। एउटीको नाउँ हन्ना र अकीर्को नाउँ
पिनन्ना िथयो। पिनन्नाका नानीहरू िथए, तर हन्नाका नानीहरू िथएनन्।

3 परमप्रभु सवर्शिक्तमानको अिघ आराधना गनर् र बिल चढाउन
प्रत्येक बषर् एल्काना रामाबाट शीलोमा जाने गथेर्। शीलोमा परमप्रभुका
पूजाहारीको रूपमा होप्नी र पीनहासले सेवा गथेर्। यी दइु एलीका छोरा
िथए। 4 जब एल्काना बिल चढाउने गथेर्, उसले उनकी पत्नी पिनन्ना र
उनका छोरा-छोरीलाई भाग िदने गथेर्। 5 उनले हन्नालाई जिहले पिन
बराबरी भाग भोजन िदन्थे उनले हन्नालाई बढी माया गथेर् िकनभने
परमेश्वरले उनको कोख बन्द गिरिदनु भएको िथयो।

हन्नालाईहन्नालाई पिनन्नालपिनन्नालेे सताउसताउँँथीथी

6 परमप्रभुले हन्नालाई बाँझी पानर् ु भएको कारण पिनन्नाले ितनलाई
िरस उठाउने गथीर्। 7 शीलोमा प्रत्येक बषर् जब त्यो पिरवार परमप्रभुलाई
आराधना गनर् र बिलदान चढाउन जान्थे तब पिनन्नाहले हन्नालाई दःुख
िदने गिर्थन् र खसालेर कुरा गनेर् र ितनलाई रूवाएर खाना नखानेसम्म
बनाउँिथइन्। 8 यो सब देखेर एल्काना उनका पितले भन्थे, “हन्ना ितमी
िकन रून्छौ? िकन केही खाँिदनौ? ितमी िकन यित दःुखी छौ? म ितम्रो
लोग्ने हँु र म ितम्रै हँु। ितमीले सोच्नु पछर्  िक म दशजना छोराहरू भन्दा
बढ्ता न ैछु।”

हन्नालहन्नालेे प्राथप्राथर्र्नाना गिर्छन्गिर्छन्

9 त्यसपिछ हन्ना चुपचाप उिठन् र परमप्रभुको सामु प्राथर्ना गनर् गइन्।
त्यस समय पूजाहारी एली परमप्रभुको पिवत्र आराधनालयको दलैोकै
छेउमा एउटा कुसीर्मा बिसरहेका िथए। 10 हन्ना साह्रै न ैदःुखी िथइन्।
यसथर् जब ितनले प्राथर्ना गनर् शुरू गिरन ितनी साह्रै रोइन्। 11 ितनले
परमेश्वरलाई भाकल गदैर् भिनन्, “हे सवर्शिक्तमान परमप्रभु म अफसोसमा
छु। तपाईले मलाई दया गनर् ुहोस्। ममािथ कृपालु हुनुहोस् म तपाईकंी
दासी हँु। यिद तपाईलें मलाई एउटा छोरा िदनुभयो भने त्यो
बाँचुन्जेलसम्म म त्यसलाई तपाईकैं सेवामा अपर्ण गनेर्छु। त्यस बालकले
किहले पिन दाखरस िपउने छैन र त्यसको कपाल पिन काटीने छैन्।”

12 हन्नाले धेर ैबेरसम्म परमप्रभुलाई प्राथर्ना गिररिहनन्। प्राथर्ना गदार्
एलीले हन्नाका ओठं आवाज िबन ैचिलरहेका देखे। 13 हन्नाले ओठ
चलाए पिन आवाज निनकािलकन साँच्चै उनको हृदयमा प्राथर्ना गिररहेकी
िथइन्। 14 हन्नाले ज्याद ैमद्यपान गरकेी ठानेर एलीले भने, “ितमीले
ज्याद ैिपएकी छौ। यो दाखरस छोडने समय हो।”

15 हन्नाले उत्तर िदइन्, “महाशय, मलेै कुन ैप्रकारको मद्यपान गरकेी
छैन। म साह्रै दःुखमा परकेी छु। म त परमप्रभुसँग मेरो दःुखहरू पो िबिन्त
गदैर्िथएँ। 16 तपाईलें मलाई नराम्री स्त्री ठान्नु हँुदनै। म साह्रै ठूलो कष्टमा
परकेी छु र साह्रै दःुखी भएकी छु। मलेै धेर ैबेरसम्म परमेश्वरलाई प्राथर्ना
चढाएकी हँु।”

17 एलीले भने, “यिद त्यसो हो भने शािन्तिसत जाऊ। इस्राएलका
परमेश्वरले ितम्रो प्राथर्ना अवश्य सुन्नु हुनेछ, अिन ितम्रो िवन्ती पूरा गनर् ु
हुनेछ।”

18 हन्नाले भिनन्, “म आशा गछुर्  तपाई ंपिन मसँग खशुी हुनुहुन्छ।”
तब हन्ना गइन् र केही खाने कुरा खाइन्। ितनी फेिर दःुखीत भइनन्।

19 भोिलपल्ट िबहान ैएल्कानाका पिरवारका सदस्यहरू उठे अिन
परमप्रभुको आराधना गर ेर आफ्नो घर रामामा फकेर् ।

शमूएलकोशमूएलको जन्मजन्म

एल्कानाले आफ्नी पत्नी हन्नािसत सहवास गर।े परमप्रभुले पिछ
हन्नालाई सम्झनु भयो। 20 ितनी गभर्वती भइन्। समय पुगेपिछ हन्नाले
एउटा छोरो जन्माइन्। ितनले छोराको नाउँ शमूएल रािखन्। ितनले
भिनन्, “यसको नाउँ शामूएल हो िकनभने यसलाई मलेै परमप्रभुिसत
मागेकी हँु।”

21 त्यस बषर् एल्कानाले परमेश्वरिसत राखेको भाकल पूरा गनर् र बिल
चढाउन (शीलोमा) गए। उनका पिरवारका अरू सदस्यहरू पिन गए। 22

तर हन्ना गइनन्। ितनले एल्कानालाई भिनन्, “बालकले जब दधू खान
छोड्छ र ठोस आहार खान थाल्छ, म यसलाई िलएर शीलोमा जानेछु।
तब म बालकलाई परमप्रभुमा अपर्ण गनेर्छु। बालक सधैँलाई शीलोमा नै
रहनेछ।”

23 हन्नाका लोग्ने एल्कानाले भने, “ितमीलाई जे राम्रो लाग्छ त्यही गर
बालकले ठोस भोजन गनर्सक्ने नभइन्जेल ितमी घरमैा बस। परमप्रभुले
ितम्रो वचन पूरा गिरिदउन्।” यसथर् ितनी छोराले आमाको दधू
नछाडेसम्म घरमैा बिसन्।

हन्नालहन्नालेे शमूएललाईशमूएललाई शीलोमाशीलोमा एलीएली भएकोभएको ठाउठाउँँमामा ललैजैािन्छनजािन्छन

24 जब नानी ठूलो भयो अिन ठोस भोजन खान थाल्यो हन्नाले
नानीलाई परमप्रभुको मिन्दर शीलोमा लिगन्। हन्नाले आफूसँग एउटा
तीन बषर्को साँढे, चार पाथी पीठो र एक मसक दाखरस पिन िलएर
गइन्।

25 ितनीहरूले परमप्रभुको आराधना गर।े त्यसपिछ साँढेलाई बिल
चढाए पश्चात ितनीहरूले नानी पूजाहारी एलीलाई िदए। 26 हन्नाले
बालकलाई एलीको अिघिल्तर िलएर गइन् र भिनन्, “महाशय, मलाई
क्षमा गनर् ु होला। म त्यही स्त्री हँु, जो परमप्रभुलाई प्राथर्ना गदार्गदैर् तपाईकंा
सामु उिभएकी िथएँ। मलेै साँचो भिनरहेको छु। 27 मलेै बालकको िनिम्त
प्राथर्ना गरकेी िथएँ अिन परमप्रभुले मलाई बालक िदनुभयो र आभारी
तुल्याउनु भयो। 28 अब यस बालकलाई परमप्रभुमा अपर्ण गदैर्छु। सारा
जीवन न ैपरमप्रभुको भएर यो यही रहनेछ।”
तब हन्नाले बालकलाई त्यही छोडीिदइन् अिन परमप्रभुको आराधना

गिरन्।

हन्नालहन्नालेे धन्यवादधन्यवाद िदिन्छन्िदिन्छन्

हन्नाले प्राथर्ना गिरन्,
“परमप्रभुमा, म खशुी छु!
परमप्रभुमा म िवजयको अनुभव गछुर् ।

तपाईकंो मुिक्तमा म खशुी छु,
अिन मेरो शत्रुहरू मािथ धाक जमाउँछु।

2 परमप्रभु जस्तो पिवत्र कोही छैन।
तपाई ंबाहेक कोही परमेश्वर छैन।

1 शमूएल 1:2 182 1 शमूएल 2:2



हाम्रो परमेश्वर बाहेक यहाँ अरू कुन ैआश्रय छैन।
3 अब अहकंार हुदनै!
अहकंारपूणर् वचनहरू अब छैन,
कारण परमप्रभु परमेश्वर सवर्ज्ञानी हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले मािनसका कायर्हरू तौलनु हुन्छ।
4 शूरबीर र योद्धाहरूका धनु भाँिचएका छन्
अिन दबुर्लहरू बिलया भएका छन्।

5 िवगतमा धेर ैभोजन प्राप्त गनेर्हरू
अब काम नगरी भोजन नपाउने भएका छन्।
तर िवगतमा जो भोक-भोकै िथए,
ितनीहरू अिहले भोजन खाएर मोटाएका छन्।
आमा बन्ने सौभाग्य नपाएकी स्त्रीहरू
अिहले सातवटाकी आमा बन्न सफल िछन्!
तर जुन स्त्रीका धेर ैसन्तानहरू िथए,
ितनीहरू सब ैगएकाले ती स्त्री दःुखी िछन्।

6 परमप्रभुले कुन ैमािनसहरूलाई मृत्यमुा पानर् ुहुन्छ,
अिन परमप्रभुले न ैकुनलैाई जीवन िदनुहुन्छ.
उहाँले कोही मािनसलाई तल पातालमा पठाउनुहुन्छ
अिन अरू कोहीलाई जीउनको िनिम्त उठाउनुहुन्छ र जीवन

िदनुहुन्छ।
7 परमप्रभुले मािनसहरूलाई गरीब तुल्याउनु हुन्छ,
अिन उहाँले न ैधनी बनाउनुहुन्छ,
परमप्रभुले मािनसहरूलाई तल पानर् ु हुन्छ
र फेिर उच्च आसनमा बसाउनुहुन्छ।

8 परमप्रभुले कंगालहरूलाई धूलोबाट उठाउँनुहुन्छ,
अिन दःुख हटाई िदनुहुन्छ।
परमप्रभुले कंगालीहरूलाई राजा सँग-सँग ैबसाउनुहुन्छ।
परमप्रभुले कंगालीहरूलाई सम्मानको िंसहासनमा राख्नुहुन्छ।
परमप्रभु उनी हुन जसले संसारको जग बसाल्नु भयो
अिन त्यसमािथ संसार बनाउनु भयो।

9 परमप्रभुले आफ्ना पिवत्र मािनसहरूको रक्षा गनर् ुहुन्छ,
ठेस लागेर लड्नबाट उनीहरूलाई बँचाउनु हुन्छ,
तर पापीहरू अन्धकारमा नष्ट भएर डुब्ने छन्।
ितनीहरूका शिक्त िवजय प्राप्त गनर्
सहायक िसद्ध हुनेछैन।
10 परमप्रभुले आफ्ना शत्रुहरूलाई नष्ट पानर् ुहुन्छ।
सवोर्च्च परमेश्वर स्वगर्बाट उहाँको दशु्मनहरूका िवरूद्ध गजर्नुहुन्छ।
उहाँले सारा पृथ्वीको न्याय गनर् ुहुन्छ,
परमप्रभुले आफ्ना राजालाई बिलयो पानर् ुहुन्छ।
उहाँले चुनेका राजालाई बिलयो पानर् ुहुन्छ।”
11 एल्काना र ितनका पिरवारका सदस्यहरू सब ैरामामा आफ्नो घर

फकेर् , तर त्यो बालक चािहँ शीलोमा न ैपरमप्रभुको सेवा गनर् पूजाहारीको
रखेदेखमा रह्यो।

एलीकाएलीका ददुषु्टष्ट छोराहरूछोराहरू

12 एलीका छोराहरू दषु्ट िथए। परमप्रभु प्रित ितनीहरूको कुन ैवास्ता
िथएन। 13 यसरी ितनीहरूले मािनसहरूलाई दवु्यर्वहार गथेर्।
पूजाहारीहरूको कत्तर्व्य यो िथयोः जब कोही मािनस बिलदान चढाउँथ्यो
तब पूजाहारीले एउटा भाँडाको उम्लीएको पानीमा मासु पकाउनु पथ्योर्।
तब पूजाहारीको सेवकले ित्रशूल िलनु पथ्योर्। 14 पूजाहारीको सेवकले
हातमा ितखो ित्रशूल िलएर भाँडाको मासुलाई काँटाले घोच्नु पथ्योर्।
सेवकहरूले काँटाले घोचे जितमात्र मासु पूजाहारीको भाग हुन्थ्यो।
पूजाहारीले उन ैइस्राएलीहरूका िनिम्त यसो गनर् ुपथ्योर् जो शीलोमा
बिलदान चढाउन आउँथे। 15 तर एलीका छोराहरूले यसो गरनेन्।
बोसोलाई वेदीमा जलाउनु अिघ न ैपूजाहारीका सेवक आएर बिलदानको
पिवत्र भेिट यसरी भनेर सोध्ने गथ्योर्, “पूजाहारीको लािग पकाउनलाई
केिह मासु देऊ, पूजाहारीले पकाएको मासु ग्रहण गदैर्नन् खाली काँचो
मासु मात्र।”

16 बिल चढाउने मािनसले भन्थ्यो, “पिहले बोसोलाई जलाउँ
त्यसपिछ ितमीलाई चािहए जित लजैाऊ।” यिद यस्तो पिरिस्थितमा भने
पूजाहारीको सेवकले भन्थ्यो, “होइन, त्यो मलाई अिहले न ैमासु
िदइहाल, यिद िंददनैौ भने म खोसेर लजैानेछु।”

17 यस्तो प्रकारले ती दइु पूजाहारी होप्नी र पीनहासले परमप्रभु प्रित
चढाइएको बिलदानहरूमा श्रद्धा देखाएनन्। ितनीहरूले परमप्रभुको
िवरूद्धमा महा-पाप गर।े

18 तर शमूएलले एउटा सहयोगीको रूपमा परमप्रभुको सेवा गथ्योर्।
शमूएलले एउटा िवशेष प्रकारको मलमलको पोशाक लगाउथ्यो जसलाई
एपोद भिनन्छ। 19 प्रत्येक बषर् शमूएलकी आमाले उसलाई एउटा सानो
भोटो बनाइ िदिन्थन्। प्रत्येक बषर् लोग्नेिसत जब बिल चढाउन शीलो
जािन्थन् त्यो भोटो शमूएलाई पुयार्इ िदिन्थन्।

20 एलीले एल्काना र ितनकी पत्नीलाई आशीवार्द िदन्थे। एलीले भने,
“परमप्रभुले यो बालक जसलाई ितमीले परमप्रभुको सेवाको लािग माग्यौ
यसको ठाउँमा अरू धेर ैनानीहरू परमप्रभु ितनीहरूका साथ आिशष
िदउन्।”
एल्काना र हन्ना घर फिर्कए अिन 21 परमप्रभुको िनगाह हन्ना मािथ

िथयो। ितनले तीनवटा छोरा र दइुवटी छोरी जन्माइन्। शमूएल भने
परमप्रभुको सामुन्ने बढ्न थाल्यो।

एलीलएलीलेे ददुषु्टष्ट छोराहरूलाईछोराहरूलाई तहतह लगाउनलगाउन सकसकेेनन्नन्

22 एली साह्रै वृद्ध भएका िथए। उसले आफ्ना छोराहरू बार-बार
शीलोमा इस्राएलीहरूिसत गरकेा व्यवहार सुने। भेट हुने पालको ढोकामा
सेवा गनेर् स्त्रीहरूसँग ितनीहरूले सहवास गरकेो कुरा पिन एलीले सुने।

23 एलीले आफ्ना छोराहरूलाई भने, “ितमीहरूले गरकेा दषु्ट कायर्
मािनसहरूले मलाई सुनाउँछन्। त्यस्ता दषु्ट कायर् िकन गछौर्? 24 छोरा
हो, त्यस्तो खराब कायर् नगर। परमप्रभुका मािनसहरूले ितमीहरूका
बारमेा नराम्रो कुरा गदैर्छन्। 25 मािनसले मािनसको िवरूद्धमा दषु्ट कायर्
गरकेोमा परमेश्वरले त्यसको न्याय गनर् ु हुनेछ। तर कसलेै परमप्रभुको
िवरूद्धमा पाप गछर्  भने, कसले उसलाई ंपरमेश्वरिसत सहायता गनेर्छ?”
तर एलीका दषु्ट छोराहरूले िपताका कुरा सुन्न अस्वीकार गर।े तर

परमेश्वरले पिहले न ैिनणर्य िलइसक्नु भएको िथयो िक ितनीहरू मनेर्
िथए।

26 बालक शमूएल भने िदन िदन ैठूलो हँुद ैगयो। उसले परमेश्वर र
मािनसहरूलाई प्रसन्न पाथ्योर्।

एलीकोएलीको पिरवारमापिरवारमा डरलाग्दोडरलाग्दो अगमवाणीअगमवाणी

27 परमेश्वरका एकजना दास आएर एलीलाई भने, “परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
‘म तेरो िपता-पुखार्हरू िमश्रमा िफरऊनको दासत्वमा रहेको समयमा म
तेरो िपताको पिरवारमा प्रकट भएँ। 28 इस्राएल भिरका कुलहरू मध्ये
तेरो िपताको कुललाई मेरो पूजाहारीको रूपमा चुनेको िथएँ। मलेै
ितनीहरूलाई मेरो वेदीमािथ धूप बाल्न र मेरो उपिस्थितमा एपोद लाउन
छानेको िथएँ। इस्राएलीहरूले चढाएका बिलको भाग उनीहरूिसत मलेै
बाँडे। 29 तर तैंले ती बिल र भेटीहरूमा मेरो आदेश अनुसार आदर
गिरनस्। मलाई भन्दा ज्यादा तैंले तेरो छोराहरूलाई सम्मान िदइस्।
इस्राएलका मेरा मािनसहरूले मलाई चढाएको पिवत्र बिलको भोजन
खाएर तँ मोटाएकोछस्।’

30 “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले प्रितज्ञा गनर् ुभयो तँ अिन तेरा
िपताको सन्तानले सदा-सवर्दा मेरो सेवा गनेर्छन्। तर परमप्रभु अब यसो
भन्नुहुन्छ, ‘यस्तो किहले हँुदनै! मलाई जसले सम्मान गछर्न् म
ितनीहरूको सम्मान गछुर् । तर जसले मेरो अनादर गछर्  ऊ अपमािनत
हुनेछ। 31 समय आउँदछै जब म तेरो सन्तानलाई नष्ट गनेर्छु। तेरो
पिरवारमा कसलेै पिन बुढो भइन्जेलसम्म जीउने छैनन। 32 इस्राएलको
िनिम्त असल िदन आउने छ, तर तलेै घरमा खराब िदन देख्नेछस्। तेरो
पिरवारमा कोही पिन बुढो हुन्जेल बाँच्ने छैन। 33 तर तेरा सन्तानको
एकजना व्यिक्त मेरो वेदीको पूजाहारीको रूपमा रहनेछ। उसको आँखाको
शिक्त रहुन्जेल र शारीिरक शािक्त कम्ती नहुन्जेल सम्म ऊ रहनेछ। तेरा
सन्तान तरवारले कािटएको उसले देख्नेछ। 34 म तँलाई यो िचन्ह
िदनेछु जसले गदार् तैंले यो साँचो हो भनी जान्नेछस्। तेरा दवु ैछोरा होप्नी
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र पीनहास एकै िदनमा मनेर्छन्। 35 म एउटा िवश्वासयोग्य पूजाहारी
िनयकु्त गनेर्छु, जसलाई मलेै आदेश गर ेअनुसार काम गनेर्छ। म त्यस
पूजाहारीको पिरवारलाई शिक्तशाली बनाउनेछु। उसले जीवनभरी मलेै
चुनेको राजाको सामु सेवा गनेर्छ। 36 त्यसपिछ तेरो पिरवारमा कोही
बाँचे भने ितनीहरूले पूजाहारीको अिघ आएर झुक्नेछन् र भन्नेछन्, “दया
गरी मलाई पूजाहारीको रूपमा िनयकु्त गनर् ुहोस् तािक म सँग केही खाने
चीज होस्।”’”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे शमूएललाईशमूएललाई बोलाउनुबोलाउन ुभयोभयो

एलीको अधीनमा रहेर बालक शमूएलले परमप्रभुको सेवा गथेर्।
त्यस बेला परमप्रभु मािनसहरूसँग िसध ैधेर ैजस्तो
बोल्नुहुन्थेन। उहाँले धेर ैमािनसहरूलाई दशर्नहरू िदनु भएन।

2 एली लगभग अन्धा जस्त ैभइसकेका िथए। एक रात ितनी
ओछ्यानमा पिल्टरहेका िथए। 3 शमूएल चािहँ पिवत्र सन्दकू भएको
परमप्रभुको मिन्दरमा सुितरहेका िथए। परमप्रभुको बत्ती जिलरहेकै
िथयो। 4 परमप्रभुले शमूएललाई बोलाउनु भयो। “म यहाँ हाजीर छु”
शमूएलले उत्तर िदए। 5 शमूएलले सोचे एलीले उसलाई बोलाएको हो।
यसकारण शमूएल हतारीएर एलीकहाँ गए। शमूएलले आफ्नो उपिस्थित
जाहेर गररे भने, “तपाईलें मलाई बोलाउनुभयो, म यहाँ छु।”
तर एलीले भने, “मलेै ितमीलाई बोलाएको होइनँ। आफ्नो ओछ्यानमा

गएर सुत।”
शमूएल आफ्नो ओछ्यानमा गए। 6 परमप्रभुले फेिर बोलाउनु भयो,

“शमूएल!” शमूएल फेिर एलीको ओछ्यानमा गएर भने, “तपाईलें मलाई
बोलाउनु भएको हो, म यहाँ छु।”
एलीले भने, “मलेै बोलाएको छैन मेरो छोरा! जाऊ, गएर सुत।”
7 अिहलेसम्म शमूएलले व्यिक्तगत रूपमा परमप्रभुलाई िचनेका

िथएनन्। परमप्रभुले शमूएल सँग िसध ैबातिचत गनर् ु भएको िथएन।
8 परमप्रभुले शमूललाई तेस्रो चोिट बोलाउनु भयो। शमूएल उठेर फेिर

एलीको छेउ पुगे। शमूएलले भने, “म यहाँ छु, तपाईलें मलाई बोलाउँनु
भयो।”
त्यितबेला भने एलीले बुझे िक परमप्रभुले शमूएललाई बोलाउँदै

हुनुहुन्थ्यो। 9 एलीले शमूएललाई भने, “ओछ्यानमा जाऊ! यिद फेिर
बेलाउँनु भयो भने भन्नु, ‘परमप्रभु भन्नुहोस्। म तपाईकंो दास हँु र तपाईलें
भन्नु भएको सुन्दछुै।’”
यसकारण शमूएल ओछ्यानमा गए। 10 परमप्रभु त्यहाँ प्रकट हुनुभयो

र पिहलेको जस्त ैबोलाउनु भयो, “शमूएल, शमूएल!”
शमूएलले भने, “भन्नुहोस्! परमप्रभु म तपाईकंो दास हँु अिन सुन्दछुै।”
11 परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुभयो, “म इस्राएलमा केही अचम्मको

काम गनेर्छु। जसले यस िवषयमा सुन्छ ितनीहरू साह्रै अचम्मीत हुनेछन्।
12 मलेै एली र त्यसको पिरवारको िवरूद्धमा जे-जे गछुर्  भनेको िथएँ ती
सब गनेर्छु। म शुरू देिख अन्त्यसम्म सब ैगनेर्छु। 13 मलेै एलीलाई भनेकै
छु िक म त्यसको पिरवारलाई सधैँको लािग दण्ड िदनेछु। म त्यसो
यसकारणले गदैर्छु भिन एलीलाई थाह छ। त्यसका छोराहरूले
परमेश्वरलाई िनन्दा गर ेअिन उहाँिसत खराब आचरण गर।े तर उसले
ितनीहरूलाई िशक्षा िदएनन्। 14 यसकैारण मलेै एलीको पिरवारलाई
श्राप िदएको छु िक बिलभेटी र अन्नबिलले ितनीहरूलाई पापबाट
छुटकारा िदन सक्दनैन्।”

15 िबहानसम्म शमूएल आफ्नो ओछ्यानम ैपिल्टरहे उज्यालो हुन
साथ झट्पट् उठेर परमप्रभुका मिन्दरका ढोकाहरू खोले। दशर्नको
िवषयमा एलीलाई भन्न ितनी डराएका िथए।

16 तर एलीले न ैशमूएललाई भने, “शमूएल, मेरो छोरा।”
शमूएलले जवाफ िदए, “भन्नुहोस्, म यहाँ छु।”
17 एलीले सोधे, “परमप्रभुले ितमीलाई के भन्नु भयो! मलाई लुकाउने

काम छैन। यिद परमेश्वरको सन्देश सबलैाई नभनेर लुकायो भने
परमेश्वरले दण्ड िदनुहुनेछ।”

18 शमूएलले केही पिन नलुकाई सब ैबताए। शमूएलले एलीबाट केही
पिन लुकाएनन्.
एलीले भने, “उहाँ परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँलाई जे इच्छा लाग्छ त्यसै

गनर् ुहुन्छ।”

19 शमूएल अझ ठूलो हँुद ैगए। परमप्रभु शमूएलिसत हुनु हुन्थ्यो।
परमप्रभुले शमूएलको कुन ैसन्देशलाई पिन झूटो हुने मौका िदनुभएन।
20 त्यसबेला सारा इस्राएलका, (दान देिख बेशेर्बा सम्मका)
मािनसहरूले शमूएल परमप्रभुका साँचो अगमवक्ता भएको चाल पाए। 21

शीलोमा परमप्रभु शमूएलकहाँ प्रकट हुनु भयो। उहाँ आफैं  शमूएलको
अिघ परमप्रभुको वचन जस्त ैप्रकट हुनु भयो।

इस्राएलभरी शमूएलको िवषयमा समाचार फैिलन थाल्यो। तर
एली भने साह्रै बुढो भइसकेका िथए। तर उनका छोराहरूले
भने अझ ैपिन परमप्रभुका अिघ दषु्ट कायर् गिरन ैरहे।

पिलश्तीहरूलपिलश्तीहरूलेे इस्राएलीहरूलाईइस्राएलीहरूलाई हराएहराए

त्यस समय, इस्राएलीहरू पिलश्तीहरूका िवरूद्धमा यदु्ध गनर्को िनिम्त
तयार भए। इस्राएलीले एबेन-एजेरमा छाउनी हाले अिन पिलश्तीहरूले
अपेकमा छाउनी हाले। 2 पिलश्तीहरू इस्राएलीहरू मािथ हमला गनर्
तयार भए।
पिलश्तीहरूले इस्राएलीहरूलाई हराए। पिलश्तीहरूले इस्राएलका

4,000 सिैनकहरू मािरिदए। 3 बाँकी इस्राएली सिैनकहरू फकेर् र
छाउनीमा पुगे। इस्राएलका बूढा प्रधानले सोधे, “परमप्रभुले
पिलश्तीहरूद्वारा हामीलाई िकन हराउन िदनुभयो? हामीले शीलोबाट
परमप्रभुका करारको सन्दकू उठाएर ल्याऊ। यसो गरपेिछ परमेश्वर
हामीसँग यदु्ध भूिममा जानुहुनेछ र हामीलाई हाम्रो शत्रुबाट बचाउँनु
हुनेछ।”

4 त्यसकारण ितनीहरूले शीलोमा मािनसहरू पठाए। सवर्शिक्तमान
परमप्रभुको करारको सन्दकू िलएर मािनसहरू आए। सन्दकू मािथ करूब
स्वगर्दतू िवराजमान िथए अिन ितनीहरू त्यस्तो प्रकारले बसेका छन्
जसमािथ परमप्रभुले आसन िलनुहुन्थ्यो। एलीका छोरा होप्नी र पीनहास
जो सन्दकूको रखेदेख गदर्थे ितनीहरू पिन उक्त सन्दकूसँग ैआए।

5 जब परमप्रभुको करारको सन्दकू छाउनी िभत्र ल्याइयो,
इस्राएलीहरूले ठूलो हल्ला गर।े त्यस हल्लाले भूिम न ैहिल्लयो। 6

पिलश्तीहरूले पिन इस्राएलीहरूका हल्ला सुनें। ितनीहरूले सोधे,
“िहब्रूहरूका छाउनीमा यित साह्रौ हल्ला िकन हँुदछै?”
पिछ पिलश्तीहरूलाई थाहा भयो िक इस्राएलीहरूका छाउनीमा

करारको सन्दकू आएको छ। 7 पिलश्तीहरू डराएर भने, “परमेश्वर नै
ितनीहरूका छाउनीमा आए! अब हाम्रो के हुने हो। यस्तो पिहले किहले
भएको िथएन। 8 हामी िचिन्तत भयौ यस्तो बिलयो देवताबाट अब
हामीलाई कसले बचाउँछ? यी ितन ैदेवता हुन् जसले िमश्रीहरूलाई
जगंलमा महामारी र भयंकर रोगहरू िदएका िथए। 9 पिलश्तीहरू हो
सहासी बन! मदर् झैं काम गर, नत्र ता िवगतमा िहब्रूहरू हाम्रा दास िथए,
भने अब लडेनौं भने ितमीहरू उनीहरूका दास हुनेछौ।”

10 पिलश्तीहरूले वीरताका साथ लडे र इस्राएलीहरूलाई परास्त
पार।े प्रत्येक इस्राएली सेना भागेर आफ्ना छाउनीमा लुक्न पुगे।
इस्राएलको यो साह्रै नराम्रो पराजय िथयो। जम्मा 30,000 इस्राएली
सिैनकहरू मािरएका िथए। 11 पिलश्तीहरूले परमेश्वरको पिवत्र सन्दकू
हात पार ेर एलीका दवु ैछोरा, होप्नी र पीनहासलाई मार।े

12 त्यस िदन िबन्यािमनी कूलका एकजना मािनस यदु्ध भूिमबाट भागेर
हारकेो शोक प्रकट गनर् शरीरका बस्त्रहरू च्यातेर टाउकोभरी धूल-ैधूलो
खन्याए र शीलोमा पुगे। 13 त्यस समय एली शहरको फाटकहरूको मूल
बाटोमा आफ्नो आसनमा बिसरहेका िथए। ितनी परमेश्वरको पिवत्र
सन्दकूको िवषयमा ज्याद ैिचिन्तत िथए र समाचारको प्रितक्षा गिररहेका
िथए। त्यो िबन्यामीनहरूले आए र दःुखी समाचार शहरलाई िदयो। अिन
सब ैशहरवासी जोडले रून थाले। 14 एली अन्ठानब्बे बषर्का बूढा िथए
अिन ितनी अन्धा िथए। जब एलीले रोएको स्वर सुने ितनले सोधे,
“मािनसहरू िकन यसरी िचच्याइ-िचच्याइ रँुदछैन्?”
उन ैिबन्यािमनी मािनस एलीका सामुने पुगेर सारा घटना बताए। 16

ितनले भने, “म यदु्धभूिमबाट भागेर आएको हँु!”
एलीले फेिर सोधे, “के भयो हँ छोरा?”
17 िबन्यािमनी मािनसले सार वृत्तान्त बताए, “इस्राएलीहरू

पिलश्तीहरूका अिघ िटक्न नसकेर भागे इस्राएली पक्षका धेर ैसेना
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यदु्धमा मािरए। तपाईकंा दवु ैछोरा, होप्नी र पीनहास पिन मािरए अिन
परमेश्वरको पिवत्र सन्दकू पिन पिलश्तीहरूले कब्जामा पारकेा छन्।”

18 जब िबन्यािमनी मािनसले परमेश्वरको पिवत्र सन्दकूको घटना
बताए, एली ऊ बसेको कुसीर्बाट पिछिल्तर लडे, र ितनको मुन्टो
भाँिचयो, कारण एली साह्रै बूढा िथए र साह्रै मोटा िथए, उनी त्यही मर।े
एलीले चािलस बषर्सम्म इस्राएलाई अगुवाइ गरकेा िथए।

मिहमाकोमिहमाको अन्तअन्त भयोभयो

19 एलीकी बुहारी, पीनहासकी पत्नी त्यस समय गभर्वती िथईन्।
ितनीको नानी जन्माउने समय पुिगसकेको िथयो, परमेश्वरको पिवत्र
सन्दकू कब्जा गरकेो घटना साथ ैससुरा र लोग्नेको पिन मृत्य ुभएको
खबर सुन्नेिबत्तीकै प्रसववेदना शुरू भयो, यसकारण उसले घँुडा टेकी र
तत्काल ैएउटा छोरा जन्माईन्। 20 जब ितनी मनैर् लागेकी िथईन्,
ितनलाई स्याहानेर् आइमाईहरूले ितनलाई भने, “नडराऊ! ितम्रो एउटा
छोरा भयो।”
तर एलीकी बुहारीलाई त्यस दःुखको खबरले कुन ैअसर गरने। 21 तर

इस्राएलको मिहमा हराएको सुनेर ितनले छोराको नाउँ “ईकावोद”
रािखन्, जसको अथर् “इस्राएलको मिहमा लिगयो!” उनले यो नाउँ राखीन्
कारण परमेश्वरको पिवत्र सन्दकू लुिटएको र आफ्ना ससुरा अिन लोग्नेको
मृत्य ुभएको कुराको संकेत गराउँछ। 22 ितनले भिनन्, “इस्राएलको
मिहमा हरायो।” कारण पिलश्तीहरूले परमेश्वरको पिवत्र सन्दकू कब्जा
गर।े

पिवत्रपिवत्र सन्दसन्दूकूक पिलश्तीहरूकापिलश्तीहरूका िनिम्तिनिम्त समस्यासमस्या बन्योबन्यो

पिलश्तीहरूले परमेश्वरको पिवत्र सन्दकूलाई एबेन-एजेरबाट
अश्दोद पुयार्ए। 2 पिलश्तीहरूले परमेश्वरको पिवत्र सन्दकूलाई
दागोनको मिन्दरमा लगेर दागोनकै मूिर्तको छेउमा राखे। 3

भोिलपल्ट िबहान अश्दोदवासीहरूले दागोनको मूिर्त घोप्टो पररे
परमेश्वरको पिवत्र सन्दकू अिघ भूईमा लिडरहेको देखे।
अश्दोदका मािनसहरूले फेिर त्यो मूिर्त त्यसको ठाउँमा उभ्याए। 4

अश्दोदवासीहरूले दागोनको मूिर्तलाई फेिर त्यिह ठाउँमा राखे। तर फेिर
अकोर् िबहान अश्दोदवासीहरूले दागोनको मूिर्त त्यसरी न ैपरमेश्वरको
पिवत्र सन्दकू अिघिल्तर लिडरहेको भेटे। यस बेला दागोनको टाउको र
हातहरू भाँिचएर संघारको अिघ लिडरहेको र जीउ मात्र त्यहाँ लिडरहेको
भेिटयो। 5 त्यही व्यवहार आजसम्म चल्दछै िक अश्दोदमा दागोनका
पुरोिहत र मिन्दरिभत्र पस्नेहरू कसलेै पिन दागोनको संघारमा पाइला
राख्दनैन्।

6 परमप्रभुले अश्दोदका मािनसहरू साथ ैिछमेकीहरूका जीवन पिन
कष्ट पूणर् बनाइिदनुभयो। परमप्रभुले ितनीहरूलाई असाध्य ैदःुख
िदनुभयो। िगखार्को रूढी फैलाइ िदनुभयो। हुलका हुल मूसाहरू
पठाउँनुभयो। मूसाहरू जहाज र जिमन जतातत ैदगुिररहन्थे।
शहरवासीहरू सब ैडराउन थाले। 7 जब अश्दोदवासीहरूले यो देखे
ितनीहरूले भने, “इस्राएलको परमेश्वरको सन्दकू यहाँ राख्न सिकन्न।
परमेश्वरले हाम्रा देवता दागोनलाई मात्र होइन तर उहाँले हामीलाई पिन
पूरा दण्ड िदनुभयो।”

8 अश्दोदका मािनसहरूले पिश्लतीका सब ैशासकहरूलाई बोलाए।
अश्दोदवासीहरूले ती शासकहरूलाई सोधे, “हामीले इस्राएलका
परमेश्वरको पिवत्र सन्दकूलाई अब के गनर् ु पनेर् हो?”
शासकहरूले भने, “इस्राएलका परमेश्वरको पिवत्र सन्दकूलाई अब गात

शहरमा पुयार्इयोस्।” यसरी पिलश्तीहरूले परमेश्वरको पिवत्र सन्दकू
हटाए।

9 फेिर परमेश्वरको पिवत्र सन्दकू जब गातमा पुग्यो तब देिख नै
परमप्रभुले त्यस शहरलाई सजाय िदन थाल्नुभयो। मािनसहरूमा
खलैाबलैा भयो। परमप्रभुले के बालक के वृद्ध सबलाई दःुख िदनथाल्नु
भयो। परमेश्वरले गातवासीहरूमा िगखार्को रूढी फैलाइ िदनुभयो। 10

यसकारण पिलश्तीहरूले परमेश्वरको सन्दकूलाई एक्रोन पठाए।
जित बेला परमेश्वरको सन्दकू एक्रोन आइपुग्यो मािनसहरू कराउन

थाले, “इस्राएलका परमेश्वरको सन्दकू िकन हाम्रो शहर एक्रोनमा
ल्याएको? के ितमीहरूले हामीलाई र हाम्रा मािनसहरूलाई मानर्

चाहन्छौ?” 11 एक्रोनका मािनसहरूले पिलश्ती शासकहरूलाई एकसाथ
बोलाएर भने, “इस्राएलका परमेश्वरको सन्दकूलाई िछट्टो भन्दा िछट्टो
आफ्न ैठाउँमा पठाइिदनु होस्। नत्र भने यसले हामीहरूलाई नष्ट पानेर्छ।”
एक्रोनका मािनसहरू साह्रै डराएका िथए। परमेश्वरले त्यस

शहरवासीहरूको जीवन कष्टमय बनाइिदनु भयो। 12 मािनसहरू धेरै
संख्यामा मर।े जो मरकेा िथएनन् ितनीहरूलाई िगखार्को रूढीले सताउन
थाल्यो र एक्रोनका मािनसहरूको रोदन स्वगर्सम्म ैपुग्यो।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको पिवत्रपिवत्र सन्दसन्दूकूक फफेेिरिर घरघर लिगयोलिगयो

पिलश्तीहरूले पिवत्र सन्दकूलाई आफ्नो देशमा सात
महीनासम्म राखे। 2 पिलश्तीहरूले आफ्ना पुरोिहतहरू र
ज्योितषीहरूलाई बोलाएर भने, “हामीले परमप्रभुको पिवत्र

सन्दकूलाई के गनर् ु पनेर् हो? सुझाविदनुहोस्, कसरी सन्दकूलाई फेिर
यसको आफ्न ैघरमा पठाउन सिकन्छ?”

3 पुरोिहतहरू र ज्योितषीहरूले सुझाव िदए, “यिद ितमीहरूले
इस्राएलका परमेश्वरको पिवत्र सन्दकूलाई पठाउनु भयो भने सौगात
नराखी नपठाऊ। ितमीहरूले केही उपहार चढाउन ैपछर् , जसले
ितमीहरूको पाप मोचन हुनेछ। त्यसपिछ ितमीहरू स्वस्थ्य र पिवत्र
हुनेछौ। ितमीहरूले यसो गनैर्पछर्  अिन मात्र परमेश्वरले ितमीहरूलाई
दिण्डत हुनबाट बचाउँनु हुनेछ।”

4 पिलश्तीहरूले सोधे, “इस्राएलका परमेश्वरलाई कस्तो प्रकारका
भेटीहरू िदएमा हामीलाई क्षमा िमल्ने छ?”
पुरोिहतहरू र ज्योितषीहरूले भने, “यहाँ पिलश्तीहरूका शहरका एक-

एकजना प्रमुख गररे जम्मा पाँचजना प्रमुख छन्। ितमी जस्त ैितम्रो सबै
प्रमुखहरूले एउटै िवमार भोग्नु पिररहेछ। यसथर् ितमीहरूले पाँचवटा
सुनका िगखार्को नमूना तयार गर। त्यसरी न ैपाँचवटा सुनका मूसाको
नमूना पिन तयार गर। 5 िगखार्हरू र मूसाका नमूनाहरू बनाऊ त्यसले
देशलाई नष्ट गिररहेको छ। इस्राएलका परमेश्वरलाई ती सुनका नमूनाहरू
भुक्तानीको रूपमा प्रदान गर। त्यसपिछ यो हुन सक्ला इस्राएलका
परमेश्वरले ितमीहरू, ितमीहरूका देवता र ितमीहरूको देशमा दण्ड िदन
बन्द गनर् ु हुनेछ। 6 िफरऊन र िमश्रीहरू जस्त ैहठी स्वभावका नबन।
परमेश्वरले िमश्रीहरूलाई दण्ड िदनुभयो। यसो गदार् मात्र िमश्रीहरूले
इस्राएलीहरूलाई िमश्र छोड्निदए।

7 “ितमीहरूले एउटा गाडा बनाउनु पछर्  र किहले खेत नजोतेका
दइुवटा दहुुना गाई बन्दोबस्त गनर् ुपछर् । ती दइुवटा गाईलाई गाडा तान्ने गरी
नाररे त्यसका बाछाहरूलाई भने गोठिभत्र थुिनिदनुपछर् । त्यसो गदार्
बाछाले माऊलाई पछ्याउँन पाउँदनैन्। 8 परमप्रभुको पिवत्र सन्दकूलाई
त्यस गाडा िभत्र रािखिदनु। त्यसकैो छेउमा नमूनाको थलैो पिन रािख
िदनु। त्यो नमूना चाँिह ितम्रो पाप मोचनका िनिम्त परमेश्वरलाई भेटी हो।
बन्द गाडालाई सोझो बाटो लगाई देऊ। 9 त्यसपिछ गाडा कता जान्छ
ख्याल राख। यिद गाडा बेत-शेमेशपिट्ट अिघ बढेर इस्राएलको भूिमितर
गयो भने त्यसले यो संकेत िदन्छ, परमप्रभुले न ैहामीलाई त्यस्तो ठूलो
रोग िदनुभएको हो। तर गाई बेत-शेमेश ितर गएन भने हामीले बुझ्नेछौं िक
त्यो दण्ड स्वरूप भिनएको देशान इस्राएलका परमेश्वरबाट भएको होइन।
हामीले त्यो िबमार आफैं  फैिलएको हो भनेर जान्नुपयोर्।”

10 पिलश्तीहरूले पूरोिहत र ज्योितषीहरूले भने झैं गर।े
पिलश्तीहरूले भरखर ैब्याएका दइुवटा गाई खोजेर ल्याए। गाडामा ती
गाईहरू नार ेर बाछाहरूलाई गोठमा थुिनिदए। 11 त्यसपिछ
पिलश्तीहरूले गाडामा परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू राखे। सुनका मूसाहरू
र िगखार्को नमूनाहरू हालेको थलैो गाडामा (सन्दकुो छेउमा) राखे। 12

गाई गाडा तान्द ैसोझ ैबेत-शेमेशितर लगे। गाईहरू कराउँद ैसडकदेिख
दािहने देब्रे कत ैनताकी अिघ बिढरहे। पिलश्ती शासकहरू पिन बेत-
शेमेशको सीमासम्म पिछ-पिछ गए।

13 बेत-शेमेशका मािनसहरू बेंसीमा धमाधम गहँूको फसल
कािटरहेका िथए। ितनीहरूले िशर उठाएर हेदार् पिवत्र सन्दकू देखे।
ितनीहरूले त्यस सन्दकूलाई फेिर देख्दा साह्रै रमाए र दौडेर िलन गए।
14 गाडा सोझ ैबेत-शेमेशका यहोशूको खेतमा एउटा ठूलो चट्टान अगािड
रोिकयो।
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बेत-शेमेशका मािनसहरूले त्यो गाडा टुक्रा-टुक्रा पार।े गाईहरूलाई
माररे परमप्रभुलाई बिलको रूपमा चढाए।
लेवी कुल समूहका मािनसहरूले परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू उठाए।

ितनीहरूले सन्दकू र सुनका नमूनाहरू रािखएका थौला उठाएर त्यो
चट्टानमािथ राखे।
त्यस िदन बेत-शेमेशका मािनसहरूले परमप्रभुलाई होमबिल चढाए।
16 पिलश्ती शासकहरूले बेत-शेमेशमा घटेका सम्पूणर् घटना हेररे

त्यही िदन एक्रोनितर लागे।
17 यस प्रकार पिलश्तीहरूले आफूले गरकेा पापबाट क्षमा पाउनलाई

परमप्रभुमा िगखार्को सुनको नमूना उपहार स्वरूप पठाए। ितनीहरूले
पाँचवटा सुनका िगखार्को नमूना प्रत्येक पिलश्ती शहरमा एक एकवटा
पठाए। ती शहरहरू हुन् अश्दोद, गाजा, अश्कलोन, गात र एक्रोन। 18

पिलश्तीहरूले सुनका मूसाहरूको नमूना पिन पठाए। सुनका मूसाहरूको
नमूना पिन त्यित न ैसंख्यामा िथयो जित ती पाँच ैपिलश्ती शासकहरूको
शहरको संख्या िथयो। ती शहरहरूका विरपिर पखार्लहरू िथए अिन
प्रत्येक शहरका विरपिर बस्तीहरू िथए।
बेत-शेमेशका मािनसहरूले परमप्रभुको पिवत्र सन्दकूलाई जुन

चट्टानमा राखे, त्यो चट्टान अिहले पिन बेत-शेमेशका यहोशूको खेतमा छ।
19 जब बेत-शेमेशका मािनसहरूले परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू देखे त्यो
हेरचाह गनर् ितनीहरूलाई िसकाउने त्यहाँ कुन ैपूजाहारी िथएन।
यसकारणले बेत-शेमेशेका सत्तरीजना मािनसहरूलाई परमेश्वरले
मानर् ुभयो। परमप्रभुले कठोर दण्ड िदनुभयो भनेर बेत-शेमेशका
मािनसहरूले अलाप िवलाप गनर् थाले। 20 यसलेै बेत-शेमेशका
मािनसहरूले भने, “यस पिवत्र सन्दकूलाई हेरचाह गनेर् पूजाहारी कहाँ
छन्? अब यहाँबाट सन्दकू कता लजैाने हो?”

21 िकयार्त्-यारीममा एकजना पूजाहारी छन्। बेत-शेमेशका
मािनसहरूले िकयार्त्-यारीमका मािनसहरू भएितर दतू पठाए। दतूले
गएर भने, “पिलश्तीहरूले परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू िफतार् गिरिदए। तल
आएर तपाईहंरूले त्यो आफ्नो शहरमा लानु होस्।”

िकयार्त्-यारीमका मािनसहरू आए र परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू
िलएर गए। ितनीहरूले परमप्रभुको सन्दकूलाई पहाडमा भएको
अबीनादाबको घरमा लगे। ितनीहरूले अबीनादाबको छोरा

एलाजारलाई परमप्रभुको सन्दकूको रक्षा गनेर् तयारीको सम्बन्धमा एउटा
िवशेष उत्सव मनाए। 2 िकयार्त्-यारीमा उक्त सन्दकू बीस बषर्सम्म रह्यो।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे इस्राएलीहरूलाईइस्राएलीहरूलाई रक्षारक्षा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ

इस्राएलका मािनसहरूले परमेश्वरको िनिम्त चाहना गर ेर फेिर
परमप्रभुकै अनुशरण गनर् शुरू गर।े 3 शमूएलले इस्राएलका
मािनसहरूलाई भने, “यिद ितमीहरू साँचो हृदयले परमप्रभुको शरणमा
फकर् न्छौ भने ितमीहरूका माझबाट िवदेशी देवताहरूलाई फ्याकी
िदनुपछर् । ितमीहरूले अश्तारोतका मूिर्त फ्याँिक देऊ। परमप्रभुमा सम्पूणर्
रूपले समिर्पत गनर् ुपछर् । ितनीहरूले परमप्रभु कै मात्र सेवा गनर् ुपछर् !
त्यसपिछ परमप्रभुले ितमीहरूलाई पिलश्तीहरूका हातबाट बचाउँनु
हुनेछ।”

4 यसरी इस्राएलीहरूले बाल अिन अश्तारोतका मूिर्तहरू फ्याँिकिदए।
इस्राएलीहरूले परमप्रभुकै मात्र सेवा गनर्थाले।

5 शमूएलले भने, “सब ैइस्राएलका मािनसहरूलाई िमस्पामा भेला गर।
म ितमीहरूका िनिम्त परमप्रभुसँग प्राथर्ना गछुर् ।”

6 इस्राएलका मािनसहरू िमस्पामा भेला भए। ितनीहरू परमप्रभुको
सामु पानी खन्याएर चोिखए। यसरी ितनीहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गरे
अिन िदनभरी उपवास बसेर ितनीहरूले भने, “हामीले परमप्रभुका
िवरूद्धमा पाप काम गयौर्ं।” यसरी शमूएल इस्राएलको न्यायकत्तार् र
नायक भए।

7 पिलश्तीहरूले इस्राएलीहरू िमस्पामा भेला हँुदछैन् भन्ने कुरो थाहा
पाए। पिलश्ती शासकहरू इस्राएलीहरू िवरूद्ध यदु्ध लड्न गए।
इस्राएलीहरू पिन पिलश्तीहरू आउँदछैन् भन्ने सुनेर डराउन थाले। 8

इस्राएलीहरूले शमूएललाई भने, “परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरिसत प्राथर्ना
गनर् ुहोस्। हामीहरूलाई पिलश्तीहरूबाट रक्षा गनर् ुहोस् भिन परमप्रभुिसत
भन्नुहोस्।”

9 शमूएलले एउटा भेंडाको पाठो िलए। उनले परमप्रभुलाई होमबिल
अपर्ण गदैर् भेंडाको पाठोलाई पूणर् रूपले जलाई िदए। शमूएलले
इस्राएलका परमप्रभुलाई प्राथर्ना चढाए। परमप्रभुले शमूएलको प्राथर्नाको
जवाफ िदनुभयो। 10 जब शमूएलले होमबिल अपर्ण गदैर्िथए पिलश्तीहरू
यदु्ध गनर् अिघ बढे। तर परमप्रभुले पिलश्तीहरूका छेवमैा प्रचण्ड गजर्न
उत्पन्न गराउनुभयो। पिलश्तीहरूले बुझ्न ैसकेनन्। त्यस गजर्नले
पिलश्तीहरू डराए र िततर-िबतर भए। ितनीहरूका शासकले पिन त्यो
अवस्थालाई िनयन्त्रण गनर् सकेनन्। यसरी इस्राएलीहरूले
पिलश्तीहरूलाई हराए। 11 इस्राएलका मािनसहरूले िमस्पाबाट
पिलश्तीहरूलाई खेद्द ैगए। ितनीहरूले पिलश्तीहरूलाई आक्रमण गरे
अिन बेत-करसम्म ैखेदे। बाटै भरी ितनीहरूले पिलश्ती सिैनकहरूलाई
मार।े

इस्राएलमाइस्राएलमा शािन्तशािन्त फिर्कयोफिर्कयो

12 त्यस पिछ शमूएलले एउटा िवशेष ढुङ्गालाई स्मारकको रूपमा
िमस्पा र शेनको गाऊँको बीचमा राखे र “सहायताको चट्टान” नाउँ िदए।
शमूएलले भने, “परमप्रभुले यस ठाउँसम्म बाटोभरी न ैहामीलाई सहायता
गनर् ुभयो।”

13 पिलश्तीहरूको पूर ैहार भयो। ितनीहरूले फेिर इस्राएलका भूिममा
प्रवेश गरनेन्। शमूएलको जीवनभरी न ैपरमप्रभु पिलश्तीहरूको िवरूद्धमा
रहनुभयो। 14 पिलश्तीहरूले इस्राएलका शहरहरू िलएका िथए। एक्रोन
देिख गातसम्मका शहरहरू र त्यसका छेउ छाउका के्षत्रहरू पिन िफतार्
िलए।
त्यहाँ अमोरीतास र इस्राएली बीच पिन शािन्त िथयो।
15 शमूएलले आफ्नो सम्पूणर् जीवनभरी न ैइस्राएलीहरूलाई मागर्दशर्न

िदए। 16 शमूएलले इस्राएलका एक ठाउँ देिख अकोर् ठाउँ सम्मका
सम्पूणर् मािनसहरूलाई न्याय िदलाए। प्रत्येक बषर् देशको एक कूनादेिख
अकोर् कुनासम्म यात्रा गर।े उनी िगलगल, बेतेल र िमस्पाको फेरो माथेर्।
यसरी शमूएलले इस्राएलमा कुशल र न्याय पूवर्क शासन गर।े 17

शमूएलको घर भने रामामा िथयो। यसथर् ितनी सधैँ त्यहाँ जान्थे।
शमूएलले त्यस शहर देिख न ैइस्राएलको न्याय र शासन गथेर्।
परमप्रभुका िनिम्त शमूएलले रामामा एउटा वेदी बनाए।

इस्राएलीहरूलइस्राएलीहरूलेे राजाकोराजाको मागमाग गरगरेे

शमूएल जब वृद्ध भए, ितनले आफ्ना छोराहरूलाई इस्राएलका
न्यायकत्तार् िनयकु्त गर।े 2 शमूएलका जेठा छोराको नाउँ योएल
िथयो। मािहला छोराको नाउँ चािंह अिबयाह िथयो। योएल र

अिबयाह बेशर्बामा न्यायकतार् िथए। 3 तर शमूएलका छोराहरू बाबुको
चालमा िहडेनन् योएल र अिबयाहले घूस खाने गथेर्। चुपचाप घूस िलएर
न्यायलयमा अन्याय गथेर्। 4 यसथर् इस्राएलका सब ैबूढा-प्रधानहरू
शमूएललाई भेट्न रामामा भेला भए। 5 बूढा-प्रधानहरूले शमूएललाई
भने, “तपाई ंबूढा हुनुभयो, तपाईकंा छोराहरू तपाई ंजस्ता ठीक बाटामा
छैनन्। अब, हामीलाई शासन अिन न्याय गनर् अरू देशहरूको जस्तै
राजा िदनुहोस्।”

6 यसरी बूढा-प्रधानहरूले ितनीहरूलाई मागर् दशर्न गनेर् एउटा राजा
मागे। शमूएलले ठाने यो यिुक्त गलत छ। यसथर् शमूएलले परमप्रभुमा
प्राथर्ना गर।े 7 शमूएललाई परमप्रभुले भन्नुभयो, “मािनसहरूले जसो
भन्छन् त्यस ैगर। ितनीहरूले तँलाई अस्वीकार गरकेा छैनन्। बरू मलाई
अस्वीकार गदैर्छन्। ितनीहरूले मलाई ितनीहरूको राजा हुन अस्वीकार
गिररहेका छन्। 8 ितनीहरूले सधैँ जे गथेर् त्यही गदैर्छन्। मलेै
ितनीहरूलाई िमश्रबाट बािहर ल्याएँ। तर ितनीहरूले आज मलाई छाडेर
अन्य देवताहरूको सेवा गर।े ितनीहरूले तँलाई पिन त्यस्त ैगदैर्छन्। 9

यसथर् मािनसहरूका कुरा सुनेर ितनीहरूले भने झैं गर। तर ितनीहरूलाई
एउटा चेतावनी भने िदनु। ितनीहरूलाई भिनिदनु राजाले ितनीहरूलाई
के गछर् । एउटा राजाले मािनसहरूलाई कसरी शासन गछर्न्।”

10 ती मािनसहरूले एउटा राजाको माग गर।े यसकारण परमप्रभुले
भन्नु भएका सम्पूणर् कुराहरू शमूएलले मािनसहरूलाई बताए। 11

शमूएलले भने, “यिद ितमीहरू ितमीहरूमािथ शासन गनेर् राजा चाहान्छौ
भने राजाले यसो गनेर्छन्। उसले ितमीहरूको छोराहरूलाई लाने छन्
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अिन उसको सेवा गनर् ितनीहरूलाई िववश पानेर्छन्। राजाले ितमीहरूका
छोराहरूलाई सिैनक बनाएर उनका रथ सँगसँग ैदौडन लगाउँने छन् र
घोडचढी बनाएर आफ्नो सिैनकमा राख्नेछन्। ितमीहरूका छोरालाई
आफ्ना रथको अिघ दौडने रक्षक बनाउने छन्।

12 “राजाले ितम्रो छोराहरूलाई सिैनक बन्न वाध्य गराउने छन्।
त्यसमध्ये कोही 1,000 मािनसहरूका अिधकारी बन्ने छन अिन अरू
50 जना भन्दा ज्यादा मािनसका।

“राजाले ितम्रा छोरालाई उनको खेत जोत्न र फसल काट्न बाध्य
गराउनेछन्। कितलाई फेिर यदु्धको िनिम्त हातहितयार बनाउन
लाउनेछन्। कितलाई रथको चीजहरू बनाउँन लाउँनेछन्।

13 “राजाले ितमीहरूका छोरीहरूलाई पिन लानेछन्। ितनीहरूमध्ये
कितलाई खाना पकाउन र रोटी पकाउन िववश गनेर्छन्। अिन कसलैाई
अत्तर बनाउन बाध्य गनेर्छन्।

14 “राजाले ितमीहरूको सबभन्दा असल खेतहरू, दाखको बगैंचा र
भद्राक्षका रूखहरू लानेछन्। अिन ितनीहरूलाई उसको सेवकहरूको
हातमा सुिम्पिदनेछन्। 15 ितमीहरूको अन्न र दाखको फसलको दशौ
भाग राजाले िलनेछन्। अिन अिधकारीहरू अिन सेवकहरूको हातमा
सुिम्पिदनेछन्।

16 “राजाले ितमीहरूका कमारा-कमारीहरूलाई पिन लजैाने छन्।
उनले असल जातका पशु र गधाहरू पिन ितमीहरूबाट िलनेछन्। यी सबै
लगेर आफ्न ैप्रयोगमा लगाउँने छन्। 17 ितमीहरूका भेंडा बाख्राको दशौ
भाग पिन ितनले िलनेछन्।

“अिन ितमी आफैं  पिन राजाको दास बिननेछौ। 18 तब ितनीहरू
आफूले चुनेको राजाबाट छुटकाराको िनिम्त रूनेछौ। तर त्यस समय
परमप्रभुले कुन ैजवाफ िदनुहुने छैन।”

19 तर मािनसहरूले शमूएलको कुरा सुन्दसैुनेन्। ितनीहरूले भने,
“होइन! हामीलाई शासन गनेर् एउटा राजा न ैचािहन्छ। 20 तब हामी पिन
अरू देश सरह हुनेछौ, हामीलाई नेतृत्व िदने, हाम्रो अिघ यदु्ध लड्ने,
हाम्रा िनिम्त यदु्ध गनेर् हाम्रा राजा हुनेछन्।”

21 शमूएलले मािनसहरूको भनाइ सुने पिछ शमूएलले परमप्रभुलाई
ितनीहरूका कुरा दोहोयार्इिदए। 22 परमप्रभुले जवाफ िदनु भयो,
“ितनीहरूले चाहे जस्त!ै ितनीहरूलाई एउटा राजा देऊ।”
तब शमूएलले इस्राएलका मािनसहरूलाई भने, “ठीकै छ! ितमीहरूले

एउटा राजा पाउँने भयौ। अिहले सब ैितमीहरूको शहरमा जाऊ।”

शाऊललशाऊललेे िपताकािपताका गधाहरूकोगधाहरूको खोजीखोजी गछगछर्र्

कीश िबन्यािमनी कुलका एकजना महत्वपूणर् मािनस िथए।
कीश अबीएलका छोरा िथए। अबीएल जरोरका छोरा िथए।
जरोर बकोरतका छोरा िथए। बकोरत, िबन्यामीन पिरवारका

मािनस ओपीहकका छोरा िथए। 2 कीशका एकजना शाऊल नाउँ गरकेा
छोरा िथए। शाऊल अत्यन्त ैसुन्दर िथए। त्यहाँ शाऊल जस्तो सुन्दर
कोही पिन िथएनन्। उिभँदा शाऊल इस्राएलमा अन्य मािनसहरू भन्दा
अग्ला िथए।

3 एक िदन शाऊलका िपता कीशले आफ्ना गधाहरू हराए।
यसकारण कीशले आफ्ना छोरा शाऊललाई भने, “एकजना नोकरलाई
साथमा िलएर गधा खोज्न जा।” 4 शाऊलले गधाहरू खोज्न शुरू गर।े
शाऊल एप्रैमका पहाडी देश हुद ैशलीशको इलाकाितर पुगे। तर शाऊल
र नोकरले कीशका गधाहरूको पत्तो लगाउन सकेनन्। ती दइुजना
गधाहरू खोज्द ैशालेमका चारिैतर घुमे। तर त्यहाँ पिन गधाहरू िथएनन्।
यसकारण ितनीहरूले िबन्यािमनीको प्रदेशमा पिन गधा खोज्द ैयात्रा गरे
तर त्यहाँ पिन गधाहरू भेट्टाउन सकेनन्।

5 अन्त्यमा, शाऊल र उनका नोकर सूप नाउँका शहरमा पुगे।
शाऊलले आफ्ना नोकरलाई भने, “हामीहरू फकौर्। अब िपताजीलाई
गधाहरूको भन्दा हाम्रो िचन्ता ज्यादा भइसक्यो होला।”

6 तर नोकरले भन्यो, “यस शहरमा परमेश्वरका एकजना मािनस
हुनुहुन्छ। मािनसहरूले उहाँलाई धेर ैमान्छन्। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो
पुग्छ। यसकारण हामीहरू शहरमा जाऔ।ं हुनसक्छ परमेश्वरका मािनसले
हामीलाई अब कता जानुपनेर् हो भिनिदनु हुन्छ होला।”

7 शाऊलले आफ्ना नोकरलाई भने, “ठीकै हो, हामी शहरमा
जानसक्छौ। तर हामीले त्यस मािनसलाई के िदनसक्छौं र? हामीले
बोकेका थलैाका भोजन पिन त सिकसक्यो। हाम्रोमा परमेश्वरका
मािनसलाई िदने केही भेंटी पिन छैन। हामीसँग िदने लायकको के छ र!”

8 फेिर पिन त्यस नोकरले शाऊललाई भन्यो, “हेनर् ुहोस्, मसँग
अिलकित धनको रूपमा चाँदीको एक चौथाइ शेकेल छ। यही हामीले ती
परमेश्वरका मािनसलाई चढायौं भने उहाँले हामीलाई कता जानुपनेर् हो
बताउनुहुन्छ।”

9 शाऊलले आफ्ना नोकरलाई भने, “त्यो असल सुझाव हो! हामी
जाऔ!ं” यसरी ितनीहरू शहरमा गए जहाँ परमेश्वरका मािनस िथए।
शाऊल र ितनका नोकर पहाड उकँ्लद ैशहरितर जाँद ैिथए। ितनीहरूले

केही जवान स्त्रीहरूलाई बाटोमा भेटे जो पानी भनर् आएका िथए। शाऊल
र ितनका नोकरले ती िठटीहरूलाई सोधे, “के दशीर् घरमैा हुनुहुन्छ?”
(प्राचीन समयमा अगमवक्तालाई “दशीर्” भन्थे।)

12 िठटीहरूले जवाफ िदए, “ज्यू, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईहंरू भन्दा
अिघ जाद ैहुनहुन्छ। उहाँ आज ैशहरमा आउनुभयो। मािनसहरूले भेला
भएर उच्च स्थानहरूमा मेलबिल चढाउने भएका छन्। 13 कृपया
जानुहोस् र उहाँलाई शहरमा भेट्नुहुन्छ। यिद तपाईहंरूले चाँडो गनर् ुभयो
भने उहाँ दशीर्लाई आराधनालयमा खान जानुभन्दा पिहले
भेिटहाल्नुहुन्छ। िकनभने दशीर्ले बिलदानलाई आशीवार्द िदनुपछर् ।
मािनसहरूले उहाँ त्यहाँ नपुगन्जेल भोजन ग्रहण गदैर्नन्। यसकारण चाँडो
जानुहोस्।”

14 शाऊल र ितनका नोकर शहर पुग्न पहाडको बाटो उक्लन थाले।
जस्तो ितनीहरू शहरिभत्र पस्द ैिथए, त्यस्त ैशमूएल उनीहरूका
अिघिल्तर देखा पर।े शमूएल आराधना स्थानितर जानलाग्द ैिथए।

15 एक िदन अगािड परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुभएको िथयो, 16

“भोिल म यही समय पाररे एउटा मािनसलाई तँ कहाँ पठाउनेछु। यो
मािनस िबन्यािमनी कुलको सदस्य हो। तैंले त्यसलाई अिभषेक
गिरिदनुपछर् । त्यसपिछ त्यो मािनस मेरा इस्राएली मािनसहरूका प्रमुख
हुनेछ। त्यस मािनसले हाम्रा मािनसहरूलाई पिलश्तीहरूबाट बचाउँने छ।
मलेै मेरा मािनसहरूको कष्ट देखे र रोदन सुनेकोछु।”

17 शमूएलले शाऊललाई देखे अिन परमप्रभुले भन्नु भयो, “मलेै
तँलाई भनेको मािनस यही हो। यसले न ैमेरो मािनसहरूलाई शासन
गनेर्छ।”

18 शाऊलले मूल-द्वारमा शमूएल कहाँ आएर भने, “कृपया दशीर् कहाँ
हुनुहुन्छ, बताइ िदनुहुन्छ िक?”

19 शमूएलले भने, “म न ैदशीर् हँु। म भन्दा पिहले न ैआराधनाको
ठाउँमा जाऊ। ितमी र ितम्रा सेवकले आज मिसत खाना खानेछौ। म
ितमीलाई भोिल िबहान घर जानिदनेछु र जे सोध्नु छ िबहान ैसोध्नु। 20

ती गधाहरूको िचन्ता नगर जो तीन िदन पिहले हराएका िथए। ती
गधाहरू फेला पिरसकेका छन्। अब ितमीलाई सारा इस्राएलले नै
खोिजरहेकोछ। ितनीहरूले ितमी र ितम्रा िपताका पिरवारलाई नै
चाहान्छन्।”

21 शाऊलले जवाफ िदए, “तर म त िबन्यािमनी कुलको सदस्य हँु।
हाम्रो पिरवार इस्राएलको सब ैभन्दा सानो पिरवार समूह हो। त्यस मािथ
पिन िबन्यािमनी कुलिभत्र पिन हाम्रो पिरवार समूह सबभैन्दा सानो छ।
तपाई िकन भन्नुहुन्छ िक इस्राएलले मलाई चाहन्छ?”

22 त्यसपिछ शमूएलले शाऊल र ितनका नोकरलाई भोजनालयितर
िलएर गए। लगभग तीस जना मािनसहरू एकसाथ खाना खान र
बिलदानमा भाग गनर् िनम्त्याइएका िथए। शमूएलले शाऊल र ितनका
नोकरलाई महात्वपूणर् स्थानमा बसाए। 23 शमूएलले भान्सेलाई भनें,
“जो मलेै ितमीलाई िदएको िथएँ त्यो मासु ल्याउ जुन मासुको अशं मलेै
ितमीलाई सुरिक्षत राख्न भनेंको िथएँ।”

24 भान्सेले िफला ल्यायो अिन शाऊलको अिघ टेबलमा राख्यो।
शमूएलले भने, “यो त्यही मासु हो जुन मलेै ितम्रो िनिम्त सुरिक्षत राखेको
िथएँ। यो खाऊ कारण यो यस्त ैिवशेष िदनको िनिम्त ितम्रो सम्मानको
लािग सुरिक्षत राखेको िथयो।” यसरी त्यस िदन शाऊलले शमूएलसँगै
खाना खाए।

1 शमूएल 8:12 187 1 शमूएल 9:24
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25 खाना खाइसके पिछ आराधनालयबाट झदैर् ितनीहरू शहरितर
लागे। शमूएलले शाऊलका िनिम्त कौसीमा ओछ्यान लगाए शाऊल
त्यहीं सुतें।

26 भोिलपल्ट िबहान ैशमूएलले शाऊललाई उठाउँद ैभनें, “उठ, म
ितमीलाई बाटो देखाइिदन्छु।” शाऊल उठे अिन शमूएलकासाथ घरबाट
बािहिरए।

27 शहरको िकनारितर शाऊल, ितनका नोकर र शमूएल अिघ बढ्दै
िथए। शमूएलले शाऊललाई भने, “तपाईकंो नोकरलाई हामी भन्दा अिघ
िहँड्न भन्नुहोस्। मलेै तपाईलंाई परमेश्वरको संदेश सुनाउन बाँकी न ैछ।”
नोकर ितनीहरू भन्दा केही अिघ िहँड्न थाल्यो।

शमूएललशमूएललेे शाऊललाईशाऊललाई अिभषअिभषेेकक गिरिदएगिरिदए

शमूएलले एक ढँुग्रो िवशेष तेल िलए र शाऊलको टाउकोमा
खन्याई िदए। शमूएलले म्वाई खाँद ैभने, “परमप्रभुले
तपाईलंाई आफ्ना मािनसहरूका अगुवाको रूपमा अिभषेक

गनर् ुभएको छ। तपाईलें परमप्रभुका मािनसहरूलाई शासन गनर् ुहुनेछ
तपाईलें ितनीहरूलाई चारिैतरका शत्रुबाट रक्षा गनर् ुपछर् । परमप्रभुले
तपाईलंाई आफ्नो मािनसहरूको शासकको रूपमा अिभषेक गनर् ुभएको
हो। यहाँ एउटा संकेत छ त्यसले यो सत्य हो भिन प्रमाण िदइने छ। 2

आज तपाईलें मबाट िबदा भएर जानु भएपिछ िबन्यािमनीको िसमानामा
भएको राहेलको िचहाननेर सेलमहमा दइुजना मािनसहरू भेट्टाउनु हुनेछ।
ती दइुजना मािनसहरूले भन्नेछन्, ‘तपाईलें खोिजरहनु भएको गधाहरू
कसलेै पाएको छ। तपाईकंा िपता गधाहरूबार ेिचिन्तत हुन छाडेर
तपाईकंो िनिम्त सुतार् गदैर् भन्द ैहुनुहुन्छ: अब म मेरो छोराको लािग के
गरँू?’”

3 तब शमूएलले भने, “तपाईहंरू ताबेरमा बज्राँठको रूख
नआइन्जेलसम्म अिघ बढ्नुहोस्। त्यहाँ तीनजना मािनसहरू भेट्नुहुनेछ।
ितनीहरू बेतेलमा परमेश्वरको आराधना गनर् गइरहेका हुनेछन्। ती
मध्येको पिहलोले तीनवटा पाठा बोकेको हुनेछ। दोस्रोले तीनवटा रोटी र
तेस्रोले एक मशक दाखरस बोकेको हुनेछन्। 4 ती तीन ैजना मािनसले
तपाईलंाई अिभवादन गनेर्छन्। ितनीहरूले दइुवटा रोटी िदनेछन्। ती
दइुवटै रोटी तपाईलें स्वीकार गनर् ुपछर् । 5 त्यहाँबाट तपाई ंिगिबयत
एलोिहम जानुपछर् । त्यहाँ पिलश्तीहरूको एउटा चौकी छ। जब तपाई ं
त्यस शहरमा पुग्नुहुन्छ केही अगमवक्ताहरू िनक्लद ैगरकेो भेट्नु हुनेछ। ती
अगमवक्ताहरू आराधनास्थानबाट झदैर् गरकेा हुनेछन्। ितनीहरूले
अगमवाणीहरू बोिलरहेका हुनेछन्। ितनीहरूले खैंजडी, ढोलक, बाँसुरी
र वीणा बजाउँद ैगरकेा हुनेछन्। 6 त्यित बेला परमप्रभुको आत्मा
तपाईमंािथ उत्रनुहुनेछ र तपाईलंाई शिक्त िदनुहुनेछ, तपाई ंपिरवतर्न
हुनुहुनेछ। तपाई ंिभन्न मािनस हुनुहुनेछ। तपाई ंपिन ती
अगमवक्ताहरूिसत ैअगमवाणी बोल्नसक्ने हुनुहुन्छ। 7 यी घटनाहरू
घिटसके पिछ तपाई ंजे चाहनुहुन्छ गनर् सक्नुहुन्छ। िकनकी परमेश्वर
तपाईिंसत हुनुहुनेछ।

8 “म भन्दा पिहले िगलगाल जानुहोस्। त्यसपिछ म तपाई ंभएकोमा
आउने छु। म त्यहाँ होमबिल र मेलबिल चढाउँनेछु। तर तपाईलें सात
िदन पखर्नु पनेर्छ। तब म आउनेछु अिन तपाईलें के गनर् ुपछर्  म
बताउँनेछु।”

शाऊलशाऊल अगमवक्ताकोअगमवक्ताको रूपमारूपमा

9 जब शाऊल शमूएलबाट िबदा िलन फकेर् , परमेश्वरले शाऊलको
जीवन न ैअकैर्  बनाइिदनुभयो। त्यही िदन यी सब ैघटनाहरू घटे। 10

शाऊल र ितनको नोकर िगिबयथ एलोिहम गए। त्यहाँ शाऊलले
अगमवक्ताहरूको एक समूहलाई भेटे। परमेश्वरको आत्मा शिक्तसाथ
शाऊलमािथ तुरून्त ैउित्रयो अिन शाऊलले पिन ती अगमवक्ताहरूको
समूहमा अगमवाणी गनर् ुभयो। 11 ित-जसले शाऊललाई पिहले देिख
िचन्थे उनीहरूले शाऊललाई अगमवाणी गरकेा देखे। यसथर् ितनीहरूले
एक अकार्िसत प्रश्न गनर् थाले, “कीशको छोरालाई के भयो? के शाऊल
पिन अगमवक्ताहरू मध्ये एउटा हो?”

12 िगिबयथ एलोिहमका एकजनाले भने, “हो! यस्तो देिंखदछै, ऊ नै
ितनीहरूका गुरू हुन्।” यसकैारण यो भनाइ प्रचिलत छः “के शाऊल
पिन एउटा अगमवक्ता न ैहो?”

शाऊलशाऊल घरघर पुग्छन्पुग्छन्

13 शाऊलले अगमवाणी बोल्न छोडेपिछ घरकै छेउको स्थानमा
आराधना गनर् गए।

14 शऊलका काकाले शाऊललाई र त्यस नोकरलाई भने, “कता
गएका िथयौ?”
शाऊलले भने, “हामी गधाका खोजीमा िथयौं। जब हामीहरूले

ितनीहरूलाई पाउँन सकेनौ त्यसपिछ हामी शमूएललाई भेट्न गयौं।”
15 शाऊलका काकाले भने, “मलाई भन त, शमूएलले के-के भने?”
16 शाऊलेले भने, “शमूएलले हामीलाई गधाहरू पाइसकेको छ भने।”

शाऊलले प्रत्येक कुराहरू बताएनन्। राज्यको बारमेा शमूएलले भनेको
कुरा बताएनन्।

शमूएललशमूएललेे शाऊललाईशाऊललाई राजाराजा घोिषतघोिषत गछगछर्र्नन््
17 शमूएलले सब ैइस्राएलका मािनसहरूलाई िमस्पामा परमप्रभुकहाँ

भेला हुन बोलाए। 18 शमूएलले इस्राएलका मािनसहरूलाई भने,
“परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘मलेै इस्राएललाई िमश्रबाट
बािहर ल्याएँ। मलेै ितमीहरूलाई िमश्रको अधीनबाट बचाएँ र अन्य
राष्ट्रहरूबाट पिन बचाएँ जसले ितमीहरूलाई चोट पुयार्उन चाहन्थे।’ 19

तर आज ितमीहरूले आफ्नो परमेश्वरलाई अस्वीकार गयौर्। ितमीहरूका
परमेश्वरले ितमीहरूलाई सब ैदःुख र कष्टहरूबाट बचाउनुभयो। तर
ितमीहरू भन्छौ, ‘होइन, हामीलाई शासन गनेर् एउटा राजा चािहन्छ।’
यसकैारणले अब परमप्रभुको अगािड पिरवारका सदस्यहरू र पिरवार
समूहहरू िलएर उपिस्थत होऊ।”

20 शमूएलले इस्राएलका सब ैपिरवार समूहलाई उपिस्थत गराए।
त्यसपिछ शमूएलले नयाँ राजा छान्न थाले। पिहलो िबन्यािमनी कुल समूह
चुिनयो। 21 शमूएलले िबन्यािमनी कुलसमूहका प्रत्येकलाई एक-एकजना
गररे अगािड जानु भने। त्यसपिछ मन्त्रीको पिरवारालाई चुिनयो।
त्यसपिछ त्यही मन्त्री पिरवारको प्रत्येकलाई एक एकजना गररे अगािड
जानु भने। यसरी कीशका छोरा शाऊललाई चुिनयो।
जब मािनसहरूले शाऊललाई खोजे, त्यहाँ शाऊललाई भेट्टाएनन्।

22 अिन ितनीहरूले परमप्रभुिसत सोधे, “शाऊल यहाँ अझ ैआइपुगेकै
छैनन्?”
परमप्रभुले भन्नुभयो, “त्यो त्यहाँ भेटी चढाइएका सामानहरूको पिछ

लुकेकोछ।”
23 मािनसहरूले शाऊललाई सामानहरूको पछािडबाट खोजेर

िनकाले। शाऊल मािनसहरूका माझमा खडा भए। त्यहाँ शाऊल अरू
भन्दा अग्ला िथए।

24 शमूएलले सब ैमािनसहरूलाई भने, “परमप्रभुले चुन्नु भएको
मािनसलाई हेर। मािनसहरूमा शाऊल जस्तो मािनस अकोर् कोही छैन।”
त्यसपिछ मािनसहरूले नारा लगाए, “हाम्रा राजा दीघार्य ुरहुन्।”
25 शमूएलले राज्यका िनयमहरू मािनसहरूलाई बुझाए। यो एउटा

पुस्तकमा पिन लेखे र यस व्यवस्थाको पुस्तकलाई परमप्रभुको अिघ
राखे। तब ितनले मािनसहरूलाई घर जानु भने।

26 शाऊल पिन िगबामा आफ्ना घर गए। अिन केही बीर पुरूषहरू
शाऊलिसत गए। अिन परमेश्वरले यी वीर पुरूषहरूको हृदय छुनुभयो।
27 तर कोही बद्माशहरूले भने, “यो मािनसले हामीलाई कसरी रक्षा
गछर्?” ितनीहरूले शाऊलको िवरूद्धमा नराम्रो भन्न थाले र उपहार
निदनेभए। तर शाऊलबाट कुन ैप्रितिक्रया भएन।

अम्मोनीहरूकाअम्मोनीहरूका राजाराजा नाहाशनाहाश

अम्मोनीका राजा नाहाशले गाद र रूबेन कुल समूहरूलाई सताईरहेका
िथए। नाहाशले प्रत्येक पुरूषको एउटा दािहने आँखा िनकाल्न लगायो।
नाहाशले ितनीहरू कसलैाई पिन सहायता गनर् िदएनन्। अम्मोनीका
राजा नाहाशले यदर्न नदीको पूवर्ितर बस्ने प्रत्येक इस्राएली
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मािनसहरूको दािहने आँखा िनकाले। तर 7,000 इस्राएली मािनसहरू
अम्मोनीबाट भागेर याबेश िगलाद आए।

झण्डै एक मिहना पिछ अम्मोनी नाहाश र ितनका सेनाहरूले
याबेश िगलादलाई चारिैतरबाट घेर।े याबेशका सबै
मािनसहरूले नाहाशलाई भने, “यिद तपाईलें हामीसँग सिन्ध

गनर् ुभयो भने हामी तपाईकंा प्रजा बन्न तयार छौ।”
2 तर अम्मोनी नाहाशले भने, “यिद मलेै जम्म ैइस्राएलीहरूका दािहने

आँखा घोंचेर िनकाल्न सकें  भने म ितमीहरूिसत सिन्ध गनेर्छु। तब मात्र
सारा इस्राएलको बेइज्जत हुनेछ।”

3 याबेशका प्रमुखले भने, “हामीलाई सात िदनको समय िदनुहोस्।
सारा इस्राएलमा हामी दतू पठाउँछौ। यिद कोही पिन सहायता गनर्
आएनन् भने हामी आएर तपाईकंो अिघ समिर्पत हुनेछौं।”

शाऊललशाऊललेे याबयाबेेशश िगलादलाईिगलादलाई बचाउबचाउँँछन्छन्

4 ती दतूहरू िगबामा आए जहाँ शाऊल बस्थे। ितनीहरूले
मािनसहरूलाई समाचार िदए। मािनसहरू समाचार सुनेर रून थाले। 5

शाऊल आफ्ना खेतबाट गाईहरू िलएर फकर्ं द ैिथए। शाऊलले खेतको
अिघ आउँदा मािनसहरू रोइरहेका सुने। शाऊलले भने, “मािनसहरूलाई
के कष्ट भयो? िकन रोइरहेकाछन्।”
मािनसहरूलाई याबेशका दतूहरूले जे खबर ल्याएका िथए

शाऊललाई बताए। 6 शाऊले ध्यान िदएर सब ैसुने। त्यित न ैबेला
शाऊलमािथ परमेश्वरको आत्मा उित्रनुभयो। शाऊल साह्रै िरसाए। 7

शाऊलले एक जोडी गाई ल्याए अिन टुक्रा-टुक्रा पार।े अिन ती मासुका
टुक्राहरू सब ैती खबर ल्याउने दतूहरूलाई िदए। ितनले ती सब ैमासुको
टुक्राहरू इस्राएलभरी पुयार्उन दतूहरूलाई आदेश िदए। यो सन्देश
इस्राएलीहरूलाई िदनुभिन ितनीहरूलाई भने, “आऊ अिन शाऊल र
शमूएललाई अनुशरण गर। यिद कसलेै यसो गदैर्न भिन ितनीहरूलाई
पिन उसको गाईलाई गरकेो व्यवहार गिरनेछ!”
परमप्रभुबाट मािनसहरूमा ज्याद ैडर पस्यो। यसकारण मािनसहरू

एकसाथ सब ैएउटै मािनसजस्ता भई िनस्के। 8 शाऊलले सबै
मािनसहरूलाई बेजेकमा एकसाथ भेला गराए। त्यहाँ इस्राएलका
3,00,000 र यहूदाका 30,000 मािनसभेला भए।

9 शाऊल र ितनका सिैनकहरूले याबेशका दतूहरूलाई भने,
“िगलादमा याबेशका मािनसहरूलाई भन भोिल मधं्यान्ह िभत्र
ितमीहरूको उद्धार हुनेछ।”
दतूहरूले शाऊलको सु-सन्देश याबेशका मािनसहरूलाई िदए।

याबेशका मािनसहरू अितन ैखशुी भए। 10 त्यसपिछ याबेशका
मािनसहरूले अम्मोनी नाहाशलाई भने, “भोिल हामी तपाईकंहाँ
आउनेछौं। तपाईलंाई जे इच्छा लाग्छ हमीलाई त्यही गनर् ुहोस्।”

11 भोिलपल्ट शाऊलले आफ्ना सिैनकहरूलाई तीन खण्डमा बाँडे।
सूयोर्दयको समयपिछ शाऊल र ितनका सिैनकहरू अम्मोनीहरूको
छाउनी िभत्र पसे। जब शाऊलले आक्रमण गर ेयो रातमा बस्ने रक्षक
दलको अदला-बदली गनेर् समय िथयो, शाऊल र ितनका सिैनकहरूले
अम्मोनीहरूलाई मध्याह्र भन्दा पिहले न ैहराए। सब ैअम्मोनी सिैनकहरू
िततर-िवतर भए। दइुजना अम्मोनी सिैनक एकसाथ हुने मौका कतै
पाएनन्।

12 तब मािनसहरूले शमूएललाई भने, “ती मािनसहरू कहाँ छन्
जसले शाऊललाई राजाको रूपमा शासन गरकेो हेनर् चाहेनन्। ती
मािनसहरू हाम्रा सामु िझकाईउन्। हामी ितनीहरूलाई माछौर्।”

13 तर शाऊलले भने, “होइन, आज कसलैाई मानर् ु हँुदनै। आज
परमप्रभुले इस्राएलको रक्षा गनर् ु भएको छ।”

14 त्यसपिछ शमूएलले मािनसहरूलाई भने, “आऊ, हामी िगलगाल
जाऊँ। िगलगालमा हामी शाऊललाई फेिर राजाकोरूपमा घोषणा गरौं।”

15 यसरी सब ैिगलगाल गए। त्यहाँ परमप्रभुको अगािड शाऊललाई
मािनसहरूले राजा बनाए। ितनीहरूले परमप्रभुलाई मेलबिल पिन चढाए।
शाऊल र सब ैइस्राएलीहरूले ठूलो हषर्मा उत्सव मनाए।

शमूएललशमूएललेे राजाबारराजाबारे ेबताएबताए

शमूएलले सब ैइस्राएलीहरूलाई भने, “ितमीहरूले भनेको
प्रत्येक कुरा मलेै गर।े ितमीहरू मािथ राजा िनयकु्त गरें। 2

अब ितमीहरूलाई अगुवाई गनर्को िनिम्त राजा हुनुहुन्छ। म
बुढो भएँ तर मेरा छोराहरू ितमीहरूिसत छन्। जब म एउटा ठीटो िथएँ,
त्यस बेला देिख ितमीहरूका अगुवा िथएँ, त्यस बेला देिख ितमीहरूका
अगुवा भएर आएँ। 3 अिहले म यहाँ छु। यिद मलेै कुन ैभूलचुक गरकेो
भए परमप्रभुको अिघ अिन परमप्रभुले चुन्नु भएको राजाअिघ ितमीहरूले
भन्नुपछर् । के मलेै कसकैो गाई अथवा गधा चोरें? कसलैाई ठगे वा कष्ट
पुयार्एँ? के मलेै पसैा अथवा एक जोडी जुत्ता किहले घुस िलएकोछु? यिद
मलेै यस्तो केही गरकेो भए त्यसलाई म सच्याउनेछु।”

4 सब ैइस्राएलीहरूले जवाफ िदए, “होइन! तपाईलें हामी कसलैाई
पिन केही नराम्रो गनर् ुभएन। हामीलाई किहले पिन ठग्नुभएन र केही पिन
िलनुभएन।”

5 शमूएलले इस्राएलीहरूलाई भने, “परमप्रभु र उहाँले चुन्नु भएको
राजा गवाही हुनुहुन्छ। ितमीहरूले जे-जे भन्दछैौ उहाँ दइुजनाले सुन्दै
हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पिन थाहा भयो ितमीहरूले मलाई कुन ैदोष
िदएनौ।” सब ैमािनसहरूले एकसाथ जवाफ िदए, “साँच्चै हो! परमप्रभु नै
गवाही हुनुहुन्छ!”

6 तब शमूएलले मािनसहरूलाई भने, “हो परमप्रभु हाम्रो गवाही
हुनुहुन्छ। परमप्रभुले न ैमोशा र हारूनलाई चुन्नुभयो। अिन उहाँ नै
हुनुहुन्छ जसले ितम्रा िपता-पुखार्हरूलाई िमश्रबाट बािहर ल्याउनु भयो।
7 अब ितमीहरू त्यहाँ खडा होऊ, म ितमीहरूलाई परमप्रभुले ितम्रा
िपता-पुखार्हरू र ितमीहरूका लािग गनर् ुभएका ती राम्रा अथर्हरू बताउँछु।

8 “याकूब िमश्र गए पिछ िमश्र बासीहरूले उसका सन्तानहरूको
जीवनलाई धेर ैकष्टमय बनाए। यसथर् ितनीहरूले परमप्रभुलाई
सहायताको िनिम्त रोइकराइ गर।े परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई पठाउनु
भयो। मोशा र हारूनले ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िमश्रबाट बािहर
िलएर आए अिन यही ठाउँमा बस्ने व्यवस्था िमलाई िदए।

9 “तर ितम्रा िपता-पुखार्हरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागे। यसकारण
परमप्रभुले ितनीहरूलाई सीसराका दास हुन िदनुभयो। सीसरा हासोरका
सेनाका सेनापित िथए। त्यसपिछ परमप्रभुले ितनीहरूलाई पिलश्ती र
मोआबका राजाका हातमा सुिम्पिदनुभयो। ितनीहरू सब ैितम्रा िपता-
पुखार्हरूको िवरूद्ध लडे। 10 तर ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले रँूदै
परमप्रभुलाई सहायता मागे। ितनीहरूले भने, ‘हामीले पाप गयौर्। हामीले
परमप्रभुलाई छाडेर झूटो देवता बाल र देवी अश्तारोतको सेवा गयौर्। अब
हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूबाट बचाउनुहोस्, हामी तपाईकंा सेवक बन्नेछौ।’

11 “यसकारण परमप्रभुले यरूब्बाल, बाराक, ियप्तह अिन शमूएललाई
त्यहाँ पठाउनुभयो। परमप्रभुले ितमीहरूको चारिैतरका शत्रुहरूबाट
ितमीहरूलाई रक्षा गनर् ुभयो यसकारण ितमीहरू सुरिक्षत रह्यौ। 12 त्यस
समयमा पिन अम्मोनीको राजा नाहाश ितमीहरूको िवरूद्ध लड्न आएको
देख्यौ। ितमीहरूले भन्यौ, ‘होइन, हामीहरूमािथ शासन गनेर् राजा नै
चािहन्छ।’ ितमीहरूले यही भन्यौ यद्यिप परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर नै
राजा हुनुहुन्थ्यो। 13 अब ितमीहरूले चुनेका राजा यहाँ छन्। परमप्रभुले
ितमीहरूमािथ राजालाई िनयिुक्त गनर् ुभयो। 14 यिद ितमीहरूले उहाँलाई
सम्मान गयौर् भने परमप्रभुले ितमीहरूको रक्षा गनर् ु हुन्छ। तर ितमीहरूले
परमप्रभुको डर राख्द ैसम्मान गनर् ु पनेर्छ। आदेश पालनगदैर् सेवा गनर् ुपनेर्
छ। उहाँको िवरूद्धमा जाने छैनौ। ितमीहरूका साथ ैितमीहरूलाई शासन
गनेर् राजाले पिन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको अनुशरण गनर् ुपछर् । यिद
ितमीहरूलाई भनेका कुराहरू पालन गछौर् भने परमेश्वरले ितमीहरूलाई
रक्षा गनर् ुहुनेछ। 15 तर यिद परमप्रभुले भनेका ितमीहरूले मानेनौ र
उहाँको िवरूद्धमा गयौ भने, उहाँ पिन ितमीहरू र ितमीहरूका शासकको
िवरूद्धमा जानुहुनेछ।

16 “अब अझ ैचुपचाप उिभएर त्यो अचम्मको कामलाई हेर, जुन
परमप्रभुले ितमीहरूका आँखा अगािड गनर् ुहुनेछ। 17 यो गहँुको फसल
काट्ने समय हो। म परमप्रभुसँग प्राथर्ना गनेर्छु। म उहाँसँग िबजुली
चम्कँद ैपानी पानेर् िबन्ती गनेर्छु। तब ितमीहरूलाई यो थाहा लाग्ने छ िक
ितमीहरूले परमप्रभुको िवरूद्धमा राजा मागेर भूल काम गरकेा छौ।”

1 शमूएल 11:2 189 1 शमूएल 12:17
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18 यसकारण शमूएलले परमप्रभुसँग प्राथर्ना गर।े त्यही िदन
परमप्रभुले मेघ गजर्निसत पानी बषार्उनु भयो। यसकारणले गदार्
मािनसहरू परमप्रभु र शमूएलसँग साह्रै डराए। 19 सब ैमािनसहरूले
शमूएललाई भने, “दया गररे परमप्रभु तपाईकंा परमेश्वरलाई हाम्रो िनिम्त
प्राथर्ना गिरिदनु होस्, तपाईकंा सेवकहरूका िनिम्त हामीहरूलाई नष्ट हुन
निदनु होस्। हामीले धेर ैचोटी पाप गरकेा छौ। हामीले राजा मागेर फेिर
अकोर् पाप थपेका छौं।”

20 शमूएलले जवाफ िदए, “नडराऊ! यो सत्य हो! ितमीहरूले त्यस्ता
नराम्रा कामहरू गयौर्। तर परमप्रभुलाई पछ्उन नछोड। हृदय देिख नै
परमप्रभुको सेवा गर। 21 देवताका मूिर्तहरू केवल मूिर्त मात्र हुन्। त्यसले
ितमीहरूलाई सहायता गदैर्न। यसथर् त्यसको पूजा नगर। देवताका
मूिर्तहरूले न त ितमीहरूलाई सहायता गनर् सक्छन् न त रक्षा न ैगनर्
सक्छन्। ितनीहरू केिह होइनन्।

22 “तर परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूलाई छोडनु हँुदनै। परमप्रभु
ितनीहरूलाई आफ्नो मािनस बनाएर प्रसन्न हुनुहुन्थयो। यसथर् उहाँले
आफ्नो नाउँको खाितर ितनीहरूलाई त्याग्नु हुनेछैन। 23 अिन म
ितमीहरूका िनिम्त प्राथर्ना गनर् छोड्ने छैन। यिद मलेै ितमीहरूका लािग
प्राथर्ना गिरनँ भने परमप्रभु िवरूद्ध मेरो पाप हुनेछ। म ितमीहरूलाई िशक्षा
िदइरहन्छु तािक ितमीहरूले राम्रो र सही जीवन िजउनेछौ। 24 तर
ितमीहरूले परमप्रभुको डर अिन आदर गनैर्पछर् । ितमीहरूको सम्पूणर्
हृदयले परमप्रभुको सेवा हुनुपछर् । उहाँले ितमीहरूका िनिम्त गनर् ुभएको
अचम्मका कायर्हरूलाई सम्झौं। 25 तर यिद ितमीहरूले हठी र लगातार
दषु्ट कायर् गिररह्यौ भनेः परमेश्वरले ितमीहरू र ितमीहरूका राजालाई नष्ट
गनर् ु हुनेछ।”

शऊललशऊललेे पिहलोपिहलो भूलभूल गछगछर्र्नन््

त्यसबेला शाऊलले राजाको रूपमा एक बषर् िवताइसकेका
िथए। जब इस्राएलमा शासन गरकेो दइु बषर् भएको िथयो, 2

ितनले इस्राएलबाट 3,000 पुरूषलाई छाने। त्यसमध्ये
2,000 पुरूष िमकमाशमा बेतेलको पहाडी प्रदेशमा रहनथाले। त्यहाँ
1,000 मािनसहरू िबन्यामीनको अन्तरगत िगबामा जोनाथनिसत
रहनथाले। बाँकी रहेका सिैनकहरूलाई घर पठाइिदए।

3 जोनाथन िगबामा गए र पिलश्तीहरूलाई ितनीहरूकै छाउनीमा
हराए। पिलश्तीहरूले यो सुने। ितनीहरूले भने, “िहब्रूहरूले िवद्रोह गर।े”
शाऊलले मािनसहरूलाई सारा इस्राएल भरी तुरही फुक्न आज्ञा गर ेर

भने, “जे भएको छ िहब्रूहरूले सुनोस्।” 4 सब ैइस्राएलीहरूले यो खबर
सुने। ितनीहरूले भने, “शाऊलले पिलश्तीका अगुवाहरूलाई मार।े अब
भने पिलश्तीहरूले साँच्चै इस्राएलीहरूलाई घृणा गनेर्छन्।”
इस्राएलीहरूलाई शाऊलसँग भेट्नका िनिम्त िगलगालमा बोलाइयो।

5 पिलश्तीहरू इस्राएलिसत लड्नलाई भेला हुनथाले। पिलश्तीहरूसँग
3,000 रथ र 6,000 घोडसवारी िथए। बालुवाका कण िकनारमा थुिप्रए
झैं पिलश्ती सिैनकहरू थुिप्रएका िथए। िमकमाशमा पिलश्तीहरूले
छाउनी हालेका िथए। (िमकमाश बेत-आवेनको पूवर्ितर पछर् ।)

6 इस्राएलीहरूले बुझे िक ितनीहरू खतरामा िथए। ितनीहरूलाई
पिलश्तीहरूले धेरा हालेका िथए अिन ितनीहरू गुफा चकीर्एको चट्टानमा
दगुररे गए कुवा र अरू दलुोहरू ितर लुके। 7 कोही िहब्रूहरू त यदर्न नदी
पार गररे गाद अथवा भागेर िगलाद ितर पुगे। शाऊल भने िगलगालमा नै
िथए। ितनका सम्पूणर् सिैनकहरू डरले कािमरहेका िथए।

8 शमूएलले भने उनी शाऊलिसत िगलगालमा भेट्ने छन्। शाऊलले
सात िदनसम्म पखेर्। तर शमूएल िगलगाल जाँद ैगएनन् यसथर्
शाऊललाई सिैनकहरूले छोड्न शुरू गर।े 9 त्यित बेला शाऊलले भने,
“मेरो िनिम्त होमबिल र मेलबिल जुटाइदेऊ।” त्यसपिछ शाऊलले
होमबिल चढाए। 10 तब शाऊलले बिल भेटी चढाऊन सके, शमूएल
पिन त्यहाँ आइपुगे। शाऊल ितनीलाई भेट्न गए।

11 शमूएलले सोधे, “तपाईलें यो के गनर् ुभयो?”
शाऊलले जवाफ िदए, “धमाधम सिैनकहरूले मलाई छोड्नलागे।

तपाई ंपिन यहाँ हुनुहुन्न िथयो, अिन पिलश्तीहरू िमकमाशमा भिरएका
िथए। 12 मलेै सोचें, ‘पिलश्तीहरू यहाँ िगलगालमा आएर मलाई

आक्रमण गनेर्छन्। मलेै अिहलेसम्म परमप्रभुलाई सहायताको िनिम्त
िबन्ती पिन गिरन। अन्त्यमा बाध्य भएर मलेै होमबिल चढाएँ।’”

13 शमूएलले भने, “तपाईलें मूखर्ता पूणर् काम गनर् ुभयो। तपाईलें
परमप्रभु तपाईकंा परमेश्वरको आदेशको पालन गनर् ुभएन! यिद तपाईलें
परमेश्वरको आदेशको उङ्घन नगरकेो भए परमेश्वरले तपाईकंो पिरवारलाई
सदाको िनिम्त इस्राएलको शासन िदनुहुन्थ्यो। 14 अब तपाईकंो शासन
अझ अिघ बडने छैन। परमप्रभुले यस्तो मािनस खोज्नु भएको िथयो
जसले उहाँको आदेश पालन गछर् । परमप्रभुले उहाँले चाहेको जस्तो
मािनस भेट्टाउनु भएको छ र परमप्रभुले त्यही मािनसलाई आफ्ना
मािनसहरूको प्रमुख बनाउँनु हुनेछ। तपाईलें परमप्रभुको आदेश पालन
गनर् ु भएन यसकारण उहाँले अकोर् नया राजा छान्नु हुनेछ।” 15 त्यसपिछ
शमूएल उठे र िगलगाल छाडेर गए।

िमकमाशकोिमकमाशको ययुदु्धद्ध

शाऊल र उसका केही बँचेका सिैनकहरूले िगलगाल छोडे। ितनीहरू
िबन्यामीनको िगबाितर गए। शाऊलले अिहलेसम्म आफ्ना साथ नछोडने
मािनसहरूको गन्ती गर।े ितनीहरू प्रायः 600 जित रहेछन्। 16

शाऊल, ितनका छोरा जोनाथन र उनीिसत भएका सिैनकहरू िबन्यामीन
कहाँ िगबामा गए।
पिलश्तीहरूले िमकमाशमा छाउनी हालेका िथए। 17 पिलश्तीहरूले

त्यहाँ रहेका इस्राएलीहरूलाई दण्ड िदने िनश्चय गर।े ितनीहरूका
शिक्तशाली सिैनकहरूले आक्रमण शुरू गर।े पिलश्ती सिैनकहरू तीन
भागमा बाँिडएका िथए। पिहलो दल उत्तरितरको ओप्रा जाने सडकबाट
शूआल तफर्  लागे। 18 दोस्रो दिक्षण पूवर् बेथ-होरोन जाने सडक तफर्
लागे तेस्रो दल चािह पूवर्ितरको सीमासम्म पुग्ने सडकितर लागे। यो सडक
सबोइमको बेंसीमा मरुभूिम तफर्  फैिलएर गएको िथयो।

19 इस्राएलका मािनसहरूले फलामका हात हितयार बनाउन
जान्दनैथे। त्यस समय इस्राएलमा लोहार पाइँदनैथ्यो। पिलश्तीहरूले
इस्राएलीहरूलाई फलामको हात हितयार बनाउन िसकाएनन् कारण
इस्राएलीहरू आफैं ले फलामको हात हितयार बनाए भने पिलश्तीहरूलाई
खतरा हुन्छ। 20 पिलश्तीहरूले मात्र हात हितयारमा उध्याउँथे। यिद
इस्राएलीहरूलाई आ-आफ्ना हात हितयार जस्त,ै फाली, कोदालो,
बञ्चरो र हँिसया उध्याउँनु पयोर् भने ितनीहरू पिलश्तीहरू भएको मै
जानुपथ्योर्। 21 पिलश्ती लोहारहरूले फाली र कोदालोमा साँध लगाउन
शेकेलको दइु-ितहाई चाँदी िलन्थे भने बञ्चरो र गोरू धपाउने अकुंसे
िमलाउनलाई शेकेलको एक-ितहाई ंलाग्थ्यो। 22 यसथर् यदु्धका
िदनहरूमा शाऊलका सिैनकिसत न त फलामको तरवार िथयो न त
भाला न।ै खािल शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनिसत फलामको
हितयार िथयो।

23 पिलश्तीहरूको एक दल सिैनकले िमकमाशको बेंसीलाई पूणर्
सुरिक्षत तुल्याइरहेका िथए।

जोनाथनलजोनाथनलेे पिलश्तीहरूमािथपिलश्तीहरूमािथ आक्रमणआक्रमण गछगछर्र्नन््

एक िदन शाऊलका छोरा जोनाथनले ितनका हितयार बोक्ने
यवुकलाई भने, “िंहडे र बेंसीको पल्लो पिट्ट पिलश्तीहरूको
छाउनीमा जाऔ।ं” तर जोनाथनले यो कुरा आफ्ना

िपतालाई भनेन।
2 शाऊल पहाडको िकनारा िमग्रोनमा एउटा अनारको रूखमुिन

बिसरहेका िथए। छेवमैा खला पिन िथयो। शाऊलसँग प्राय 600
मािनसहरू िथए। 3 एकजनाको नाउँ अिहयाह िथयो। अिहया
ईकाबोदका भाइ अहीतूबका छोरा िथए। ईकाबोद पीनहासका छोरा िथए।
पीनहास एलीका छोरा िथए। अिहले एली शीलोमा परमप्रभुको पूजाहारी
िथए। अिहयाह पूजाहारी िथए अिन ितनले एपोद लगाएका िथए।
यी मािनसहरूले जोनाथन गइसकेको कुरा चाल पाएनन्। 4 वाटोको

दवु ैपिट्ट ठूला-ठूला चट्टानहरू िथए। जोनाथनले त्यही बेंसीको बाटो भएर
पिलश्तीहरूको छाउनीमा पुग्ने िनश्चय गर।े बाटोको एकापिट्ट बोसेस नाउँ
भएको एउटा ठूला चट्टान िथयो र अकोर् तफर्  सेन नाउँ गरकेो अकोर् चट्टान
िथयो। 5 एउटा ठूलो चट्टान भने उत्तरितर िमकमाशलाई हेिररहे झैं
देिखन्थ्यो। अकोर् चट्टानले भने दिक्षणितर िगबालाई हेिररहे झैं देिखन्थ्यो।
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6 जोनाथनले आफ्नो हितयार बोक्ने यवुा सहयोगीलाई भने, “आऊ,
ती िवदेशीहरूको छाउनीमा जाऔ। हुन सक्छ, परमप्रभुले ितनीहरूलाई
डराउनको िनिम्त हामीलाई प्रयोग गनर् ुहुनेछ। हामीसँग ज्यादा सिैनक
होस् िक नहोस् परमप्रभुलाई कसलेै रोक्न सक्दनै।”

7 जोनाथनको हितयार बोक्ने यवुकले भन्यो, “तपाईलंाई जे राम्रो
लाग्छ त्यिह गनर् ुहोस्। म त तपाईकंो साथमा छँदछुै।”

8 जोनाथनले भन्यो, “जाऔ! त्यो बेंसीबाट भएर िसध ैपिलश्ती
रक्षकहरू भएितर जाऔ।ं हामी ितनीहरूले देख्ने गरी अिघ बढौं। 9 यिद
ितनीहरूले हामीलाई, ‘ितमीहरू त्यही उिभनु जबसम्म हामी त्यहाँ
आइपुग्दनैौं’ भन्छन् भने हामी जिंहको तहीं उिभनेछौं। हामी अिघ
बढ्दनैौं। 10 तर यिद पिलश्तीहरूले हामीहरूलाई ‘अगािड बढ’ भने,
हामी ितनीहरू भएसम्म चढ्छौं। िकनभने यो परमेश्वरको िचन्ह हो यो
िचन्हको अथर् हुनेछ परमप्रभुले ितनीहरूलाई हराउनु हुनेछ।”

11 यसथर् जोनाथन र ितनका सहयोगी पिलश्तीहरूले देख्ने गरी
उिभए। पिलश्ती रक्षकहरूले भने, “हेर! िहब्रूहरू लुकेको खाल्टोबाट
िनस्केर आउँदछैन्।” 12 िकल्लाको रक्षक पिलश्तीहरूले जोनाथन र
ितनका सहायकलाई कराएर भने, “यहाँ आऊ, ितमीहरूलाई हामी पाठ
िसकाउँने छौं।”
जोनाथनले आफ्नो सहयोगीलाई भन्यो, “पहाड चढ्दा मेरो पिछ

आउनु, परमेश्वरले यसरी िमलाउनु भएको छ िक इस्राएलीहरूले
पिलश्तीहरूलाई हराउने छ।”

13 जोनाथन हात खटु्टा टेकेर पहाडमािथ उके्ल। ितनका सहायक पिन
पिछ लागे। जोनाथन र ितनका सहायकले पिलश्तीहरूलाई आक्रमण
गर।े पिहलो आक्रमणमा ितनीहरूले बीसजना पिलश्तीहरूलाई आधा
एकर जमीनमा मार।े जोनाथनले उसको अघािड आएकाहरूिसत लडाई
गिरन ैरहे। पछािडबाट ितनका सहायक आए अिन घाईतेहरूलाई मार।े

15 मदैान, छाउनीमा र िकल्लामा भएका सब ैपिलश्ती सिैनकहरू
डराउन थाले। यहाँसम्म भयो िक पिलश्तीहरूका वीरभन्दा वीर सिैनक
पिन डराए। जमीन काम्यो र पिलश्ती सिैनकहरू साह्रै न ैडराए।

16 शाऊलका रक्षकहरूले िबन्यामीन देशको िगबामा भएका पिलश्ती
सिैनकहरू चार ैिदशाितर भाग-भाग गरकेो देखे। 17 शाऊलले आफ्ना
छेवमैा भएका सिैनकहरूलाई भने, “सिैनकहरूको गन्ती गर। म यो जान्न
चाहन्छु िक कसले छाउनी छोडे।”
ितनीहरूले गन्ती गर।े छाउनीमा जोनाथन र ितनका सहायक िथएनन्।
18 शाऊलले अिहयाहलाई भने, “परमेश्वरको पिवत्र सन्दकू ल्याऊ!”

(त्यस समय सन्दकू इस्राएलीहरूसँग न ैिथयो।) 19 शाऊल पूजाहारी
अिहयाहसँग कुरा गदैर्िथए। शाऊलले परमेश्वरको सुझाव पिर्खरहेका िथए।
तर पिलश्तीहरूको छाउनीमा होहल्ला र अशान्ती अझ ैबढ्द ैिथयो।
शाऊलको धयैर् खतम भइसकेको िथयो। अन्त्यमा पूजाहारी अिहयालाई
शाऊलले भने, “अब भयो प्राथर्ना गनर् बन्द गर, हात तल झार।”

20 शाऊलले आफ्ना सिैनकहरूलाई एकित्रत पार ेर यदु्धको िनिम्त
िनिस्कए। पिलश्ती सेनाहरू साँच्चै न ैअलमल्ल पिररहेका िथए। ितनीहरूले
एक-अकार्मा ितनीहरूको तरवार िलएर झगडा़ गनर् शुरू गर।े 21 केही
िहब्रूहरू पिन पिलश्तीहरूिसत ितनीहरूका नोकरहरू जस्त ैत्यही
छाउनीमा िथए। ितनीहरूले पिन पिलश्तीहरूलाई आक्रमण गर।े
ितनीहरू पिन इस्राएली शाऊल र जोनाथनिसत िमले। 22 पिलश्ती
सिैनकहरू भाग्द ैछन् भन्ने खबर एप्रैमका पहाडी प्रदेशमा लुकेका सबै
इस्राएलीहरूले सुने। यसलेै ती इस्राएलीहरू पिन यदु्धमा सामेल भएर
पिलश्तीहरूलाई खेद्न थाले।

23 यसरी परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई त्यस िदन रक्षा गनर् ुभयो।
ितनीहरूले बेत-आवेनको पािरसम्म ैलडाँई ंलडे। सब ैसिैनकहरू
शाऊलका साथ िथए त्यहाँ झण्डै 10,000 पुरूष िथए। एप्रैमका पहाडी
देशको प्रत्येक शहरमा यदु्ध फैिलयो।

शाऊललशाऊललेे दोस्रोदोस्रो चोिटचोिट भूलभूल गछगछर्र्नन््
24 त्यस िदन शाऊलले ठूलो भूल गर।े इस्राएलीहरू भोका र थिकत

िथए, कारण शाऊलले शपथ खान लगाएका िथए, शाऊलको शपथ
िथयो, साँझ अिघ कसलेै केही खाने छैन। “अथवा मलेै मेरो शत्रुहरूलाई

परािजत नगरून्जेलसम्म खानेकुरा खाए त्यसलाई दण्ड िदइनेछ।” यसथर्
कुन ैइस्राएली सिैनकले केही खाएनन्।

25 यदु्धको कारणले मािनसहरू जगंलमा गए। ितनीहरूले भुईमा
महको चाको देखे। मह भएसम्म ितनीहरू पुगेर पिन मह खाएनन्। शपथ
तोिडने हुनाले डराए। 27 तर जोनाथनलाई शपथ बार ेकेही थाह िथएन।
जोनाथनले आफ्ना िपताले जबरजस्ती मािनसहरूलाई शपथ खवुाएको
कुरा सुनेका िथएनन्। एउटा लट्टी जोनाथनसँग िथयो। उनले महको
चाकामा लट्टी घुसार ेर लठ्ठीमा मह ल्याएर केही मह खाए र फूिर्तलो
अनुभव गर।े

28 एउटा सिैनकले जोनाथनलाई भन्यो, “तपाईकंा िपताले
मािनसहरूलाई एउटा शपथ खान लगाए। तपाईकंा िपताले
मािनसहरूलाई केही खाएमा दिण्डत गिरने शपथ खवुाए। यसलेै
मािनसहरू भोकभोकै छन्। यसलेै गदार् मािनसहरू कमजोरी भए।”

29 जोनाथनले भने, “मेरो िपताले देशलाई समस्यामा हाल्नुभयो। हेर
त मलेै अिलकित मह चाखेको मात्र िथएँ कस्तो फूिर्तलो भएँ। 30 आज
मािनसहरूले शत्रु पक्षबाट जे-जे भोजन ल्याएका िथए, ती सब खान
पाएका भए कित राम्रो हुन्थ्यो। हामीले अझ धेर ैपिलश्तीहरूलाई मानर्
सक्थ्यौं।”

31 त्यस िदन इस्राएलीहरूले पिलश्तीहरूलाई हराए। ितनीहरू
िमकमाश देिख अय्यालोन सम्मका बाटोभरी लडे। यसलेै मािनसहरू
थिकत र भोका िथए। 32 ितनीहरूले पिलश्तीहरूबाट भेंडा, गाई र
बाछाहरू खोसेका िथए। त्यस बेला इस्राएलका मािनसहरू यित भोका
िथए िक ितनीहरूले ती पशुहरूलाई त्यही जिमनमा मार ेर खाए।
जबसम्म पशुहरूमा रगत िथयो।

33 शाऊललाई एउटा मािनसले भन्यो, “हेनर् ुहोस्! मािनसहरूले
परमप्रभुको िवरूद्धमा पाप गदैर्छन्। ितनीहरूले रगत ैसमेत मासु
खाँदछैन्!”
शाऊलले भने, “ितमीहरूले पाप गदैर्छौ। यहाँ एउटा ठूलो ढुङ्गालाई

पल्टाऊ।” 34 फेिर शाऊलले भने, “मािनसहरूलाई गएर भन िक प्रत्येक
मािनसले साँढे र भेंडा िलएर मकहाँ आओस्। यहाँ ितनीहरूले आफ्ना
साँढे र भेंडा मानर् ुपछर् । परमप्रभु िवरूद्ध पाप काम नगर! रगत ैसमेतको
मासु नखाओ।”
त्यस रात प्रत्येकले आ-आफ्नो पशुहरू ल्याएर त्यहाँ मार।े 35

शाऊलले परमप्रभुको िनिम्त वेदी बनाए। शाऊल आफैं ले वेदी बनाउन
शुरू गर।े

36 शाऊलले भने, “आज राती हामी पिलश्तीहरूलाई लखेट्ने छौं।
हामीले ितनीहरूबाट प्रत्येक बस्तु खोस्ने छौं। हामीले ितनीहरू सबलैाई
मानेर् छौं।”
सिैनकहरूले जवाफ िदए, “तपाईलंाई जे राम्रो लाग्छ, त्यही गनर् ुहोस्।”
तर पूजाहारीले भने, “परमेश्वरलाई सोध।”
37 यसकारण शाऊलले परमेश्वरलाई सोधे, “के म पिलश्तीहरूलाई

पछ्याउँद ैखेदौं? के मलाई पिलश्तीहरूलाई हराउन िदनुहुन्छ?” तर
परमेश्वरबाट कुन ैजवाफ आएन।

38 यसले गदार् शाऊलले भने, “सब ैनेताहरूलाई मेरो समक्ष बोलाउनु,
आज कसले पाप काम गयोर्, बुझौ। 39 म इस्राएलको रक्षा गनेर्
परमप्रभुको शपथ खाँद ैयो प्रितज्ञा गछुर् , यहाँ सम्म िक मेरो छोरा
जोनाथनले न ैपाप गरकेो छ भने पिन छोिडने छैन मनेर् छ।” तर कसलेै
पिन उनलाई केही भनेनन्।

40 यसकारण शाऊलले सब ैइस्राएलीहरूलाई भने, “ितमीहरू सबै
एकितर उिभनु। म र मेरो छोरा जोनाथन अकोर्ितर उिभन्छौ।”
सब ैसिैनकले भने, “तपाईकंो जो इच्छा हजुर।”
41 तब शाऊलले प्राथर्ना गनर् लागे, “परमप्रभु, इस्राएलको परमेश्वर,

तपाईलें दासलाई आज िकन जवाफ िदनुभएन, यिद मलेै अथवा मेरो
छोरा जोनाथनले कुन ैपाप गरकेो भए परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर
ऊरीम िदनुहोस्। यिद तपाईकंा इस्राएली मािनसहरूले पाप गरकेा भए
तुम्मीम िदनुहोस्।”
यस प्रकारले शाऊल र जोनाथन चुिनएका िथए अन्य मािनसहरू

चुिनएका िथएनन्। 42 शाऊलले भने, “अब म र मेरो छोरामा कसलाई
दोष िदनु पनेर् हो? को दोषी हो?” जोनाथन चुिनएका िथए।

43 शाऊलले जोनाथनलाई भने, “मलाई भन्, तलेै के गिरस्।”
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जोनाथनले शाऊललाई भन्यो, “मलेै अिल कित लट्टीमा लागेको मह
चाखें। यित्तले न ैम मनर् ु पनेर्?”

44 शाऊलले भने, “यिद मलेै गरकेो प्रितज्ञा पूरा गिरनँ भने परमेश्वरले
मलाई खूब ैनराम्रो गनर् ुहुनेछ। यसथर् जोनाथन मनैर् पछर् ।”

45 तर सब ैसिैनकाहरूले भने, “आज जोनाथनले इस्राएललाई
िवजयी गरायो। के जोनाथन मनैर् पनेर्? होइन! हामी जीिवत परमेश्वरको
नाउँमा शपथ खान्छौ िक जोनाथनलाई कसलेै हािन गनर् सक्दनै, उसको
िशरको एउटा केशसम्म कसलेै हल्लाउन सक्ने छैन। परमेश्वरले आज
पिलश्तीहरूसँगको यदु्धमा जोनाथनलाई सहायता गनर् ुभएको छ।” यसरी
मािनसहरूले जोनाथनलाई बचाए। ितनलाई मृत्यदुण्ड िदइएन।

46 शाऊलले पिलश्तीहरूलाई खेदेनन्। पिलश्तीहरू आफ्न ैठाउँमा
फिर्कए।

शाऊलशाऊल इस्राएलकाइस्राएलका शत्रुसशत्रुसँँगग लडलडेे
47 शऊलले इस्राएलमा पूरा अिधकार जमाए। शाऊल इस्राएल

विरपिरका शत्रुहरूिसत लडे। शाऊल मोआबी, अम्मोनी, एदोमी,
सीबाका राजा र पिलश्तीहरूसँग लडे। जहाँ-जहाँ गएर लडे शाऊलले
इस्राएलका शत्रुहरूलाई हराए। 48 शाऊल अत्यन्त ैसाहसी िथए।
शाऊलले इस्राएलका मािनसहरूबाट सामान चीज-बीज खोस्न
खोज्नहरूको हातबाट पिन इस्राएलीहरूलाई बचाए, शाऊलले यहाँ सम्म
िक अमालेकीहरूलाई पिन हराए।

49 शाऊलको छोराहरू जोनाथन, ियश्वी र मल्कीशूअ िथए।
शाऊलकी जेठी छोरीको नाउँ मेराब र कान्छी छोरीको नाउँ मीकल
िथयो। 50 शाऊलकी पत्नीको नाउँ अहीनोम िथयो। अहीनोमचािह
अहीमासकी छोरी िथइन्।
शाऊलका सेनापित नेरका छोरा अबनेर िथए। नेरचािंह शाऊलका

काका िथए। 51 शाऊलका िपता कीश र अबनेरका िपता नेरचािह
अबीएलका छोराहरू िथए।

52 शाऊल जीवनभरी न ैसाहसी िथए। पिलश्तीहरू िवरूद्ध किठन
यदु्ध लडे। जिहले पिन कुन ैवीरलाई देखेमा शाऊलले आफ्नो सिैनक
दलमा त्यसलाई सामेल गथेर् र आफ्नो छेवमैा राखेर राजाको रक्षक
बनाउँथे।

शाऊललशाऊललेे अमालअमालेेकीहरूलाईकीहरूलाई नष्टनष्ट गरगरेे

एक िदन शमूएलले शाऊललाई भने, “परमप्रभुले मलाई
उहाँका इस्राएली मािनसहरूको राजाको रूपमा ितमीलाई
अिभषेक गनर् पठाउनु भएको िथयो। अब परमप्रभुको भनाइ

सुन। 2 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘जब इस्राएलीहरू िमश्रबाट
बािहर आए तब अमालेकीहरूले ितनीहरूलाई कनान जानलाग्दा रोक्ने
चेष्टा गर।े अमालेकीहरूले जे गर ेमलेै देखे। 3 अब गएर
अमालेकीहरूिसत यदु्ध गर। अमालेकीहरूिसत जे जित छ सम्पूणर् रूपले
नष्ट गर। कसलैाई िजउँदो नछाड। ितमीहरूले ती सबलाई मानर् ु पछर् , लोग्ने
मािनसहरू होस् िक स्त्रीहरू केटा-केटीहरू होस् िक काखका नानी।
सबलाई मार गाई-गोरू, भेंडा ऊँट गधा केही बाँकी नराख।’”

4 शाऊलले सब ैसेनाहरूलाई तेलमैमा भेला गराए। त्यहाँ 2,00,000
पदैल सेना र 10,000 अन्य मािनसहरू िथए। यसमा यहूदाका
मािनसहरू पिन िथए। 5 त्यसपिछ शाऊल अमालेक शहरितर लागे र
बेंसीमा पखेर्र बसे। 6 शाऊलले केनीहरूलाई भने, “ितमीहरू सबलेै
अमालेकीहरूलाई छोडी देऊ। म ितमीहरूलाई अमालेकीहरूिसत
मािर्दन। कारण ितमीहरूले िमश्रबाट आउँदा इस्राएलीहरूलाई दया गरकेा
िथयौ।” यसपिछ केनीहरूले अमालेकीहरूलाई छोडे।

7 शाऊलले अमालेकीहरूलाई हराए, ितनले हवीलाबाट शूरतक
िमश्रको सीमानासम्म अमालेकीहरूलाई खद्द ैगए। 8 शाऊलले
अमालेकीहरूका राजा अगागलाई िजउँद ैपके्र र अगागका सबै
सिैनकलाई मार।े 9 शाऊल र इस्राएली सिैनकहरूले सम्पूणर् कुराहरू
नष्ट गदार् नराम्रो मन गर।े यसथर् ितनीहरूले अगागलाई मारनेन् र बिलया
गाईहरू राम्रा जातका भेंडा र पाठाहरू पिन बचाएर राखे। राख्न योग्यका
सामानहरू राखेर काम नलाग्ने जित नष्ट गर।े

शमूएललशमूएललेे शाऊलबाटशाऊलबाट भएकोभएको पापपाप बताइिदएबताइिदए

10 शमूएलले परमप्रभुबाट खबर पाए। 11 परमप्रभुले भन्नुभयो,
“शाऊलले मलाई पछ्याउन छोडीिदयो। यसथर् म शाऊललाई राजा
बनाएर आफैं  दःुखी छु। म जे भन्छु त्यसले त्यो गदैर्न।” शमूएल धेरै
िरसाए र रातभरी परमप्रभुिसत प्राथर्ना गर।े

12 शमूएल भोिलपल्ट िबहान चाँडै न ैउठे र शाऊललाई भेट्न गए।
तर मािनसलहरूले शमूएललाई भने, “शाऊल यहूदाको कमेर्ल भन्ने
ठाउँमा गएका छन्। शाऊल त्यहाँ उसको सम्मानमा एउटा स्मारक
स्थािपत गनर् गएका छन्। त्यसपिछ धेर ैठाउँ भ्रमण गररे ितनी अन्त्यमा
िगलगाल जानेछन्।”
त्यसपिछ शमूएल शाऊल भएको ठाउँमा गए। अमालेकीहरूबाट

िलएका चीजिबजको पिहलो अशं शाऊलले भेंटीको रूपमा चढाए,
शाऊलले ितनीहरूलाई परमप्रभुको अिघ एउटा होमबिल जस्त ैचढाए।
13 शमूएल शाऊलको निजक गए। शाऊलले स्वागत जनाएर भने,
“परमप्रभुको आशीवार्द तपाईमंा रहोस्। मलेै परमप्रभुको आज्ञा पालन
गरें।”

14 शमूएलले भने, “त्यसो हो भने म यो के सुन्दछुै। िकन मलेै भेंडा र
पशुहरूको आवाज सुनेको?”

15 शाऊलले भन्यो, “सिैनकहरूले अमालेकीहरूबाट पशुहरू िलए।
सिैनकहरूले राम्रा भेंडा र पशुहरू परमप्रभु तपाईकंो परमेश्वरमा
बिलचढाउन भनेर बचाए। तर हामीले अरू सब ैचीज नष्ट पायौर्।”

16 शमूएलले शाऊललाई भने, “चुप लाग! िहजो राती परमप्रभुले
मलाई के भन्नुभयो त्यो म तपाईलंाई बताउनेछु।”
शाऊलले भने, “ठीक छ, के भन्नु भयो भन्नुहोस्।”
17 शमूएलले भने, “िवगतमा, तपाईलें आफैं लाई तुच्छ सम्झनु

हुन्थ्यो। तर त्यसपिछ तपाई ंइस्राएलका कुलहरूका अगुवा हुनुभयो।
इस्राएलको राजाको रूपमा परमप्रभुले तपाईलंाई चुन्नुभयो। 18

परमप्रभुले तपाईलंाई एउटा िवशेष सेवाकायर्को िनिम्त पठाउनु भयो।
परमप्रभुले भन्नुभयो, ‘अमालेकीहरूकहाँ जाऊ, अिन ितनीहरूलाई नष्ट
पार िकनभने ितनीहरू खराब मािनस हुन्।’ 19 तपाईलें परमप्रभुको कुरा
सुन्नु भएन। िकन तपाईलें ती चीजहरू राख्न चाहनुहुन्छ। तपाईकंो यो
कायर् परमप्रभुको इच्छा िवरूद्धको कायर् भयो।”

20 शऊलले भने, “तर मलेै त परमप्रभुको सब ैकुरा मानें मलाई जहाँ
पठाउँनु भयो त्यहीं गएँ। मलेै अमालेकीहरू सबलैाई नष्ट गर।े मलेै खाली
साथमा एकजना मािनस ल्याएँ ितनीहरूका राजा अगाग। 21 िगलगालमा
परमप्रभु तपाईकंा परमेश्वरलाई बिल चढाउन भनेर। सिैनकहरूले राम्रा-
राम्रा भेंडा र पशुहरू िलए।”

22 शमूएलले जवाफ िदए, “परमप्रभुलाई के ले खशुी पाछर्  होमबिल र
बिलदानहरू चढाएर िक उहाँको आज्ञालाई पालन गररे? उहाँलाई बिल
भेट िदएर भन्दा उहाँको प्रत्येक आदेशलाई पालन गनर् ु राम्रो हो। भेंडाको
बोसो चढाउनु भन्दा पिहले परमेश्वरको वचन सुन्नु न ैराम्रो हो। 23 आज्ञा
पालन नगनर् ु चािह तन्त्र-मन्त्रको पाप जस्त ैहो। हठी स्वभावको हुनु र
आफ्न ैइच्छानुसार िहँड्नुचािहँ मूिर्त पूजा गर ेझैं पाप हो। तपाईलें
परमप्रभुको आज्ञा मान्न इन्कार गनर् ुभयो। यही कारणले, अब परमप्रभुले
पिन तपाईलंाई राजाको रूपमा इन्कार गनर् ुभयो।”

24 शाऊलले शमूएललाई भने, “मलेै पाप गरें। मलेै परमप्रभुको आज्ञा
तपाईलें भन्नु भए जस्त ैगिरनँ। म मािनसहरूिसत साह्रै डराएँ अिन
ितनीहरूले जे भने माने। 25 अब म िबन्ती गदर्छु यो पाप गरकेो िनिम्त
मलाई क्षमा गिरिदनुहोस्। मितर फिर्कनु होस्, यसकारण म परमप्रभुको
आराधाना गनर् सकौं।”

26 तर शमूएलले शाऊललाई भने, “म तपाईसँंग जाँिदन। तपाईलें
परमप्रभुको वचनलाई उलघंन गनर् ुभयो अिन अिहले परमप्रभुले पिन राजा
अस्वीकार गिरिदनुभएको छ।”

27 जब शमूएले शाऊललाई छोडेर िंहड्न खोजे, शाऊलले शमूएलको
खास्टोको िकनार समाते र त्यो च्याितयो। 28 शमूएलले शाऊललाई
भने, “जसरी तपाईलें मेरो खास्टो च्याित िदनुभयो। यसरी न ैपरमप्रभुले
आज इस्राएलको राज्य तपाईबंाट च्यात्नु भएकोछ। परमप्रभुले
इस्राएलको राज्य तपाईकंो साथीहरू मध्ये एकजनालाई िदनुभयो। त्यो
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मािनस तपाई ंभन्दा असल छ। 29 परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर
हुनुहुन्छ। परमप्रभु शाश्वत हुनुहुन्छ। परमप्रभु न त झूटो बोल्नु हुन्छ न त
िवचार बदल्नु हुन्छ। परमप्रभु मािनस जस्त ैिछन-िछनमा िवचार बदल्ने
हुनुहुन्न।”

30 शाऊलले भने, “ठीक छ, मलेै पाप गरें। दया गरी मिसत
आइिदनुहोस्। इस्राएलका नेताहरू र मािनसहरूका अिघ मेरो केही इज्जत
रािखिदनु होस्। मिसत आइिदनु होस्। तािक म परमप्रभु तपाईकंो
परमेश्वरलाई आराधना गनर् सकँु।” 31 शमूएल शाऊलसँग गए अिन
शाऊलले परमप्रभुलाई आराधना गर।े

32 शमूएलले भने, “अमालेकीहरूका राजा अगागलाई मेरो सामु
ल्याऊ।”
अगागलाई शमूएलको अिघ ल्याइयो। साङ्गलाले बाँिधएको अगागको

मनमा िथयो, “मलाई िनश्चय पिन मादैर्नन् होला भनेर।”
33 तर शमूएलले अगागलाई भने, “तेरो तरवारले नानीहरूलाई

आमाको काखबाट खोस्यो। त्यसकारण अब तेरो आमाले ितनका छोरा-
छोरीहरू गुमाउने छन्।” यित भनेर िगलगालमा परमप्रभुको अिघ
शामूएलले अगागलाई टुक्रा-टुक्रा बनाएर कािटिदए।

34 त्यसपिछ शमूएल त्यहाँबाट िंहडे र रामा गए। शाऊल चािह िगबामा
आफ्नो घर फकेर् । 35 त्यसपिछ शमूएलले शाऊललाई जीवनभरी किहले
भेटेनन्। शमूएल शाऊलसँग साह्रै दःुखी िथए। परमप्रभु पिन शाऊललाई
इस्राएलका राजा बनाएकोमा दःुखी हुनुहुन्थ्यो।

शमूएलशमूएल बबेेतलतलेेहहेेमम जान्छन्जान्छन्

परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुहुन्छ, “कित िदन शाऊलको
िनिम्त दःुखीत भइरहन्छस्? शाऊललाई मलेै इस्राएलको
राजपदबाट हटाइसकें  तर ैपिन त्यसको दःुख मािनरहन्छस्।

तँिसत भएको सींङ तेलले भर र बेतलेहेम जा। म तँलाई बेतलेहेमको
ियश ैनाउँको मािनसकहाँ पठाउँदछुै। ियश ैबेतलेहेममा बस्छ। मलेै त्यसकै
एकजना छोरालाई नयाँ राजाको रूपमा चुनें।”

2 शमूएलले भने, “यिद म गएँ भने यो समाचार शाऊलले सुन्ने छ र
मलाई मानेर् छ।”
परमप्रभुले भन्नुभयो, “बेतलेहेममा जा साथमा एउटा बाछा पिन लानु र

भन्नु, ‘परमप्रभुलाई बिल चढाउन आएको।’ 3 ियशलैाई बिल चढाउन
बोलाउनु। त्यसपिछ म तँलाई के गनर् ु पछर्  भन्ने छु। तैंले त्यस मािनसलाई
अिभषेक गनर् ु जुन म तँलाई देखाउँनेछु।”

4 शमूएलले त्यस ैगर ेजो परमप्रभुले ितनलाई गनर् ु भन्नु भएको िथयो।
शमूएल बेतलेहेम गए। बेतलेहेमका बूढा-प्रधानहरू डरले कामे।
ितनीहरूले शमूएललाई भेटे र सोधे, “के तपाई ंशािन्त पूवर्क आउँनु
भयो?”

5 शमूएलले भने, “ज्यू, म शािन्त पूवर्क आएँ। म परमप्रभुलाई
बिलदान चढाउन आएको हँु। तपाईहंरू पिन पूजाका िनिम्त तयार भएर
बिलदान चढाउन मिसत आउनु होस्।” शमूएलले ियश ैर ितनका
छोराहरूलाई तयार पार।े त्यस पिछ शमूएलले ितनीहरूलाई बिलदान
चढाउन बोलाए।

6 जब ियश ैर ितनका छोराहरू आइ पुगे, शमूएलले एलीआबलाई
देखे। शमूएलले सोचे, “िनश्चय पिन परमप्रभुले छान्नु भएको मािनस ियनै
हुनु पछर् ।”

7 तर परमप्रभुले शमूएललाई भन्नु भयो, “एलीआब अग्लो र सुन्दर छ।
तर यस्तो िवचार गनर् ु हुदनै। परमेश्वरले ती चीजहरू हेनर् ु हुन्न जो
मािनसहरूले हेछर्न्। मािनसले बािहरी रूप मात्र हेछर् , तर परमप्रभुले
उसको हृदय हेनर् ुहुन्छ। एलीआब त्यो ठीक मािनस होइन।”

8 त्यसपिछ ियशलेै ितनका दोस्रो छोरा अबीनादाबलाई बोलाए।
अबीनादाब शमूएलकै छेउ भएर िंहडे। तर शमूएलले भने, “होइन,
यसलाई पिन परमप्रभुले चुन्नु भएको छैन।”

9 त्यसपिछ ियशलेै शम्मालाई शमूएलको छेउमा बोलाए। तर
शमूएलले भने, “होइन, यसलाई पिन परमप्रभुले चुन्नु भएको होइन।”

10 ियशलेै सातौं छोरा देखाए। तर शमूएलले ियशलैाई भने,
“परमप्रभुले ियनीहरू मध्ये कसलैाई पिन चुन्नु भएको छैन।”

11 शमूएले ियशलैाई सोधे, “के तपाईकंा छोराहरू यित न ैहुन्?”

ियशलेै भने, “होइन अकोर् छोरा छ सब भन्दा कान्छो, तर अिहले भेंडा
चराउँदछै।”
शमूएलले भने, “उसलाई यहाँ तुरून्त ैिलन पठाऊ। ऊ नआउँन्जेल

सम्म हामी खान बस्ने छैनौं।”
12 ियशलेै कान्छो छोरा िलन तुरून्त ैकसलैाई पठाए। त्यो छोरा हेदैर्

राम्रो िथयो, रातो वणर्को यवुक। ऊ साँच्चै सुन्दर िथयो।
परमप्रभुले शमूएललाई भन्नु भयो, “उठेर उसलाई अिभषेक गर। त्यिह

एउटा हो।”
13 शमूएलले सींङबाट तेल िनकालेर ियशकैो कान्छा छोराको िशरमा

दाजूहरूका अगाडी त्यो खन्याई िदए। परमप्रभुको आत्मा एकदमै
शिक्तको साथ दाऊदमािथ त्यस िदन देिख उित्रयो। त्यस पिछ शमूएल
रामा घरितर फकेर् ।

शाऊललाईशाऊललाई ददुषु्टष्ट आत्मालआत्मालेे सताउनसताउन थाल्योथाल्यो

14 परमप्रभुको आत्माले शाऊललाई त्यािग िदयो। परमप्रभुले दषु्ट
आत्मा शाऊल कहाँ पठाउँनु भयो। त्यसले शाऊललाई साह्रै सतायो।
15 शाऊलको नोकरले भन्यो, “परमेश्वरद्वारा पठाउँनु भएको दषु्ट
आत्माले तपाईलंाई साह्रै दःुख िदयो। 16 हामीलाई आदेश िदनुहोस्
हामीले कुन ैत्यस्तो व्यिक्त खोज्न सकौं जसले वीणा बजाउन सक्छ।
यिद परमप्रभुबाट आएको त्यस दषु्ट आत्माले तपाईलंाई सताउन थालेछ
भने त्यस मािनसले वीणा बजाउन थाल्नेछ र तपाईलंाई आराम अनुभव
हुनेछ।”

17 शाऊलले नोकर-चाकरहरूलाई भने, “एउटा मािनसलाई मेरो
िनिम्त खोज जसले असल तिरकाले सँगीत बजाउँछ। त्यसलाई म कहाँ
ल्याऊ।”

18 एउटा नोकरले भन्यो, “एउटा ियश ैनाउँका मािनस छन्।
बेतलेहेममा बस्छन्। मलेै देखेको छु ियशकैो छोरा। उसले कसरी वीणा
बजाउनु पछर्  जान्दछ। ऊ साह्रै वीर र यदु्ध गनर् जान्दछ। ऊ साह्रै फुिर्तलो
र सुन्दर छ। परमप्रभु पिन उसकैो साथ हुनुहुन्छ।”

19 यसकारण शाऊलले समाचार िदने मािनसलाई ियशकैहाँ पठाए।
ितनीहरूले ियशलैाई भने, “ितम्रो दाऊद नाउँको छोरा छ। जसले ितम्रा
भेंडाहरू चराउँछ। उसलाई मकहाँ पठाऊ।”

20 ियशलेै शाऊलका िनिम्त उपहारको बन्दोबस्त गयोर्। ियशलेै
उपहारको रूपमा एउटा गधा, केही रोटी, एक मशक दाखरस र एउटा
बाख्राको पाठो तयार पायोर्। ियशलेै ती चीजहरू दाऊदका साथ लगाएर
शाऊल कहाँ पठायो। 21 यसरी दाऊद शाऊल कहाँ गयो र ितनका
अगािड हािजर भयो। शाऊलले दाऊदलाई धेर ैप्रेम गर।े दाऊद
शाऊलको अस्त्र बोक्ने सहयोगी भए। 22 शाऊलले ियशलैाई खबर
पठाए, “दाऊद बसेर मेरो सेवा गरोस्। ऊ मलाई असाध्य ैमन पयोर्।”

23 जब परमेश्वरले पठाएको दषु्ट आत्माले शाऊललाई दःुख िदन
थाल्थ्यो, दाऊदले हातमा वीणा िलएर बजाउँन थाल्दथे र दषु्ट आत्माले
शाऊललाई छोिड हाल्थ्यो र शाऊल असल हुन्थे।

गोल्यतकोगोल्यतको इस्राएलीइस्राएली मािथमािथ चुनौतीचुनौती

पिलश्तीहरूले आफ्ना सिैनकहरूलाई यदु्धको िनिम्त भेला
गराए। ितनीहरू यहूदा िस्थत सोकोहमा भेला भए।
ितनीहरूको छाउनी सोकोह र अजेकाको बीचमा

एपेसदम्मीम नाउँका शहरमा िथयो।
2 शाऊल र इस्राएली सिैनकहरू पिन एक ठाउँमा भेला भए।

ितनीहरूको छाउनी एला बेंसीमा िथयो। शाऊलका सिैनकहरूले पिंक्त
बाँधे पिलश्तीहरूिसत यदु्ध गनर् तयार िथए। 3 पिलश्तीहरू एउटा पहाड
मािथ िथए, र इस्राएलीहरू अकोर् पहाड मािथ िथए। दवु ैपक्षका बीचमा
बेंसी िथयो।

4 पिलश्तीहरूको गोल्यात नाउँ भएको एउटा वीर योद्धा िथयो।
गोल्यात गात िनवासी िथयो। गोल्यात झण्डै नौ फीट अग्लो िथयो।
गोल्यत पिलश्तीहरूका छाउनीबाट बािहिरयो। 5 िशरमा काँसाको टोपी
लगाएको िथयो। शरीरमा माछाको कत्ला जस्त ैकवच कोट लगाएको
िथयो। त्यो रक्षा कवच काँसाको न ैिथयो यसको ओजन 5,000
शेकेलको िथयो। 6 गोल्यतले खटु्टाितर पिन काँसाकै कवच लगाएको
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िथयो। काँसाकै भाला िपठ्यूँमा बोकेको। 7 भालाको लट्टी जुलाहाको
लुगा बुन्ने डण्डा जत्रो िथयो। भालाको ओजन 600 शेकेलको िथयो।
गोल्यतको हात-हितयार बोक्ने ितनको अिघ-अिघ िहँड्थ्यो।

8 प्रत्येक िदन गोल्यत बािहर िनस्कन्थ्यो र इस्राएली सिैनकहरूलाई
चुनौती िदन्थ्यो। उसको चुनौित िथयो, “िकन ितमीहरूले यदु्धको िनिम्त
पिंक्त कसेको? ितमीहरू शाऊलका नोकर हौ म त पिलश्ती हँु। एउटा
मािनस छानेर मेरो िवरूद्धमा लडनलाई पठाऊ। 9 यिद त्यस मािनसले
मलाई मायोर् भने तब हामी सब ैपिलश्तीहरू ितमीहरूका दास बन्नेछौ। तर
यिद मलेै त्यस मािनसलाई मार ेभने मलेै िजतेको हुनेछ र ितमीहरू हाम्रो
दास हुनेछौ। ितमीहरूले हाम्रा सेवा गनर् ुपछर् ।”

10 पिलश्तीले यसो पिन भन्यो, “आज म इस्राएली सेनाहरूलाई िगल्ला
गछुर् । एउटा मािनस पठाइदेऊ तािक म त्यसिसत लड्न सकँु।”

11 शाऊल र इस्राएली सिैनकहरूले पिलश्तीले भनेको यी सब सुन्थे
र साह्रै डराउँथे।

दाऊददाऊद रणभूिममारणभूिममा जान्छन्जान्छन्

12 दाऊद ियशकैा छोरा िथए। ियश ैइफ्रातीका छोरा िथए जो
बेतलेहेमको, यहूदाका िथए। ियशकैा आठजना छोराहरू िथए। शाऊलका
समयमा ियश ैबूढा भइसकेका िथए। 13 ियशकैा जेठा, मािहला र
सािंहला छोराहरू शाऊलिसत रणभूिममा गएका िथए। जेठा छोराको
नाउँ एलीआब िथयो। मािहला छोराको नाउँ अबीनादाब र साँिहला
छोराको नाउँ शम्मा िथयो। 14 दाऊद चािंह कान्छो छोरा िथए। जेठा,
मािहला र साँिहला चािंह शाऊलको सेनामा िथए। 15 कान्छा छोरा
दाऊद शाऊलको छाउनी र बेतलेहेममा आफ्ना िपताका भेंडाहरू
हेरचाह गनर् आउने जानेगथेर्।

16 त्यो पिलश्ती गोल्यत प्रत्येक िदन िबहान ैबेलुकी इस्राएलीहरूका
छाउनीमा आएर ठट्टा गथ्योर्। 40 िदनसम्म त्यसले सधैँ त्यस्त ैगयोर्।

17 एक िदन ियशलेै दाऊदलाई भने, “यस फुलर् ुङमा चार पाथी (एक
एपा) िचउरा र दशवटा रोटी छन् ितम्रा दाज्यूहरूलाई छाउनीमा लिग
देऊ। 18 यो 10 टुक्रा पनीर पिन िलए जाऊ। ितम्रा दाज्यूहरूको
1,000 सेनाको समूहलाई आदेश गनेर् अिधकारीलाई देऊ। दाज्यूहरूले
के गदैर् छन् हेर। दाज्यूहरू ठीक-ठाक न ैछन् भन्ने प्रमाण पिन िलएर
आउनु। 19 ितम्रो दाज्यूहरू र सब ैइस्राएली सिैनकहरू शाऊलिसत
एला बेंसीमा छन्। ितनीहरू त्यहाँ पिलश्तीहरूसँग लड्दछैन्।”

20 िबहान ैदाऊदले अकोर् एउटा गोठालोलाई भेंडाहरू िजम्मा लगायो।
दाऊदले भोजन िलयो र ियशलेै भने अनुसार िंहड्यो। दाऊदले गाडा
सोझ ैछाउनीमा िलएर गयो। सिैनकहरू यदु्ध पिंक्तमा गएका िथए अिन
यदु्ध गनर् लागे झैं हल्ला गिररहेका िथए। 21 इस्राएली र पिलश्ती
दवुिैतरका सिैनकहरू यदु्ध गनर् तयार रहे।

22 दाऊदले भोजन र सामानहरू भण्डारकेो हातमा सुिम्पयो र
इस्राएली सिैनकहरू भए ितर अगािडको पिंक्तमा दगुयोर् अिन आफ्नो
दाजूहरूको िवषयमा सोध्यो। 23 जस्तो दाऊदले आफ्ना दाज्यूहरूसँग
कुरा गरकेो बेला त्यो शे्रष्ठ योद्धा पिलश्ती गोल्यत पिलश्ती सिैनकबाट
िनस्केर आयो। गोल्यतले सधैँ झैं इस्राएलीलाई गाली िदन थाल्यो।
दाऊदले पिन गोल्यातले भनेको कुरा सुन्यो।

24 इस्राएली सिैनकहरू त गोल्यतलाई देखे पिछ भाग्न थाले। सब ैनै
भयिभत िथए। 25 एकजना इस्राएलीले भने, “त्यसलाई देख्यौ त्यसले
के गिररहेछ राम्ररी हेर? त्यो गोल्यत घिर-घिर आएर इस्राएलीहरूलाई
यसरी न ैगाली गछर् । जसले यसलाई माछर्  त्यो धेर ैधनी हुनेछ। राजा
शाऊलले धेर ैसम्पित्त िदनुहुनेछ। शाऊलले उसकी छोरी पिन िववाह
गनर् िदनेछन् जसले त्यसलाई मानर् सक्छ। शाऊलले उसको पिरवारलाई
इस्राएलमा स्वतन्त्र बनाउनेछन्।”

26 दाऊदले छेवकैा मािनसलाई सोध्यो, “त्यसले के भन्यो? यिद
कसलेै यो पिलश्तीलाई माछर्  अिन इस्राएलको इज्जत बचाउँछ भने एउटा
िवदेशी मात्र त हो, उसले के इनाम पाउनेछ? यो गोल्यत के हो र?
गोल्यत एकजना पिलश्ती भन्दा बढी केही होइन। त्यसले यो के
सोिचरहेछ? उसले जीिवत परमेश्वरका सिैनकहरूलाई धम्काउन सक्छ।”

27 यसलेै इस्राएलीहरूले गोल्यतलाई मानेर्को इनामबार ेदाऊदलाई
बताउँछन्। 28 दाऊदका जेठा दाज्यू एलीआबले दाऊद सिैनकहरूिसत

बात गदैर् गरकेो सुने। एलीआब दाऊदसँग िरसाउँछ। एलीआबले
दाऊदलाई भग्ने, “तँ यहाँ िकन आइस्? भेंडाहरू मरुभूिममा कसलाई
छोडेर आइस्? तँ यहाँ आउनुको कारण मलेै जाने। तँलाई जे गनर्
पठाइएको हो त्यो गनर् तँ चाहँदनैस्। तँ यहाँ खािल यदु्ध हेनर्लाई मात्र
आउन चाहिन्थस्।”

29 दाऊदले भन्यो, “मलेै त्यस्तो के गरें र? मलेै कुन ैनराम्रो काम
गिरनँ म खािल कुरा गदैर् िथएँ।” 30 दाऊद चारिैतर दौिडएर अरू
सेनाहरूिसत त्यही प्रश्नहरू सोध्न थाल्यो। ितनीहरूले पिन दाऊदलाई
त्यही पिहले कै जस्तो उत्तर िदए।

31 केही मािनसहरूले दाऊदलाई कुरा गदैर् गरकेो सुने। ितनीहरूले
दाऊदलाई शाऊल कहाँ पुयार्एर दाऊदले गरकेो कुरा सबलैाई सुनाए।
32 दाऊदले शाऊललाई भन्यो, “त्यस पिलश्ती गोल्यतको कारण
तपाई ंहतास नहुनुहोस्। म तपाईकंो सेवक हँु। त्यस पिलश्तीसँग म लड्ने
छु।”

33 शाऊलले भने, “ितमी गएर त्यस पिलश्तीसँग लड्न सक्ने छैनौ।
ितमी सिैनक पिन त होइनौ। ितमी सान ैछौ तर गोल्यत सान ैदेिख
यदु्धभूिममा लड्द ैआएको हो।”

34 तर दाऊदले शाऊललाई फेिर भन्यो, “म, तपाईकंो सेवक हँु र
मेरो िपताको भेंडा पिन चराउने गछुर् । भेंडाका बथानबाट िंसह र भालू
आएर भेंडा लजैान्थे। 35 म त्यस्ता जगंली पशुहरूलाई खेद्दै जान्थे र
ितनीहरूका मुखबाट भेंडा खोसेर ल्याउँथे। यिद जगंली जन्तुले मलाई
आक्रमण गर ेत्यसको मुख मुिनको भुत्ला समात्थें र त्यसलाई िहकार्उथें।
36 मलेै िंसह र भालू मारकेो छु। म त्यस िवदेशी गोल्यतलाई त्यसरी नै
मानेर्छु। गोल्यत मनर् ु न ैपछर्  िकनिक त्यसले जीिवत परमेश्वरका
सेनाहरूको ठट्टा गरकेो छ। 37 परमप्रभुले मलाई िंसह र भालूहरूबाट
बचाउनु भएको छ। परमप्रभुले यी पिलश्ती गोल्यतबाट पिन बचाउनु
हुनेछ।”
शाऊलले दाऊदलाई भने, “ठीक छ जाऊ? परमप्रभु ितम्रो साथमा

रहुन्।” 38 शाऊलले दाऊदलाई आफ्न ैपोशाक पिहराइ िदए। शाऊलले
काँसाको टोपी दाऊदको िशरमा अिन आफ्नो हातहितयर शरीरमा लगाइ
िदए। 39 दाऊदले तरवार िभररे यताउता िहँड्ने चेष्टा गयोर्। यसरी
शाऊलको पोशाकले दाऊदलाई साह्रै असिजलो बनायो। यस्तो
पोशाकको अभ्यास दाऊदलाई िथएन।
दाऊदले शाऊललाई भन्यो, “म यसरी लड्न सिक्दनँ मलेै

ितनीहरूको प्रयोग गरकेो छैन।” यसथर् दाऊदले सब ैफूकाले। 40

दाऊदले हातमा एउटा टेक्ने लौरो िलयो र खोलाबाट िचल्लो पाँचवटा
ढुङ्गा िटप्यो। गोठालाको झोलािभत्रको थलैीमा उक्त पाँचवटा ढुङ्गा हाल्यो
र घँुयेत्रो हातमा बोक्यो। त्यसपिछ त्यो पिलश्ती गोल्यतलाई हाँक िदन
बढ्यो।

दाऊदलदाऊदलेे गोल्यतलाईगोल्यतलाई माछमाछर्र्नन््

41 पिलश्ती गोल्यत िवस्तार ैदाऊदकहाँ आयो। गोल्यतको सहायक
अिघ-अिघ ढाल बोकेर िंहड्द ैिथयो। 42 गोल्यतले दाऊदलाई हेयोर् र
हाँस्यो। गोल्यतले सोच्यो यो सिैनक होइन, खािल सुन्दर र रातोवणर्को
केटो हो। 43 गोल्यतले दाऊदलाई भन्यो, “यो लौरो केको िनिम्त हो?
कुकुरलाई जस्त ैमलाई खेद्न चाहन्छौ?” अिन गोल्यतले आफ्ना
देवताहरूको नाउँ उच्चारण गररे दाऊदलाई सराप्न थाल्यो। 44

गोल्यतले दाऊदलाई भन्यो, “यता आइज, म तेरो मासु चराहरू र जगंली
जनावरहरूलाई खवुाउँनेछु।”

45 दाऊदले पिलश्ती गोल्यतलाई भन्यो, “तँ मकहाँ तरवार, बछार् र
भाला प्रयोग गनर् आइस्। तर म तँ कहाँ इस्राएलका सेनाहरूका परमेश्वर
सवर्शिक्तमान परमप्रभुका नाउँ मात्र िलएर आएको छु। तैंले उहाँको
िवरूद्धमा नराम्रो वचन बोलीस्। 46 आज परमप्रभुले मलाई तँमािथ
िवजय िदलाउनु हुन्छ! म तँलाई माछुर् । आज तेरो टाउको काटेर चरा र
जगंली जनावरहरूलाई खवुाउँछु। हामी अन्य पिलश्तीहरूलाई पिन यसै
गछौर्ं। त्यसपिछ संसारले न ैबुझ्नेछ इस्राएलमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर।
47 यहाँ जम्मा भएका सब ैमािनसहरूले बुझ्ने छन् िक परमप्रभुलाई
आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउँनका िनिम्त तरवार र भाला चांिहदनै
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भनेर। यदु्ध परमप्रभुको हो अिन ितमी पिलश्तीहरूलाई हराउनमा
परमप्रभुले हामीलाई सहायता गनर् ुहुन्छ।”

48 पिलश्ती गोल्यत दाऊदलाई आक्रमण गनर् सुिरयो। र िबस्तारै
दाऊद अिघ बढ्न थाल्यो। त्यित्त न ैबेला दाऊद दौिडएर लड्न चाँडै
अिघ सयोर्।

49 दाऊदले आफ्नो झोलाबाट एउटा ढुङ्गा िनकाल्यो र घँुयेत्रोमा
राखेर मच्चायो। घँुयेत्रोको ढुङ्गा गएर गोल्यतको आँखा िबच िनधारमा
लाग्यो। गोल्यत घोप्टो पररे भूईमंा लड्यो।

50 यसरी दाऊदले पिलश्तीलाई घँुयेत्रोको ढुङ्गाले िहकार्एर हरायो।
उसले ढुङ्गाले िहकार्यो अिन पिलश्ती गोल्यतलाई मायोर्। दाऊदसँग
तरवार िथएन। 51 यसथर् ऊ दौिडएर पिलश्तीको छेउमा गयो। त्यसपिछ
दाऊदले गोल्यतकै म्यानबाट तरवार िझकेर गोल्यतको टाउको िछनायो।
यसरी दाऊदले गोल्यतलाई मायोर्।
जब अरू पिलश्तीले उनीहरूको वीर न ैमरकेो देखे अिन डरले भाग्न

थाले। 52 इस्राएल र यहूदाका सिैनकहरूले जयघोषणा गदैर् दगुदैर्
पिलश्तीहरूलाई खेद्न थाले। इस्राएलीहरूले पिलश्तीहरूलाई खेद्दै-खेद्दै
गातको िसमाना र एक्रोनको ढोकासम्म पुयार्ए र धेर ैसंख्यामा
पिलश्तीहरू मार।े पिलश्तीहरूको लाश गात र एक्रोनको शारमेसम्म
सडकभरी छरपष्ट िथयो। 53 पिलश्तीहरूलाई खेद्दै िसमाना कटाए पिछ
इस्राएलीहरू फकेर् र पिलश्तीहरूका छाउनीमा पसे र त्यहाँ धेरै
सामानहरू फेला पार।े

54 दाऊदले पिलश्तीको टाउको यरूशलेममा न ैपुयार्यो। पिलश्तीको
हात-हितयार पिन आफ्न ैपालमा राख्यो।

शाऊलशाऊल दाऊदसदाऊदसँँगग डराउनडराउन थाल्छन्थाल्छन्

55 शाऊलले दाऊदलाई गोल्यतसँग लड्न गएको देखेका िथए।
शाऊलले सेनाका सेनापित अबनेरसँग सोधे, “अबनेर, त्यस केटोको
बाबु चािंह को हुन्?”
अबनेरले भने, “मेरो राजा, शपथ िलएर भन्दछुै, मलाई थाहा छैन।”
56 राजा शाऊले भने, “त्यसको बाबुको चािंहको रहेछ खोजी गर।”
57 जब दाऊद गोल्यतलाई माररे फकेर् , अबनेरले उसलाई शाऊल

कहाँ लग्यो। दाऊदको हातमा अझ ैपिन त्यस पिलश्तीको टाउको
झुिण्डरहेको िथयो।

58 शाऊलले उसलाई सोधे, “यवुक, ितम्रो बाबु को हुन्?”
दाऊदले जवाफ िदए, “म तपाई ंकै सेवक बेतलेहेमका ियशकैो छोरा

हँु।”

दाऊददाऊद रर जोनाथनकोजोनाथनको घिनष्टघिनष्ट िमत्रतािमत्रता

दाऊदले शाऊलसँग कुरा गिरसके पिछ जोनाथन र
दाऊदको बीचमा िमत्रमा शुरू भयो। जोनाथनले दाऊदलाई
त्यित न ैप्रेम गथ्योर् जित उसले आफूलाई गथ्योर्। 2

शाऊलले दाऊदलाई त्यस िदनदेिख आफूसँग ैराख्न थाल्यो। शाऊलले
दाऊदलाई आफ्नो बाबुको घर जान िदएन 3 जोनाथनले दाऊदलाई
असाध्य ैप्रेम गरको हुनाले उसले दाऊदिसत एउटा िवशेष सिन्ध गयोर्।
4 आफूले लगारहेको कोट फुकालेर जोनाथनले दाऊदलाई िदयो।
जोनाथनले आफ्नो विर्द, धनु, तरवार र पेटीसमेत दाऊदलाई िदयो।

दाऊदकोदाऊदको सफलतामासफलतामा शाऊलकोशाऊलको ध्यानध्यान

5 शाऊलले दाऊदलाई अरू धेर ैयदु्धहरूमा पठाए। प्रत्येक यदु्धमा
दाऊदले न ैसफलता पाए। त्यसपिछ शाऊलले दाऊदलाई
सिैनकहरूको िजम्मा िदए। यसो हँुदा सब ैखशुी भए, यहाँ सम्म
शाऊलका सब ैअिधकारी पिन खशुी भए। 6 दाऊद पिलश्तीहरू िवरूद्ध
यदु्ध लड्न जाने गथ्योर्। यदु्ध भूिमबाट घरितर फकर्ं दा दाऊदलाई
इस्राएलको प्रत्येक शहरबाट स्त्रीहरू स्वागत जनाउन आउँथे। ती
स्त्रीहरू नाँच्थे, गाउँथे, िसतारा र ढोलक बजाउँथे। ितनीहरूले शाऊलकै
छेउमा यसो गर।े 7 स्त्रीहरूले यसरी गाउँथे,
“शाऊलले हजार शत्रुहरू मारे
तर दाऊदले दश हजार मार।े”

8 ती स्त्रीहरूका गीतले शाऊललाई िखन्न बनाउँथ्यो र ितनी
िरसाउँथे। शाऊलले सोचे, “ती स्त्रीहरूले भन्छन् दाऊदले दश हजार
शत्रु मायोर् र मलेै खािल हजार मात्र मार।े” 9 त्यसपिछ शाऊलले
दाऊदको गितिविधलाई धेर ैनिजकबाट ख्याल राख्न थाले।

शाऊलशाऊल दाऊदसदाऊदसँँगग भयभीतभयभीत भएभए
10 अकोर् िदन परमेश्वरले पठाउनु भएको दषु्ट आत्माले शाऊललाई

पिक्रयो। शाऊलले आफ्न ैघरमा अगमवाणी गदैर् िथए। दाऊदले सधैँ झै
वीणा बजाए। 11 तर शाऊलको हातमा भाला िथयो। शाऊलले सोचे,
“म दाऊदलाई िभत्तैमा टँसाई िदन्छु।” शाऊलले दइु पल्ट भाला हाने तर
दाऊद दवु ैचोिट तिर्कए।

12 परमप्रभु दाऊदिसत हुनुहुन्थ्यो अिन परमप्रभुले शाऊललाई त्याग्नु
भएको िथयो। यसकारण शाऊल दाऊद सँग भयभीत िथए। 13

शाऊलले दाऊदलाई आफू देिख पर गनर् चाहे र 1,000 सिैनकका
सेनापित बनाइ िदए। दाऊदले आफ्नो सिैनकलाई यदु्धमा अगुवाई गर।े
14 परमप्रभु दाऊदिसत हुनुहुन्थ्यो यसकारण दाऊद प्रत्येक कुरामा
सफल भए। 15 शाऊलले बुझे दाऊद सफल र योग्य िथए जसको
कारण शाऊल दाऊदिसत झन् ज्यादा भयभीत हुनथाले। 16 तर
इस्राएल र यहूदाका सब ैमािनसहरूले दाऊदलाई प्रेम गथेर् िकनभने
उसले ितनीहरूलाई यदु्धमा डोह्राए अिन ितनीहरूको िनिम्त यदु्ध गर।े

शाऊललशाऊललेे आफ्नीआफ्नी छोरीकोछोरीको िववाहिववाह दाऊदसदाऊदसँँगग गिरिदनगिरिदन चाहचाहेे

17 तर शाऊलले दाऊदलाई मानैर् चाहन्थे, शाऊलले दाऊदलाई
एउटा जालमा पानेर् योजना सोचे। शाऊलले दाऊदलाई भने, “म मेरी
जेठी छोरी मेराबको िववाह ितमीिसत गिरिदने छु। त्यस पिछ ितमी एउटा
शिक्तशाली सिैनक हुनेछौ। ितमी मेरो छोरा जस्त ैछौ। त्यस पिछ ितमीले
परमप्रभुको यदु्धहरूमा सिैनक भएर लड्ने छौ।” यो खािल धुत्यार्ई ँमात्र
िथयो। शाऊलले साँच्चै सोच्द ैिथए, “अब मलेै दाऊदलाई मानर् ु पदैर्न। म
उसलाई मेरो िनिम्त पिलश्तीहरूलाई मानर् लगाउँछु।”

18 तर दाऊदले भने, “म कुन ैमहत्वपूणर् सन्तानबाटको अिन
महत्वपूणर् व्यिक्त होइन। म राजाकी छोरीलाई िववाह गनर् सिक्दनँ।”

19 जब शाऊलकी छोरी मेराबको िववाह दाऊदसँग गनेर् िदन आयो
तब दाऊदले महोलका अद्रीएलसँग मेराबको िववाह गिरिदए।

20 शाऊलकी अकीर् छोरी मीकलले दाऊदसँग प्रेम गथीर्। केही
मािनसहरूले शाऊललाई मीकल र दाऊदको प्रेमको िवषयमा सुनाए।
यस खबरले शाऊल आनन्दीत भए। 21 शाऊलले सोचे, “म दाऊदलाई
फसाउन मीकाललाई लगाउँनेछु। म दाऊदलाई मीकलसँग िववाह गनर्
िदनेछु। त्यस पिछ पिलश्तीहरूद्वारा उसलाई मानेर्छु।” यसथर् शाऊलले
दाऊदलाई दोस्रो पल्ट भने, “आज न ैितमीले मेरी छोरीसँग िववाह गनर्
सक्छौ।”

22 शाऊलले आफ्ना अिधकारीहरूलाई आदेश िदएर भने,
“दाऊदलाई एकान्त पाररे भन्नु, ‘हेर! राजाले ितमीलाई साह्रै मन पराउँनु
हुन्छ। उहाँका अिधकारीहरूले पिन ितमीलाई मन पराउँछन्। ितमीले
उहाँकी छोरीलाई िववाह गनर् ु पछर् ।’”

23 शाऊलका अिधकारीहरूले दाऊदलाई त्यही भने। तर दाऊदले
जवाफ िदए, “के तपाईहंरू सोच्नुहुन्छ राजाको ज्वाइँ बन्न सिजलो छ?
मेरो त्यित्त धन छैन, जो म राजाकी छोरीलाई िदऊँ। म त एउटा साधारण
गरीब मािनस मात्र हँु।”

24 अिधकारीहरूले राजालाई दाऊदको सब ैकुरा बताइिदए। 25

शाऊलले फेिर भने, “दाऊदलाई भन, ‘दाऊद, राजाले उसका छोरीका
िनिम्त ितमीबाट दलुहीको दाम िलन चाहनु हुन्न, तर राजा आफ्ना
शत्रुहरूिसत बद्ला िलन चाहनुहुन्छ। यसथर् राजाले रूिपयाँको सट्टा एक
सय पिलश्तीहरूका खलड्डी मात्र ितमीसँग माग्नुहुन्छ।’” यो शाऊलको
धुतर् षड्यन्त्र िथयो। शाऊलले सोच्थे पिलश्तीहरूले दाऊदलाई मानेर्
छन् भनेर।

26 अिधकारीहरूले दाऊदलाई सब ैकुरो बताए। दाऊद खशुी भए।
राजाको ज्वाइँ हुने यो राम्रो अवसरलाई छोपेर दाऊदले त्यो कायर् गर।े
27 दाऊद र अरू मािनसहरू पिलश्तीहरूसँग यदु्ध गनर् िहँडे। ितनीहरूले
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200 पिलश्तीहरूलाई मार।े दाऊदले पिलश्तीहरूका खलड्डी शाऊल
कहाँ पुयार्ए। राजाका ज्वाइँ हुनलाई दाऊदले यस्तो गर।े
शाऊलले मीकलको िववाह दाऊदसँग गराए। 28 शाऊलले बुझे िक

परमप्रभु दाऊदसँग हुनुहुन्छ। शाऊलले यो पिन बुझे, छोरी मीकलले
दाऊदलाई प्रेम गिर्थन। 29 यसथर् शाऊल झन्-झन् दाऊदसँग डराउन
थाले। शाऊल सधैँ दाऊदको िवरोधी भए।

30 पिलश्ती सेनापितले बारबार इस्राएलीहरू मािथ लडाई ंगथेर्। तर
प्रत्येक पल्ट न ैदाऊदले ितनीहरूलाई हराइिदन्थे। दाऊद शाऊलका
अिधकारीहरू मध्ये सबभैन्दा सफल अिधकारी िथए यसलेै दाऊद
प्रिसद्ध भए।

जोनाथनलजोनाथनलेे दाऊदलाईदाऊदलाई सहायतासहायता गरगरेे

शाऊलले आफ्ना छोरा जोनाथन र उसका सबै
अिधकारीहरूलाई दाऊदको हत्या गनर् ु भने। तर जोनाथनले
दाऊदलाई एक्दम ैप्रेम गथेर्। 2 जोनाथनले दाऊदलाई

होिसयार गराए, “सावधान बस! शाऊलले ितमीलाई मानेर् मौका
खेज्दछैन्। िबहान ैखेतमा गएर लुक्नु। म मेरो िपतासँग खेतमा आउँछु।
हामीहरू ितमी लुकेकै छेउको खेतमा उिभने छौं। म िपतासँग ितम्रो बारमेा
चचार् गछुर् । त्यसपिछ जे थाहा पाउँछु ितमीलाई बताउँछु।”

4 जोनाथनले आफ्ना िपता शाऊलसँग कुरा गर।े जोनाथनले
दाऊदको राम्रो पक्षको चचार् गर।े जोनाथनले भने, “तपाई ंराजा हुनुहुन्छ।
दाऊद खािल तपाईकंो सेवक मात्र हो। दाऊदले तपाईलंाई कुन ैरीितले
हािन गरकेो छैन। तपाईलें पिन उसको हािन गनर् ु हँुदनै। दाऊदले सधै
तपाईकंो पक्षमा काम गर।े 5 पिलश्ती गोिलयतलाई मादार् पिन दाऊदले
आफ्नो जीवन खतरामा हालेका िथए। परमप्रभुले सब ैइस्राएललाई
महान िवजय िदलाउनु भयो। यो सब देखेर तपाई ंखशुी हुनुभयो। अब
दाऊदलाई िकन मानर् चाहनुहुन्छ! दाऊद िनदोर्ष छ। दाऊदको हत्या गनेर्
कुन ैकारण न ैछैन।”

6 शाऊलले जोनाथनको कुरा सुन्यो। शाऊलले शपथ खाए,
“परमप्रभु जीिवत रहनु भए झैं दाऊद मािरने छैन।”

7 यसथर् जोनाथनले दाऊदलाई बोलाए र सब ैकुरा सुनाए। त्यसपिछ
जोनाथनले दाऊदलाई शाऊल कहाँ लगे। यस पिछ शाऊल र दाऊद
पिहलेको जस्त ैभए।

शाऊललशाऊललेे फफेेिरिर दाऊदलाईदाऊदलाई मानमानर्र् चाहचाहेे

8 यदु्ध फेिर शुरू भयो अिन दाऊद पिलश्तीहरूसँग लडन गए।
दाऊदले पिलश्तीहरूलाई परास्त गर ेर ितनीहरू भागे। 9

परमप्रभुबाटको दषु्ट आत्माले शाऊलमा प्रेवश गयोर्। शाऊल घरमैा
बिसरहेका िथए। शाऊलको हातमा भाला िथयो। दाऊदले वीणा बजाउँदै
िथए। 10 शाऊलले भाला हानेर दाऊदलाई िभत्तैमा उिनिदने प्रयास
गर।े तर दाऊद उिफ्रएर बाँचे। भाला गएर िभत्तामा गािडयो। त्यही रात
दाऊद त्यहाँबाट भागे।

11 शाऊलले दाऊदको घरमा मािनस पठाए! मािनसहरूले दाऊदको
घरलाई पहरा िदए। ितनीहरू रातभरी त्यही बसे। िबहानी पख
दाऊदलाई मारौंला भने। तर दाऊदकी पत्नी मीकलले उसलाई
सावधानी गराउँद ैभिनन्, “आज राती भाग्नु होस् र आफ्नो ज्यान बचाउँनु
होस्। यिद भाग्नु भएन भने भोिल िवहान तपाई ंमािरनु हुनेछ।” 12

त्यसपिछ मीकलले झ्यालबाट झररे भाग्न लगाईन्। 13 मीकलले एउटा
पिरवािरक मूिर्तलाई ओध्यानमा सुताएर टाउकोमा बाख्राको रौं राखेर
लुगाले ढािकिदईन्।

14 शाऊलले दाऊदलाई बन्दी बनाउनलाई दतू पठाए। तर मीकलले
भनी, “दाऊद िबरामी हुनुहुन्छ।”

15 शाऊलले दतूलाई फेिर दाऊद पिछ पठाए र भने, “दाऊदलाई
यहाँ ल्याउँनु यिद ितमीले उसलाई आफ्नो आछ्यानमा सुितरहेको
अवस्थामा ल्याऊ ता की म उसलाई मानर् सकँू।”

16 ती दतू फेिर दाऊदको घर गए। ितनीहरू दाऊदलाई पक्रन भनेर
िभत्र गए। तर त्यहाँ गएर देखे ओछ्यानमा त एउटा मूिर्तको कपाल
बाख्राको रौं पो रहेछ।

17 शाऊलले मीकललाई सोधे, “तैंले मलाई यसरी धोका िकन
िदइस्? तैंले मेरो शत्रुलाई भगाइस्। दाऊद भाग्यो।”
मीकलले शाऊललाई भनी, “यिद मलेै दाऊदलाई भाग्नमा सहायता

गिरन भने मलाई न ैमाछुर्  भन्यो।”

दाऊददाऊद भागभागेेरर रामारामा डडेेरामारामा पुगपुगेे
18 दाऊद भागेर शमूएल भएको ठाउँ रामामा पुगे। दाऊदले ितनी

मािथ शाऊलले गरकेो प्रत्येक कुरा शमूएललाई सुनाए। त्यसपिछ दाऊद
र शमूएल दवु ैअगमवक्ताहरू बसेका डेरामा पुगे। दाऊद त्यहीं बस्नथाले।

19 शाऊलले सुने िक दाऊद रामाको एउटा डेरामा बस्दछैन्। 20

शाऊलले दाऊदलाई पिक्रन मािनस पठाए। तर त्यस डेरामा
मािनसहरूले अगमवक्तहरू अगमवाणी गिररहेका देखे। त्यस दलको
माझमा उिभएर शमूएलले नेतृत्व िंदद ैिथए। परमेश्वरको आत्मा शाऊलका
दतूहरूमा उित्रयो र ितनीहरूले पिन अगमवाणी गनर्थाले।

21 शाऊलले यो खबर पिन सुने र अरू दतूहरू पठाए। तर ितनीहरूले
पिन अगमवाणी गनर् थाले। तेस्रो चोिट पिन शाऊलले दतूहरू पठाए तर
ितनीहरूले पिहलो तिरका अप्नाए अिन अगमवाणी गनर् लागे। 22

अन्त्यमा, शाऊल आफैं  रामा गए। शाऊल सेकूको खलाको छेऊमा
एउटा ठूलो कूवा भएितर आइपुगे र “शमूएल र दाऊद कहाँ छन्” भनी
सोधे।
मािनसहरूले जवाफ िदए, “रामाको छाउनी छेऊमा।”
23 त्यसपिछ शाऊल रामाको त्यस डेरामा पुगे। परमेश्वरको आत्मा

पिन शाऊलमा उित्रयो। शाऊलले पिन अगमवाणी गनर् थाले। शाऊलले
बाटोदेिख रामाको डेरा सम्म ैअगमवाणी बोले। 24 त्यसपिछ शाऊलले
आफ्नो लुगाहरू खोल्न थाले। शमूएलको अिघ पिन शाऊलले
अगमवाणी गिररहे। शाऊल त्यहाँ िदन रात नाङै्ग लिडरहे।
यही कारणले मािनसहरू भन्ने गछर्न्, “के शाऊल पिन अगमवक्ताहरू

मध्ये कै एकजना हो?”

दाऊददाऊद रर जोनाथनलजोनाथनलेे एउटाएउटा सिन्धसिन्ध गछगछर्र्नन््

रामाको छेऊ डेराबाट दाऊद दगुदैर् जोनाथनकहाँ गए।
दाऊदले जोनाथनलाई भने, “मलेै के भूल गरें? मेरो दोष के
हो? ितम्रा िपताले मलाई िकन मानर् चाहनु हुन्छ?”

2 जोनाथनले भने, “त्यो सत्य हुन सक्दनै। ितमी मािरने छैनौ। मेरो
िपताले मलाई नबताई कुन ैकाम पिन गनर् ु हँुदनै। उहाँले मलाई मुख्य
अिन साधारण सूचना भन्नुहुन्छ। यसकारण मेरो िपताले यिद ितमीलाई
मानेर् योजना बनाएको भए मलाई िकन भन्नुहुन्न र? यो हुन ैसक्दनै।”

3 तर दाऊदले भने, “म ितम्रो िमत्र हँु, भन्ने कुरा ितम्रो िपतालाई राम्ररी
थाह छ। ितम्रा िपताले सायद सोच्नुहुन्छ होला, ‘जोनाथनले यो कुरा थाह
पाउँनु हँुदनै। यिद त्यसले थाहा पायो भने दाऊदलाई भन्छ।’ परमप्रभु र
तपाई ंजीिवत रहेसम्म, न ैयो सत्य हो मेरो मृत्य ुनिजकै छ।”

4 जोनाथनले भने, “तपाईलें मलाई जसो भन्नुहुन्छ म त्यसगैछुर् ।”
5 त्यसपिछ दाऊदले भने, “हेर भोिल औसंीको चाड छ। मलेै

राजासँग खाना खानुपछर् । तर साँझ सम्म मलाई खेतमा लुकेर बस्न देऊ।
6 यिद ितम्रा बुबाले म यहाँ उपिस्थत छैन भन्ने थाहा पाउनुभयो भने,
त्यित्तबेला ितमीले भन्नु, ‘दाऊद बेतलेहेम घरमा जान चाहन्थ्यो। ितनका
पिरवारले न ैमािसक बिल चढाउने कुरा छ। यसकारण दाऊदले मलाई
बेतलेहेम झनर् र पिरवारसँग भेट्न देऊ भने।’ 7 यिद ितम्रा िपताले, ‘ठीक
छ’ भन्नु भयो भने म बाँचे। तर िरसाउनु भयो भने बुझ्नुहोस िक उहाँले
मलाई घात गनर् चाहनुहुन्छ। 8 म मािथ दयागर जोनाथन, म ितम्रो सेवक
हँु। परमप्रभुको अगािड ितमीले मसँग सम्झौता गरकेा छौ। यिद म दोषी छु
भने तब तपाईलें न ैमलाई मानर् ु होस्। तर मलाई ितम्रा बुबा कहाँ
नलजैाऊ।”

9 जोनाथनले भने, “त्यसो त किहले पिन होइन। यिद मेरा िपताले
ितमीलाई घात गनर् खोज्नु, भएको मलेै थाह पाएँ भने म ितमीलाई
सावधान गराउनेछु।”

10 दाऊदले भने, “यिद तपाईलंाई तपाईकंा िपताले गाली गर ेभने
मलाई सावधान कसले गराउँछ?”
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11 तब जोनाथनले भने, “िंहड खेतितर जाऔ।ं” त्यसपिछ
दवुजैनासँग ैखेतितर लागे।

12 जोनाथनले दाऊदलाई भने, “म इस्राएलका परमेश्वर परमप्रभुको
अगािड प्रितज्ञा गछुर् । मेरा िपताको तपाईकंो बारमेा कस्तो सोचाइ छ म
त्यो थाह गनेर् प्रितज्ञा गछुर् । साँच्चै खराब ैसोच्नु भएको छ िक असल सोच्नु
भएको छ तीन िदनिभत्र म तपाईलंाई खेतमा खबर पठाउँछु। 13 यिद
मेरा िपताले तपाईलंाई चोट पुयार्उन चाहनुभएको हो भने म तपाईलंाई
भन्नेछु म यहाँबाट तपाईलंाई सुरिक्षत जानिदनेछु। प्रितज्ञा गरकेो काम
मलेै गिरन भने परमप्रभुले मलाई सजाय िदनुहुन्छ। परमप्रभु ितमीसँग
रहून् जसरी उहाँ मेरा िपतासँग हुनुहुन्छ। 14 जबसम्म म जीिवत रहन्छु
मलाई दया गनर् ु अिन म मरपेिछ 15 मेरा सन्तान मािथ दया गनर् नछोड।
परमप्रभुले पृथ्वीमा भएका तपाईकंा सब ैशत्रुहरूलाई नष्ट गनर् ुहुनेछ। 16

त्यस समय यिद जोनाथनको पिरवार दाऊदबाट अलग्ग ैहुन्छ भने पिन
होस्। परमप्रभुले चािंह दाऊदका शत्रुहरूलाई सजाय िदउन्।”

17 त्यसपिछ जोनाथनले दाऊदलाई ितनीहरूको बीचमा भएको
प्रेमको प्रितज्ञालाई नवीकरण गनर् ु भिन सोधे िकनकी जोनाथनले
दाऊदलाई आफू भन्दा ज्याद ैप्रेम गथेर्।

18 जोनाथनले दाऊदलाई भने, “भोिल औसंीको चाड हो। तपाईकंो
ठाउँ िरत्तो देखेर मेरा िपताले तपाई ंकहाँ जानुभयो भिन सोच्नुहुनेछ। 19

तेस्रो िदनमा पिन तपाई ंजानुहोस् अिन त्यही ठाउँमा लुक्नु जहाँ तपाई ं
पिहला लुक्नु भएको िथयो जब यो समस्या शुरू हुन्छ त्यहीं पहाडको
छेउमा पिर्खन्छु। 20 तेस्रो िदन म त्यही पहाडमा िनशान हान्ने बहनामा
आउनेछु र म काँड हान्ने छु। 21 म एउटा केटालाई काँड खोज्न
पठाउँनेछु। यिद सब ैठीक-ठाक छ भने म केटोलाई भन्ने छु, ‘हेर काँड
निजकै छ! तँ धेर ैपर गइस्। मेरो निजक काँड खोज।’ त्यस बेला लुकेको
ठाउँबाट ितमी िनस्कन सक्छौ। शपत खाएर भन्छु िक जसरी परमप्रभु
सत्य र जीिवत हुनुहुन्छ, ितमी सुरिक्षत छौ। त्यहाँ कुन ैखतरा हुनेछैन।
22 तर यिद िस्थित ठीक छैन भने म केटोलाई भन्नेछु ‘काँड धेर ैपर
पुगेको छ। उता गएर खोजेर आइज्।’ यिद मलेै यसो भनेर अह्राएँ भने
ितमी भाग्नै पछर् । परमप्रभुले न ैितमीलाई टाढा पठाउनु भएको हो। 23

दया गररे ितम्रो र मेरो बीचको सम्झौता चािह नभुल्नू। परमप्रभु सधैँ भरी
हाम्रो साक्षी हुनुहुन्छ।”

24 त्यसपिछ दाऊद खेतमा लुक्न गए।

उत्सवमाउत्सवमा शाऊलकोशाऊलको मनोभावमनोभाव

औसंीको चाड आयो। अिन राजा भोजनको िनिम्त आफ्ना आसनमा
बसे। 25 राजा पखार्ल कै छेउमा सधैँ झैं बसे। उनको ठीक अगािड
जोनाथन बसे। अबनेर राजाको अिलक उता बसे र दाऊदको ठाउँ चािह
िरत्तो िथयो। 26 त्यस िदन शाऊलले केही पिन भनेनन्। उनले सोचे,
“दाऊदलाई केही भयो होला अथवा रीितपूवर्क शुद्ध छैन होला।”

27 तर भोिलपल्ट मिहनाको दोस्रो िदन, दाऊदको ठाँउ अझ ैखाली नै
िथयो। त्यसपिछ शाऊलले आफ्ना छोरा जोनाथनलाई सोधे, “िहजो र
आज औसंीको चाडमा ियशकैो छोरा िकन उपिस्थत भएन?”

28 जोनाथनले भने, “दाऊदले बेतलेहेम घर जान्छु भनेर मिसत
अनुमित माग्यो। 29 उसले भन्यो, ‘मेरो पिरवारले हाम्रो शहरमा बिलदान
चढाउँदछैन् अर,े यसकारण मलाई घरमा जान िदनुहोस्। मलाई त्यहाँ
जानु भनी दाज्यूले हुकूम िदएका छन् यिद म तपाईकंो साथी हँु भने जान
िदनुहोस् र दाजूहरूसँग भेट्न िदनुहोस्।’ त्यही कारणले दाऊद यहाँ
राजाको भोजमा आएन।”

30 शाऊल जोनाथनसँग साह्रै क्रोिधत भए। उसले जोनाथनलाई भने,
“तँ दषु्ट आइमाईको छोरा होस, जसले भनेको मान्दनै। अिन त्यो तेरो
स्वभाव पिन हो मलाई थाहा छ तैंले दाऊदको पक्ष िलएको छस्। तँ तेरो
जन्म िदने आमा र तेरो आफ्न ैलािग पिन लाज पाछर्स्। 31 जब सम्म
ियशकैो छोरा िजउँदो छ तबसम्म तँ राजा हुने छैनस् नत तेरो राज्य पिन
हुने छ। अब दाऊदलाई मकहाँ िलएर आइज। त्यो एउटा मरकेो मािनस
हो।”

32 जोनाथनले िपतालाई भने, “दाऊदलाई चािंह िकन मानेर्? उसले
के भूल गरकेो छ?”

33 तर शाऊलले उसको छोरोलाई हत्या गनर् ुको लािग भालाले हान्यो।
यसबाट जोनाथनलाई थाहा लाग्यो िक उसका िपताले दाऊदलाई मानेर्
चाहन्थ्यो। 34 जोनाथन िरसाएर टेिबल छोडेर िहँडे। जोनाथनलाई साह्रै
अशािन्त लाग्यो िक आफ्नो िपतािसत िरसाएर दोस्रो िदनको भोजन पिन
उसले खाएनन्। उसको िपताले उसलाई अपमान गर।े ती उसका
िपतािसत साह्रै क्रोिधत िथए अिन एकदम ैदःुखी भए िकनभने शाऊलले
दाऊदलाई मानर् चाहन्थे।

जोनाथनसजोनाथनसँँगग दाऊदकोदाऊदको िबदावारीिबदावारी

35 भोिलपल्ट िबहान जोनाथन खेतमा गए। जब ितनीहरू एक मत
भएका िथए जोनाथन एउटा केटालाई साथमा िलएर दाऊद भए कहाँ
गए। 36 जोनाथनले केटोलाई भने, “कुद्द ैगएर मलेै हानेको काँड िलएर
आउँनु।” जब केटो कुद्न थाल्यो जोनाथनले त्यस केटाको टाउको
मािस्तर आकाशितर काँड हाने। 37 काँड झरकेो ितर केटो दगुयोर्। तर
जोनाथनले कराएर भने, “काँड तँ भएदेिख धेर ैपर पुगेको छ।” 38 फेिर
जोनाथन िचच्यायो, “िछटो गर। काँड िलन जा। त्यहाँ उिभने होइन।”
केटोले काँड ल्याएर आफ्नो मािलकलाई िदयो। 39 यी सब के भइरहेछ
केटोलाई केही थाहा भएन। खािल जोनाथन र दाऊदलाई मात्र थाहा
िथयो। 40 जोनाथनले धनुकाँड केटोलाई बोक्न िदए। त्यसपिछ
जोनाथनले केटोलाई “शहर जा” भनेर पठाए।

41 केटो गयो अिन पहाडको अकोर् पिट्टबाट दाऊद आए। दाऊदले
िशर भूईितर झुकाएर तीन पटक जोनाथनलाई अिभवादन गर।े त्यसपिछ
दाऊद र जोनाथनले एक-अकार्मा म्वाई खाए र दवु ैरोए। जोनाथन भन्दा
दाऊद ज्यादा रोए।

42 जोनाथनले दाऊदलाई भने, “शािन्तिसत जाऊ। हामीले
परमप्रभुको नाउँमा एका-दोस्रोलाई इमानदारी साथी हौं भिन प्रितज्ञा
गिररहेका छौ। हामी र हाम्रा सन्तानहरूका िनिम्त पिन परमप्रभु सधैँ भरी
साक्षी रहनु हुनेछ।”

पूजाहारीपूजाहारी अिहमअिहमेेललेेकसकसँँगग दाऊदकोदाऊदको भभेेटट

त्यसपिछ दाऊद गए जोनाथन शहरमा फिर्कए। दाऊद
पूजाहारी अहीमेलेकलाई भेट्न नोब नाउँको शहरमा गए।
अहीमेलेक दाऊदलाई भेट्न बािहर गए। अहीमेलेक डरले

कािमरहेका िथए। अहीमेलेकले दाऊदलाई भने, “तपाई ंिकन एकलै
हुनुहुन्छ? तपाईिंसत कोही पिन छैनन्?”

2 दाऊदले अहीमेलेकलाई जवाफ िदए, “राजाले मलाई िवशेष आदेश
िदनुभएको छ। उहाँले भन्नु भएको छ, ‘यो यात्राको उद्देश्य कसलेै पिन
थाहा नपाओस्। कुन ैपिन मािनसले थाहा नपाओस्।’ जो मलेै भनें। मलेै
आफ्ना मािनसहरूलाई कहाँ भेट्नुपनेर् हो बताइिदएको छु। 3 अब यो
भन ‘ितम्रोमा खानेकुरो के छ?’ मलाई पाँचवटा रोटी वा जे छ देऊ।”

4 पूजाहारीले दाऊदलाई भने, “मेरोमा त्यस्तो साधारण रोटी छैन।
तर मसँग केही पिवत्र रोटी छन्, यिद तपाईकंा अिधकारीहरूले कुनै
स्त्रीहरूसँग सहवास गरकेा छैनन्, भने यो रोटी खान सक्छन्।”

5 दाऊदले पूजाहारीलाई जवाफ िदए, “आज भोिल हामीले कुन ैस्त्री
साथमा राखेका छैनौ। यदु्धमा जाँदा हाम्रा मािनसहरू सधैँ पिवत्र भएर
जान्छन् यहाँसम्म साधारण उद्देश्य सोध्न जाँदा पिन। आज त यो कुरा
झन् साँचो हो कारण अित िवशेष कुरा सोध्नु छ।”

6 त्यहाँ पिवत्र रोटी बाहेक अरू कुन ैरोटी िथएन। यसथर् पूजाहारीले
दाऊदलाई त्यही रोटी िदए। यो त्यही रोटी िथयो जो पूजाहारीले
परमप्रभुमा चढाएका िथए। पूजाहारीले प्रत्येक िदन त्यो रोटी बािहर
राखेर त्यसको सट्टामा ताजा रोटी राख्थे।

7 त्यस िदन शाऊलका अिधकारीहरू मध्ये एकजना त्यहीं िथए। उनी
हुन एदोमी दोएग। दोएगलाई त्यहाँ परमप्रभुको अिघ राखेको िथयो। दोएग
शाऊलका गोठालाहरूका प्रमुख िथए।

8 दाऊदले अहीमेलेकलाई सोधे, “यहाँ एउटा भाला अथवा तरवार
केही छ? राजाको ज्याद ैजरूरी काम छ। मलाई िछटै जानु छ। मलेै
तरवार अथवा अन्य कुन ैशस्त्र साथमा िलएर आइनँ।”

9 पूजाहारीले भने, “यहाँ खािल एउटा तरवार छ त्यो पिन पिलश्ती
गोल्यतको हो। तपाईलें एलाको बेंसीमा त्यसलाई माररे िलएको तरवार
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हो। त्यो तरवार एउटा लुगामा बेह्रेर एपोदको पछािड राखेको छ। यिद
तपाईलंाई चािहन्छ भने िलए हुन्छ।”
दाऊदले भने, “त्यो मलाई देऊ। गोल्यतको जस्तो तरवार अरू

कसकैो छैन।”

दाऊददाऊद गातमागातमा भागभागेेरर शत्रुशत्र ुकहाँकहा ँगएगए
10 शाऊलबाट भागेर दाऊद गातका राजा आकीश कहाँ पुगे। 11

आकीशका अिधकारीहरूलाई यो राम्रो लागेन। ितनीहरूले भन्छन्, “यो
दाऊद हो, इस्राएली भूिमको राजा। यो त्यही व्यिक्त हो जसको गीत
इस्राएलीहरू गाउँछन्। ितनीहरू नाच्द ैउसको बारमेा यस्तो गाउँछन्;
“शाऊलले हजार शत्रुहरू मार,े
तर दाऊदले दश हजार मार।े”
12 ितनीहरूले के भन्दछैन् दाऊदले ध्यान िदए। दाऊद गातका राजा

आकीशसँग डराए। 13 यसथर् दाऊदले आकीश र ितनका अिधकारीहरू
अिघ बौलाहाको बहाना गर।े ितनीहरूका अिघ दाऊदले बौलाहा भएको
नाटक गर।े उनले मूल ढोकामा न ैथुके र दाह्रीमा थुक चुहुनु िदए।

14 आकीशले आफ्ना अिधकारीहरूलाई भने, “हेर यो मािनसलाई!
यो त पागल हो। यस मािनसलाई मेरो उपिस्थितमा पागल कायर् गनर् यहाँ
ल्याउनु अवश्यक छैन। भिवष्यमा फेिर यो मािनसलाई मेरो घरमा
नल्याउनु। 15 मसँग यस्ता बौलाहा मािनसहरू धेर ैछन्। मलाई
ितमीहरूले यसलाई यहाँ ल्याउने कुन ैकाम िथयो भन्ने लाग्दनै। फेिर-
फेिर यसलाई यहाँ मेरो घरमा नल्याउनँु!”

दाऊददाऊद िविभन्निविभन्न ठाउठाउँँहरूमाहरूमा जान्छन्जान्छन्

दाऊदले गात छोडेर भागे। दाऊद आदलु्लामको गुफामा पुगे।
दाऊदका दाज्यू-भाइहरू र आफन्तहरूले दाऊद
आदलु्लाममा छ भनी सुने। ितनीहरू दाऊदलाई भेट्न गए। 2

धेर ैमािनसहरूले दाऊदलाई साथ िदएका िथए। दाऊदलाई साथ
िदनेहरूमा ितनीहरू िथए जो केही न केही समस्यामा परकेा िथए। कोही
ऋणमा डुबेकाहरू िथए कोही आफ्न ैिजन्दगीसँग असन्तुिष्ट िथए।
ियनीहरूले दाऊदलाई साथ िदए र ितनीहरूका नेता दाऊद िथए। त्यहाँ
लगभग 400 पुरूषहरू दाऊदसँग िथए।

3 मोआबमा िमस्पा जाँदा दाऊदले आदलु्लाम छोडे। मोआबका
राजालाई दाऊदले भने, “मलाई परमेश्वरले के गिररहनु भएको छ भिन
नजानुन्जेलसम्म मेरा आमा बाबुलाई तपाईलें यहाँ बस्ने अनुमित
िदनुहोस्।” 4 यसप्रकार दाऊदले उसका आमा-बुबालाई मोआबका
राजा कहाँ ल्याए। जबसम्म दाऊद िकल्लामा रहे तबसम्म उनका आमा
बाबु मोआबका राजासँग बसे।

5 तर अगमवक्ता गादले दाऊदलाई भने, “िकल्लामा नबस्नु होस्। बरू
यहूदाको भूिममा जानुहोस्।” यसथर् दाऊद त्यहाँबाट हारतेको बन ितर
गए।

शाऊललशाऊललेे अहीमअहीमेेललेेककोकको पिरवारलाईपिरवारलाई नष्टनष्ट गरगरेे
6 शाऊलले सुने िक उसका मािनसहरूले दाऊद र उनका मािनसहरू

कताितर छन् भन्ने थाहा पाए। शाऊल िगबाको टाकुरामा एउटा रूखको
छाहारीमुिन बिसरहेका िथए। शाऊलले हातमा भाला िलएका िथए।
ितनका सब ैअिधकारीहरू विरपिर उिभएका िथए। 7 शाऊलले आफ्ना
विरपिर उिभएका अिधकारीहरूलाई भने, “िबन्यामीनका मािनसहरू हो
सुन, ितमीहरूले िवचार गरकेा छौ, ियशकैो छोरा दाऊदले ितमीहरूलाई
खेत तथा दाखका बगान िदएको छ? ितमीहरूले यो पिन सोचेका छौ िक
दाऊदले ितमीहरूको उन्नित गराउने छ अिन 1,000 र 100
मािनसहरूका अिधकारी बनाउने छ? 8 ितमीहरू सबलेै मेरो िवरूद्ध
षड्यन्त्र रच्दछैौ। ितमीहरू कसलेै पिन छोरा जोनाथनले ियशकैा
छोरासँग सिन्ध गरकेो छ भनेर भनेनौ कसलेै मेरो वास्ता गरनेौ। मेरो
छोरा जोनाथनले दाऊद मेरो नोकरलाई सहायता गरकेो कुरा कसलेै पिन
भनेनौ। जोनाथनले दाऊदलाई लुकेर रहनु भन्ने गथ्योर् तािक उसले
मलाई आक्रमण गनर् सकोस्। अिन दाऊदले अिहले त्यही न ैगदैर्छ।”

9 एदोमी दोएग शाऊलका अिधकारीहरूसँग ैउिभरहेको िथयो।
दोएगले भन्यो, “मलेै ियशकैा छोरा दाऊदलाई नोब भन्ने ठाउँमा देखें।

दाऊद अहीतूबका छोरा अहीमेलेकलाई भेट्न आएका िथए। 10

अहीमेलेकले परमप्रभुसँग दाऊदका लािग प्राथर्ना गर।े ितनले दाऊदलाई
भोजन पिन िदए। अिन अहीमेलेकले दाऊदलाई पिलश्ती गोल्यतको त्यो
तरवार पिन िदए।”

11 त्यस पिछ राजा शाऊलले पूजाहारीहरूलाई हािजर गराउनु भनेर
मािनसहरूलाई आदेश िदए। शाऊलले अहीतूबका छोरा अहीमेलेकलाई
ितनका आफन्तहरूिसत ैिलएर आउनु भन्ने आदेश िदए। अहीमेलेकका
आफन्तहरू नोबमा पूजाहारी िथए। ितनीहरू सब ैराजाका अगािड हािजर
भए। 12 शाऊलले अहीमेलेकलाई भने, “हे अहीतूबका छोरा, सुन।”
अहीमेलेकले जवाफ िदए, “भन्नुहोस, मेरो प्रभु।”
13 शाऊलले अहीमेलेकलाई भने, “ितमी र ियशकैा छोरा दाऊदले

मेरो िवरूद्ध िकन षड्यन्त्र रच्यौ? ितमीले दाऊदलाई रोटी र तरवार
िदयौ। परमेश्वरसँग ितमीले उसको लािग िवन्तीभाउ पिन गयौर्। अिन
अिहले दाऊद सोझ ैमलाई आक्रमण गनेर् मौका हेदैर्छ।”

14 अहीमेलेकले जवाफ िदए, “दाऊद तपाईकंो सबभन्दा भरोसा गनर्
योग्यको पात्र हो। तपाईकंा कुन ैअिधकारी पिन दाऊद जस्ता िवश्वासी
छैनन्। दाऊद त तपाईकंा आफ्न ैज्वाइँ हुन्। साथ ैदाऊद तपाईकंा
अगंरक्षकहरूका कप्तान पिन हुन्। तपाईकंा पिरवारका सबलेै दाऊदलाई
आदर गछर्न्। 15 दाऊदको लािग मलेै प्राथर्ना गरकेो यो प्रथमचोिट
होइन। मलाई र मेरा आफन्तहरूलाई दोष निदनुहोस्। हामी त तपाईकंा
सेवक हौं। कहाँ के भइरहेछ मलाई केही थाहा छैन।”

16 तर राजाले भने, “अहीमेलेक, ितमी र ितम्रा आफन्तहरू मािरनु नै
पछर् ।” 17 अिन राजाले आफ्ना छेऊमा उिभएको रक्षकलाई आदेश िदए,
“जाऊ, परमप्रभुका ती पूजाहारीहरूलाई मार। यसो गनैर् पछर्  कारण
ितनीहरू दाऊदका मािनसहरू हुन्। दाऊद भाग्द ैिथयो भन्ने जान्दा
जान्द ैपिन ितनीहरूले मलाई बताएनन्।”
तर राजाका अिधकारीहरूले परमप्रभुका ती पूजाहारीहरूलाई मानर्

अस्वीकार गरे 18 यसथर् राजाले दोएगलाई आदेश िदए। शाऊलले भने,
“दोएग, ितमी गएर पूजाहारीहरूलाई मार।” एदोमी दोएग गएर
पूजाहारीहरूको हत्या गर।े त्यस िदन दोएगले 85 जना पूजाहारीहरूलाई
मार।े 19 नोब पूजाहारीहरूको शहर िथयो। दोएगले नोबका सम्पूणर्
मािनसहरूलाई मार।े दोएगले तरवारले पुरूष, स्त्री बालक र िशशु
लगायत सबलैाई मार।े यहाँ सम्म दोएगले गाई,ं गोरु, गधा र भेंडा समेत
बाँकी राखेनन्।

20 तर एबीयातार उम्केर भागे, एबीयातार अहीमेलेकका छोरा िथए।
अहीमेलेक चाँिह अहीतूबका छोरा िथए। एबीयातार भागेर गए र
दाऊदसँग िमले। 21 एबीयातारले दाऊदलाई शाऊलले पूजाहारीहरू
मारकेो वृतान्त बताए। 22 त्यसपिछ दाऊदले एबीयातारलाई भने, “त्यस
िदन नोबमा मलेै एदोमी दोएगलाई देखेको िथएँ। मलाई थाहा िथयो
त्यसले शाऊललाई बताउने छ भनेर। ितम्रा िपताको पिरवालाई
मारकेोमा म आफूलाई िजममेवार ठान्छु। 23 त्यो मािनस (शाऊलले)
तपाईलंाई मानर् चाहान्छ र मलाई पिन। ितमी यहीं बस नडराऊ, ितमी
यहाँ मसँग सुरिक्षत रहने छौ।”

दाऊददाऊद कीलाकोकीलाको नगरमानगरमा

मािनसहरूले दाऊदलाई भने, “हेनर् ुहोस्, पिलश्तीहरूले
कीलाको शहरमािथ आक्रमण गिररहेका छन्। खलाबाट
ितनीहरूले अन्न लूट्न शुरू गर।े”

2 दाऊदले परमप्रभुलाई सोधे, “के मलेै पिलश्तीहरू िवरूद्ध यदु्ध गनर्
जानु?”
परमप्रभु परमेश्वरले दाऊदलाई भन्नु भयो, “जाऊ र पिलश्तीहरूमािथ

जाइ लाग अिन कीला शहरको रक्षा गर।”
3 तर दाऊदका मािनसहरूले भने, “हेनर् ुहोस्, हामी यहाँ यहूदामा

डराएर बिसरहेका छौं। साँच्चै पिलश्ती सेनाहरू अिघ पुग्दा हामी झन्
ज्यादा डराउने छौं।”

4 दाऊदले फेिर परमप्रभुलाई सोधे अिन परमप्रभुले जवाफ िदनुभयो,
“कीलामा जाऊ। म पिलश्तीहरूलाई हराउन म सहयोग गनेर् छु।” 5

यसरी दाऊद र ितनका मािनसहरू कीलामा गए। दाऊद र ितनका
मािनसहरू पिलश्तीसँग लडे। दाऊदका मािनसहरूले पिलश्तीहरूलाई
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हराए अिन ितनीहरूका पशु िलए। यसरी दाऊदले कीलाका
मािनसहरूलाई बँचाए। 6 (जब एबीयातार भागेर दाऊदकहाँ पुगे ितनले
आफूसँग एउटा एपोद पिन लगेका िथए।)

7 मािनसहरूले शाऊललाई अिहले दाऊद कीलामा छ भनेर सुनाए।
शाऊलले भने, “परमेश्वरले दाऊदलाई मेरा हातमा सुिम्पनु भएको छ।
दाऊद फन्दामा परकेोछ। ऊ यस्तो शहरमा पस्यो जहाँ ढोकाहरू छन् र
ढोकाहरूमा ताला लगाउने बारहरू छन्।” 8 शाऊलले आफ्ना सारा
सेनाहरूलाई लडाईकंोलािग भेला गराए। ती सेनाहरू कीलामा दाऊदका
मािनसहरूसँग यदु्ध गनर् तयार रहे।

9 शाऊलले दाऊदको िवरूद्धमा बनाएको योजना उसलाई थाहा
भयो। दाऊदले पूजाहारी एबीयातारलाई भने, “एपोद ल्याऊ।”

10 दाऊदले प्राथर्ना गर,े “हे परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर, मलेै सुनें
िक मेरो कारण शाऊलले यो शहर नष्ट गनेर् योजना बनाउँदछै। 11 के
साँच्चै हुन आउँछ? के िकलाका मािनसहरूले म र मेरो मािनसहरूलाई
शाऊलको हातमा सुम्पी देलान्? परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर, म
तपाईकंो दास हँु। मलाई बताउँनुहोस्।”
परमप्रभुले भन्नु भयो, “हो यो हुन आउँछ।”
12 दाऊदले फेिर आफ्नो प्रश्न दोहोयार्ए, “के कीलाका मािनसहरूले

मलाई शाऊलका हातमा सुिम्पनेछन्?”
परमप्रभुले भन्नु भयो, “ितनीहरूले त्यस ैगनेर्छन्।”
13 त्यसथर् दाऊद र ितनका मािनसहरूले कीला छोिडिदए।

दाऊदसँग ैजानेहरू प्रायः 600 मािनस िथए। दाऊदको र उसका
मािनसहरू एक ठाउँ देिख अकोर् ठाउँ हँुद ैघुिमरहे। शाऊलले दाऊद
िकलाबाट भागे भन्ने थाहा पाए। यसथर् शाऊल त्यस शहरितर गएनन्।

शाऊललशाऊललेे दाऊदकोदाऊदको खखेेदोदो गछगछर्र्नन््
14 दाऊद मरुभूिमको िकल्लामा बस्न पुगे। दाऊद जीपको मरुभूिमको

पहाडी के्षत्रमा गए। शाऊलले सध ैन ैदाऊदको खोजी गथेर्, तर परमप्रभुले
शाऊलको हातबाट दाऊदलाई जोगाउनु हुन्थ्यो।

15 दाऊद जीपको मरुभूिमको होरशे भन्ने ठाउँमा िथए। त्यहाँ शाऊल
दाऊदललाई मानर् आइरहेकाले ितनी साह्रै डराए। 16 तर शाऊलको
छोरा जोनाथन दाऊदलाई भेट्न होरशे गए। जोनाथनले दाऊदलाई
परमेश्वरलाई िवश्वास गनर् अझ जोड गर।े 17 जोनाथनले दाऊदलाई भने,
“डराउनु पदैर्न। मेरा िपता शाऊलले तपाईलंाई हािन गनेर् छैनन्। तपाई ं
इस्राएलका राजा हुनुहुनेछ। मचािंह तपाई ंपिछको हुनेछु। यो कुरा मेरा
िपताले पिन जान्दछन्।”

18 जोनाथन र दाऊद दवुलेै परमप्रभु अिघ एउटा बाचा-बन्धन गर।े
त्यसपिछ जोनाथन घरितर लागे अिन दाऊद होरशेमान ैबसे।

जीपकाजीपका मािनसहरूलमािनसहरूलेे शाऊललाईशाऊललाई दाऊदबारदाऊदबारे ेबताउबताउँँछन्छन्

19 जीपका बािसन्दाहरू िगबामा शाऊललाई भेट्न आए। ितनीहरूले
शाऊललाई भने, “दाऊद हाम्रै के्षत्रमा लुकेरहेका छन्। ऊ हकीला
पहाडको होरशे नाउँको िकल्लामा छन्, जो यशीमोनको दिक्षणमा पछर् । 20

अब, महाराज, तपाई ंजिहले आए पिन हुन्छ। दाऊदलाई तपाईकंो
िजम्मा लगाउने काम हाम्रो भयो।”

21 शाऊलले जवाफ िदए, “परमप्रभुले मलाई सहायता गरकेोमा
ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन्। 22 जाऊ र उसको बार ेअझ जानकारी
लेऊ। दाऊद कहाँ बस्छ थाहा गर। दाऊदलाई त्यहाँ कसले देख्छ त्यो
पिन बुिझराख। शाऊलले मनमन ैिवचार,े ‘दाऊद साह्रै चलाख छ। उसले
मलाई छक्याउनँ सक्छ।’ 23 दाऊद लुकेको ठाउँहरू पत्ता लगाऊ।
त्यसपिछ आएर मलाई वृतान्त बताऊ। त्यस पिछ म ितमीहरूिसत
जानेछु। यिद दाऊद ती ठाँउहरूमा कत ैछ भने यहूदाको प्रत्येक
घरहरूमा छापामाररे म त्यसलाई पत्तालगाउँनेछु।”

24 अिन जीपका मािनसहरू जीपमा फिर्कए पिछ शाऊल त्यहाँ गए।
दाऊद र ितनका मािनसहरू यशीमोनको दिक्षणमा भएको अराबाको

माओन वनमा िथए। 25 शाऊल र ितनका मािनसहरू दाऊदको
खोजीमा गए। तर मािनसहरूले दाऊदलाई होिसयार गराए। शाऊलले
ितमीलाई खोज्द ैछ भनेर खबर िदए। त्यसपिछ दाऊद माओनको
मरुभूिमको तल चट्टानितर गए। शाऊलले दाऊद माओनको मरुभूिमितर

गएको कुरा थाहा पाए। यसरी शाऊल दाऊदको खोजीमा त्यस ठाउँितर
गए।

26 शाऊल पहाडको एकापिट्ट िथए, त्यही पहाडको अकोर्पिट्ट दाऊद
र ितनका मािनसहरू िथए। दाऊद शाऊलको पञ्जाबाट बाँच्न हतािरदै
िथए। शाऊल र उसका िसपाहीहरू दाऊदलाई पक्रन पहाडको चारिैतर
घुिमरहेका िथए।

27 त्यित्त न ैबेला एउटा समाचार-वाहक शाऊल कहाँ आयो अिन
जानकारी िदयो, “चाँडो आउनुहोस् पिलश्तीहरूले हामीलाई आक्रमण
गदैर्छन्।”

28 यसकारण शाऊलले दाऊदको िपछा गनर् छोडे अिन
पिलश्तीहरूसँग लडन गए। यही कारण मािनसहरूले त्यस ठाउँको नाउँ
“छुट्टयाउने चट्टान” भन्न थाले। 29 दाऊद माओनको मरुभूिम त्यागेर
एनगदीको छेउको िकल्लामा गए।

दाऊदलदाऊदलेे शाऊललाईशाऊललाई लाजमदोर्लाजमदोर् बनाएकोबनाएको

शाऊलले पिलश्तीहरूलाई खेिदसकेपिछ मािनसहरूले
शाऊललाई भने, “दाऊद त एनगदीको निजककै मरुभूिममा
छ।”

2 सारा इस्राएलबाट शाऊलले 3,000 मािनसहरूलाई छाने।
शाऊलले ती छािनएका मािनसहरू िलएर दाऊद र ितनका
मािनसहरूको खोजी गनर् थाले। ितनीहरूले घोरल-चट्टानको छेउछाउमा
खोजे। 3 शाऊल बाटो छेउको भेंडा गोठमा आए। त्यहाँ छेउमा एउटा
गुफा िथयो। शाऊल आफैं लाई लुकाउन गुफा िभत्र पसे। दाऊद र
ितनका मािनसहरू धेर ैपर गुफािभत्र लुिकरहेका िथए। 4 मािनसहरूले
दाऊदलाई भने, “आज परमप्रभुले भन्नुभएको िदन होइन? उहाँले
तपाईलंाई भन्नु भएको िथयो, ‘ितम्रो शत्रुलाई म ितम्रो हातमा सुिम्पिदनेछु,
त्यसपिछ ितम्रो इच्छानुसार ितम्रो शत्रुलाई जे गछौर् गर।’”
त्यसपिछ दाऊद घस्रँद-ैघस्रँद ैशाऊलको छेउ पुगे। दाऊदले

शाऊलको खास्टोको एक टुक्रा चाल नपाई कािटिदए। 5 पिछ
दाऊदलाई शाऊलको टुक्रा खास्टो काटेकोमा नराम्रो लाग्यो। 6

दाऊदले मािनसहरूलाई भने, “परमप्रभुले मलाई आफ्नो मािलकलाई
क्षित गनर्बाट रोकुन्। शाऊल परमप्रभुले छान्नु भएको राजा हुन् र मलेै
त्यसो नगरको भए हुने िथयो।” 7 दाऊदले यसो भनेर आफ्ना
मािनसहरूलाई रोकी राखे। उसले ितनीहरूलाई शाऊललाई हािन गनर्
अनुमित िदएनन्।
शाऊल गुफा छोडेर आफ्न ैबाटो लागे। 8 दाऊद गुफाबाट िनिस्कएर

आए र शाऊललाई बोलाउँद ैभने, “हे मेरो प्रभु! महाराजा!”
शाऊलले पिछ फकेर् र हेर।े दाऊदले िशर झुकाए। 9 दाऊदले

शाऊललाई भने, “जब मािनसहरूले भन्छन्, ‘दाऊदले तपाईलंाई चोट
पुयार्उने योजना बनाइरहेछ’? तपाईलें िकन ितनीहरूको कुरा सुन्नुभयो।
10 म तपाईलंाई हािन पुयार्उने छैन। तपाई ंआफ्न ैआँखाले देख्न
सक्नुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईलंाई आज मेरो हातमा गुफाम ैसुिम्पिदनु
भएको िथयो। तर मलेै तपाईकंो हत्या गिरन। तपाईमंािथ म कृपालु भएँ।
मलेै भनें, ‘म मेरो मािलकलाई हािन गनेर् छैन। िकनभने उनी परमप्रभुले
छान्नु भएको राजा हुन्।’ 11 यो लुगाको टुक्रा मेरो हातमा हेनर् ुहोस्। मलेै
यो टुक्रा तपाईकंो खास्टोबाट काटेको हँु। म तपाईलंाई मानर् सक्थें, तर
मलेै त्यसो गिरनँ। यो कुरा तपाईलंाई थाहा होस् भन्ने म चाहान्छु। म
तपाईलंाई यो जनाउन चाहान्छु िक तपाईकंो िवरूद्धमा मलेै कुन ैयोजना
बनाएको छैन। मलेै तपाईलंाई कुन ैअिनष्ट गरकेो छैन। तर तपाई ंमेरो
पिछ लागेर मलाई मानर् चाहानुहुन्छ। 12 परमप्रभुले न ैयसको न्याय
गनर् ुहुन्छ। मलाई गनर् ु भएको अत्यचारको बद्ला परमप्रभुले तपाईलंाई
दिण्डत तुल्याउनु हुनेछ। तर म आफैं  तपाईकंो िवरूद्धमा जाँिदन। 13

त्यहाँ एउटा पूरानो भनाइ न ैछ,
‘खराब कुरा दषु्ट मािनसहरूबाट फैिलन्छ।’
“मलेै कुन ैनराम्रो गिरनँ। म दषु्ट मािनस पिन त होइन। म तपाईलंाई

हािन गनेर्छैन। 14 तपाईलें कसलाई खेदो गनर् ु भएको छ? इस्राएलका
राजा कसको िवरूद्धमा आक्रमणमा ओिर्लएका छन्? तपाईलें आफ्ना
वास्तिवक शत्रुलाई खेिदरहनु भएको छैन। तपाई ंमरकेो कुकुर अथवा
उिपयाँको पिछ लाग्नु जस्त ैहो। 15 परमप्रभुले यस मामलामा न्याय
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गनर् ुहुनेछ। उहाँले न ैहामी दइु बीचमा िनणर्य गरून्। जब उहाँले तपाईबंाट
मलाई जोगाउनु हुन्छ परमप्रभु आफैं ले देखाउनु हुनेछ िक म सही छु।”

16 दाऊद चुप्प लागे अिन शाऊलले सोधे, “यो ितम्रो आवाज हो, मेरो
छोरा दाऊद?” त्यसपिछ शाऊल रूनथाले शाऊल धेर ैन ैरोए। 17

शाऊलले भने, “ितमी म भन्दा धमीर् अिन असल छौ ितमीले म प्रित
असल काम गयौर्, तर म न ैितम्रो िवरूद्धमा िथएँ। 18 मेरो लािग गरकेा
असल कामहरूका बार ेितमीले भन्यौ। परमप्रभुले न ैमलाई ितम्रो सामु
ल्याउनु भयो। तर ितमीले मलाई केही गरनेौ। 19 यसले यो देखाउँछ म
ितम्रो शत्रु होइन। मािनसले शत्रुलाई सहज ैपक्रन सक्दनै र सहजै
छोड्दनै पिन उसले शत्रुलाई राम्रो गदैर्न। परमप्रभुले ितमीलाई इनाम
िदनुहुन्छ, कारण ितमीले मलाई केही गरनेौ। 20 म जान्दछु ितमी राजा
हुने न ैछौ। ितमीले इस्राएल मािथ शासन गनेर् न ैछौ। 21 अब मलाई
एउटा वचन देऊ। परमप्रभुको शपथ खाएर वचन देऊ िक मेरो
सन्तानहरू कसलैाई पिन मानेर् छैनौ। मेरा िपताको पिरवारबाट मेरो नाउँ
िनशान हटाउँने छैनौ।”

22 दाऊदले शाऊलसँग शपथ खाए। दाऊदले शाऊलका सन्ताहरू
कसलैाई पिन मानेर् छैनन् भन्ने वचन सुनेर शाऊल घरितर फकेर् । दाऊद र
ितनका मािनसहरू िकल्लाितर लागे।

दाऊददाऊद रर मूखमूखर्र् नाबालनाबाल

शमूएलको मृत्य ुभयो। सारा इस्राएलीहरू भेला भएर
शमूएलको मृत्यमुा दःुख प्रकट गर।े ितनीहरूले शमूएललाई
ितनको आफ्न ैघर रामामा गाडे।

त्यसपिछ दाऊद पारानको मरुभूिमितर लागे 2 माओनमा एकजना
असाध्य ैधनी मािनस िथए। ऊिसत 3,000 भेंडाहरू र 1,000
बाख्राहरू िथए। उसको कमेर्लमा धन-सम्पित्त िथयो। ऊ त्यहाँ आफ्नो
भेंडाको ऊन कत्रन गयो। 3 त्यस मािनसको नाउँ नाबाल िथयो। ऊ
कालेब सन्तानको िथयो। नाबालकी पत्नी अबीगेल िथईन, ऊ सुन्दरी र
बुिद्धमती िथईन्। तर नाबाल, अित िनषु्ठर र नीच स्वभावको मािनस
िथयो।

4 नाबालले भेंडाको ऊन कत्रँदछै भन्ने खबर दाऊदले मरुभूिमको
के्षत्रमा न ैसुने। 5 दाऊदले दशजना यवुकहरूलाई नाबालकहाँ पठाए।
दाऊदले ितनीहरूलाई भने, “कमेर्लम जाऊ र नाबाललाई मेरो नाउँमा
‘अिभवादन’ गर।” 6 उसलाई भन, “म आशा गछुर्  िक तपाईकंो पिरवार र
तपाई ंअिधकार गनर् ु भएका सब ैअसल ैहोलान्। 7 मलेै थाहाँ पाएँ िक
तपाई ंआफ्नो भेंडाको ऊन कत्रँद ैहुनुहुन्छ। तपाईकंा गोठालाहरू केही
समयदेिख हामीिसत िथए। हामीले ितनीहरूिसत खराब व्यवहार गरनेौ।
जब ितनीहरू कमेर्लमा िथए ितनीहरूको केही पिन हराएन अथवा
चोरनेन्। 8 तपाईलें सेवकहरूलाई सोध्नुहोस् अिन ितनीहरूले सत्य
बोल्ने छन्। मेरो जवान मािनसहरूप्रित दया गनर् ुहोस्। अिहले उत्सवको
समय भएको कारण, तपाईलें जे गनर् ु सक्नुहुन्छ मेरो सेनाहरूलाई
गिरिदनुहोस्। मेरो िनिम्त यित काम गिरिदनुहोस्, तपाईकंो िमत्र दाऊद।”

9 दाऊदका मािनसहरू नाबालकहाँ गए। ितनीहरूले दाऊदको
समाचार नाबाललाई सुनाए। 10 तर नाबालले दषु्ट आचारण देखाए र
भन्ने, “दाऊद को हो? यो ियशकैो छोरो को हो? आज भोिल धेरै
कमाराहरू आफ्ना मािलक छोडेर भाग्दछैन्। 11 मसँग रोटी-पानी छ। म
सँग मासु पिन छ जुन मलेै मेरो भेंडाहरूबाट ऊन कत्रँने नोकरहरूका
िनिम्त तयार पारकेोछु। तर म यो मासु रोटी अिन पानी निचनेको
मािनसहरूलाई िदने छैन्।”

12 दाऊदका मािनसहरू फकेर् र गएर नाबालले भनेका सब ैकुराहरू
दाऊदलाई सुनाए। 13 त्यसपिछ दाऊदले आफ्ना मािनसहरूलाई भने,
“आफ्नो-आफ्नो तरवार िभर।” यसरी दाऊद र उनका मािनसहरूले
तरवार िभर।े झण्डै 400 मािनसहरू दाऊदसँग गए। 200 मािनसहरू
मात्र सर-सामानसँग बसे।

अबीगअबीगेेललललेे िवपत्तीिवपत्ती टािरन्टािरन्

14 नाबालको एउटा नोकरले नाबालकी पत्नी अबीगेललाई भन्यो,
“दाऊदले आफ्ना समाचार-वाहकहरूलाई हाम्रा मािलक नाबाल भए
ठाउँसम्म पठाए। तर नाबाल ितनीहरू प्रित तुच्छ िथए। 15 ती

मािनसहरू हाम्रा िनिम्त साह्रै असल िथए। जब हामी भेंडाहरू मदैानमा
िलएर जान्थ्यौं। दाऊदका मािनसहरू हामीिसत ैिदनभरी हुन्थे। अिन
ितनीहरूले हाम्रो कुन ैनोक्सान गरनेन्। ितनीहरूले किहले पिन केही
चोरनेन्। 16 दाऊदका मािनसहरूले िदन रात हाम्रो रक्षा गथेर्। हामीले
भेंडा चराइरहेको समयमा पिन ितनीहरूले हाम्रो चारिैतरबाट पखार्लले झैं
रक्षा गयोर्। 17 यसको िवषयमा सोचेर केही गनर् ुहोस्। नाबाल साह्रै मूखर्
छन् ऊिसत कुरा गनर् सिंकदनै अिन आउने िवपित्तको िवषयमा उसलाई
चेताउनी िदन सिंकदनै। अब नाबाल र ितनका सन्तानमािथ ठूलो िवपत्ती
आइलाग्नेछ।”

18 अबीगेलले हतार-हतार 200 वटा रोटी, दइु मशक दाखरस
पाँचवटा पकाएको भेंडा, पाँच पाथी पकाएको िचउरा 100 झुप्पा
िकसिमस र सुकाएको 200 झुप्पा नेभारा तयार पारी गधाहरूमा
लदाइन्। 19 त्यसपिछ नोकरहरूलाई भिनन्, “यो िलएर जाऊ। म पिछ-
पिछ आउँद ैछु।” तर यी सब ितनले आफ्नो लोग्नेलाई भिननन्।

20 गधामा चढेर अबीगेल त्यस पहाडको अकोर् पिट्टको पखेरामा गइन्।
ितनले दाऊदलाई आफ्ना मािनसहरूसँग पहाडको अकोर् पिट्टबाट आउँदै
गरकेा भेिटन्।

21 अबीगेललाई भेट्न भन्दा अिघ दाऊदले भन्द ैिथए, “मलेै त्यस
मरुभूिममा नाबालको सम्पित्त रक्षा गरें। मलेै यित सुरक्षा गरें िक नाबालले
केही नोक्सान भोगेनन्। मलेै गरकेो सब ैव्यथर् भयो। मलेै भलाई गरें तर
त्यसले त दवु्यर्वहार गयोर्। 22 यिद मलेै नाबालको पिरवारका कुन ैपिन
पुरूषलाई भोिल िबहान सम्म जीिवत रहन िदएँ भने मलाई परमेश्वरले
दण्ड िदउन्।”

23 त्यित न ैबेला अबीगेल आइपुिगन्। अबीगेलले दाऊदलाई देख्न
साथ गधाबाट ओिर्लन् र दाऊदको अिघ िशर झुकाईन्। 24 ितनको
अनुहार दाऊदको अिघ भूईमँा िनहुराए र अबीगेलले भिनन्, “महाशय
कृपया, मलाई केही भन्न िदनुहोस्। मलेै भनेका कुरा सुिनिदनुहोस्। जे
भयो त्यसका िनिम्त मलाई दोषी ठहराउनुहोस्। 25 तपाईलें पठाउँनु
भएका मािनसहरू मलेै देिखनँ। महाशय त्यो काम नलाग्ने नाबालको
कुरामा ध्यान निदनुहोस्। जस्तो उसको नाउँ छ मािनस पिन त्यस्त ैछ।
उसको नाउँको अथर् ‘मूखर्,’ भए जस्तो ऊ पिन मूखर् न ैछ। 26 परमप्रभुले
तपाईलंाई िनदोर्ष मािनसहरूको हत्या गनर्बाट जोगाउनु भयो। जस्तो
परमप्रभु जीिवत हुनुहुन्छ त्यस्त ैतपाई ंपिन जीिवत हुनुहुन्छ। म प्राथर्ना
गछुर्  िक तपाईकंा सब ैशत्रुहरू अिन जसले तपाईलंाई क्षित गराउँन
चाहन्छन् ितनीहरू सब ैनाबाल जस्त ैहोउन्। 27 मलेै तपाईलंाई केही
उपहार ल्याएकी छु। तपाईकंा मािनसहरूलाई िदनुहोस्। 28 मेरो भूलमा
क्षमा िदनु होस्। मलाई थाहा छ परमप्रभुले तपाईकंो पिरवारालाई
शिक्तशाली तुल्याउनु हुनेछ र धेर ैराजाहरू तपाईकैं पिरवारबाट
आउनेछन्। परमप्रभुले यसो गनर् ु हुनेछ कारण तपाईलें उहाँको िनिम्त यदु्ध
गनर् ु भएको छ। यसथर् तपाई ंबाँचुन्जेल मािनसहरूले तपाईमा कुन ैखोट
पाउने छैनन्। 29 यिद कसलेै तपाईलंाई मानर् खेदो गयोर् भने परमप्रभु
तपाईकंो परमेश्वरले तपाईकंो जीवनलाई बचाउँनु हुनेछ। तर घँुयेत्रोबाट
ढुङ्गा फ्याँिकए झैं परमप्रभुले तपाईकंा शत्रुहरूलाई फ्याँक्नु हुनेछ। 30

तपाईलंाई परमप्रभुले धेर ैराम्रो कायर् गनेर् वचन िदनु भएको छ। उहाँले
आफ्नो वचन पूरा गनर् ुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईलंाई इस्राएलको अगुवा
बनाउनुहुनेछ। 31 तर तपाई ंिनदोर्ष मािनसहरूको हत्या गररे भूल
नगनर् ुहोस्। अझ ैभड्खालोमा नपस्नुहोस्। परमप्रभुले तपाईलंाई जब
सफलता हािसल गराउनु हुन्छ दया गरी मलाई सम्झनुहोला।”

32 दाऊदले अबीगेललाई जवाफ िदए, “परमप्रभु इस्राएलका
परमेश्वरको प्रशसंा गर। आज उहाँले ितमीलाई म भए कहाँ पठाउनु भएको
िनिम्त प्रशसंा गर। 33 ितम्रो सही िवचारको िनिम्त परमेश्वरले ितमीलाई
आशीवार्द िदऊन्। आज िनदोर्ष मािनसहरूको हत्या गनर्बाट ितमीले
मलाई रोक्यौ। 34 साँच्चै न ैपरमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर जीिवत हुनुहुन्छ
म त्यो भन्छु। यिद ितमी ठीक समयमा नआइपुगेका भए भोिल िबहान
सम्ममा नाबालका एउटै मािनस पिन जीिवत रहने िथएनन्।”

35 त्यसपिछ दाऊदले उपहार स्वीकार गर।े दाऊदले भने,
“शािन्तिसत घर जाऊ। मलेै ितम्रा सब ैकुरा सुने र म ितमीले भने जस्तै
गनेर्छु।”
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नाबालकोनाबालको मृत्यमृत्युु

36 अबीगेल घर फिर्कन्। नाबाल घरमैा भोज मनाइरहेका िथयो।
नाबाल राजाले जस्त ैभोजन खाँद ैिथए। ऊ मग्न िथए अिन खूब ैिपएका
िथए। यसथर् भोिल िबहान नहुन्जेल अबीगेलले केही भिनन। 37 भोिल
पल्ट िबहान नाबाल शान्त िथयो। यसथर् उसकी पत्नीले सब ैबताइन्।
त्यित्त न ैबेला नाबाल मुटुको वेदनाले पीिडत भयो। 38 झण्डै दश
िदनपिछ परमप्रभुले नाबाललाई मृत्य ुदण्ड िदनुभयो।

39 दाऊदले नाबालको मृत्यकुो खबर सुने। दाऊदले भने,
“परमप्रभुको मिहमा होस्। नाबालले मेरो िवषयमा दषु्ट कुरा गर,े तर
परमप्रभु परमेश्वरले मेरो पक्ष िलनुभयो। परमप्रभुले मलाई पाप गनर्बाट
बचाउँनु भयो अिन परमप्रभुले नाबाललाई उसका अपराधको िनिम्त
मृत्य ुदण्ड िदनुभयो।”
त्यसपिछ दाऊदले अबीगेललाई समाचार पठाउनु भयो अिन दाऊदले

उनलाई आफ्नी पत्नी हुने प्रस्ताव राख्नुभयो। 40 दाऊदका नोकरहरू
कमेर्लमा आएर अबीगेललाई भने, “दाऊदले हामीलाई पठाउनु भएको
छ। तपाई ंउहाँकी पत्नी हुनुहोस् भन्नु भनी उहाँले समाचार पठाउनु
भएको छ।”

41 अबीगेलले िशर झुकाइन् र भिनन्, “म तपाईकंो दासी हँु। म
तपाईकंो सेवा गनर् राजी छु। म मेरो स्वामी दाऊदका सेवकहरूका खटु्टा
धुन तयार छु।”

42 हतार-हतार तयार भएर गधामा चढी ती दतूहरूसँग अबीगेल बाटो
लािगन्। अबीगेलले आफूिसत पाँचजना सहेंलीहरू लिगन् र आफू
दाऊदकी पत्नी भइन्। 43 दाऊदले ियज्रेलकी अहीनोमलाई पिन िववाह
गरकेा िथए। दाऊदका अहीनोम र अबीगेल दवु ैपत्नी भए। 44 दाऊदले
शाऊलकी छोरी मीकललाई पिन िववाह गरकेा िथए। तर शाऊलले
ितनलाई दाऊदबाट खोसे। शाऊलले गल्लीमको लेशको छोरा
पिलश्तीलाई मीकल िदएका िथए।

दाऊददाऊद रर अबीशअबीशै ैशाऊलकोशाऊलको छाउनीमाछाउनीमा पसपसेे

जीपीका मािनसहरू शाऊललाई भेट्न िगबा गए। ितनीहरूले
शाऊललाई भने, “हकीलाको पहाडमा दाऊद लुक्दछै। यो
पहाड यशीमोन देिख पािर पछर् ।”

2 शाऊल जीपको मरुभूिमितर गए। शाऊलले 3,000 सेनाहरू
इस्राएलबाट छानेर लगे। शाऊल र उसका सेनाहरूले जीपको
मरुभूिमितर दाऊदलाई खोजे। 3 शाऊलले उसको छाउनी हकीलाको
पहाडमािथ बाटोको छेउमा यशीमोन ितर फकार्एर बनाए।
दाऊद त्यही मरुभूिममा िथए। शाऊलले पीछा गदैर्छन् भन्ने कुरा

ितनलाई थाहा िथयो। 4 यसथर् दाऊदले चेवाहरू पठाए। दाऊदलाई
थाहा लाग्यो शाऊल हकीलामा छ भनेर। 5 दाऊद शाऊलको छाउनीमा
गए। शाऊल र अबनेर कहाँ सुितरहेका िथए दाऊदले देखे। (नेरका छोरो
अबनेर शाऊलका सेनाको सेनापित िथए।) शाऊल छाउनीको बीचमा
सुते। सेनाहरू शाऊलको विरपिर सुती रहेका िथए।

6 दाऊदले िहत्ती अहीमेलेक र सरूयाहका छोरा अबीशिैसत बात गर।े
(अबीश ैयोआबका भाइ िथए।) ितनले भने, “मसँग शाऊलको छाउनीमा
को जान्छ?”
अबीशलेै जवाफ िदए, “म तपाईसँंग जानेछु।”
7 जब रात पयोर् दाऊद र अबीश ैशाऊलको छाउनीमा गए। शाऊल

छाउनीको मध्य भागमा मस्त सुितरहेका िथए। ितनको भाला ितनको
िशर नेर भँूईमा गािडएको िथयो। अबनेर अरू सिैनकहरूसँग ैशाऊलको
विरपरी मस्त सुितरहेका िथए। 8 अबीशलेै दाऊदलाई भने, “आज
परमेश्वरले तपाईकंो शत्रुलाई तपाईकंो हातमा सुिम्पनु भएकोछ उसको
भालाले उसलैाई रोप्न मलाई िदनुहोस्। म एकै खेपमा काम िसध्याउँछु।”

9 तर दाऊदले अबीशलैाई भने, “शाऊललाई नमार! परमेश्वरले छान्नु
भएको राजालाई घात गदार् दण्ड पाइन्छ। 10 साँच्चै न ैपरमेश्वर जीिवत
हुनुहुन्छ परमप्रभु आफैं ले शाऊललाई दण्ड िदनुहुनेछ। शाऊल यदु्ध
भूिममा मरोस अथवा स्वभािवक मृत्य ुहोस्। 11 तर म परमप्रभुले उहाँका
चुिनएका राजालाई केही नोक्सान नपुयार्उन भनी उहाँलाई िविन्त गछुर् ।

शाऊलको िशरमा भएको भाला र पानीको सुराही उठाउ अिन हामी
जानेछौ।”

12 यसरी दाऊदले भाला र पानीको सुराही शाऊलको िशरकै
छेउबाट िलए। त्यसपिछ दाऊद र अबीश ैछाउनीबाट िनिस्कए।
ितनीहरूले के गर ेकसलेै पिन थाहा पाएन। न कसलेै देख्यो न त कोही
ब्यूँिझयो। शाऊल र ितनका सिैनकहरू गिहरो िनद्रामा परकेो कारण
परमप्रभुले न ैितनीहरूलाई गिहरो िनद्रामा पािरिदनुभएको िथयो।

दाऊदलदाऊदलेे फफेेिरिर पिनपिन शाऊललाईशाऊललाई लाजमदोर्लाजमदोर् बनाएबनाए

13 दाऊद बेंसी पार गररे पािरपिट्ट पुगे। शाऊलको छाउनीबाट पारी
पहाडको टाकुरामा पुगे। दाऊद र शाऊलका छाउनीहरू धेर ैटाढा-टाढा
िथए। 14 दाऊदले सेना र खास गरी नेरका छोरा अबनेरलाई ठूलो
स्वरमा कराएर भने, “अबनेर, मलाई जवाफ देऊ!”
अबनेरले जवाफ िदए, “ितमी को हौ? िकन महाराजलाई डािकरहेछौ?”
15 दाऊदले भने, “ितमी मािनस हौ, िक होइनौ? अिन इस्राएल भरी

सबभन्दा महान ितमी न ैछौ। के यो सत्य होइन? त्यसो हो भने आफ्नो
प्रभु महाराजको रक्षा िकन िठकिसत गरनेौ? एउटा साधारण मािनसले
ितम्रो राजालाई मानर् छाउनी िभत्र आयो। 16 ितमीले एकदम ैनराम्रो काम
गयौर्। जस्तो िक परमप्रभु जीिवत हुनुहुन्छ, ितमी र ितम्रा मािनसहरू मनर् ु
पछर् । िकनभने ितमीहरूले आफ्ना परमप्रभुका अिभिषक्त राजाको रक्षा
गरनेौ। अब हेर राजाको िसरानी छेउको भाला र पानी िपउने सुराही
खोई, कहाँ छन्?”

17 शाऊलले दाऊदको स्वर िचने। शाऊलले भने, “मेरो छोरा दाऊद
के यो स्वर ितम्रो हो?”
दाऊदले जवाफ िदए, “ज्यू, यो मेर ैआवाज हो, मेरो प्रभु महाराजा।”

18 दाऊदले फेिर भने, “हे मेरा प्रभु, तपाईलें मेरो खेदो िकन गनर् ु हुदछै?
मलेै के भूल गरें? मेरो के कसुर छ? 19 हे मेरो मािलक राजा म तपाईकंो
नोकरलाई सुन्नु होस् यिद परमप्रभुले न ैतपाईलंाई म मािथ िरस उठाउनु
भएको हो भने एउटा भेट स्वीकार गिरिदनुहोस्। तर यिद मािनसले
तपाईलंाई म मािथ िरस उठाउनु भएको हो भने, परमप्रभुले ितमीहरूलाई
केही नराम्रो गनर् ुहुनेछ। परमप्रभुले िदनुभएको भूिम त्याग्न मलाई
मािनसहरूले जबरजस्ती गर।े ितनीहरूले मलाई भने, ‘जाऊ र
िवदेशीसँग बस र िवदेशी देवतालाई पूजागर।’ 20 मलाई परमप्रभुबाट
टाढा मनर् नदेऊ। इस्राएलका राजा झींङ्गाको पिछ लाग्दछै। तपाई ं
पहाडमा भ्यागुत्ताहरूको पिछ लागेको मािनस जस्तो हुनुभयो।”

21 तब शाऊलले भने, “मलेै पाप गरें। मेरो छोरा दाऊद यता आऊ
आज मलाई प्रमाण गररे देखाइ देऊ। ितम्रो िनिम्त मेरो ज्यान महत्वपूणर्
छ। अब म ितमीलाई चोट पुयार्उने छैन। मलेै मूखर्ले झैं ठूलो भूल गरें।”

22 दाऊदले जवाफमा भने, “राजाको भाला यहाँ छ। यो िलन कुनै
एक जना जवानलाई पठाउनुहोस्। 23 परमप्रभुले हरके मािनसहरूलाई
उसको धािर्मकता र िवश्वसनीयताको िनिम्त इनाम िदनुहुन्छ। उहाँले राम्रो
काम गनेर् मािनसलाई इनाम िदनुहुन्छ र नराम्रो कायर् गनेर्लाई दण्ड
िदनुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईलंाई हराउन आज मलाई मौका िदनुभयो। तर
म परमप्रभुका अिभिषक्त राजालाई हािन गनर् चाहँिदन। 24 आज मलेै
प्रमाण गरें िक मेरो िनिम्त तपाईकंो जीवन महत्वपूणर् छ। यस्त ैप्रकार
परमप्रभुले पिन देख्नु हुनेछ मेरो प्राण उहाँलाई महत्वपूणर् छ। परमप्रभुले
मलाई प्रत्येक खतराबाट बचाउँनु हुनेछ।”

25 त्यसपिछ शाऊलले दाऊदलाई भने, “परमेश्वरले ितमीलाई
आशीवार्द िदऊन्, मेरो छोरा दाऊद। ितमीले ठूला-ठूला कायर्हरू गनेर्छौ
र सफलता पिन पाउँनेछौ।”
दाऊद आफ्नो बाटो लागे र शाऊल घरितर फिर्कए।

दाऊददाऊद पिलश्तीहरूसपिलश्तीहरूसँँगग रहनरहन थालथालेे

तर दाऊदले आफैं  सोचे, “शाऊलले मलाई एक िदन पिक्रएर
मानेर् छ। सबभन्दा राम्रो मलाई यो हुन्छ पिलश्तीहरू
भएकोमा भागेर जानु त्यसपिछ शाऊलले मलाई इस्राएलमा

खोज्न छोड्ने छ। त्यसरी म शाऊलबाट उम्कन सक्नेछु।”
2 यसरी दाऊद र ितनका 600 मािनसहरूले इस्राएल त्यागे।

ितनीहरू माओकका छोरा आकीशकाँ गए। आकीश गातका राजा िथए,
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3 दाऊद, ितनका मािनसहरू र ितनका पिरवार गातमा आकीशसँग
बसे। दाऊदकी दवु ैपत्नी ितनीिसत ैिथए। ितनीहरू ियज्रेली अनहीनोअम
अिन कमेर्ली अबीगेल िथए। अबीगेल नबालकी िवधवा िथईन्। 4

मािनसहरूले शाऊललाई भने िक दाऊद भागेर गात गए। यसथर्
शाऊलले दाऊदको िपछा गनर् छोडे।

5 दाऊदले आकीशसँग भने, “यिद तपाई ंमसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने
मलाई शहरमा एउटा ठाउँ तोिकिदनुहोस्। म तपाईकंो सेवक मात्र हँु। म
त्यहाँ बस्नेछु, यहाँ राजधानीमा होइन।”

6 त्यस िदन आकीशले दाऊदलाई िसकलग शहर िदए। िसकलग
चाँिह त्यही िदन देिख यहूदा राजाहरूको वंशमा रहेकोछ। 7 दाऊद
पिलश्तीहरूसँग एक बषर् चार मिहना बसे।

दाऊदलदाऊदलेे आकीशआकीश राजालाईराजालाई छक्काएछक्काए

8 दाऊद र ितनका मािनसहरूले िमश्रमा अविस्थत तलमै देिख
शूरका अमालेकी गशूर र िगज्रीहरूिसत यदु्ध गर।े दाऊदले ितनीहरूलाई
हराएर सम्पित्त लुटे। 9 दाऊदले त्यस इलाकाका मािनसहरूलाई हराए
अिन सबलैाई मार ेदाऊदले त्यहाँ भेंडा, गाई-गोरू, गधा ऊँठ र लुगाहरू
लुटे। ऊ फिर्कए पिछ यी लुटेकाहरू आकीशलाई िदए।

10 दाऊदले धेर ैपल्ट यसो गर।े प्रत्येक चोिट न ैआकीशले कता
कोसँग यदु्ध गयौर् भनेर सोध्थे। दाऊदले भन्थे, “मलेै दिक्षणपिट्टको
यहूदमािथ” अथवा “मलेै दिक्षणपिट्टको यरहमेलीमा,” अथवा
“दिक्षणपिट्टको केनीहरूमािथ आक्रमण गरें ।” 11 दाऊदले गातमा
किहले पिन कुन ैलोग्ने मािनस अथवा स्त्रीहरू िजउँदो ल्याएनन्। दाऊदले
ठान्थे, “यिद मलेै िजउँदो मािनस ल्याएँ भने वास्तवमा म के गदैर्छु,
आकीशले थाहा पाउनेछ।”
जब सम्म दाऊद पिलश्तीको भूिममा बसे ितनले त्यसो गर।े 12

आकीशले दाऊदलाई पत्याउन थाले। आकीशले आफैं लाई भन्थे, “अब
दाऊदलाई आफ्न ैमािनसहरूले घृणा गनेर् छन्। इस्राएलीहरूले
दाऊदलाई साह्रै घृणा गनेर्छन्। अब दाऊदले सधैँ मेरो सेवा गनेर्छ।”

पिलश्तीहरूपिलश्तीहरू ययुदु्धकोद्धको िनिम्तिनिम्त तयारतयार

त्यस बेला पिलश्तीहरूले इस्राएलमािथ आक्रमण गनर्
सेनाहरू भेला गराए। आकीशले दाऊदलाई भने, “तपाईलें
त्यो जान्नु पछर्  तपाई ंर तपाईकंा मािनसहरू इस्राएलको

िवरूद्ध यदु्धमा मसँग जानुपछर् ।”
2 दाऊदले जवाफ िदए, “िनश्चय! तपाईलें देख्नुहुन्छ म के गनर् ु

सक्छु।”
आकीशले भने, “राम्रो, म तपाईलंाई मेरो अगंरक्षक बनाउँछु। सधैँ मेरो

रक्षा गनर् ुहोस्।”

शाऊलशाऊल रर एउटीएउटी स्त्रीस्त्री एन्दोरमाएन्दोरमा

3 शमूएल मर।े शमूएलको मृत्यमुा सम्पूणर् इस्राएलीहरूले दःुख प्रकट
गर।े ितनीहरूले शमूएललाई उनकै शहर रामामा गाडे। पिहला शाऊलले
भुतप्रेत खेलाउनेहरू र ज्योितषीहरूलाई इस्राएल छोड्न वाध्य गरकेा
िथए।

4 पिलश्तीहरू यदु्धको िनिम्त तयार िथए। ितनीहरू शूनेममा आएर
त्यहीं छाउनी बनाए। शाऊलले पिन सब ैइस्राएलीहरूलाई भेला गराएर
िगल्बोमा छाउनी हाल्न लगाए। 5 शाऊल पिलश्ती सेनाहरू देखेर
डराए। ितनको मुटु न ैकाम्यो। 6 शाऊलले परमप्रभुमा प्राथर्ना गर ेतर
परमप्रभुले जवाफ िदनुभएन। परमप्रभु परमेश्वरले दशर्नमा पिन केही उत्तर
िदनुभएन। परमेश्वरले न त उरीम न ता अगमवक्ताद्वारा न ैशाऊललाई
जवाफ िदनुभयो। 7 अन्त्यमा शाऊलले आफ्ना अिधकारीहरूलाई भने,
“मलाई एउटी ततं्र-मतं्र गनेर् मिहला ल्याइदेऊ, म त्यसलाई सोध्छु यो
यदु्धको फल के हुन्छ।”
ितनका अिधकारीहरूले जवाफ िदए, “एन्दोरमा त्यस्ती एउटी स्त्री छे।”
8 शाऊलले भेष बद्लाउनको िनिम्त िभन्नै लुगा लगाए यसकारण

उसलाई निचनोस्। त्यो रात शाऊल दइुजना मािनस िलएर त्यस
स्त्रीलाई भेट्न गए। शाऊलले त्यस स्त्रीलाई भने, “म ितमीलाई भन्नेछु

मेरो भिवष्य बताउने आत्मा बोलाऊ। म जसको नाउँ िदन्छु त्यसकैो
आत्मा जगाउनु।”

9 तर त्यस स्त्रीले भनी, “ितमी जान्दछौ शाऊलले के गयोर्। सबै
झाँक्री र ज्योितषीहरूलाई उसले इस्राएलबाट धपायो। ितमीले मलाई
अप्ठेरोमा पाररे ज्यान िलन चाहान्छौ।”

10 शाऊलले परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाएर त्यसलाई भने, “ितमीले
कुन ैदण्ड सामना गनर् ु पनेर् छैन।”

11 स्त्रीले सोधी, “ितमीले कसलाई बोलाउनु लाउँछौ?”
शाऊलले भने, “शमूएलको आत्मालाई बोलाऊ।”
12 शमूएलको आत्मा ितनको अिघ देखा पयोर्। शमूएललाई देखेर त्यो

स्त्रीले जोडले िचच्याई। ितनले शाऊललाई भिनन्, “मलाई धोखा
िदनुभयो! तपाई ंन ैशाऊल हुनुहुन्छ।”

13 राजाले स्त्रीलाई भने, “नडराऊ। ितमीले के देख्यौ?”
स्त्रीले भनी, “मलेै आत्मा भुइँबाट िनिस्कएको देखे।”
14 शाऊलले सोधे, “को जस्तो देिखन्छ?”
स्त्रीले जवाफ िदइ, “खास िकिसमको लबेदा ओढेको एउटा वृद्ध

मािनस जस्तो देिखन्छ।”
त्यसपिछ शाऊलले थाहा पाए शमूएल न ैहो भनेर। शाऊलले भूइँितर

िशर झुकाए उसलाई अिभवादन गरे 15 शमूएलले शाऊललाई भने,
“मलाई िकन दःुखः िदएको? मलाई िकन बोलाएको?”
शाऊलले भने, “म सङ्कटमा छु। पिलश्तीहरू म सँग यदु्ध गनर्

आउँदछैन्, अब परमेश्वर मिसत हुनुहुन्न। परमेश्वरले मलाई केही िदनुहुन्न।
न त उहाँले कुन ैअगमवक्ता न सपनामा केही भन्नु हुन्छ। यसकारण
तपाईलंाई बोलाएको छु मलाई भन्नुहोस् म के गरौं?”

16 शमूएलले भने, “परमप्रभु ितमीिसत हुनुहुन्न। उहाँ ितम्रो िछमेकी
दाऊदसँग हुनुहुन्छ। यसकारण मलाई िकन झन्झट िदएको? 17

परमप्रभुले के गनर् ु हुनेछ त्यो भन्न उहाँले मलाई एकपटक आज्ञा गनर् ुभयो।
अिहले परमप्रभुले त्यही गदैर् हुनुहुन्छ। परमप्रभुले ितम्रो हातबाट
राजधानी खोस्द ैहुनुहुन्छ। अिन उहाँले ितम्रो िछमेकीको हातमा
सुिम्पिदनुहुनेछ। त्यो िछमेकी चािंह दाऊद हो। 18 ितमीले परमप्रभुको
आज्ञा पालन गरनेौ। ितमीले अमालेकीहरूलाई पूणर् नष्ट गरनेौ
ितनीहरूलाई यो कुरा देखाउन िक ितनीहरूसँग परमेश्वर कित क्रोिधत
हुनुहुन्थ्यो। यसकारण आज परमप्रभुले ितमीलाई यसो गनर् ु हँुदछै। 19

परमप्रभुले पिलश्तीहरूद्वारा ितमीलाई र इस्राएलका सेनालाई आज
हराउनु हुन्छ। अिन भोिल, ितमी र ितम्रा छोरा मिसत हुनेछौ।”

20 शाऊल तत्काल ैलडे र भूइँमा पसािरए। शमूएलको कुरा सुनेर
शाऊल साह्रै डराए। शाऊल कमजोर भइसकेका िथए कारण िहजो देिख
रात-िदन उनले केही खाएकै िथएनन्।

21 स्त्री शाऊलको छेउमा आईन। शाऊल साह्रै डराएको देखी।
ितनले भनी, “हेनर् ुहोस् म तपाईकंी सेिवका। मलेै तपाईकंो आज्ञापालन
गरें। मलेै मेरो ज्यानलाई जोिखममा हाले र तपाईलें भने झैं गरें। 22 अब
मेरो कुरा सुन्नुहोस्। म तपाईलंाई खाने कुरा िदन्छु। तपाईलें खानपैछर् ।
त्यसपिछ आफ्नो कायर् गनर् शिक्त पाउनु हुनेछ।”

23 तर शाऊलले मानेनन्। ितनले भने, “मलाई खान चाहींदनै।”
शाऊलका अिधकारीहरूले पिन स्त्रीसँग ैकेही खानु भनी अनुरोध गर।े

अन्त्यमा शाऊलले ितनीहरूका कुरा माने। भुइँबाट उठेर िबस्तरामा बसे।
24 त्यस स्त्रीले आफूसँग भएको बिलयो बाछो मारी। त्यस स्त्रीले
अिलकित िपठो मुछी र खमीर िबनाको रोटी पकाई। 25 र त्यस स्त्रीले
भोजन शाऊल र ितनका अिधकारीहरूलाई पिस्क। ितनीहरूले भोजन
खाए र त्यही रात ितनीहरू उठेर गए।

दाऊददाऊद हामीिसतहामीिसत आउनसक्दआउनसक्दैनैन

पिलश्तीहरूले अपेकमा ितनीहरूका सब ैसिैनक भेला गराए।
इस्राएलीहरूले ियज्रेलको पानीको मुहान नेर छाउनी हाले।
2 पिलश्ती अगुवाहरूले सय र हजारको संख्यामा

मािनसहरूलाई अिघ बढाए। दाऊद र ितनका मािनसहरू आकीशको
पिछिल्तर लागे।

3 पिलश्ती कप्तानहरूले सोधे, “यी िहब्रूहरूले यहाँ के गदैर्छन्?”
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आकीशले ती कप्तानहरूलाई भने, “ियनी दाऊद हुन्। दाऊद
शाऊलका अिधकारीहरू मध्ये एकजना िथए। दाऊद मसँग धेरै
अिघदेिख छन्। शाऊललाई त्यागेर आए र मसँग बस्न थाले यता मलेै
कुन ैभूल-त्रुटी दाऊदमा पाइनँ।”

4 तर पिलश्ती कप्तानहरू आकीशसँग िरसाए। ितनीहरूले भने,
“दाऊदलाई फकार्उनुहोस्। तपाईलें िदनुभएको शहरमा ऊ फकर् नु पछर् ।
रणभूिममा ऊ हामीिसत जान सक्दनै। नत्रभने हाम्रो आफ्न ैछाउनी िभत्र
शत्रु हुनेछ। उसले आफ्नो राजालाई खशुी पानर् हाम्रै मािनस मानेर्छ। 5

दाऊद त्यही मािनस हो जसको िवषयमा इस्राएलीहरू यसो भनेर गीत
गाउँद ैनाच्थेः
‘शाऊलले हजार शत्रुहरू मार,े
तर दाऊदले दश हजार मार।े’”
6 यसकारण आकीशले दाऊदलाई बोलाएर भने, “जीिवत परमप्रभुको

नाउँमा, ितमी मेरो भक्त छौ। म अित प्रसन्नहुने िथएँ यिद ितमीले मेरा
सेनामा योगदान िदएको भए। शुरूदेिख न ैितमी भरपदोर् भएका छौ। तर
पिलश्ती सेनाहरूले ितमीलाई सहमित गनर् चाँहदनैन्। 7 शािन्तिसत
फकर् , पिलश्ती कप्तानहरूका िवरूद्धमा कुन ैगलत काम नगर।”

8 दाऊदले सोधे, “मेरो गल्ती के हो? जबदेिख म तपाईकंहाँ आएँ मेरो
केही दोष पाउनु हुन्छ? मेरा मािलक मेरा परमप्रभु राजाको शत्रुहरूिसत
यदु्धगनर् मलाई िकन बाधा िदनुहुन्छ?”

9 आकीशले जवाफमा भने, “मलाई थाहा छ ितमी असल मािनस हौ।
ितमी परमेश्वरका स्वगर्दतू हौ। तर पिलश्ती सेनापितहरूले भन्दछैन्,
‘दाऊद हामीिसत यदु्ध भूिममा जान सक्दनै।’ 10 भोिल िबहान ैितमी र
ितम्रा मािनसहरूिसत मलेै िदएको शहरमा फकेर् र जाऊ। यसकरण घाम
झुल्कनु अिघ न ैफकेर् र जाउ।”

11 यसकारण दाऊद र ितनका मािनसहरू िबहान ैउठेर पिलश्ती
देशितर फकेर् । बीचमा यता पिलश्तीहरू चाँिह ियज्रेल ितर बढे।

अमालअमालेेकीहरूलकीहरूलेे िसकलगमािथिसकलगमािथ आक्रमणआक्रमण गरगरेे

तेस्रो िदन दाऊद र ितनका मािनसहरू िसकलग आए अिन
यो भष्म भएको देखे। जब अमालेकीहरूले नेगेभ के्षत्रमा
आक्रमण गर?े ितनीहरूले िसकलगमा आक्रमण गर ेअिन

शहरमा आगो लगाइिदए। 2 ितनीहरूले िसकलगका स्त्रीहरूलाई बन्दी
बनाए। बूढा अथवा जवान सब ैमािनसहरूलाई समाते। ितनीहरूले
कसलैाई पिन मारनेन्। बन्दी मात्र बनाए।

3 जब दाऊद र ितनका मािनसहरू िसकलग आए शहर जिलरहेको
पाए। ितनीहरूका पत्नीहरू छोरा-छोरीहरू सब ैअमालेकीहरूले लगेकाले
कोही िथएनन्। 4 त्यसलेै दाऊद र अरू मािनसहरू धेर ैरोए। 5

अमालेकीहरूले दाऊदका दवु ैपत्नीहरू ियज्रेली अहीनोअम र कमेर्ली
नाबालकी िवधवा अबीगेललाई पिन हररे लगेछन्।

6 सेनाका सब ैमािनसहरू आफ्ना छोरा छोरी सब ैबन्दी बनाइएकोमा
दःुखी भई िरसाए। मािनसहरूले दाऊदलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मानेर् कुरा
गदैर्थे। यसले दाऊदलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। तर दाऊदले परमप्रभु
उनका परमेश्वरबाट शिक्त पाए। 7 दाऊदले पूजाहारी एबीयातारलाई
भने, “एपोद ल्याउनुहोस्।”

8 दाऊदले परमप्रभुलाई िबन्ती गर,े “मेरो पिरवारका सदस्यहरूलाई
हरण गनेर्हरूलाई के म खेदौं? म ितनीहरूलाई पक्रन सक्छु?”
परमप्रभुले भन्नु भयो, “ितनीहरूलाई पछ्याऊ, ितनीहरूलाई पक्रन

सक्छौ र ितम्रो पिरवारका सदस्यहरूलाई बँचाउन सक्छौ।”

दाऊददाऊद रर ितनकाितनका मािनसहरूलमािनसहरूलेे िमश्रीिमश्री दासलाईदासलाई पाउपाउँँछन्छन्

9 दाऊद आफ्ना साथमा 600 मािनसहरू िलएर बसोर खोल्सामा
गए। त्यो ठाउँमा झण्डै 200 मािनस त्यहीं बसे। त्यहाँ बस्नुको कारण
ितनीहरू धेर ैकमजोर िथए र थाकेका पिन िथए, यसकारण दाऊद 400
मािनसहरू िलएर अमालेकीहरूलाई लगातार पछ्याउन थाले।

11 दाऊदका मािनसहरूले खेतमा एउटा िमश्रीलाई भेटे। त्यस
िमश्रीलाई ितनीहरूले दाऊदका सामु हािजर गराए। ितनीहरूले त्यस
िमश्रीलाई पानी र भोजन िदए। 12 ितनीहरूले एउटा टुक्रा नेभाराको

रोटी र दइु झुप्पा िकसिमस पिन िदए। खाना खाएपिछ उनी फुतीर्ला भए।
तीन िदन तीन रातदेिख न त खाना खाए, न पानी िपए।

13 दाऊदले त्यस िमश्रीलाई सोधे, “ितम्रो मािलक को हो? ितमी
कहाँबाट आयौ?”
त्यस िमश्रीले जवाफ िदए, “म एकजना िमश्री हँु। म एकजना

अमालेकीको दास हँु। तीन िदनअिघ म िबरामी भएँ र मािलकले मलाई
त्यािगिदए। 14 हामीले नेगेव इलाकामा आक्रमण गयौर्ं जहाँ करतेीहरू
बस्थे। हामीले यहूदा र नेगेवमा आक्रमण गयौर् जहाँ कालेबी जाित बस्थे।
हामीले िसकलगलाई जलायौ।”

15 दाऊदले भने, “के ितमी मलाई ितनीहरूकहाँ पुयार्इिदन सक्छौ
जसले हाम्रा पिरवारका सदस्यहरूलाई समातेका छन्?”
त्यस िमश्रीले भने, “परमेश्वरको अिघ यिद तपाईलें मलाई मािर्दन

अथवा मेरो मािलकको घरमा मलाई िफतार् िदने वचन िदनुभयो भने म
तपाईलंाई सहयोग गछुर् ।”

दाऊदलदाऊदलेे अमालअमालेेकीहरूलाईकीहरूलाई हराउहराउँँछन्छन्

16 त्यस िमश्रीले दाऊदलाई अमालेकीहरू भएको ठाउँमा पुयार्यो।
त्यसबेला अमालेकीहरू खाँद ैर िपउँद ैभुइँमा पिल्टरहेका िथए।
ितनीहरूले पिलश्ती र यहूदाका के्षत्रबाट जे-जे लूटेका िथए त्यहीसँग
रमाइलो मनाइरहेका िथए। 17 दाऊदले ितनीहरू मािथ आक्रमण गर ेर
मार।े ितनीहरू घाम झुल्के देिख अकोर् िदनको साँझसम्म लडे।
अमालेकीहरू कोही भाग्नसकेनन्। खािल 400 सेनाहरू ितनीहरूका
ऊँठमा चढेर गए।

18 अमालेकीहरूले लुटेका जित सब ैउनका दइुटी पत्नीहरू सिहत
दाऊदले उद्वार गर।े 19 कोही पिन हराएनन्। बूढा र जवान सब ैपुनःप्राप्त
गर।े सबकैा छोरा छोरी पिन पाइए। अमालेकीहरूले लुटेका प्रत्येक चीज
दाऊदले पुनः प्राप्त गर।े 20 सब ैभेंडा, बाख्रा, गाई, गोरू दाऊदले िफतार्
िलए। दाऊदका मािनसहरूले ती पशुहरूलाई अिघ लगाए। ितनीहरूले
भने, “यी सब ैदाऊदका उपहार हुन्।”

भागबण्डाभागबण्डा सबसबैमैामा बराबरबराबर हहुुननेे
21 दाऊद बसोर खोल्सामा ती 200 मािनसहरू बसेको ठाउँमा आए।

यी मािनसहरू साह्रै कमजोर र थाकेका हुनाले दाऊदसँग जान सकेका
िथएनन्। यी मािनसहरू दाऊद र सिैनकहरूलाई भेट्न बािहर आए।
ितनीहरूले दाऊद र सिैनकहरूलाई अिभवादन गर ेजब ितनीहरू निजक
आए। 22 दाऊदसँग केही दषु्ट मािनसहरू पिन गएका िथए अिन जसले
समस्या उब्जाइ रहन्थे। ती दषु्टहरूले भने, “यी 200 मािनसहरू
हामीिसत गएका होइनन्। ियनीहरूले आफ्ना पत्नी र छोरा-छोरीहरू
िसवाय केही पिन पाउने छैनन्।”

23 दाऊदले जवाफ िदए, “होइन, मेरा भाइ हो। त्यसो गनर् ु हँुदनै।
िबचार गर त परमप्रभुले हामीलाई के िदनुभयो! परमप्रभुले हामीलाई शत्रु
हराउन सहयोग गनर् ुभयो जसले हामी मािथ आक्रमण गयोर्। 24 ितमीले
जे भन्छौ त्यसमा कसलेै ध्यान िदनेछैन। जो लडाईकंो मदैानमा जान्छन्
र जो यहाँ बसेर माल-समानको रक्षा गनेर्ले ितनीहरूको लािग बराबर
भागबण्डा हुनेछ। सबलेै बराबर भाग बण्डा पाउने छन्।” 25 दाऊदले यो
आदेश िदए र इस्राएलमा शासन गर ेअिन आज पिन इस्राएलमा यही
िनयम लागू छ।

26 दाऊद िसकलग आइपुगे। ितनले अमालेकीहरूबाट पाएका
सामानहरू यहूदाका आफ्ना िमत्रहरू र नेताहरूलाई पठाइिदए। दाऊदले
भने, “परमप्रभुका शत्रुबाट खोसेका चीजहरू तपाईलंाई उपहार स्वरूप
छ।”

27 दाऊदले त्यसरी न ैती सामानहरू बेतेलका नेताहरूलाई, नेगेबका
रमोत, यतीरमा, 28 अरोएर, िसपमोत, एस्तमो, 29 राकालमा
भएकाहरूलाई, यरहमलैीहरू र केनीहरूका शहरहरूमा, 30 होमार्मा,
बोराशानमा, अत्ताकमा, 31 अिन हेब्रोनमा भएकाहरूलाई पठाइिदए।
दाऊदले ितनका मािनसहरू जहाँ-जहाँ गएका िथए ती सब ैठाउँका
नेताहरूलाई पठाइिदए।
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शाऊलकोशाऊलको मृत्यमृत्युु

पिलश्तीहरू इस्राएलको िवरूद्धमा लडे अिन इस्राएलीहरू
हाररे भागे। िगल्बो पवर्तमा धेर ैइस्राएलीहरू मािरए। 2

पिलश्तीहरू शाऊल र ितनका छोराहरू िवरूद्ध तीव्रता
पूवर्क लडे। पिलश्तीहरूले शाऊलका छोरा जोनाथन, अबीनादाब र
मल्कीशूअलाई मार।े

3 त्यो यदु्ध शाऊलको िवरूद्ध चारिैतर मिच्चयो। धनु-धारीको काँडले
शाऊललाई िहकार्यो अिन ितनी नराम्रो घाइते भए। 4 शाऊलले ितनको
हातहितयार बोक्ने नोकरलाई भने, “ितम्रो तरवार िनकालेर मलाई मार।
ती िवदेशीहरूको हातबाट म घाइते हुनु अथवा ितनीहरूको हाँसोको पात्र
बन्न म चाहँिदन।” तर शाऊलको नोकर डराएर त्यसो गनर् सकेन। यसथर्
शाऊलले आफ्नो तरवार िनकालेर आत्माहत्या गर।े

5 नोकरले शाऊल मरकेो देखेर तरवार िनकालेर आफू पिन
शाऊलसँग ैमयोर्। 6 यसरी शाऊल, ितनका तीनजना छोरा र हितयार
बोक्ने केटो त्यस िदन सँग ैमर।े

पिलश्तीहरूलपिलश्तीहरूलेे शाऊलकोशाऊलको मृत्यमृत्युमुामा आनन्दआनन्द मनाएमनाए

7 बेंसीको अकोर्पिट्ट भएका इस्राएलीहरूले इस्राएलका सिैनकहरू
भाग्द ैगरकेो देखे। ितनीहरूले शाऊल र ितनका छोराहरू मरकेो देखे। यो

देखेर ती इस्राएलीहरू आफ्नो शहर छाडेर भागे। त्यसपिछ पिलश्तीहरू
ती शहरहरूमा आएर बस्न लागे।

8 अकोर् िदन, पिलश्तीहरू मरकेा लाशहरूबाट चीज िबज लुट्न गए।
ितनीहरूले िगल्बो पवर्तमा शाऊल र ितनका छोराहरू मरकेा पाए। 9

पिलश्तीहरूले शाऊलको टाउको काटे र ितनको हितयार लगे।
ितनीहरूले पिलश्ती र ितनीहरूले पूजा गनेर् देवताको मिन्दर सम्म उक्त
समाचार पुयार्ए। 10 ितनीहरूले शाऊलको हात-हितयारहरू
अश्तारोतको मिन्दरमा राखे। शाऊलको लास चाँिह बेतशानको िभत्तामा
झुण्डाए।

11 याबेश िगलादका मािनसहरूले पिलश्तीद्वारा शाऊल मािथ घटेका
घटनाहरू सुने। 12 यसलेै याबेशका सब ैसिैनकहरू बेत-शान गए।
रातभरी ितनीहरू िंहडे। त्यसपिछ ितनीहरूले बेतशानको िभत्ताबाट
शाऊलको लाश िझके। ितनीहरूले शाऊलका छोराहरूका लाश पिन
िझके। त्यसपिछ ती लाशहरू याबेश पुयार्ए। याबेशका मािनसहरूले
शाऊल र ितनका छोराहरूका लाशलाई जलाइ िदए। 13 त्यसपिछ
ितनीहरूले शाऊल र ितनका छोराहरूका हड्डीहरू िनकाले अिन
याबेशमा एउटा ठूलो रूखमुिन गाडे। यसरी याबेशका मािनसहरूले
ितनीहरूको दःुख व्यक्त गर।े ितनीहरूले सात िदनसम्म केही पिन
खाएनन्।
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दाऊदलदाऊदलेे शाऊलशाऊल मरमरेकेोको थाहाथाहा पाउपाउँँछन्छन्

दाऊदले अमालेकीहरूलाई हराएर पिछ िसकलग गए। यो
शाऊलको मृत्य ुभएको केही िदन पिछको कुरा हो। दाऊद
त्यहाँ दइु िदन बसे। 2 तब तेस्रो िदनमा एउटा जवान सिैनक

िसकलगमा आयो। त्यो मािनस शाऊलको छाउनीबाट आएको िथयो।
त्यसका लुगाहरू च्यितएको र िशरमा मलैा लागेको िथयो। त्यसले
दाऊदको अिघ धोप्टो पररे उनलाई सम्मान गनर् दण्डवत् गयोर्।

3 दाऊदले त्यसलाई सोधे, “ितमी कहाँबाट आयौ?”
त्यस मािनसले जवाफ िदयो, “म इस्राएली पालबाट आउँदछुै।”
4 दाऊदले भने, “मलाई भन, के भयो?”
त्यसले भन्यो, “हाम्रा सब ैसिैनकहरू भागे। धेर ैमािनसहरू मािरए।

शाऊल र ितनका छोरा जोनाथन पिन मर।े”
5 दाऊदले त्यस सिैनकलाई भने, “ितमीले कसरी जान्यौ शाऊल र

जोनाथन मरकेो कुरा?”
6 त्यो सिैनकले उत्तर िदयो, “म िगल्बो पवर्तमािथ िथएँ। मलेै

शाऊललाई आफ्नो भालामा झुकेको देखें। पिलश्ती सिैनकहरू घोडा र
रथहरूमा चढेर शाऊलको निजक आउँद ैिथए। 7 शाऊल विरपिर घुमे
अिन मलाई देखे र उनले मलाई बोलाए। 8 तब शाऊलले मलाई को हो
भनी सोधे। म अमालेकी हँु भिन मलेै उत्तर िदए। 9 अिन शाऊलले भने,
‘म नराम्रो घाइते भएँ। दया गरी मलाई मािरदे। म अधमरो भइसकेको छु।’
10 उनका चोटहरू अित न ैखराब िथए मलेै िनश्चय गरें िक उनी जीउने
छैनन्। यसकारण मलेै रोिकएर उनलाई मारें। तब उनको िशरबाट मलेै
मुकुट र पाखरुाबाट बाजू िनकालें, अिन ती चीजहरू मेरो मािलक
तपाईकंो िनिम्त ल्याएको छु।”

11 दाऊदले आफू साह्रै दःुखी छु भन्ने देखाउनलाई लगाएका लुगा
च्याते। अरू मािनसहरूले पिन त्यस ैगर।े 12 ितनीहरू दःुखले रोए।
साँझसम्म ितनीहरूले केिह खाएनन्। शाऊल र ितनका छोरा जोनाथन
परमप्रभुका इस्राएली मािनसहरूको मृत्यकुो कारण ितनीहरू साह्रै रोए।

दाऊदलदाऊदलेे त्यसत्यस अमालअमालेेिकलाईिकलाई मानमानेर्ेर् आदआदेेशश िदन्छन्िदन्छन्

13 तब दाऊदले शाऊललाई मारें भन्ने जवान सिैनकलाई सोध्छन्,
“ितमी कहाँबाट आउँद ैछौ?”
त्यस सिैनकले भन्यो, “म िवदेशीको छोरा, एक अमालेकी हँु।”
14 दाऊदले सिैनकलाई भने, “परमप्रभुद्वारा राजा बनाउन छान्नु

भएका मािनसलाई मानर् तँ िकन डराईनस्?”
15 तब दाऊदले अमालेकीलाई भने, “तेरो मृत्यकुो िनिम्त िजम्मेवार

तँ आफैं  हुनुपछर् । परमप्रभुले छान्नु भएका मािनसहरूलाई तैंले मारें
भन्दछैस्। तेरो आफ्न ैभनाईमा तँ दोषी छस् भन्ने बुिझन्छ।” त्यसकारण
दाऊदले जवान नोकरलाई बोलाएर त्यस अमालेकीलाई मानर् लगाए।
यसकारण त्यो जवान इस्राएलीले त्यस अमालेकीलाई मायोर्।

शाऊलशाऊल रर जोनाथनकोजोनाथनको लािगलािग दाऊदकोदाऊदको ददुःुखपूणःखपूणर्र् गीतगीत
17 शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनको शोकमा दाऊदले एउटा शोक

गीत गाए। 18 यहूदाका मािनसहरूलाई यो गीत गाउन िसकाउनु भनी
दाऊदले ितनका मािनसहरूलाई अह्राए। यस गीतलाई “धनु” भिनयो।
याशारको पुस्तकमा यो लेिखइएको छ।

19 “इस्राएल, कसरी तेरो मिहमा तेरो आफ्न ैपहाडमा नष्ट गिरयो।
साँच्चै, कसरी ती वीरहरू लडे!

20 गातमा यो समाचार नभन।
अश्कलोनका बाटाहरूमा यो प्रचार नगर,
ती पिलश्ती शहरहरूले खशुी मनाउँछन्
ती िवदेशीहरू रमाउने छन्।

21 “म आशा गछुर्  िक िगल्बोका पवर्तहरूमा
पानी अथवा शीत झनेर् छैन।
म यो पिन आशा गछुर्
ती खेतहरूले केही पिन भेटी स्वरूप उब्जाउने छैनन्।
ती वीरहरूका ढालमा िखया लाग्यो
शाऊलका ढालमा तेल मोिलएन।

22 जोनाथनको धनुले आफ्नो भागमा परकेो शत्रुहरू मायोर्
अिन शाऊलको तरवारले पिन आफ्नो अशंमा परकेो कत्तर्व्य पूरा

गयोर्।
जबसम्म ितनीहरू मरनेन् ितनीहरूले शत्रुहरूको रगत बगाए।
ितनीहरूले बिलया मािनसहरूको बोसो काटे।
23 “शाऊल र जोनाथनले एक दोस्रोलाई प्रेम गरे
र जीवनको आनन्द मनाए,
अिन मृत्यलेु पिन ितनीहरूलाई छुट्याउन सकेन।
ितनीहरू एउटा गरूड भन्दा िछटो िथए
र एउटा िंसह भन्दा बिलया िथए।

24 इस्राएलकी छोरीहरू, शाऊलको िनिम्त रोओ शाऊलले
ितमीहरूलाई राता लुगाहरू िदए
र सुनका गहनाले ढािकिदए।

25 “बिलया मािनसहरू यदु्धमा ढले,
जोनाथन िगल्बोको टाकुरामा मर।े

26 हे जोनाथन, मेरो सानो भाइ, मलेै ितमीलाई साँच्चै हराएँ।
मलेै ितम्रो िमत्रताको आनन्द धेर ैिलएँ
ितमीले मलाई िदएको मृत्यकुो प्रेम साँच्चै अचम्मकै िथयो,
स्त्रीको प्रेमभन्दा पिन गिहरो िथयो।

27 बिलया योद्धा रणभूिममा न ैढले
अब यदु्धका हितयारहरू रहेनन्।”

दाऊददाऊद रर ितनकाितनका मािनसमािनस हहेेब्रोनतफब्रोनतफर्र्  लागलागेे

पिछ दाऊदले परमप्रभुसँग सल्लाह मागे। दाऊदले भने, “के म
यहूदाको कुन ैशहरमा जाऊँ?”
परमप्रभुले दाऊदलाई भन्नु भो, “हो जाऊ।”

दाऊदले भने, “त्यसो हो भने म कहाँ जाऊँ।”
परमप्रभुले भन्नु भो, “हेब्रोनतफर् ।”
2 त्यस ैकारण दाऊद आफ्ना दइुवटी पत्नी िलएर हेब्रोनितर लागे।

(उसका पत्नीहरू ियज्रेलीबाटकी अहीनोअम र कमेर्लको नाबाल की
िवधवा अबीगेल िथए।) 3 दाऊदले ितनका मािनस र उनीहरूका
पिरवारलाई पिन ल्याए। ितनी सब ैहेब्रोन शहरको छेउछाउमा बसे।

4 यहूदाका मािनसहरू हेब्रोनमा आए र दाऊदलाई यहूदाका राजाको
रूपमा अिभषेक गर।े अिन ितनीहरूले भने, “याबेश िगलादका
मािनसहरूले न ैशाऊलको लासलाई गाडेका हुन्।”

5 दाऊदले उसका दतूहरूलाई याबेश िगलादमा पठाए। याबेशमा
दतूहरूले भने, “परमप्रभुले ितमीहरूलाई आशीवार्द िदउन्। तपाईकंो
स्वामी शाऊल खरानी भएको कारण 6 परमप्रभु तपाई ंप्रित दयालु र
िवश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र म पिन तपाईपं्रित दयालु हुनेछु िकनभने तपाईलें
यस्तो दयालु कायर्हरू गनर् ु भएकोछ। 7 अब बिलयो र साहसी बन्नुहोस्।
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तपाईहंरूका स्वामी शाऊल िबत्नुभयो। तर यहूदाका पिरवार समूहले
मलाई ितनीहरूका राजाको रूपमा अिभषेक गर।े”

ईश्बोशईश्बोशेेतत राजाराजा भएभए
8 नेरका छोरा अबनेर शाऊलको फौजमा कप्तान िथए, अबनेरले

शाऊलका छोरा ईश्बोशेतलाई महनमै लगे। 9 िगलाद, अशूर, ियज्रेल,
एप्रैम, िबन्यामीन अिन सम्पूणर् इस्राएलको राजा बनाए।

10 ईश्बोशेत शाऊलका छोरा िथए। उसले इस्राएलमािथ शासन गदार्
उनी 40 बषर्का िथए। उनले 2 बषर् शासन गर।े तर यहूदाका पिरवार
समूहले दाऊदलाई पच्छ्याए। 11 दाऊद हेब्रोनमा राजा िथए। दाऊदले
यहूदाका पिरवार समूहलाई साढे सात बषर् शासन गर।े

कडाकडा प्रितद्वन्दप्रितद्वन्द

12 नेरका छोरा अबनेर र शाऊलका छोरा ईश्बोशेतका
अिधकारीहरूले महनमै त्यागे र िगबोन गए। 13 सुरूयाहका छोरा योआब
र दाऊदका अिधकारीहरू पिन िगबोन गए। ितनीहरूले अबनेर र
ईश्बोशेतका अिधकारीहरूलाई िगबोनको पोखरीछेउमा भेट्टाए। अबनेरका
मािनसहरू पोखरीको एक छेउमा िथए अिन योआबका मािनसहरू अकोर्
छेउमा िथए।

14 अबनेरले योआबलाई भने, “यी सिैनकहरू माझ एउटा होडबाजी
गराऔ।ं”
योआबले भने, “ठीक छ होडबाजी होस्।”
15 यसकारण सिैनकहरू उठे। दइु समूहमा आफ्ना आफ्ना

सिैनकहरूको संख्या िनधार्रण गर।े ितनीहरूले बाह्रा सिैनक िबन्यामीन
समूहबाट शाऊलको छोराको पक्षमा छाने। ितनीहरूले दाऊदका
अिधकारीहरूबाट बाह्र जना मािनसहरू छाने। 16 प्रत्येक मािनसले शत्रु
सेनाहरूको िशर समाते अिन उसको कोखामा आफ्नो तरवार रोिपिदए।
तब ितनीहरू लडे अिन एकैसाथ मर।े यसकैारणले यस ठाउँको नाउँ,
“धािरलो छुिरहरूको मदैान” भिनन थािलयो। त्यो ठाउँ िगबोनमा छ। 17

त्यो होडबाजीले भयकंर यदु्धको रूप िलयो अिन दाऊदका
अिधकारीहरूले त्यस िदन अबनेर र इस्राएलीहरूलाई हराए।

अबनअबनेेरलरलेे असाहअसाहेेललाईललाई माछमाछर्र्नन

18 सरूयाहका तीनजना छोराहरू योआब, अबीश ैर असाहेल नामका
िथए। असाहेल जगंली मृग जस्त ैकुद्न सक्थे। 19 असाहेल िसधा अबनेर
ितर दगुर ेर उसलाई खेद्न थाले। 20 अबनेर पिछ फकेर् र हेर ेर सोधे, “अरे
ितमी हौ असाहेल?”
असाहेलले भन्यो, “हो, म ैहँु।”
21 अबनेरले असाहेललाई कुन ैघात गनर् चाहेका िथएनन्। यसकारण

अबनेरले भने, “मलाई नखेद-बरू कुन ैअकोर् सिैनकलाई खेद। ितमीले
उसलाई िजत्ने छौ अिन उसको हितयार लजैाऊ।” तर असाहेलले
अबनेरलाई खेद्न छोडेनन्।

22 फेिर पिन अबनेरले भने, “मेरो िपछा गनर् छािड देऊ, होइन भने
मेरो हातबाट ितम्रो हत्या हुन्छ। यिद ितमी मेरो हातबाट मािरयौ भने मलेै
ितम्रा दाज्यू योआबलाई कसरी मुख देखाउनु।”

23 तर असाहेलले उसलाई िपछा नगनर् इन्कार गर।े यसकारण
अबनेरले आफ्ना भालाको टुप्पोले असाहेलको भँुडीमा उिनिदयो। भाला
असाहेलको पछािडपिट्ट िनिस्कयो। अिन असाहेल त्यँही मयोर्।

योआबयोआब रर अबीशअबीशैलैलेे अबनअबनेेरलाईरलाई खखेेददेे

असाहेलको लास भुइँमा लड्यो। मािनसहरूले हतार-हतार गएर हेर।े
24 तर योआब र अबीशलेै भने अबनेर कै पिछ लागे। अम्मा पहाडको
पिछल्लो ितर सूयर् अस्ताउँद ैिथयो। (अम्मा पहाड गीहको अगािडितर
िगबोन मरुभूिम जाने बाटो ितर पथ्योर्।) 25 िबन्यामीन पिरवार समूहका
मािनसहरू पहाडमा अबनेर कहाँ आए अिन अबनेरलाई सहायता गनर्
भेला भए।

26 अबनेरले योआबलाई िचच्याएर भनें, “के हामी सधैँ एका-अकार्सँग
िभिडरहने? यसबाट दःुख बाहेक केही हात लाग्दनै। मािनसहरूलाई
आफ्न ैदाज्यू-भाइहरूलाई नखेद्न ुभनेर भन।”

27 तब योआबले भन्यो, “परमेश्वरको नाममा ितमीले जे भन्दछैौ ठीक
हो। यिद ितमीले केही नभनेको भए मािनसहरूले आफ्ना दाजु-भाइलाई
िबहान सम्म ैखेिदरहने िथए।” 28 यसकरण योआबले उसको तुरही
फूक्यो अिन मािनसहरूले इस्राएलीहरूलाई खेद्न छोडे। ितनीहरूले फेिर
इस्राएलीहरूिसत यदु्ध गनेर् कोिशश गरनेन्।

29 अबनेर र ितनका मािनसहरू यदर्न बेंसी भएर रातभिर िंहडे।
ितनीहरूले यदर्न नदी पार गरी िदनभिरमा महनमै पुगे।

30 योआबले अबनेरलाई खेद्न छोडे र फकेर् । योआबले जब उसका
मािनसहरू भेला गराए पिछ थाहा भयो असाहेल बाहेक दाऊदका 19
जना अिधकारीहरू हराएकाछन्। 31 तर दाऊदका अिधकारीहरूले
अबनेर िबन्यामीन पिरवार समूहका 360 जना मािनसहरू मारछेन्। 32

दाऊदका अिधकारीहरूले असाहेलको लासलाई उसकैा बाबुको
िचहानको छेउ बेतेलहमा गाडे।
योआब अिन उसका मािनसहरू रातभिर िहँडे। ितनीहरू हेब्रोन पुग्दा

घाम भरखर झुल्कँद ैिथयो।

इस्राएलइस्राएल रर यहयहूूदाकोदाको माझमामाझमा ययुदु्धद्ध

शाऊलका पिरवार र दाऊदका पिरवार माझ धेर ैलामो
समयसम्म यदु्ध भयो। दाऊद िदन-िदन ैबिलया हँुदथेै। उता
शाऊलका पिरवारहरू भने कमजोर हँुद ैगए।

हहेेब्रोनमाब्रोनमा दाऊदकादाऊदका छछ जनाजना छोराहरूछोराहरू जिन्मएजिन्मए

2 दाऊदका छः जना छोराहरू हेब्रोनमा जन्मे।
अम्नोन जेठो छोरा िथए, ऊ अहीनोअमको ियज्रेलीकी छोरा िथए।
3 मािहलो छोरो िकलाब िथए। उसकी आमा कमेर्लका नावालकी
िवधुवी अबीगेल िथइन्।
साँिहलो छोरा अबशालोम िथए। अबशालोमकी आमा गशूरका राजा
ितल्मकैी छोरी माकाह िथइन्।
4 काँिहला छोरा अदोिनयाह िथए। अदोिनयाहकी आमा हग्गीत
िथइन्।
अन्तर ेछोरो रापत्याह िथए। उसकी आमा अिबतल िथइन्।
5 कान्छा छोरा यत्रो िथए। यत्रोकी आमा दाऊदकी पत्नी एग्ला
िथइन।

अबनअबनेेरलरलेे दाऊदकादाऊदका टोलीमाटोलीमा सामसामेेलल हहुुननेे िबचारिबचार गरगरेे
6 जब शाऊलका पिरवार समूह र दाऊदका पिरवार समूहका बीच

यदु्ध भयो अबनेर साह्रै बिलया भए। 7 शाऊलकी एउटी नोकनीर् एयाहकी
छोरी िरश्मा िथई। ईश्बोशेतले अबनेरिसत भने, “ितमीले मेरा बाबुकी
नोकनीर्िसत िकन सहवास गयौर्?”

8 ईश्बोशेतका शब्दहरूले गदार् अबनेर साह्रै िरसाए। अबनेरले भने, “म
शाऊल र ितनका पिरवारप्रित इमानदारी छु। मलेै ितमीलाई दाऊदको
हातमा िदइनँ। मलेै दाऊदलाई ितमीलाई हराउन िदइनँ। म यहूदाको
पक्षमा काम गनेर् देशद्रोही होइनँ। अिहले तपाईलें यस स्त्रीको िवषयमा
मलाई दोष िदएर रीस उठाउनु हुन्छ। 9 अब म प्रितज्ञा गछुर्  म त्यो साँच्चै
न ैबनाउँछु िक परमेश्वर जे कुराहरू भन्नु हुन्छ त्यो हुनेछ। परमप्रभुले भन्नु
भएको छ िक उहाँले शाऊलको पिरवारबाट राज्य खोसेर दाऊदलाई
िदन्छु। यहूदा र इस्राएलको राजा दाऊद हुन्छ भनेर परमप्रभुले
सोिचसक्नु भएको छ। ितनले दानदेिख बेशेर्बा सम्म शासन गनेर्छन्। यिद
मलेै त्यसो हुनलाई सहयोग गिरन भने म आशा गछुर्  परमेश्वरले मलाई
हािन गनर् ुहुन्छ।” 11 ईश्बोशेतले केही भन्नुको सट्टा डरायो।

12 अबनेरले दाऊदकहाँ दतू पठाए। अबनेरले खबर िदयो, “यो
भूिममा कसले शासन गनर् ु पछर्  हामी िबचमा त्यहाँ एउटा सिन्ध होस् अिन
म ितमीलाई इस्राएलका शासक बन्नमा सहायता गछुर् ।”

13 दाऊदले जवाफ िदए, “ठीक छ! म एउटा सिन्ध गछुर् । तर म
ितमीलाई एउटा शतर् राख्छुः जब सम्म ितमी शाऊलकी छोरी
मीकललाई िलएर मकहाँ आउँदनैौ म ितमीिसत भेट गनेर् छौन।”
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14 दाऊदले शाऊलका छोरा ईश्बोशेत कहाँ दतू पठाए। उसको
सन्देश िथयो, “मेरी पत्नी मीकल मलाई फकार्ई देऊ। ितनी मेरो प्रितज्ञा
िथइन्। ितनलाई पाउँनका िनिम्त मलेै एकसय पिलश्तीहरू मारें।”

15 तब ईश्बोशेतले मािनसहरूलाई लशैका छोरा पलतीएल कहाँ गए र
मीकल ल्याउनु भनेर अह्राए। 16 मीकलका लोग्ने पलतीएल रँूद ैउसको
पिछ बहूरीम सम्म गए। तर अबनेरले पलतीएललाई, “उसको घर फकेर् र
जानु” भनेको हुनाले फिर्कए।

17 अबनेरले इस्राएलका अगुवाकहाँ खबर पठाए। ितनले भिनपठाए,
“ितमीहरू दाऊदलाई आफ्ना राजा बनाउन चािहरहेका छौ। 18 अब
त्यो काम गर। परमप्रभुले दाऊदका सम्बन्धमा भन्नुभएको छ, ‘म मेरा
इस्राएलका मािनसहरूलाई पिलश्ती र अन्य अरू शत्रुहरूबाट बचाउने
छु। म यो काम मेरो सेवक दाऊदलाई लगाएर गनेर्छु।’”

19 अबनेर िबन्यामीनहरूिसत पिन यस िवषयमा बोले तब उसले
हेब्रोनमा इस्राएलका मािनसहरूले के गनर् चाहन्थे अिन िबन्यामीन कुल
समूहले पिन के गनर् चाहन्थे भन्नलाई दाऊद भएकहाँ गए।

20 त्यसपिछ अबनेर हेब्रोनमा दाऊदकाहाँ आए। ितनले बीस जना
मािनसहरू िलएर आएका िथए। दाऊदले अबनेर र ितनका
मािनसहरूको लािग भोज गराए।

21 अबनेरले दाऊदलाई भने, “मेरा मािलक राजा, मलाई
इस्राएलीहरू तपाई ंभएकाहँ ल्याउन िदनुहोस्। त्यसपिछ ितनीहरूले
तपाईसँंग एउटा सम्झौता गनेर्छन्। अिन तपाईलें चाहानु भए जस्तै
इस्राएलमािथ शासन गनर् ुहोस्।”
दाऊदले अबनेरलाई जानिदए। अिन अबनेर शािन्तसँग गए।

अबनअबनेेरकोरको मृत्यमृत्युु

22 योआब र दाऊदका अिधकारी यदु्धबाट फिर्कएर आए। ितनीहरूले
धेर ैबहुमूल्य चीजहरू शत्रुपक्षबाट जम्मा गर।े दाऊदले अबनेरलाई
शािन्तिसत पठाईसकेका िथए। त्यस ैकारण अबनेर हेब्रोनमा दाऊदसँग
िथएनन्। 23 योआब र ितनका सम्पूणर् सिैनक हेब्रोन पुगे। मािनसहरूले
योआबलाई भने, “अबनेर (नेरका छोरा) राजा दाऊद कहाँ आए अिन
दाऊदले पिन अबनेरलाई शािन्तिसत छोिड िदए।”

24 योआब राजाकहाँ आएर भने, “तपाईलें के गनर् ु भयो? अबनेर
तपाईिंसत भेट्न आयो तर तपाईलें त्यसलाई िकन केही गनर् ु भएन? 25

तपाईलें अबनेरलाई (नेरका छोरा) िचन्नु हुन्छ। ती तपाईलंाई धोकािदन
आएका हुन्। ती तपाईकंो कामकाजहरू अध्ययन गनर् आएका हुन्।”

26 योआबले दाऊदलाई छोडेर गयो। उसले सीराको पोखरीको
छेउमा भएका दतूहरूलाई अबनेरकहाँ पठायो। दतूहरूले अबनेरलाई
फकार्एर ल्याए तर यो कुरा दाऊदले थाहा पाएनन्। 27 जब अबनेर
हेब्रोन पुगे योआबले उसलाई मूल द्वारको छेउमा ऊ िसत गोप्य कुरा गनर्
भिन लागे अिन योआबले अबनेरको भँुडीमा छुरी हान्यो। अबनेर तत्कालै
मर।े अबनेरले योआबका भाइ असाहेललाई मारकेा िथए। यसकरण
अिहले योआबले अबनेरलाई मार।े

अबनअबनेेरकारका मृत्यमृत्युमुामा दाऊददाऊद रोएरोए
28 पिछ दाऊदले यो सुने। दाऊदले भने, “म र मेरो राज्य अबनेरका

मृत्यबुार ेसदा-सवर्दा िनदोर्ष छ। यो परमप्रभुले जान्नुहुन्छ। 29 योआब र
उसका पिरवारका सदस्यहरू यसको दोषी छन्। उसका सम्पूणर्
पिरवारलाई यसको दोष िदन सिकन्छ। मलाई आशा छ अब योआबका
पिरवारले साह्रै किठनाइका िदन देख्नु पनेर्छ। मलाई पूरा िवश्वास छ
त्यसका पिरवारका सम्पूणर् सदस्यमा कोरको िबमार सल्कने छ। बशैाखी
लगाएर िंहडने छन्, यदु्धमा मािरने छन् अिन भोक भोकै रहनु पनेर्छ।”

30 अबनेरले ितनीहरूका भाइ असाहेललाई िगबोनको यदु्धमा मारकेो
कारण योआब र उसको भाइ अिबशलेै अबनेरलाई मायोर्।

31 दाऊदले योआब र ितनका सम्पूणर् मािनसहरूलाई भने, “लगाएका
लुगाहरू च्यातेर शोकाकुल वस्त्र धारण गर।” अबनेरलाई हेब्रोनमा गाडे।
दाऊद पिन मलामी गए। राजा दाऊद र सम्पूणर् मािनसहरू अबनेरको
िचहानमा रोए।

33 राजा दाऊदले अबनेरको मलामी जाँदा दःुखको गीत गाएः
“के अबनेर मूखर् अपराधी झ ैमर?े

34 अबनेर, ितम्रा हातहरू बाँिधएका िथएनन्।
ितम्रा खटु्टाहरूमा साङ्गली बाँिधएको िथएन।
होइन, अबनेर, ितमीलाई दषु्ट मािनसहरूद्वारा मारीयो।”
तब सब ैमािनसहरू ितनको मृत्य ुशोकमा फेिर रून थाले। 35 िदनभिर

न ैमािनसहरू आएर दाऊदलाई भोजन ग्रहण गनर् अनुरोध गर।े तर
दाऊदले प्रितज्ञा गरकेा िथए। उसले भने, “यिद घाम अस्ताउनु अिघ
मलेै भोजन ग्रहण गरें भने परमेश्वरले मलाई धेर ैदःुखहरूले दण्ड
िदऊन्।” 36 सब ैमािनसहरूले हेिररहेका िथए अिन ितनीहरू राजा
दाऊदले गरकेा कायर्सँग सन्तुष्ट िथए। 37 यहूदा र इस्राएलका
मािनसहरूले बुझे िक राजाको कुन ैहात छैन नेरका छोरा अबनेरको
मृत्यमुा।

38 राजा दाऊदले उसका अिधकारीहरूलाई भने, “ितमीहरूलाई त्यो
थाहा छैन आज इस्राएलका एक महत्वपूणर् अगुवाको मृत्यभुयो। 39 आज
म नयाँ राजा भए तापिन, कमजोर छु अिन यी सरूयाहको छोराहरू
जसले मलाई धेर ैदःुख िदएका छन्। म आशा गछुर्  परमप्रभुले यी दषु्ट
काम गनेर्लाई ितनको दषु्टताको िनिम्त सजाय िदनुहुनेछ।”

शाऊलकोशाऊलको पिरवारमापिरवारमा समस्यासमस्या

शाऊलका छोरा ईश्बोशेतले अबनेरको मृत्यकुो खबर सुन्छ।
ईश्बोशेत र ितनका सब ैमािनसहरू डराए। 2 दइुजना
मािनसहरू शाऊलका छोरा ईश्बोशेतलाई भेट्न गए। ती दवुै

मािनसहरू फौजका कप्तानहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ रकेाब र बाना
िथयो। बेरोतका िशम्मोनका छोराहरू िथए ती दइु। (बेरोत िबन्यामीन
कुल पिरवार समूहका अिधनस्त भएकोले ितनीहरू िबन्यामीनी िथए 3

तर बेरोतका सब ैमािनसहरू िगत्तैममा भागे र अिहले सम्म ितनीहरू
त्यहीं छन्।)

4 शाऊलको छोरा जोनाथनका मपीबोशेत नामका छोरा िथए। जब
मपीबोशेत पाँच बषर्को हँुदा ियज्रेलबाट शाऊल र जोनाथन मािरएको
खबर उसको घरमा आयो। ती शत्रुहरू आइरहेछ भनेर डराइन्
मपीबोशेतलाई स्याहानर् उसलाई समातेर टाढा भािगन्। तर जब िछटो-
िछटो भाग्न थालीन् त्यो बालक भुईमँा लड्यो। यसरी उसको दवु ैखटु्टा
लङ्गडो भयो।

5 बेरोतीका िरम्मोनका छोराहरू िरकाब र बाना मध्यान्हमा
ईश्बोशेतको घरमा गए। ईश्बोशेतमा गमीर् भएकोले आराम गिररहेका िथए।
6 रकेाब र बाना त्यस घरिभत्र केही गहँु िलने िनहुमा गए। ईश्बोशेत
आफ्ना ओछ्यानमा पिल्टरहेका िथए। रकेाब र बानाले ईश्बोशेतलाई
छुरीले घोचेर मार।े तब ितनीहरूले त्यसको टाउको काटेर ितनीहरूिसतै
िलएर गए। ितनीहरू रातभिर यदर्न बेंसी भएर िंहडे। 8 हेब्रोन आइपुगे
अिन दाऊदलाई ईश्बोशेतको टाउको सुम्पे।
रकेाब र बानाले राजा दाऊदलाई भने, “तपाईकंा शत्रु शाऊलका छोरा

ईश्बोशेतको टाउको यहाँ छ। उसले तपाईलंाई मानर् चाहान्थ्यो।
परमप्रभुले शाऊल र उसका पिरवारका मािनसहरूलाई आज तपाईकंो
खाितर सजाय िदनुभयो।”

9 तर दाऊदले रकेाब र उसका भाइ बानालाई भने, “परमप्रभु शाश्वत
हुनुहुन्छ, िनश्चय न ैउहाँले मलाई धेर ैिबपत्तीहरूबाट बचाउनु भएको छ।
10 तर पिहले एकपल्ट एउटाले सोच्यो यो समचार मेरो िनिम्त असल
िथयो र भन्यो, उसले भन्यो, ‘हेनर् ु होस् शाऊल मयोर्।’ उसले सोच्यो यो
खबर सुनेर म उसलाई उिचत पुरस्कार िदन्छु। तर मलेै त्यसलाई
िसकलगमा मािरिदएँ। 11 यसकैारण ितमीहरू, दषु्ट मािनसहरूले िनदोर्ष
मािनसलाई उसको घर िभत्र सुितरहको बेला मायौर्, अब म ितमीहरूलाई
माररे उसको मृत्यकुो बद्ला िलनेछु, अिन म ितमीहरूलाई यस भूिम
देिख धपाइनिदनेछु।”

12 यसकारण दाऊदले उसको सिैनकहरूलाई िरकाब र बन्नाहलाई
मानेर् आदेश िदए। सिैनकहरूले िरकाबको र शरीरलाई बन्नाहका हात
खटु्टाहरू काटेर हेब्रोनको पोखरीको छेउमा झुण्ड्याए। तब ितनीहरूले
ईश्बोशेतको टाउकोलाई अबनेरको िचहान िभत्र हेब्रोनमा गाडे।

2 शमूएल 3:14 207 2 शमूएल 4:12



5

6

इस्राएलीहरूलइस्राएलीहरूलेे दाऊदलाईदाऊदलाई राजाराजा बनाउबनाउँँछन्छन्

त्यसपिछ इस्राएलका सब ैपिरवार समूहहरू हेब्रोनमा
दाऊदलाई भेट्न आए। ितनीहरूले दाऊदलाई भने, “हेनर् ुहोस्,
तपाई ंर हामी एउटै पिरवारका हौं! 2 जब शाऊल हाम्रा राजा

िथए, त्यस समयमा पिन तपाई ंइस्राएलका सिैनक अगुवा हुनुहुन्थ्यो।
तपाईलें हामीलाई यदु्धमा डोयार्उँनु भयो अिन तपाईलें हामीलाई यदु्धबाट
पिछ फकार्एर ल्याउनु भयो अिन परमप्रभुले पिन तपाइलाई घोषणा
गिरसक्नु भएकै छ, ‘ितमी मेरा मािनसहरूको गोठालो हुनेछौ, र
इस्राएलीहरू मािथ शासक हुनेछौ।’”

3 यसरी इस्राएलका सब ैअगुवाहरू हेब्रोनमा दाऊदलाई भेट्न आए।
राजा दाऊदले ती सब ैअगुवाहरू सँग परमप्रभुको सामुन्नेमा हेब्रोनमा
एउटा सिन्ध गर।े त्यसपिछ ती सब ैअगुवाहरूले दाऊदलाई राजाको
रूपमा अिभषेक गर।े

4 जब दाऊद राजा भए उिन 30 बषर्का िथए। 40 बषर्सम्म ितनले
शासन गर।े 5 हेब्रोनमा ितनले यहूदामािथ साढे सात बषर् शासन गर ेअिन
इस्राएल र यहूदामािथ यरूशलेममा 33 बषर् शासन गर।े

दाऊदलदाऊदलेे यरूशलयरूशलेेमम शहरलाईशहरलाई िजत्छन्िजत्छन्

6 राजा र ितनका मािनसहरू यरूशलेममा बिसरहेका यबूसीहरूको
िबरूद्धमा गए। यबूसीहरूले दाऊदलाई भने, “ितमी हाम्रा शहरमा पस्न
सक्दनैौ। यहाँसम्म हाम्रा अन्धा र लङ्गडाहरू न ैितमीलाई रोक्न यथेष्ट
हुनेछन।” (ितनीहरूले िकन यसो भनेपिछ दाऊद ितनीहरूको शहरिभत्र
पस्न सक्दनै भन्ने िवचार िथयो। 7 तर दाऊदले िसयोन कै िकल्ला िजते।
त्यस िकल्लालाई दाऊद शहर बनाइयो।)

8 त्यस िदन दाऊदले उसका मािनसहरूलाई भने, “यिद ितमीहरू
यबूसीहरूलाई हराउन चाहान्छौ भने पानी बगीरहेको सुरूङको पखार्ल
िभत्र भएर ‘अन्धा र लङ्गडा’ शत्रु भएकहाँ पुग।” यसकारण मािनसहरूले
भन्ने गछर्न्, “अन्धा र लङ्गडाहरू पिवत्र स्थानहरूमा आउन पाउँदनैन्।”

9 दाऊद यिह िकल्लामा बस्ने गथेर् यसकारण यो ठाउँलाई “दाऊदको
शहर” नाउँ िदए। दाऊदले अकोर् के्षत्रमा उन्नित गर ेअिन यसलाई िमलो
नाउँ िदए। त्यस शहर िभत्र उसले धेर ैभवनहरू पिन बनाए। 10 दाऊद
साह्रै शिक्तशाली भए त्यस कारण सवर्शिक्तमान परमप्रभुले ितनको साथ
िदनुभयो।

11 सोरका राजा हीरामले दाऊदकहाँ दतूहरू पठाए। हीरामले
देवदारूको काठ िसकमीर् र डकमीर्हरू पिन पठाए। ितनीहरूले दाऊदको
लािग एउटा महल बनाए। 12 तब दाऊदले बुझे िक परमप्रभुले ितनलाई
साँच्चै इस्राएलको राजा बनाउनु भएको छ। दाऊदले यो पिन बुझे िक
परमप्रभुले उहाँको राज्य महत्वपूणर् परमेश्वरको मािनस, इस्राएलका
मािनसहरूको खाितर िदनु भएको छ।

13 दाऊद हेब्रोनदेिख यरूशलेम गए। यरूशलेममा उसले धेरै
पत्नीहरू अिन उप-पत्नीहरू पाए। केिह सन्तानहरू यरूशलेममा
जिन्मए। 14 यरूशलेममा जिन्मएका छोराहरू हुन्; शम्मू, शोबाब,
नातान, सुलेमान, 15 ियमार, एलीशू, नेपेग, यािप, 16 एलीशमा,
एल्यादा तथा एलीपेलेत।

दाऊददाऊद पिलस्तीहरूपिलस्तीहरू िबरूद्धिबरूद्ध लडछन्लडछन्

17 पिलस्तीहरूले इस्राएलको राजाको रूपमा दाऊदको अिभषेक
भएको खबर सुने। यसथर् दाऊदलाई मानर्को िनिम्त पिलश्तीहरू
दाऊदको खोजी गनर् थाले। तर दाऊदले यो थाहा पाएर यरूशलेमको
िकल्लामा गए। 18 पिलश्तीहरू आएर रपाईमको बेंसीमा डेरा जमाए।

19 दाऊदले परमप्रभुलाई सोध्द ैभने, “के म पिलश्तीहरूसँग यदु्ध गनर्
िनस्कौं? पिलश्तीहरूलाई हराउनका िनिम्त मलाई सहयोग गनर् ुहुन्छ?”
परमप्रभुले दाऊदलाई भन्नु भयो, “िनश्चय जाऊ, म पिलश्तीहरूलाई

परास्त गनर् ितमीलाई सहायता गनेर्छु।”
20 तब दाऊद बाल-पराजीम गए र पिलश्तीहरूलाई त्यहीं हराए।

दाऊदले भने, “परमप्रभुले मेरा शत्रुका सेनाहरूका बाँध भित्कएर
छताछुल्ल पोिखएको पानी झैं भगाउनु भयो।” यही कारण दाऊदले त्यस
ठाउँको नाउँ “बाल-पराजीम” राखे। 21 पिलश्तीहरूले ितनीहरूको

देवताको मूतीर्हरू त्यहीं छोडेका िथए। दाऊद र उसका मािनसहरूले
ितनीहरू सब ैहटाइ िदएँ।

22 फेिर पिन पिलश्तीहरूले रपाईमको बेंसीमा आएर पाल हाले।
23 दाऊदले परमप्रभुमा प्राथर्ना गर।े त्यस समय परमप्रभुले

दाऊदलाई भन्नुभयो, “त्यहाँ मािथ नजाऊ। शत्रुका सेनाहरूलाई
पछािडबाट आक्रमण गर। पीपलका रूखको अकोर् ितरबाट आक्रमण गर।
24 पीपलको रूखमािथ पिलश्तीहरू बिडरहेको आवाज सुिननेछ।
त्यसबेला चाँडो आक्रमण गर परमप्रभुले पिलश्तीहरूलाई हराउन
सहयोग गनर् ु हुनेछ।”

25 परमप्रभुले आज्ञा गर ेजस्त ैदाऊदले गर।े अिन ितनले
पिलश्तीहरूलाई हराए। ितनले गेबा देिख गेजेरसम्म खेदेर मार।े

परमपरमेेश्वरकोश्वरको पिवत्रपिवत्र सन्दसन्दूकूक यरूशलयरूशलेेमम पुयार्इयोपुयार्इयो

दाऊदले इस्राएलका कुशल सेनाहरूलाई भेला गराए। त्यहाँ
30,000 मािनसहरू भेला भए। 2 तब दाऊद र ितनका
मािनसहरू यहूदाको बालाथमा गए। ितनीहरूले यहूदाको

बालाथबाट परमेश्वरको पिवत्र सन्दकूलाई यरूशलेम पुयार्ए। मािनसहरू
परमेश्वरको आराधना गनर् पिवत्र सन्दकूको सामुन्ने गए। पिवत्र सन्दकू
परमप्रभुको िंसहासन जस्त ैहो। पिवत्र सन्दकूको मािथल्लो भागमा करूब
परीका मूतीर्हरू िबराजमान छन्। अिन परमप्रभु चाँिह यी परीहरूका
माझमा राजा झैं बस्नु भएको छ। 3 पहाडमािथ भएको पिवत्र सन्दकूलाई
अमीनादाबको घरबाट िनकाले। तब ितनीहरूले परमेश्वरको भिनएको
पिवत्र सन्दकूलाई नयाँ गाडीमािथ राखे। उज्जा र अहीयो नामका
अबीनादाबका छोराहरूले उक्त गाडा हाँके।

4 यसरी पिवत्र सन्दकूलाई पहाडको अमीनादाबको घरबाट िनकाले र
उज्जाले गाडीमा पिवत्र सन्दकू राखेर गाडा हाँके अहीओ अिघ-अिघ
बाटोमा िंहडे र गाडीलाई मागर् प्रदशर्न गर।े 5 दाऊद अिन इस्राएलीहरू
नाच्द ैर सँगीतमय बाजा-गाजाहरू बजाउँद ैअिघ बढे। ितनीहरूको
बीचमा सँगीतमय साधनहरू वीणा, सारङ्गी, खैंजडी, शखं, काठका
बाजाहरू अिन झ्यालीहरू िथए। 6 जब दाऊदका मािनसहरू नाकोन
खलामा आइपुगे। गाडी तान्नेहरू ठेस् खाए। गाडीमा पिवत्र सन्दकू
हुित्तएर झण्डै लड्यो। तत्काल,ै उज्जाले पिवत्र सन्दकूलाई लड्नदेिख
रक्षा गर।े 7 तर परमप्रभु उज्जासँग िरसाउनुभयो र उज्जलाई मानर् ु भयो।
उज्जाले पिवत्र सन्दकूलाई छोएर लापरवाही गयोर्। 8 दाऊद साह्रै क्रोिधत
अिन िखन्न भए िकनभने परमप्रभुद्वारा उज्जा मािरए। दाऊदले उक्त
स्थानको नाउँ “पेरसे उज्जा” राखे। आज पिन उक्त स्थानको नाउँ पेरसे
उज्जा न ैभिनन्छ।

9 त्यस िदन, दाऊद परमप्रभुसँग डराए। दाऊदले भने, “अब कसरी
परमेश्वरको पिवत्र सन्दकू म कहाँ ल्याउने?” 10 दाऊदले परमप्रभुको
पिवत्र सन्दकू दाऊदको शहर िभत्र लजैान चाहेनन्। दाऊदले परमेश्वरको
पिवत्र सन्दकूलाई गात देिख ओबेद-एदोमको घरमा राख्ने िनणर्य गर।े
पिवत्र सन्दकूलाई बाटोबाट ओबेद-एदोमको घरमा लगे। 11 उक्त घरमा
पिवत्र सन्दकू तीन महीना सम्म रह्यो। परमप्रभुले ओबेद-एदोम र ितनका
पिरवारलाई आशीवार्द िदनुभयो।

12 पिछ मािनसहरूले दाऊदलाई भने, “परमप्रभुले ओबेद-एदोमका
पिरवारालाई आशीवार्द िदनुभएको छ िकनभने उसले परमप्रभुको पिवत्र
सन्दकूलाई उसको घरमा राखेकोछ।” तब दाऊद गए र परमेश्वरको पिवत्र
सन्दकूलाई खशुी अिन आनन्दको साथमा ओबेद-एदोमको घरबाट मािथ
ल्याए। 13 जब मािनसहरू पिवत्र सन्दकू बोकेर छ कदम अिघ िहडे,
दाऊदले ितनीहरूलाई रोके अिन एउटा साँढे र मोटो बाछा बिल चढाए।
14 परमप्रभुको अिघ दाऊद नाचे। दाऊदले एपोद लगाएका िथए।

15 दाऊद र सारा इस्राएलीहरू दगंदास िथए परमप्रभुको पिवत्र
सन्दकूलाई शहर िभत्र्याउँदा तुरही बजाउँद ैआनन्दको आवाज िनकाले।
16 शाऊलकी छोरी मीकलले झ्यालबाट हेदैर्िथइन्। जब परमप्रभुको
पिवत्र सन्दकूलाई शहरमा ल्याइयो दाऊद नाच्द-ैउफँ्रद ैगनर्थाले।
मीकलले यो हेिररहेकी िथई र दाऊदसँग िरसाईन्। ितनले सोिचन् ऊ
आफैं ले आफैं लाई मूखर् बनाउँदछै।
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17 दाऊदले पिवत्र सन्दकूको िनिम्त एउटा छाउनी बनाए।
इस्राएलीहरूले परमप्रभुको उक्त सन्दकूलाई त्यस छाउनीमा राखे।
त्यसपिछ दाऊदले होमबली र मेलबली चढाए।

18 होमबली र मेलबली चढाइसके पिछ दाऊदले सवर्शिक्तमान
परमप्रभुको नाममा मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए। 19 प्रत्येकलाई रोटी,
िकशिमश र खजूरको रोटी िदएका िथए। तब सब ैमािनसहरू घर फकेर् ।

मीकललमीकललेे दाऊदलाईदाऊदलाई गालीगाली गगर्र्िछन्िछन्

20 दाऊद आफ्नो घरमा आशीवार्द िदन गए। तर शाऊलकी छोरी
मीकल ितनलाई भेट्न आइनन्। मीकलले भिनन्, “इस्राएलका राजाले
आज आफैं लाई सम्मान गरनेन्। आफ्न ैनोकनीर्हरूका अिघ तपाईलें
आफ्नो लुगा खोल्नु भयो। तपाई ंत्यही मूखर् मध्येको एक हुनुभयो जसले
नलजाई कपडाहरू खोल्छन्।”

21 तब दाऊदले मीकललाई भने, “परमप्रभु आफैं ले मलाई चुन्नु भयो।
न त ितम्रा बाबु न उनका पिरवारबाट कसलेै परमप्रभुले मलाई इस्राएल
अिन उहाँका मािनसहरूमािथ शासन गनर् चुन्नु भयो। त्यस ैकारण म अझ
पिन परमप्रभुको अिघ नािचरहनेछु। 22 म यी कुराहरू गनेर्छु त्यसले
सबलैाई धेर ैछक्क पानेर्छ। ितमीले मलाई सम्मान गनेर् छैनौ, तर स्त्रीहरू
जसको िवषयमा ितमी बात गिररहेकाछौ। मेरो गवर् हुनेछ।”

23 शाऊलकी छोरी मीकलको एउटा पिन नानी भएन। ितनी नानी
नजन्माई मरीन्।

दाऊदलदाऊदलेे मिन्दरमिन्दर बनाउनबनाउन चाहचाहेे

राजा दाऊद आफ्नो नयाँ घरमा सरपेिछ, परमप्रभुले उसलाई
इस्राएल विरपिरका सब ैदेशका शत्रुहरूबाट शािन्त िदनु भयो।
2 राजा दाऊदले नातान अगमवक्तालाई भने, “हेनर् ुहोस्, म

देवदारको काठले बनेको सुन्दर घरमा छु तर परमेश्वरको पिवत्र सन्दकू
भने पालमा छ। हामीले पिवत्र सन्दकूको िनम्त सुन्दर भवन बनाउनु
पछर् ।”

3 नातानले राजा दाऊदलाई भने, “तपाईलंाई जे राम्रो लाग्छ त्यही
गनर् ुहोस्। परमप्रभु न ैतपाईिंसत हुनुहुन्छ।”

4 तर त्यही रात परमप्रभुको आदेश नातानलाई आउँछ। परमप्रभु
भन्नुहुन्छ,
5 “मेरो सेवक दाऊद कहाँ गएर भिनदेऊ, ‘परमप्रभु के भन्नु हुन्छ भने,
मलाई बस्नेघर बनाउने ितमी होइनौ। 6 इस्राएलीहरूलाई िमश्रबाट
बािहर ल्याउँदा म किहले पिन घरमा बिसन। म सधैँ पालम ैिथएँ। पाल नै
मेरो घर िथयो। 7 मलेै इस्राएलका पिरवार समूहलाई देवदारको सुन्दर
घर बनाइदेओ भनेर किहले पिन भिननँ। म ितनीलाई यस्तो वचन िदन्छु
िक ितम्रा वंश न ैराजाहरू हुनेछन्।’
8 “मेरो सेवक दाऊदलाई भिनदेऊः ‘सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छः
मलेै ितमीलाई चुने जब ितमी एउटा गोठाला जस्त ैिथयौ। उहाँले
ितमीलाई मेरा मािनसहरू र इस्राएलको शासक बनाउनुभयो। 9 ितमी
जहाँ जहाँ गयौ म ितमीिसत ैिथएँ। मलेै ितम्री शत्रुहरूलाई परास्त गरें।
मलेै ितमीलाई पृथ्वीमा एउटा महत्वपूणर् व्यिक्त बनाएकोछु। 10 म
इस्राएलीहरूको िनिम्त एउटा यस्तो ठाउँ छान्ने छु। म इस्राएलीहरूलाई
ितनीहरूको आफ्न ैस्थानमा िनयकु्त गनेर्छु। अब देिख ितनीहरू िफरन्ते
जीवन जीउने छैनन्। शुरूमा मलेै इस्राएली मािनसहरूको िनिम्त
न्यायकतार् िनयकु्त गरें। तर नराम्रा मािनसहरूले ितनीहरूलाई साह्रै
सताए। अब यस्तो कुरा हुनेछैन। म यस्तो अवस्था सृजना गनेर्छु त्यहाँ
केही दःुख ितमीहरूका शत्रुहरूबाट हुने छैन।
12 “‘जब ितम्रो जीवन िसिद्धन्छ, ितमी मनेर्छौ अिन ितमीलाई ितम्रा
िपता-पूखार्हरूिसत ैगािडने छ। तर त्यस समय म ितम्रो आफ्न ैएक जना
नानीलाई राजा बनाउनेछु। 13 उसलेै मेरो मिन्दर िनमार्ण गनेर्छ। अिन म
उसको राज्यलाई सदा सवर्दा एकदम ैशिक्तशाली बनाउनेछु। 14 म
उसको िपता हुनेछु र ऊ मेरो छोरो हुनेछ। जब उसले पाप गदार्, म अरू
मािनसहरूद्वारा उसलाई दण्ड िदनेछु। ितनीहरू मेरो यन्त्रहरू हुने छन्।
15 तर म उसलाई प्रेम गनर् छोडिदनँ। मेरो कृपा दृिष्ट उ मािथ रहन्छ।
मेरो माया र दया शाऊलबाट हट्यौ। मलेै ितमीलाई काखी च्याप्दा
शाऊललाई टाढा बनाएँ। म ितम्रा पिरवारलाई चािह यसो गिर्दन। 16

ितम्रो वंश राजकीय वंशहुनेछ ितमी त्यसमािथ िनभर्र हुन सक्छौ। त्यहाँ
ितम्रो राज्य ितम्रो िनिम्त सदा-सवर्दा रहनेछ। ितम्रो िंसहासन (राज्य)
सदा-सवर्दा खडा रहनेछ।’”

17 नातानले दशर्नको िवषयमा दाऊदलाई भने। उसले परमेश्वरका
वचनको िवषयमा प्रत्येक कुराहरू दाऊदलाई बताए।

दाऊदलदाऊदलेे परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई प्राथप्राथर्र्नाना गछगछर्र्नन््
18 तब राजा दाऊद परमप्रभुको सामुने बसे। दाऊदले भने,

“हे परमप्रभु तपाईलें मेरो पिरवालाई हामीले चाहेको भन्दा महत्वपूणर्
बनाउनु भएको िनिम्त तपाईलंाई धन्यवाद िदन्छु। तपाईलें िकन
हामीलाई यस्तो उच्चा स्थान िदनुभयो? 19 म एउटा सेवक भन्दा केिह
होइन। तपाई ंम प्रित यित दयालु बन्नु भयो। तर तपाईलें यस्त ैकृपा मेरा
सन्तानहरूलाई पिन गनेर्छु भन्नुभयो। हे सवोर्च्च परमप्रभु, के यो तपाईकंो
मािनसहरूिसत बातार्लाप गनेर् सामान्य तिरका हो? 20 मेरा मािलक,
तपाईलंाई थाह ैछ म सेवक बाहेक केिह होइन। 21 तपाईलें यो महान
काम गनर् ु हुनेछ िकनभने तपाईलें त्यो गछुर्  भन्नु भएको छ, अिन तपाईलें
यो तपाईकंो इच्छा अनुसार गनर् ु हुनेछ। तपाई ंचाहनुहुन्छ मलेै यी सबै
कुराहरू जान्न सकौं। 22 परमप्रभु मेरो मािलक यही कारणले तपाई ं
महान् हुनुहुन्छ। तपाई ंअिद्वतीय हुनुहुन्छ। तपाईबंाहेक अकोर् परमेश्वर
छैन। हामीलाई थाहा छ कारण हामीले यी सब तपाईलें गनर् ु भएका
कायर्हरू सुन्यौ।
23 “तपाईकंा मािनसहरू जस्ता इस्राएल र त्यहाँ पृथ्वीमािथ अकोर् जाित
छैन। ितनीहरू िवशेष मानिसहरू हुन्। ितनीहरू दास दासी िथए। तर
तपाईलें िमश्रबाट बािहर ल्याएर स्वतन्त्र बनाइिदनु भयो। ितनीहरूलाई
तपाईकंा मािनस बनाउनको िनिम्त अिन तपाईकंो आफ्न ैनाउँ
बनाउनका िनिम्त। आफ्ना मािनसहरू अिन भूिमको खाितर तपाईलें
महान भए योग्य कायर्हरू गनर् ु भयो। 24 तपाईलें इस्राएलका
मािनसहरूलाई सधैँको िनिम्त आफ्नो बनाउनु भयो। अिन परमप्रभु,
तपाई ंितनीहरूका परमेश्वर हुनुभयो।
25 “अिहले, परमप्रभु परमेश्वर, तपाईलें मेरो िनिम्त केही गिरिदने वचन
िंददहुैनुहुन्छ, तपाईकंो सेवकलाई र मेरा पिरवारका सन्तानलाई।
यसबेला दया गरी आफ्नो वचनलाई पूरा गदैर् मेरा पिरवारलाई राजवंश
बनाइिदनुहोस्। 26 तब तपाईकंो नाउँ सदा-सवर्दा सम्मािनत हुनेछ।
मािनसहरूले भन्नेछन्, ‘सवर्शिक्तमान् परमप्रभु परमेश्वरले इस्राएललाई
शासन गनर् ुहुन्छ। अिन यस्तो होस् िक दाऊद पिरवार तपाईकंो सामुन्ने
स्थािपत होस्।’
27 “तपाई ंसवर्शिक्तमान्, इस्राएलका परमेश्वर, मलाई धेर ैकुरा देखाउनु
भयो। तपाईलें भन्नु भयो, ‘तेरो पिरवारलाई महान बनाइिदन्छु।’ यसलेै
गदार् म, तपाईकंो सेवक, यस्तो प्राथर्ना गनेर् िवचार िलएँ। 28 परमप्रभु
मेरा मािलक, तपाई ंपरमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईलें भन्नु भएका कुराहरूमा म
सत्य मान्न सक्छु। अिन तपाईलें भन्नु भयो यी असल कुराहरू मसँग घट्ने
छन्। 29 मेरा पिरवारलाई आशीवार्द िदनुहोस्। ितनीहरूलाई सधैँ
तपाईकंो सामुन्ने उिभएर सेवा गनर् िदनुहोस्। परमप्रभु मेरा मािलक, तपाई ं
आफैं ले यसो भन्नु भएको िथयो। तपाई ंआफैं ले मेरा पिरवारलाई सधैँ
भिरको िनिम्त आशीवार्द िदनुभयो।”

दाऊदलदाऊदलेे धधेेररै ैययुदु्धहरूद्धहरू िजत्छन्िजत्छन्

पिछ, दाऊदले पिलश्तीहरूलाई िजत्छन्। पिलश्तीहरूको
राजधानी शहरले ठूलो भू-भाग िनयन्त्रणमा राखेका िथए।
दाऊदले त्यस भू-भागमािथ अिधकार जमाए। 2 दाऊदले

मोआबका जनतालाई पिन हराए। ितनीहरूलाई जिमनमा लमतन्न सुत्न
बाद्य बनाए। तब ितनले एउटा डोरीले नापे। प्रत्येक दइु नापिभत्र पनर्
आएकालाई मानर् अह्राए र तेस्रो नापमा परकेालाई छोिडिदए। यसरी
मोआबका मािनसहरू दाऊदका सेवक बिनए। ितनीहरूले उनलाई
राजस्व बुझाए।

3 रहोबका छोरा हददेजेर सोआका राजा िथए। यूफे्रिटस नदी के्षत्रमा
अिधकार जमाउन लाग्दा दाऊदले हददेजेरलाई परास्त गर।े 4 दाऊदले
हददेजेरबाट 1,700 घोडसवार सिैनक र 20,000 पदैल सेना कब्जामा
पार।े 100 बाहेक सब ैघोडाहरूलाई दाऊदले लङ्गडा बनाईिदए।
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5 दिमशकका अरामीहरू सोबाका राजा हददेजेरलाई सहायता
पुयार्उन आए। तर दाऊदले ती 22,000 अरामीहरूलाई परास्त गर।े 6

त्यसपिछ दाऊदले दिमशकको अराममा सेनाको एउटा छाउनी बनाए।
अरामीहरू दाऊदका सेवक भए र राजस्व ल्याए। परमप्रभुले दाऊदलाई
जता-तत ैिवजय गराउनु भयो।

7 दाऊदले हददेजेरका सेवकहरूबाट सुनका ढालहरू िलए। दाऊदले
ती ढालहरू येरूशलेममा ल्याए। 8 दाऊदले काँसका धेर-ैधेर ैसामानहरू
तेबह र बेरौतबैाट प्राप्त गर।े (तेवह र बेरौत ैशहरूहरू हददेजेरका
अिधनमा िथए।)

9 हमातका राजा तोईले हददेजेरका सम्पूणर् सेनालाई दाऊदले
परास्त गरकेो खबर सुने। 10 यसकारण तोईले आफ्ना छोरा योरामलाई
दाऊदकहाँ पठाए। दाऊदले हददेजेरलाई परास्त गरकेोले योरामले
दाऊदलाई अिभनन्दन गदैर् आशीवार्द िदए, हददेजेरले तोईसँग पिहले धेरै
चोिट यदु्ध लडेका िथए। योरामले सुन, चाँदी र काँसका सामानहरू
ल्याएका िथए। 11 दाऊदले ती सम्पूणर् सामानहरू परमप्रभुमा अपर्ण
गर।े दाऊदले पिहले धेर ैराष्ट्रहरूलाई परािजत गरी ल्याएर अपणर् गरकेा
सामानहरूसँग ैती सामानहरूराखे। 12 दाऊदले अराम, मोआब,
अम्नोन, पिलश्ती अमालेकहरूलाई हराए। सोबाका राजा रहोबको छोरा
हददेजेरलाई पिन हराए। 13 दाऊदले 18,000 अरामीहरूलाई खारको
बेसीमा मार।े ितनी घर फकर्ं दा साह्रै ख्याती कमाए। 14 दाऊदले
एदोममा सिैनक छाउनीहरू बनाए। एदोमका सम्पूणर् के्षत्रमा सिैनक
छाउनी बनाए। एदोमका सब ैमािनसहरू दाऊदका सेवक बने। परमप्रभुले
दाऊदलाई जता-तत ैिवजय िदलाउनु भयो।

दाऊदकोदाऊदको शासनशासन

15 दाऊदले इस्राएलभिर न ैशासन गर।े दाऊदले आफ्ना
मािनसहरूलाई असल र िनष्पक्ष न्याय िदन्थे। 16 सरूयाहका छोरा
योआब सेनाका कप्तान िथए। अिहलूदका छोरा यहोशापात लेखपाल
िथए। 17 अहीतूबका छोरा सादोक र एबीयातारका छोरा अहीमेलेक
पूजाहारीहरू िथए। सरायाह सिचव िथए। 18 यहोयादाका छोरा बनायाह
करतेी र पलेतीहरूका िनिम्त अिधकारी िथए। अिन दाऊदका छोराहरू
चाँिह प्रमुख िथए।

शाऊलकाशाऊलका पिरवारपिरवार प्रितप्रित दाऊददाऊद दयालुदयाल ुबन्छन्बन्छन्

दाऊदले सोधे, “के शाऊलका पिरवारका कुन ैसदस्य जीिवत
छन्? जोनाथनको कारणले म उ प्रित दयालु बन्न चाहान्छु।”

2 शाऊलका पिरवारमा एकजना सीबा नामका नोकर िथए।
दाऊदका सेवकहरूले सीबालाई दाऊदको अिघ बोलाए। राजा दाऊदले
सीबालाई भने, “के ितमी न ैसीबा हौ?”
सीबाले भने, “ज्यू, म तपाईकंो सेवक सीबा हँु।”
3 राजाले भने, “के शाऊलका पिरवारका कुन ैसन्तान बाँचेका छन?

यिद छन् भने म परमेश्वरको दया उसलाई देखाउन चाहान्छु।”
सीबाले राजा दाऊदलाई भने, “जोनाथनका एकजा छोरा अझ ैजीिवत

छन्। तर उसका दवु ैखटु्टा लङ्गडो छन।”
4 राजाले सीबालाई भने, “त्यो छोरा कहाँ छ?”
सीबाले राजालाई भने, “उनी लो-देबारका अम्मीएलका छोरा मकीरका

घरमा छन्।”
5 त्यसपिछ राजा दाऊदले आफ्ना केही अिधकारीहरूलाई

अम्मीएलका छोरा मकीरका घरबाट जोनाथनका छोरालाई ल्याउन लो-
देबार पठाए। 6 जोनाथनका छोरा मपीबोशेत दाऊदका सामुने िशर
झुकाएर दण्डवत गर।े
दाऊदले भने, “मपीबोशेथ?”
मपीबोशेतले भने, “ज्यू हजुर, म ैहु, तपाईकंो सेवक मपीबोशेत।”
7 दाऊदले मपीबोशेतलाई भने, “डराउने काम छैन। म ितमीलाई दया

गछुर् । ितम्रो िपताको कारणले म ितमीप्रित दयालु रहनेछु। ितम्रा बाजेका
जित पिन जग्गा जिमन िथयो म सब ैितमीलाई िफतार् िदन्छु। ितमी सधैँ
मसँग ैटेबलमा बसेर खानेछौ।”

8 मपीबोशेतले फेिर केही झुकेर दाऊदलाई भने, “म मरकेो कुकुर
जित्त पिन भइन तर पिन तपाई ंयित दयालु बन्नु भयो।”

9 त्यसपिछ राजा दाऊदले शाऊलका नोकर सीबालाई बोलाएर भने,
“शाऊलका जे जित जेथा िथए ती सब मलेै ितम्रो मािलकका नाित
(मपीबोशेत)लाई िदएँ। 10 ितमीले मपीबोशेतको जमीनमा ितम्रो छोराहरू
अिन नोकरहरूिसत खेती गनेर् छौ अिन बाली काट्ने छौ तब ितम्रा
मािलकको नाितको लािग प्रचुर भोजन हुनेछ। तर ितम्रा मािलकका
नाितले सधैँ मिसत खाना खानेछन्।”
सीबाका 15 छोरा र 20 जना नोकरहरू िथए। 11 सीबाले राजा

दाऊदलाई भने, “म तपाईकंो सेवक हँु, तपाईलें जे आदेश िदनु हुन्छ म
गनेर्छु।”
यसथर् मपीबोशेत दाऊदका छोराले जस्त ैदाऊदसँग ैखाना खान

थाले। 12 मपीबोशेतका जवान छोराको नाउँ मीका िथयो। सीबाका सबै
पिरवारका सदस्यहरू मपीबोशेतका सेवक बने। 13 मपीबोशेतका दवुै
खटु्टा लङ्गडा िथए। मपीबोशेत यरूशलेममा बसे र प्रत्येक िदन राजासँगै
खान थाले।

हानूनलहानूनलेे दाऊदकादाऊदका मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई लिज्जतलिज्जत बनाउबनाउँँछन्छन्

पिछ अम्मोनीहरूका राजा नाहाश मर।े ितनको मृत्यपुिछ
ितनका छोरा हानून नयाँ राजा भए। 2 दाऊदले भने,
“नाहाश मप्रित उद्धार िथए यसलेै मलेै पिन ितनका छोरा

हानूनप्रित उद्धार बन्नुपछर् ।” त्यसलेै हानूनलाई उसका िपताको मृत्यकुो
बार ेसान्त्वना प्रदान गनर् दाऊदले आफ्ना अिधकारीहरू पठाए।
यसथर् दाऊका अिधकारीहरू अम्मोनीहरूको देशमा गए। 3 तर

अम्मोनी अिधकारीहरूले हानूनलाई भने, “दाऊदले आफ्ना मािनसहरू
तपाईकंो िपताको मृत्यमुा तपाईलंाई सान्तवना िदन भनेर पठाएका हुन्
भनी तपाई ंमान्नु हुन्छ? िनश्चय होइन! दाऊदले त यी मािनसहरूलाई
तपाईकंो शहरको जानकारी िलन पठाएका हुन्। तपाई ंिवरूद्ध यदु्ध गनेर्
योजना हो।”

4 यसकारणले हानूनले ती अिधकारीहरूलाई पके्रर आधा दाह्री अिन
कम्बरदेिख तलको लुगा काटेर खेदे।

5 जब मािनसहरूले दाऊदलाई सुनाए, उनले उसका दतूहरूलाई ती
लिज्जत व्यिक्तहरू कहाँ पठाए। राजा दाऊदले खबरमा भने, “दाह्री लामो
नभइन्जेलसम्म ितमीहरू यरीहोमा न ैबस्नेछौ। तब पछी यरूशलेम
आउँछौ।”

अम्मोनीहरूकोअम्मोनीहरूको िवरूद्धमािवरूद्धमा ययुदु्धद्ध
6 अम्मोनीहरूले त्यो सम्झे दाऊदले ितनीहरूलाई उसको शत्रु सोचे।

यसकारले गदार् ितनीहरूले बेत-शहोब र सोबाबाट अरामीहरूलाई
ज्यालामा िझकाए। ितनीहरू 20,000 अरामीहरू पदैल सेनाहरू आए।
अम्मोनीहरूले पिन माकाका राजासिहत 1,000 मािनसहरू र तोबबाट
12,000 मािनसहरू ज्यालामा िझकाए।

7 दाऊदले यी सब ैथाहा पाए। यसलेै योआब र धेर ैशिक्तशाली
सेनालाई पठाए। 8 अम्मोनीहरू बािहर आए अिन यदु्धको िनिम्त तयार
भए। ितनीहरू शहरको द्वारमा खडा भए। अरामी सिैनकहरू सोबा र
रहोबबाट ती तोब र माका शहरबाट बािहरका खेतमा जम्मा भएका िथए।

9 योआबले देखे ितनीहरू दवुिैतरबाट घेदैर् आए। यसकारण योआबले
केही असल इस्राएली सिैनकहरूलाई तहलगाएर अरामीहरूका िवरूद्ध
यदु्ध गर।े 10 तब उसले बाँकी मािनसहरूलाई उसको भाइ अवीशकैो
अिधकारमा लगाए अिन ितनीहरूलाई अम्मोनीहरूको िवरूद्धमा खटाए।
11 योआबले अबीशलैाई भने, “यिद अरामीहरू मभन्दा शिक्तशाली भए
भने तैंले मलाई साथ िदनेछस् र उता अम्मोनीहरू तँभन्दा शिक्तशाली
िनिस्कए म तँलाई सहायता पुयार्उनेछु। 12 हामी शिक्तशाली हौं, हाम्रो
मािनसहरू, र परमेश्वरको शहरको बचाउका िनिम्त सहासी भएर यदु्ध
लडौं परमप्रभुले त्यही गनर् ु हुन्छ जो उहाँलाई ठीक लाग्छ।”

13 त्यसपिछ योआब र ितनका मािनसहरूले अरामीहरूसँग यदु्ध लडे।
अरामीहरू भागे। 14 अम्मोनीहरूले अरामीहरू भागेका देखेर आफू पिन
भाग्नथाले।
यसरी ितनीहरू आफ्ना शहर फिर्कए। यसरी योआब अम्मोनीहरूसँग

लडेर यरूशलेम फिर्कए।
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12

अरामीहरूकोअरामीहरूको फफेेिरिर ययुदु्धद्ध लड्नलड्नेे िवचारिवचार

15 अरामीहरूले इस्राएलीबाट हारकेो थाहा गनर् थाले। यसकारण
ितनीहरूले फेिर ठूलो फौज भेला गर।े 16 हददेजेरले यफेु्रिटस नदी पारी
टाढा पठाएर अरामीहरूलाई बोलाउन पठाए। ती अरामीहरू हेलाममा
आए। शोबक ितनीहरूका अगुवा िथए जो हददेजेरका सेनाका कप्तान
िथए।

17 दाऊदले यी सब सुने। यसथर् ितनले सब ैइस्राएलीहरूलाई भेला
गराए। ितनीहरू यदर्न नदी तररे हेलम पुगे।
अरामीहरू तयार ैिथए र धावा बोले। 18 तर दाऊदले अरामीहरूलाई

हराए अिन अरािमहरू भागेर गए। दाऊदले 700 रथका चालक र
40,000 घोडसवार सिैनकलाई मार।े दाऊदले शोबाक, अरामी
सिैनकहरूका कप्तानलाई पिन मार।े

19 हददेजेरलाई सेवा पुयोर्इरहेको राजाहरूले देखे इस्राएलीहरूद्वारा
परास्त भएको कुरा। यसलेै ितनीहरूले इस्राएलीहरूसँग शािन्त सम्झौता
गर ेर इस्राएलीहरूका सेवक बने। अरामीहरूले फेिर-फेिर
अम्मोनीहरूलाई सहयोग पुयार्उन डराए।

दाऊददाऊद बबेेतशतशेेबासबासँँगग िमल्छन्िमल्छन्

बसन्त ऋतुको समय जब राजाहरू यदु्धका िनिम्त बािहर
आए र दाऊदले योआब, ितनका अिधकारीहरू र सारा
इस्राएली सिैनकहरूलाई अम्मोनीहरू नष्ट गनर् पठाउनु भयो।

योआबका सेनाहरूले ितनीहरूको राजधानी रब्बा शहरमा पिन आक्रमण
गर।े
तर दाऊद यरूशलेममा न ैबसे। 2 साँझमा ितनी ओछ्यानबाट उठे र

राजभवनको कौिशमा टहल्नथाले। त्यिह समय दाऊदले कौिशबाट
एउटी स्त्रीलाई नुहाउँद ैगरकेो देखे। ितनी साह्रै सुन्दरी िथईन्। 3

त्यसकैारण दाऊदले ितनको िवषयमा जान्नका िनिम्त आफ्ना
अिधकारीहरू पठाए। एकजना अिधकारीले बुझेर खबर िदए, “त्यो स्त्री
एलीआमको छोरी र िहत्तीका उिरयाहकी पत्नी बेतशेबा हुन्।”

4 दाऊदले उसका दतूहरूलाई त्यो स्त्री बोलाउन पठाए। जब ती स्त्री
आइन्, दाऊदले ितनीसँग सहवास गर।े ितनको मािसक धमर्को समय
शेष भयो। तब ितनी गइहालीन्। 5 र बेतशेबा गभर्बती भइन्। ितनले
दाऊदलाई, “म गभर्वती भएँ” भनेर खबर पठाइन्।

दाऊदलदाऊदलेे आफ्नोआफ्नो पापपाप लुकाउनलुकाउन चाहचाहेे

6 दाऊदले योआबकहाँ खबर पठाए, “िहत्तीका उिरहालाई मकहाँ
पठाउँनु।”
यसलेै योआबले ऊिरयालाई दाऊदकहाँ पठाए। 7 उिरयाह

दाऊदकहाँ आए। दाऊदले उिरयाहसँग योआबको िवषयमा सोधे।
सिैनकहरूको हाल खबर सोधे र यदु्धको िवषयमा जान्न चाहे। 8 तब
दाऊदले उिरयाहलाई भने, “आराम गर र आनिन्दत हौ।”
उिरयाहले राजभवन छोडे। राजाले उसलाई उपहारहरू पिन िदए। 9

तर उिरयाह उसको घरमा गएनन्। उिरयाह राजभवनको बािहर दलैोमा
सुते। राजाका अन्य नोकर चाकर झैं ितनी सुते। 10 नोकर चाकरले
दाऊदलाई भने, “उिरयाह घर गएनन्।”
त्यसपिछ दाऊदले उिरयाहलाई भने, “ितमी टाढाबाट आएका िथयौ

िकन घर गएनौ?”
11 उिरयाहले दाऊदलाई भने, “परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू अिन

इस्राएलका सिैनकहरू र यहूदाका सिैनक सब ैतम्बूमा बस्छन्। मेरा
स्वामी योआब, अिन राजा दाऊदका अिधकारीहरू सब ैखलु्ला मदैानमा
डेरा गररे बस्छन्। यसलेै म घर गएर खाई िपई पत्नीसँग सुत्नु ठीक हनै।”

12 दाऊदले उिरयाहलाई भने, “आज यहीं बस। भोिल म ितमीलाई
यदु्ध भूिममा पठाउँछु।”
उिरयाह त्यस िदन रातभिर यरूशलेममा न ैबसे। 13 त्यसपिछ

दाऊदले उिरयाहलाई उनलाई भेट्नु भने। उिरयाहले दाऊदसँग ैखान-
िपन गर।े दाऊदले उिरयाहलाई धेर ैमताए। तर ैपिन उिरयाह उसको
घरमा गएनन्। ितनी अन्य सेवकहरू झैं राजमहलको प्रवेशद्वार बािहर
सुते।

दाऊदकोदाऊदको उिरयाहलाईउिरयाहलाई मानमानेर्ेर् योजनायोजना

14 अकोर् िबहान दाऊदले योआबलाई पत्र लेखे। दाऊदले
उिरयाहलाई न ैपत्र थमाए। 15 पत्रमा दाऊदले लेखेका िथएः
“उिरयाहलाई जहाँ घमासन यदु्ध हुन्छ त्यही पठाउनु। एक्लो छोिडिदनु
अिन यदु्धमा न ैमरोस्।”

16 जब योआबले शहरलाई कब्जा गर,े उसले जहाँ साहसी
अम्मोनीहरू िथए ती भेट्टाए। उनले उिरयाहलाई त्यही ठाउँमा जान छाने।
17 रब्बाका मािनसहरू योआबको िवरूद्ध यदु्ध गनर् आए। दाऊदका
कितपय मािनसहरू मर।े मनेर्हरूमा उिरयाह पिन िथए।

18 तब योआबले दाऊदलाई यदु्धको िवषयमा खबर पठाए। 19

योआबले दतूलाई यदु्धमा के भएको िथयो भन्नु भनेर पठाए। 20 योआबले
भने, “हुनसक्छ राजा िरसाउनु हुनेछ अिन सोध्नु हुनेछन्, ‘योआबका
सेनाहरू शहरका पखार्ल निजक िकन लडे? साँच्चैन ैयोआबलाई थाहा
हुनुपनेर् पखार्लमािथबाट मािनसहरूले तल वाण चलाउन सक्छन्। 21 के
उसलाई थाहा छैन यरूब्बेशेतका छोरा अबीमेलेकलाई कसले मायोर्?
एउटी आइमाईले जाँतोको ढुङ्गाले हानेर अबीमेलेक मरकेा िथए। त्यस्तो
जान्दा-जान्द ैपिन िकन पखार्लकै निजक गएको?’ यिद राजाले यी
कुराहरू सोधे भने भन्नु, ‘तपाईकंो अिधकारी उिरयाह पिन मर।े’”

22 दतू गएर योआबले आज्ञा िदएका कुरा सब ैदाऊदलाई सुनाए। 23

दतूहरूले दाऊदलाई भने, “अम्मोनका मािनसहरूले हामीलाई मदैानमा
धावा बोले। हामी लड्यौं र शहरको फाटकसम्म खेद्द ैभगायौं। 24 तब
शहरको पखार्लबाट तपाईकंा अिधकारीहरूलाई मािनसहरूले बाण
चलाए। तपाईकंा केही अिधकारीहरू मर।े तपाईकंा अिधकारी उिरयाह
पिन यसरी मर।े”

25 दाऊदले दतूहरूलाई योआब कहाँ खबर पठाएः “दःुख मान्ने केही
कारण छैन। तरवारले एकजना मािनस पिन मानर् सक्छ अकोर् पिन।
रब्बाको िबरूद्धमा शिक्तशाली आक्रमण चलाएर िवजय प्राप्त गर। यी
शब्दहरूले योआबलाई उत्साह प्रदान गर।”

दाऊदलदाऊदलेे बबेेतशतशेेबालाईबालाई िववाहिववाह गछगछर्र्नन
26 बेतशेबाले आफ्ना पित उिरयाह मरकेो थाहा पाउँिछन्। आफ्ना

लोग्नेको िनम्त रोइकराई गिर्छन्। 27 ितनले शोकाकुल अवस्था पार
गरपेिछ दाऊदले नोकरलाई बोलाउन पठाउँछन्। ितनी दाऊदकी पत्नी
बिन्छन् र दाऊदको छोरा जन्माउँिछन्। तर परमप्रभुलाई दाऊदको कु-
कमर् ठीक लागेको िथएन।

नातानकोनातानको दाऊदसदाऊदसँँगग ककुुराकानीराकानी

परमप्रभुले नातानलाई दाऊदकहाँ पठाउनुभयो। नातान
दाऊदकहाँ गए। नातानले भने, “एउटा शहरमा दइुजना
मािनसहरू िथए। एकजना धनी अकोर् एकजना गिरब। 2

त्यस धनी मािनसका धेर ैभेंडा र पशुहरू िथए। 3 तर त्यस गिरब
मािनसको एउटा िकनेको भेंडाको सानो पाठी बाहेक केही िथएन त्यस
गिरब मािनसले त्यो पाठीलाई खवुाउँथ्यो। पाठी िबस्तार ैठूलो हँुद ैगयो।
त्यस गिरब मािनसकै भागबाट पाठी खान्थ्यो र िपउँथ्यो। पाठी त्यस
गिरबको छातीमा सुत्थ्यो। यहाँसम्म पाठी त्यस गिरबको छोरी समान
िथयो।

4 “तब एकजना यात्री धनी मािनसलाई भेट्न आए। धनी मािनसहरूले
यात्रीलाई भोजन गराउन चाहान्थे। तर आफ्ना भेंडा अथवा पशुहरू माररे
खवुाउन चाहाँदनै िथए। यसलेै धनी मािनसले त्यस गिरब मािनसको
भेंडाको पाठी ल्याएर यात्रीलाई खवुाए।”

5 दाऊद धनी मािनसको अत्याचारमा साह्रै िरसाएर। ितनले
नातानलाई भने, “परमप्रभुको कसम जसले त्यसो गयोर् त्यो मछर्  न।ै 6

उसले भेंडाको पाठीको दामको चार दोब्बर दाम ितनर् ुपछर्  कारण उसले
त्यस्तो डरलाग्दो कायर् कुन ैदयामाया बेगर ैगयोर्।”
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नातानलनातानलेे दाऊदलाईदाऊदलाई उसकोउसको पापपाप कमकमर्र्बारबारे ेभनभनेे
7 तब नातानले दाऊदलाई भने, “त्यो धनी मािनस ितमी न ैहौ।

परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छः ‘मलेै ितमीलाई इस्राएलको
राजाको रूपमा छाने। शाऊलबाट ितमीलाई बचाएँ। 8 मलेै ितमीलाई
उसकी पत्नीहरू र पिरवार िलन अिधकार िदएँ। अिन मलेै ितमीलाई
इस्राएल र यहूदाको राजा बनाएँ। यिद त्यो एकदम ैकिम्त भए म ितमीलाई
अझ ज्यादा िदने िथए। 9 यसकारण िकन ितमीले परमप्रभुको
आदेशलाई घृणा गयौर्? ितमीले परमेश्वरले जो भूल बताउनु हुन्छ ितमी
िकन त्यही गछौर्? िहत्ती उिरयाहको मृत्यलुाई अम्मोनीहरूको तरवारको
कारण बनायौ। अिन ितमीले उसकी पत्नीलाई ितम्रो आफ्न ैबनाउन
िलयौ। यस्तो प्रकारले उिरयाहलाई तरवारले मानेर् ितम्रो िजम्मा हो? 10

यसकारण तरवारले ितम्रा पिरवारका कसलैाई त्यही गित बनाउने छ।
ितमीले उिरयाहकी पत्नी लग्यौ। यसरी न ैथाहा हुन्छ मेरो कुन ैवास्तानै
गरनेौ।’

11 “परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छः ‘म ितमीमा िवपित्त ल्याइिदन्छु। त्यो
िवपित्त आफ्न ैपिरवारबाट आउनेछ। म ितम्रो पत्नीहरूलाई ितम्रो एउटा
धेर ैनिजकका व्यिक्तलाई िदनेछु। त्यो मािनस ितम्री पत्नीहरूसँग सुत्नेछ
र सबलेै त्यो कुरा जान्नेछन्। 12 ितमी त गुप्त रूपमा बेतशेबासँग सुत्यौ।
तर म ितमीलाई इस्राएलका मािनसहरूले थाहा पाउने गरी सजाय
िदन्छु।’”

13 तब दाऊदले नातानलाई भने, “मलेै परमप्रभुको िवरूद्धमा पाप
गरें।”
नातानले दाऊदलाई भने, “ितमीले यत्रो ठूलो पाप गररे पिन परमप्रभुले

क्षमा गनेर्छन्। ितमी मनेर् छैनौ। 14 तर ितमीले जे गयौर् त्यसले गदार्
परमप्रभुका शत्रुहरूले उहाँलाई आदर गनर् छोडे। यही कारण ितम्रो
काखको छोरा मनेर्छ।”

दाऊददाऊद रर बबेेतशतशेेबाकोबाको काखकाखेे नानीनानी मछमछर्र्
15 त्यसपिछ नातान घर गए। परमप्रभुले दाऊद र उिरयाहकी

पत्नीबाट जुन छोरा जिन्मयो, त्यसलाई साह्रै िबमारी बनाइिदनु भयो।
16 दाऊदले िशशुको िनिम्त परमेश्वरमा प्राथर्ना गर।े दाऊदले खान
िपउन न ैछोडे। उनी घर गएर िभत्रै बस्न थाले। रातभिर भूइँमा नै
लिडरहन थाले।

17 दाऊदका घरका ठूला बडाले दाऊदलाई बलपूवर्क उठाउन खोजे।
तर दाऊद उठ्न मानेनन्। उनले खाना खान पिन मानेन्। 18 सातौं
िदनको िदन िशशु मयौर्। दाऊदका नोकरहरूले दाऊदलाई िशशु मरकेो
खबर भन्न साह्रै डराए। ितनीहरूले भने, “हेनर् ुहोस्, िशशु जब िजउँद ैिथयो
त्यस समय त हामीले दाऊदसँग कुरा गनर् सकेनौं। हाम्रो कुरा सुन्नै चाहानु
भएन। यिद हामीले िशशु मरकेो खबर िदयौं भने आफैं ले आत्महत्या गनर्
सक्लान्।”

19 तर दाऊदले नोकरहरूले कानेखशुी गरकेो थाहा पाए। तब
दाऊदले िशशु मरकेो अन्दाज गर।े यसलेै दाऊदले नोकरलाई सोधे, “के
िशशु मयोर्?”
नोकरहरूले जवाफ िदए, “ज्यू, मयोर्।”
20 त्यसपिछ दाऊद भुइँबाट उठे। आफू स्नान गर ेर लुगाहरू लगाए र

तयार भए। त्यसपिछ परमप्रभुको पिवत्र स्थानमा आराधना गनर् गए।
फकेर् र आई खानेकुरा के छ भनेर मागे। नोकर चाकरले खाना टक्राए,
ितनले खाए।

21 दाऊदका नोकरहरूले ितनलाई सोधे, “तपाईलें यसो िकनगनर् ु
भयो? जबसम्म िशशु िजउँद ैिथयो तपाईलें केही पिन खानुभएन। तपाई ं
रोइरहनु भयो। तर जब िशशु मयोर् अिन उठेर खाना खानुभयो।”

22 दाऊदले भने, “जबसम्म िशशु जीिवत रह्यो मलेै केही खाइनँ र
रोइमात्र रहें कारण मलेै सोचें, ‘कसलाई थाहा छ? हुनसक्छ परमप्रभु मेरो
िनिम्त दःुखी हुनुहुन्छ र िशशुलाई बचाइराख्नु हुन्छ।’ 23 तर अिहले
िशशु मयोर्। अब पिन म िकन नखाई बस्ने? के म िशशुलाई जीउँदो पाउन
सक्छु? सिंकदनै। कुन ैिदन म त्यो भएकहाँ जाउँला, तर त्यो यहाँ मकहाँ
आउन सक्दनै।”

सुलसुलेेमानकोमानको जन्मजन्म

24 त्यसपिछ दाऊदले आफ्नी पत्नी बेतशेबालाई सान्त्वना िदए।
ितनले पत्नीसँग शािररीक सम्बन्ध पिन स्थािपत गर।े बेतशेबा फेिर
गभर्वती भइन्। अकोर् छोरा जन्माइन्। दाऊदले छोराको नाउँ सुलेमान
राखे। परमप्रभुले सुलेमानलाई प्रेम गनर् ु भयो। 25 परमप्रभुले अगमवक्ता
नातानद्वारा सन्देश पठाउनुभयो, नातानले सुलेमानको नाउँ यददीया
राखे। नातानले परमप्रभुको िनिम्त यसो गर।े

दाऊदलदाऊदलेे रब्बामािथरब्बामािथ अिधकारअिधकार जमाउजमाउँँछनछन

26 रब्बा शहर अम्मोनीहरूको राजधानी िथयो। योआबले रब्बामािथ
लडाई ंगररे अिधकार जमाए। 27 योआबले दाऊदकहाँ दतूहरू पठाएर
खबर भने, “मलेै रब्बा िबरूद्ध लडाई ंगरें। मलेै पानीको शहर िजतें। 28

अब अरू सिैनकहरू ल्याएर रब्बामािथ अिधकार जमाउनुहोस् नत्र यिद
मलेै शहरमािथ अिधकार जमाएँ भनें शहरको नाउँ मेरो आफ्नो नाममा
हुनेछ।”

29 यसलेै दाऊदले मािनसहरू भेला पाररे रब्बाितर लागे। ितनले
रब्बामा धावा बोलेर आफ्नो अिधकार जमाए। 30 दाऊदले उनीहरूका
राजाको मुकुट िझिकिदए। उक्त मुकुटको ओजन झण्डै एक तोडा सुनको
िथयो। त्यसमा बहुमूल्य पत्थरहरू पिन जिडत िथए। ितनीहरूले
दाऊदको िशरमा उक्त मुकुट पिहयार्ए। दाऊदले शहरबाट धेर ैबहुमूल्य
सम्पित्त हात पार।े

31 दाऊदले रब्बा शहरदेिख मािनसहरू बािहर ल्याए। ितनीहरूलाई
आरा, गल र बञ्चरोहरूले काम गनर् लगाए। ईटंाको काम गनर् लगाए।
दाऊदले सब ैअम्मोनीहरूका शहरमा एउटै व्यवहार गर।े त्यसपिछ
दाऊद र ितनका फौज यरूशलेम फिर्कए।

अम्नोनअम्नोन रर तामारतामार

दाऊदका अब्शालोम नामका एका छोरा िथए। अब्शालोमकी
सानी बिहनी तामार नामकी िथई। तामार असाध्य ैराम्री
िथई। दाऊदका अकार् एकजना अम्मोन नाउँ गरकेो छोरा

िथयो जसले तामारसँग प्रेम गरकेो िथयो। 2 तामार कुमारी िथई।
अम्नोनले उसको कन्यापन भ्रष्ट पानर् सक्छ भन्ने सोचेका िथएनन्। तरै
पिन अम्नोनले उनलाई साह्रै चाहान्थ्यो। अम्नोनले उनलाई सधैँ
सिम्झरहने भएकोले आफैं  िबरामी भयो।

3 अम्नोनका एउटा िमत्रको नाउँ योनादाब िथयो जो िशमीका छोरा
िथए। (िशमी दाऊदका दाजु िथए।) योनादाब साह्रै चलाख िथए। 4

योनादाबले अम्मोनलाई सोधे, “प्रत्येक िदन ितमी दबु्लाउँद ैगइरहेका
छौ। ितमी त राजकुमार हौ। खान लाउनुको कुन ैअभाव छैन, तर ैपिन
दबु्लाउँद ैछौ? मलाई भन त! िकन?”
अम्नोनले योनादाबलाई भने, “म तामारलाई प्रेम गछुर् । जो

अब्शालोमकी बिहनी हुन् तर म ितमीहरूको सौतेलो भाइ हँु।”
5 योनादाबले अम्नोनलाई भने, “ओछ्यानमा सुत र िबमारीले गर ेझैं

गर। त्यसपिछ ितम्रा िपताजी ितमीलाई हेनर् आउनुहुन्छ। उहाँलाई भन,
‘दया गरी मेरी बिहनी तामारलाई आउन िदएर मलाई खाना खवुाउनु
भन्नुहोस्। मेर ैअगािड खाना तयार गनर् लगाउनु होस्। म त्यो हेनेर्छु र
उनकै हातले खाना खानेछु।’”

6 त्यसरी अम्नोन ओछ्यानमा लडेर िबमारीले जस्त ैगनर् थाले। राजा
दाऊद उसका छोरालाई हेनर् आए। अम्नोनले दाऊदलाई भने, “दया गरी
तामार बिहनीलाई मेरो कोठा िभत्र आउन अनुमित िदनुहोस्। दया गरी
भिनिदनु होस् मेरो अिघिल्तर दइुवटा रोटी बनाइिदनुहोस्। त्यसपिछ म
ितनकै हातबाट खान्छु।”

7 दाऊदले तामारको घरमा दतूहरू पठाए। दतूहरूले तामारलाई भने,
“ितम्रा दाइ अम्नोनका घर गएर खाना बनाइिदनु अर।े”

8 यसकारण तामार अम्नोनको घर गइन्। अम्नोन ओछ्यानमा
लिडरहेका िथए। तामारले मुछेको आँटा हातमा िलएर िथच्द ैरोटी
पकाइिदइन्। अम्नोनले हेदार् हेदैर् ितनीले रोटी बनाइन्। 9 त्यसपिछ
तावाबाट रोटी िनकालेर अम्नोनलाई भाग लगाइिदन्। तर अम्नोनले
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खान मानेनन्। अम्नोनले आफ्ना नोकरहरूलाई बािहर जानु भने, यसलेै
सब ैबािहर गए।

अम्नोनलअम्नोनलेे तामारलाईतामारलाई बलात्कारबलात्कार गछगछर्र्
10 तब अम्नोनले तामारलाई भन्छन्, “सुत्ने कोठामा खाना ल्याएर

मलाई आफ्न ैहातले खवुाइदेऊ।”
त्यसरी तामारले आफूले बनाएको रोटी िलएर दाइको सुत्नेकोठामा

गइन्। 11 उनले अम्नोनलाई खवुाउन मात्र थालेकी िथइन्, तर
अम्नोनले उनको हात समाते। ितनले उनलाई भने, “बिहनी, आऊ मसँग
सुत।”

12 तामारले अम्नोनलाई भिनन्, “होइन, दाजू! मलाई जबरजस्ती
नगनर् ुहोस्। यस्तो लाजमदोर् काम नगनर् ुहोस्। यस्तो भयानक कायर्
इस्राएलमा किहले हुनसैक्दनै। 13 यस्तो लाजमदोर् अवस्थाबाट म
किहले पिन मुिक्त पाउने छैन। मािनसहरूले सोच्नेछन् तपाई ंएउटा
साधारण दषु्ट जस्तैं बन्नु भयो। दया गरी राजासँग भन्नुहोस्। उहाँले हामी
दवुलैाई िववाह गनर् िदनुहुनेछ।”

14 तर अम्नोन तामारका कुरा सुन्न पटकै्क राजी भएनन्। ितनी तामार
भन्दा बिलया िथए। उसले शारीिरक सम्बन्ध राख्न जबरजस्ती गर।े 15

त्यसपिछ अम्नोनले तामारलाई घृणा गनर् थाले। पिहले जित माया गथेर्
त्योभन्दा ज्यादा घृणा गनर्थाले। अम्नोनले तामारलाई भने, “उठेर
यहाँबाट गइहाल।”

16 तामारले अम्नोनलाई भिनन्, “होइन! यसरी मलाई निनकाल।
ितमीले मलाई केही क्षण अिघ जे गयौर् त्योभन्दा खराब भएर जानेछ।”
तर अम्नोनले तामारका कुरा पटकै्क सुनेनन्। 17 अम्नोनले आफ्ना

नोकरहरू बोलाए र भने, “अिहले न ैयस केटीलाई कोठाबाट िनकाल!
त्यसपिछ दलैो बन्द गर।”

18 अम्नोनका नोकरले तामारलाई िनकालेर दलैो बन्द गिरिदए।
तामारले कन्यकेटीहरूले राजदरवारमा लगाउने लुगा जस्तो लामो

बाहुला भएको रङ्गी-िबरङ्गी लुगा लगाएकी िथईन्। 19 तामारले लगाएका
िविभन्न रगंको लुगा च्यातेर टाउकोभिर खरानी दिलन्। अिन टाउकोमा
हात राखेर रून थािलन।

20 तब, तामारका दाजू अब्शालोमले ितनलाई भने, “के तेरो ठूलो
दाजू अम्नोन तँिसत िथए? उसले तँलाई ंचोट पुयार्यो? अब, शान्त हो
बिहनी। अम्नोन तेर ैदाज्यू हो। अब यी कुरा तेरो हृदयमा नली।”
त्यसपिछ तामार चुप लािगन्। ितनी अपमािनत स्त्री भई अब्शालोमको
घरमा बिसन्।

21 राजा दाऊदले त्यो कुरा सुनेर साह्रै िरसाए तर दाऊदले ितनको
पिहला जम्मेका अितिप्रय छोरो अम्मोनलाई भड्काउँन चाहेनन्
यसकारण केही गरनेन्। 22 अब्शालोमले अम्नोनलाई घृणा गनर्थाले।
अम्नोनका बार ेअब्शालोमले राम्रो-नराम्रो कुन ैकुर ैगरनेन्। आफ्नी
बिहनीलाई अम्नोनले व्यिवचार गरकेो हुनाले घृणा गर।े

अब्शालोमकोअब्शालोमको प्रितशोधप्रितशोध

23 दइु बषर् पिछ केही मािनसहरू बाल्हासोरमा अब्शालोमका भेंडाका
ऊन कात्रन आए। यस समय अब्शालोमले राजाका सब ैछोराहरूलाई
िनम्त्याए। 24 अब्शालोमले राजालाई भने, “मलेै भेंडाको ऊन कात्रन
केही मािनसहरू बोलाएको छु। दया गरी राजा अिन उसका अिधकारीहरू
पिन आइिदनु होस्।”

25 राजाले अब्शालोमलाई भने, “होइन, छोरा। हामी सब ैजाँदनैौं।
यसले ितमीलाई धेर ैबोझ हुनेछ।”
अब्शालोमले अनेक िबिन्त गर।े दाऊद नजाने न ैभए, तर उसले

आशीवार्द िदए।
26 अब्शालोमले भने, “तपाई ंजानु हँुदनै भने मेरा भाइ अम्नोनलाई

मसँग जानिदनुहोस्।”
राजा दाऊदले भने, “िकन उ ितमीसँग जाने?”
27 अब्शालोमले दाऊदलाई धेर ैिबन्ती चढाएपिछ अन्त्यमा दाऊदले

अम्नोन र अरू छोराहरूलाई जान िदने भए।

अम्नोनकोअम्नोनको हत्याहत्या हहुुन्छन्छ
28 तब अब्शालोमले आफ्ना सेवकहरूलाई आदेश िदए, “अम्नोनलाई

होिशयार साथ ख्याल राख्नु। जब उ मातेर बेहोस हुन्छ म आदेश िदन्छु।
ितमीहरूले अवश्य ैअम्नोनलाई मािरिदनु। दण्ड पाउने डर निलनु। मलेै
आदेश िदएकोले ितमीलाई कुन ैसजायय हुनेछैन। अब बिलया र सहासी
बन।”

29 अब्शालोमका जवान िसपाहीहरूले आदेशको पालन गर।े
अम्नोनलाई मार।े दाऊदका अरू छोराहरू आ-आफ्ना खच्चरमा चढेर
भागे।

दाऊदलदाऊदलेे अम्नोनकोअम्नोनको मृत्यमृत्युकुोको खबरखबर सुनसुनेे
30 राजकुमारहरू शहरमा अझ आइपुगेका िथएनन्। तर राजा

दाऊदले घट्नाको खबर पाइहाले। तर उसले सुनेको खबर िथयो,
“अब्शालोमले राजाका सब ैछोराहरूको हत्या गिरिदए। कुन ैपिन
छोराहरू जीिवत छैनन्।”

31 राजा दाऊदले लगाएको लुगा सब ैच्यातेर भुइँमा पछािरए।
राजाका सब ैअिधकारीहरूले पिन आ-आफ्ना लगाएका लुगा च्याते।

32 तर दाऊदका दाज्यू िशमीका छोरा योनादाबले भने, “राजाका सबै
छोरा मािरइएका छन् भनेर नसोचौं। खािल अम्नोन मािरइएको हो।
अब्शालोमले जुन िदन अम्नोनले आफ्नी बिहनीको व्यिवचार गरकेो
िथयो त्यस ैिदन देिख योजना बनाएको हो। 33 मेरा मािलक राजा, तपाई ं
यो नसोच्नुहोस् सब ैछोरा मािरए। खािल अम्नोन मयोर्।”

34 अब्शालोम भागे।
शहरको पखार्लमािथ एउटा रक्षक उिभरहेका िथए। ितनले धेरै

मािनसहरू पहाडको अकोर् भागवाट आउँद ैगरकेा देखे। 35 यसलेै
योनादाबले राजा दाऊदलाई भने, “हेनर् ुहोस्, मलेै भनेको कस्तो लाग्यो।
राजाका छोराहरू आउँद ैछन्।”

36 योनादाबले भन्दा भन्द ैराजकुमारहरू आइपुगे। उनीहरू जोड-
तोडले रून लागे। दाऊद र अन्य अिधकारीहरू पिन रून थाले।
ितनीहरू साह्रै रोए। 37 दाऊद प्रत्येक िदन आफ्ना छोरा अम्नोनका
लािग रून्थे।

अब्शालोमअब्शालोम भागभागेेरर गगेेशुरशुर गएगए

अब्शालोम भागेर अम्मीहूदका छोरा तल्मकैहाँ गए। तल्म ैगेशूरका राजा
िथए। 38 भागेर गएपिछ अब्शालोम तीन बषर् सम्म गशूरमा बसे। 39

राजा दाऊदको अम्नोनको मृत्य ुमािथ शोक घट्यो, तर उसले
अब्शालोलाई एकदम ैगुमाए अिन उसलाई अितन ैहेनर् चाहन्थे।

योआबलयोआबलेे दाऊदकहाँदाऊदकहा ँएउटीएउटी ज्ञानीज्ञानी मिहलामिहला पठाउपठाउँँछन्छन्

सरूयाहका छोरा योआबले राजा अब्शालोमका बारमेा साह्रै
िचिन्तत छन् भन्ने थाहा पाए। 2 यसलेै योआबले टुकोमाबाट
एउटी ज्ञानी मिहलालाई िलन भनेर दतूहरू पठाए। योआबले

त्यस ज्ञानी मिहलालाई भने, “दया गरी साह्रै शोिकत अवस्थाको बहना
गर। पिहरण पिन त्यस्त ैलगाऊ। िचिटक्क पनेर् काम छैन। धेर ैिदनदेिख
आफन्त मररे रोइरहेकी स्त्री झ ैअिभनय गर। 3 राजाको अिघ गएर म जे-
जे भन्छु त्यही कुरा गर।” त्यसपिछ योआबले त्यस मिहलालाई कुरा
िसकाए।

4 टुकोबाट आएकी त्यस मिहलाले झुकेर भँुइितर अनुहार पादैर्
राजालाई भिनन्, “महाराज, मलाई दया गनर् ुहोस्।”

5 राजा दाऊदले त्यसलाई भने, “ितम्रो के असुिवधा छ?”
मिहलाले भिनन्, “म िवधवा हँु। मेरा लोग्ने मर।े 6 मेरो दइुजना

छोराहरू िथए। दवुजैना एक-दोस्रोमा बािहर मदैानमा लडाई ंलडे। त्यहाँ
छुट्याउने कोही िथएनन्। एउटा छोराले अकोर्लाई मायोर्। 7 अिहले सबै
पिरवारका सदस्यहरू मेरो िवरूद्धमा छन्। ितनीहरू भन्छन्, ‘त्यस
हत्यारा छोरालाई हाम्रो अिघ ल्याऊ, हामी। पिन त्यसलाई माछौर्।
िकनभने त्यसले आफ्ना भाइ मायोर्।’ मेरो छोरा घरको बत्ती हो। यिद
ितनीहरूले त्यसलाई मािरिदए भने त्यो अिन्तम बत्ती पिन िनभ्नेछ।
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बाबुको सम्पित्तको हकदार त्यही एउटै त बाँिचरहेको छ। यिद त्यो
मािरयो भने मेरो पितको नाउँ यस पृथ्वीबाट नाउँ िनशन न ैमेिटने छ।”

8 तब राजाले त्यस स्त्रीलाई भने, “ितमी घर जाऊ। ितम्रो पक्षमा
आदेश िदनेछु।”

9 टकोमाकी त्यस मिहलाले राजालाई भिनन्, “हे मािलक राजा ठीकै
छ दोष मलाई न ैआवोस्। तर तपाई ंर तपाईकंो राज्य भने िनदोर्ष छ।”

10 राजाले भने, “यिद कसलेै ितमीलाई केही नराम्रो भन्दछै भने
त्यसलाई मेरो अिघ हािजर गराऊ। त्यसपिछ त्यसले ितमीलाई त्यसरी
सताउने छैन।”

11 त्यस स्त्रीले भनी, “दया गरी तपाईलें आफ्ना परमप्रभु तपाईकंो
परमेश्वरको नाउँ िलएर शपथ िदनोस् तपाईलें ितनीलाई रोिक िदनहुनेछ।
ितनीहरूले उसकै भाइको मृत्यकुो बदलामा मेरो छोरालाई मानर्
चाहन्छन्। दया गररे मलाई िवश्वास िदलाउनुहोस् िक मेरो छोरालाई
ितनीहरूबाट बचाउनु हुनेछ।”
दाऊले भने, “म ितमीलाई परमप्रभुको जीउँदो नाममा भिनहरछुे कसलेै

पिन ितम्रो छोरालाई चोट पुयार्उन छैन। ितम्रो छोरोको िशरबाट एउटा
केश पिन भूईमा खस्ने छैन।”

12 त्यस मिहलाले भिनन्, “मािलक राजा, मलाई केही कुरा भन्न
िदनुहोस्।”
राजाले भने, “भन।”
13 तब स्त्रीले भिनन्, “परमेश्वरका मािनसहरूका िवरूद्धमा तपाईलें यो

योजना िकन बनाउनु भयो? ज्यू, जब तपाई ंन ैयसो भन्द ैहुनुहुन्छ भने
तपाईनं ैदोषी देिखनु भयो। िकनभने तपाईकंो छोरो जसलाई घर छोड्न
बाध्य गराइएको िथयो, उसलाई फकेर् र आउनु भिनएको छैन। 14 एक
िदन हामी सब ैमनेर् न ैहौं हामी भुइँमा पोखीएको पानी जस्त ैछौ जसलाई
कसलेै पिन जम्मा गनर् सक्दनै। परमेश्वरले क्षमा िदनुहुन्छ। भागेर जाने
मािनसहरूको िनिम्त परमेश्वरको योजना छ। उहाँले ितनीहरूले फकेर् र
आउँने भन्ने इच्छ गनर् ु हुन्छ। 15 मेरो मािलक राजा, म यित भन्न आएकी
हँु। जस्तो मािनसहरूले मलाई धम्क्याए। म आफैं ले सोचें, ‘म राजालाई
भन्नेछु। हुनसक्छ राजाले मेरो सहायता गलार्न। 16 मलाई सुनेर राजाले
मेरो छोरालाई बचाउनु हुनेछ। परमेश्वरले प्रदान गनर् ुभएको कुराहरूबाट
त्यो मािनसले हामीलाई बिञ्चत गराउने प्रयास गिररहेकोछ।’ 17 म
िनिश्चत िथएँ िक मेरो राजाको वचनले मलाई सहयोग हुनेछ। कारण तपाई ं
त परमेश्वरको दतू जस्त ैहुनुहुन्छ। तपाईलंाई राम्रो र नराम्रो के हो थाहै
छ। परमप्रभु तपाईकंा परमेश्वर तपाईकंो साथमा रहुन्।”

18 राजाले त्यस स्त्रीलाई जवाफमा भने, “म ितमीलाई एउटा प्रश्न गछुर् ,
मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ।”
त्यस स्त्रीले भनी, “मेरो परमप्रभु राजा तपाई ंतपाईकंो प्रश्न सोध्नु

होस्।”
19 राजाले भने, “योआबले यी सब भन्नु भनेका िथए ितमीलाई।?”
त्यस मिहलाले भिनन्, “मेरा मािलक राजा, तपाईकंो शपथ खादै

भन्छु, तपाईलें िठक भन्नुभयो। तपाईकंा अिधकारी योआबले मलाई सब
िसकाएका हुन्। 20 योआबले त्यसो गनर् ुको कारण घट्नालाई अकोर्
प्रकारले तपाईलंाई बुझ्न लगाउनु हो। मेरो मािलक तपाई ंपरमेश्वरका दतू
झ ैज्ञानी हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा के हँुदछै तपाईलंाई सब ैथाहा हुन्छ।”

अब्शालोमअब्शालोम यरूशलयरूशलेेमम फकफकर्र् न्छन्छ
21 राजाले योआबलाई भने, “मलेै अिघन ैिनणर्य गरी सकेको छु। अब

जाऊ अिन अब्शालोमलाई िलएर आऊ।”
22 योआबले भँुइितर अनुहार झुकाए र ितनले राजा दाऊदप्रित

आभार व्यक्त गदैर् भने, “आज तपाई ंम प्रित खशुी हुनुहुन्छ मलेै बुझें
तपाईलें मेरो कुरा सुन्नुभयो।”

23 तब योआब गेशूर गएर अब्शालोमलाई यरूशलेम िलएर आए। 24

तर राजा दाऊदले भने, “अब्शालोम उसको आफ्न ैघर जानसक्छ। उ
मलाई भेट्न नआवोस्।” यसलेै अब्शालोम आफ्न ैघर गए। अब्शालोम
राजालाई भेट्न जान सकेन।

25 मािनसहरूले अब्शालोमको सुन्दरताको साह्रै प्रशसंा गथेर्।
इस्राएलमा अब्शालोम जित सुन्दर अरू कोही िथएन। टाउको देिख
पतैाला सम्म ैकत ैखोट लगाउने ठाउँ िथएन। 26 प्रत्येक बषर्को अन्तमा

अब्शालोमले टाउकोको कपाल काट्थे र तौलन्थे। कपालको ओजन
झण्डै 200 शेकेल हुन्थ्यो। 27 अब्शालोमका तीनजना छोराहरू र
एउटी छोरी िथए। छोरीको नाउँ तामार िथयो। तामार साह्रै सुन्दर िथई।

अब्शालोमलअब्शालोमलेे योआबलाईयोआबलाई भभेेटट गनगनर्र् बाध्यबाध्य गराउगराउँँछछ

28 अब्शालोम पूरा दइु बषर् यरूशलेममा राजासँग भेट नगरी बसे। 29

अब्शालोमले योआबकहाँ दतू पठाए। दतूहरूले योआबलाई भने
अब्शालोमलाई राजासँग भेट गराइ देऊ। तर योआब अब्शालोम कहाँ
आएनन्। दोस्रो चोिट पिन अब्शालोमले खबर पठाए। तर योआब आउन
मानेनन्।

30 त्यसपिछ अब्शालोमले नोकरहरूलाई अह्राए, “हेर, मेरो खेतकै
छेउमा योआबको जौंको बाली पािकरहेको छ। गएर त्यसमा आगो
लगादेऊ।”
यसरी अब्शालोमका नोकरहरू गएर आगो लगाइिदए। 31 योआब

अब्शालोमका घर आए। योआबले अब्शालोमलाई भने, “ितम्रा
नोकरहरूले मेरो खेतीमा िकन आगो लगाए?”

32 अब्शालोमले योआबलाई भने, “मलेै ितमीकहाँ खबर पठाएँ मलेै
ितनीलाई यहाँ आउनु भने। म ितमीलाई राजाकहाँ पठाउन चाहान्थें। म
ितमीद्वारा राजालाई सोध्न चाहान्थें िकन मलाई गेशूरबाट यहाँ ल्यायौ।
यो मलाई असल हुने िथयो यिद म त्यही भएको भए, मलाई राजािसत
भेट्न देऊ यिद मलेै पाप गरकेो भए उसले मलाई मारून्।”

अब्शालोमलअब्शालोमलेे राजाराजा दाऊदकोदाऊदको दशदशर्र्नन गछगछर्र्नन््
33 तब योआब राजाकहाँ आएर अब्शालोमका सब ैकुरा बताउँछन्।

राजाले अब्शालोमलाई बोलाउँछन्। त्यसपिछ अब्शालोम राजालाई
भेट्न आउँछन्। राजाका अिघ अब्शालोम झुकेर उिभन्छन्। अिन राजाले
अब्शालोमलाई म्वाई ंखान्छन्।

अब्शालोमलअब्शालोमलेे धधेेररै ैिमत्रहरूिमत्रहरू बनाउबनाउँँछन्छन्

त्यसपिछ अब्शालोमले एउटा रथ र घोडाहरू राख्छन्। जब
रथमा सवार गथेर् त्यस बेला 50 जना मािनसहरू आफू अिघ
िंहडाउँथे। 2 िबहान ैउठेर अब्शालोम फाटकमा उिभन्थे।

अब्शालोमले राजाकहाँ न्यायको िनिम्त समस्या िलएर जाने कोही
मािनसको िनधो िलन्थे। तब अब्शालोमले उक्त व्यिक्तलाई सोध्थे, “कुन
शहरको वािसन्दा हुनुहुन्छ तपाई?ं” त्यस व्यिक्तले जवाफ िदन्थे, “म
फलना-फलना इस्राएलको पिरवार समूहबाट आएको हँु।” 3 तब
अब्शालोमले भन्ने, “गथेर् तपाई ंआफ्नो मामला िजत्ने योग्य हुनुहुन्छ, तर
राजा दाऊदले तपाईहंरूको कुर ैसुन्दनैन्।”

4 अब्शालोमले यो पिन भन्थे, “अहो, कसलेै मलाई यस देशको
न्यायधीश िनयिुक्त गिरिदएको भए म प्रत्येकलाई साँचो न्याय िदनसक्थें।”

5 अिन यिद कोही पिन एकजना मािनस अब्शालोमको अिघ आएर
झुकेर अिभवादन गर ेभने, अब्शालोमले अिघ बढेर साथी जस्तो व्यवहार
गररे हात िमलाउने गथेर्। 6 अब्शालोमले ती कुराहरू प्रयोग गथेर् अिन
प्रत्येकलाई म्वाई ंखान्थे जो राजा कहाँ न्यायको िनिम्त आउँद िथए।
यसरी अब्शालोमले इस्राएलका प्रत्येकलाई मुखर् बनाए।

अब्शालोमलअब्शालोमलेे दाऊदकोदाऊदको राज्यराज्य िलनिलनेे योजनायोजना बनाउबनाउँँछछ

7 चार बषर्पिछ, अब्शालोमले राजा दाऊदलाई भने, “दया गरी मलाई
मलेै हेब्रोनको परमप्रभुलाई गरकेो प्रितज्ञा पूरा गनर् जान िदनुहोस्। 8 मलेै
त्यो प्रितज्ञा म गेशूरणमा बसेको समयमा गरकेो िथएँ। मेरो प्रितज्ञा िथयो,
‘यिद परमप्रभुले मलाई यरूशलेम िफतार् गराउनु भयो भने म परमप्रभुको
सेवा गनेर्छु।’”

9 राजा दाऊदले भने, “शािन्तिसत जाऊ।”
अब्शालोम हेब्रोन गए 10 तर अब्शोलोमले इस्राएलका सब ैपिरवार

समूहमा गुप्तचर पठाए। ती गुप्तचरहरूले मािनसहरूलाई भने, “जब
ितमीहरूले तुरही बजेको सुन्छौ, भन्नु, ‘अब्शालोम हेब्रोनमा राजा भएका
छन्।’”

2 शमूएल 14:8 214 2 शमूएल 15:10
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11 अब्शालोमले 200 मािनसहरूलाई ितनको साथ लानलाई
आमिन्त्रत गर।े ती मािनसहरूले यरूशलेम छोडे अिन ितनीिसत ैहेब्रोन
गए। तर ितनको योजना बार ेउनीहरू अनिभज्ञ िथए। 12 अहीतोपेल
दाऊदका एकजना सल्लाहकार िथए। अहीतोपेल गीलोह शहरका
बािसन्दा िथए। जब अब्शालोमले बिलदान चढाउन पुगे तब गीलोह
शहरबाट अहीतोपेललाई पिन बोलाए। अब्शालोमको योजना ठीकसँग
कायर्िन्वत हँुद ैिथयो अिन धेर ैभन्दा धेर ैमािनसहरू ितनको पक्षमा
लाग्नथाले।

दाऊदलदाऊदलेे अब्शालोमकोअब्शालोमको षडषड््यन्त्रयन्त्र बुझबुझेे
13 दाऊदलाई खबर िदन भनेर एकजना मािनस दाऊदकहाँ आए। ती

मािनसहले भने, “इस्राएलका मािनसहरूले अब्शालोमको नेतृत्वलाई
पछ्याउन थालेका छन्।”

14 तब दाऊदले आफूसँग यरूशलेममा छाडीएका अिधकारीहरूलाई
भने, “हामी चाँडै जाऊँ। यिद भागेनौं भने अब्शालोमले हामीलाई छोड्ने
छैन। िछटो गरी यहाँबाट भागौं होइन भने अब्शालोम आइपुग्छ। हामीलाई
खत्तम गनेर्छ। अिन त्यसले यरूशलेमका सब ैमािनसहरूलाई मानेर्छ।”

15 राजाका अिधकारीहरूले भने, “तपाईलें जे भन्नुहुन्छ हामी त्यसै
गनेर्छौं।”

दाऊददाऊद रर ितनकाितनका मािनसहरूमािनसहरू भाग्छन्भाग्छन्

16 राजा दाऊद उसको महलमा बस्ने जित सबलैाई िलएर महलबाट
िनक्लन्छन्। तर राजाले उसका दश जना उप-पत्नीहरूलाई महलका
हेरचाह गनर् राखे 17 राजा आफ्ना मािनसहरूका साथमा िंहडे। अिन्तम
महलमा पुगेर ितनी रोिकए। 18 त्यहाँ देिख सब ैअिधकारीहरू राजाको
अिघ लागे। (अघाडी 600 िगत्तीहरू राजािसत आए।) गातमा उनी
बसेको समय देिख त्यहाँ ितनीहरू उिनसँग िथए अिन करतेीहरू र
पलेतीहरू राजाको अघाडी गए।

19 राजाले िगत्तीबाट आएका इत्तैलाई भने, “ितमीहरू िकन हामीसँग
िंहडदछैौ? फकेर् र नयाँ राजा (अब्शालोम) सँग बस। ितमीहरू िवदेशी हौ।
यो ितमीहरूको मातृभूिम होइन। 20 क्षिणक समय अिघ ितमीहरू म सँग
सामेल हुन आएका हौ। अब ितमीहरू मसँग एक ठाउँदेिख अकोर् ठाउँ गदैर्
घुिमरहनु पछर् । आफ्ना दाज्यू-भाइहरू िलएर फकर् । दया र िवश्वास
ितमीहरूलाई देखाउन्।”

21 तर इत्तैले राजालाई भने, “जबसम्म तपाई ंपरमप्रभु बाच्नुहुन्छ म
तपाईकैं साथमा रहने छु। यिद म मनर् ु परतेा पिन तपाईिंसत ैमनेर्छु।”

22 दाऊदले इत्तैलाई भने, “आऊ, हामी िकद्रोन बेंसी तरौं।”
त्यसकारण सब ैइत्तै र ितनका मािनसहरू अिन ितनीहरूका

पिरवारहरूले िकद्रोन बेंसी तर।े 23 सब ैमािनसहरू िचच्चाई रहेका िथए।
राजा दाऊद र ितनका मािनसहरू मरुभूिम अिघ बढद ैजब िकद्रोन बेंसी
तर ेितनीहरू रोए। 24 सादोक र ितनीसँग भएका लेवीहरूले परमेश्वरको
करारको सन्दकू बोकेका िथए। ितनीहरूले परमेश्वरको पिवत्र सन्दकूलाई
राखे। अिन एबीयातारले मािनसहरूले दाऊदिसत यरूशलेम
नछाडुन्जेलसम्म प्राथर्ना गर।े

25 राजा दाऊदले सादोकलाई भने, “परमेश्वरको पिवत्र सन्दकूलाई
यरूशलेममा न ैछोड। यिद परमप्रभु मिसत खशुी हुनुहुन्छ भने मलाई
यरूशलेम र उहाँको मिन्दरलाई हेनेर् मौका िदनुहुन्छ। 26 तर यिद
परमप्रभु मिसत खशुी हुनुहुन्न् भने उहाँले मलाई जे पिन गनर्सक्नु हुन्छ।”

27 राजाले पूजाहारी सादोकलाई भने, “ितमी एकजना द्रष्टा
(अगमवक्ताको अकोर् नाम) पिन हौ। शान्तिसत शहर फकर् । साथमा ितम्रो
छोरा अहीमास र एबीयातारका छोरा जोनाथन पिन लजैाऊ। 28

ितमीबाट सुन्नलाई म त्यहाँ पिर्खरहनेछु जहाँ मरुभूिम पािर मािनसहरू
नदी तछर्न्।”

29 यसलेै सादोक र एब्यातारले पिवत्र सन्दकूलाई यरूशलेममा िफतार्
लगे र त्यहीं बसे।

दाऊददाऊद अहीतोपअहीतोपेेलकोलको िबरूद्धमािबरूद्धमा प्राथप्राथर्र्नाना गछगछर्र्नन््
30 दाऊद जतैून डाँडा उके्ल। ितनी रोए। टाउको ढाकेर खाली खटु्टै

िंहडे। दाऊदका साथमा भएका अन्य मािनसहरूले पिन टाउको ढाके।
ितनीहरू पिन रँूद ैदाऊदसँग गए।

31 एकजना मािनसले दाऊदलाई भने, “अहीतोपेल त्यो एउटा व्यिक्त
हो जसले अब्शालोमसँग षडयन्त्रमा भाग िलयो।” तब दाऊदले प्राथर्नामा
भने, “परमप्रभु, म भन्दछुै अहीतोपेलको सल्लाह अनुरूपको कायर् िवफल
होस्।” 32 दाऊद पहाडको चुचुरोमा उके्ल। जहाँ दाऊदले किहलेकाहीं
परमेश्वरलाई आराधना गथेर्। त्यही समय एरकेी हूश ैफाटेको कोट अिन
टाउकोभिर धुलो हालेर ितनका अिघ आए।

33 दाऊदले हूशलैाई भने, “यिद ितमी मिसत गयौ भने अकोर् हेरचाह
गनेर् व्यिक्त हुनेछौ। 34 तर यिद ितमी यरूशलेम फिर्कयौ भने ितमीले
अहीतोपेलको सल्लाहलाई िवफल पानर् सक्छौ। अब्शालोमलाई भन्नु,
‘राजा म तपाईकंो सेवक हँु। मलेै तपाईकंो िपतालाई सेवा गरें। अब म
तपाईकंो सेवा गनेर्छु।’ 35 पूजाहारी सादोक र एबीयातार पिन ितमी िसतै
हुनेछन्। राजदरवारमा सुनेका कुरा सब ैितनीहरूलाई बताउने छौ। 36

सादोकका छोरा अहीमास र एबीयातारका छोरा जोनाथन ितनीहरू िसतै
हुनेछन्। ितमी जे-जे सुन्छौ ितनीहरूद्वारा ितमीले मलाई बुझ्नदेऊ।”

37 तब दाऊदका साथी हूश ैशहर गए। अिन अब्शालोम यरूशलेम
पुगे।

सीबालसीबालेे दाऊदलाईदाऊदलाई भभेेट्छनट्छन

दाऊद जतैुन डाँडाको टापुमा अिलक पर मात्र पुगेका िथए,
मपीबोशेतको नोकर सीबाले दाऊदलाई भेटे। सीबासँग जीन
लगाम किस्सएका दइुवटा गधा िथए। गधामा 200 रोटी,

100 झुप्पा िकसिमस, 100 ग्रीष्मफल र दाखरस लािदएको एउटा
मसक िथयो। 2 राजा दाऊदले सीबालाई सोधे, “यी चीज िकन
ल्यायौ?”
सीबाले जवाफ िदए, “गधाहरू राजाको पिरवारलाई चढनको िनिम्त

ल्याएको हो। रोटी र ग्रीष्मफलहरू अिधकारीहरूलाई खाना भनेर अिन
मरुभूिममा िंहडदा जो कमजोरी भएर िंहडन सक्दनैन् ितनीहरूका िनिम्त
दाखरस ल्याएको।”

3 राजाले सोधे, “मपीबोशेत ख ैकहाँ छन्।?”
सीबाले जवाफ िदए, “मपीबोशेत यरूशलेममा न ैबसे। ितनले सोचे,

‘अब इस्राएलीहरूले मेरा िपताका राज्य मलाई िदन्छन्।’”
4 तब राजाले सीबालाई भने, “यही कारणले मेपीबोशेथका जाय जेथा

अब म ितमीलाई िदन्छु।”
सीबाले भने, “म तपाईसँंग नतमस्तक छु। मलाई िवश्वास छ म

तपाईलंाई सधैँ िरझाउनसक्छु।”

िशमीलिशमीलेे दाऊदलाईदाऊदलाई सराप्छसराप्छ

5 दाऊद बहूरीममा आए। बहूरीमबाट शाऊलका पिरवारका एकजना
मािनस िनिस्कए। त्यसको नाउँ िशमी िथयो, जो गेराका छोरा िथए।
िशमीले दाऊदलाई धेर ैसराप्द ैआए। लगातार नराम्रो नामले सराप्दै
िथए।

6 िशमीले दाऊद र ितनका अिधकारीहरूलाई ढुङ्गाले हान्न शुरू गर।े
तर मािनसहरू र िसपाहीहरूले दाऊदलाई घेर।े 7 िशमीले दाऊदलाई
सराप िदए। उनले भने, “ए हत्यारा, भाग यहाँबाट िछटो भाग। 8

परमप्रभुले तलाई ंसजाय िददछैन्। िकन थाहा छ? कारण तलेै शाऊलका
पिरवारलाई मािरस्। तैंले शाऊलको राजिंसहासन चोिरस्। तर अिहले
ठीक यस्तो गित हँुदछै तेरो। परमप्रभुले तेरो राज्य तेरो छोरा
अब्शालोमलाई िदनुभयो। िकन थाहा छ? कारण तँ हत्यारा होस्।”

9 सरूयाहका छोरा अबीशलेै राजालाई भने, “हे मेरो मािलक राजा यो
मरकेो कुकुरले िकन तपाईलंाई सराप्दछै? दया गरी मलाई उसको
टाउको िछनाउन िदनुहोस्।”

10 तर राजाले जवाफ िदए, “सरूयाहका छोराहरू िकन ितमीहरू मेरो
मामलाहरूमा हात हाल्छौ? साँच्चो हो, िशमीले मलाई सराप्द ैछ। तर
सायद परमप्रभुले मलाई सराप्नु उसलाई भन्नु भएको होला। कसले
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परमप्रभुलाई उहाँले गनर् ु भएको िवषयमा प्रश्न गनर् सक्छ र?” 11 दाऊदले
अबीश ैर सारा नोकरहरूलाई भने, “हेर, मेरो आफ्न ैछोरा (अब्शालोम)
ले मलाई मानर् खोज्दछै। यो मािनस (िशमी) िबन्यामीन कुल समूहले
मलाई मानेर् अिधकार ज्यादा प्राप्त गछर् । उसलाई एकै्ल रहन देऊ। मलाई
मनपिर भन्न देऊ। परमप्रभुले न ैत्यसो गनर् ु भन्नु भएको हो। 12 यो
हुनसक्छ, परमप्रभुले मलेै िशमीद्वारा गािल खाएको देखेर म प्रित दया गदैर्
राम्रो गनर् ुहुन्छ।”

13 यसकारण दाऊद र ितनका मािनसहरू आफ्नो बाटो लागे। तर
िशमीले दाऊदलाई पछ्याए। पहाडको बाटोको अकोर्ितर भएर िशमी
िंहड्न थाल्यो। यात्राभिर दाऊदलाई गाली गदैर् िशमी िहडयो। िशमीले
दाऊदलाई ढुङ्गा र धूलोले पिन हान्यो।

14 राजा दाऊद र ितनका अनुयायीहरू यदर्न नदी पुगे। राजा र
अनुयायीहरू थिकत िथए। त्यहाँ ितनीहरूले आराम गर ेर आफूलाई
थकावट मुक्त पार।े

15 अब्शालोम, अहीतोपेले र अन्य मािनसहरू जो इस्राएलवासी िथए
यरूशलेम आए। 16 दाऊदका एरकेी हूश ैनामक साथी अब्शालोमलाई
भेट्न आए। उसले अब्शालोमलाई भने, “राजाको िचराय ुहोस्। राजाको
िचराय ुहोस्।”

17 अब्शालोमले सोधे, “ितमी ितम्रा िमत्र दाऊदको िवश्वासपात्र िकन
बनेनौ? यरूशलेम छोडेर िकन दाऊदसँग गएनौ?”

18 हूशलेै भने, “म परमप्रभुले छान्नु भएको मािनसका अधीनमा बस्छु।
यी मािनसहरू अिन इस्राएलका मािनसहरूले तपाईलंाई छाने। म
तपाईसँंग ैबस्छु। 19 पिहले मलेै तपाईकंा िपताको सेवा गरें। अब म
तपाईकंो सेवा गनेर्छु तपाई ंदाऊदका छोरा हुनहुन्छ।”

अब्शालोमलअब्शालोमलेे अहीतोपअहीतोपेेलबाटलबाट सल्लाहसल्लाह िलन्छन्िलन्छन्

20 अब्शालोमले अहीतोपेललाई भन्छन्, “कृपया अब हामीले के गनर् ु
पछर्  भन।”

21 अहीतोपेलेले अब्शालोमलाई भने, “ितम्रा िपताजीले उहाँका केही
पत्नीहरूलाई आफ्नो घर रखेदेख गनर् छोड्नु भएको छ। जाऊ र
ितनीहरूिसत शारीिरक सम्बन्ध राख। त्यसपिछ प्रत्येक इस्राएलीलाई
यो थाहा हुनेछ िक ितमीलाई ितम्रा िपताले घृणा गछर्न् भनेर। अिन ती
सब ैमािनसहरूले ितमीलाई सहयोग पुयार्उन उत्सािहत हुनेछन्।”

22 तब अब्शालोमको िनिम्त ितनीहरूले महलको छानामा एउटा पाल
हाले। अिन अब्शालोमले आफ्ना िपताका रखौटी पत्नीहरूिसत शारीिरक
सम्बन्ध राखे। सब ैइस्राएलीहरूले यो देखे। 23 त्यस समय
अहीतोपेलको सल्लाह दाऊद र अब्शालोम दवुकैा िनिम्त साह्रै महत्वपूणर्
िथयो। ितनीहरूले सोचे िक यो त्यित महत्वपूणर्को हो जित परमेश्वरको
वचन एउटा मािनसको िनिम्त हुन्छ।

अहीतोपअहीतोपेेललललेे दाऊदबारदाऊदबारे ेसल्लाहसल्लाह िदन्छन्िदन्छन्

अहीतोपेलले अब्शालोमलाई भने, “दया गिर मलाई
12,000 मािनस छान्न िदनुहोस्। म आज राती न ैदाऊदको
खेदो गछुर् । 2 जब उ थाकेर कमजोर भएको हुन्छ म उसलाई

पक्रनेछु। म त्यसलाई धम्काउँछु। तब उसका मािनसहरू सब ैभाग्नेछन्।
तर म खािल दाऊदलाई मात्र मानेर्छु। 3 त्यसपिछ उसका सेनालाई
तपाईकंो अनुगामी बनाइिदन्छु। यिद दाऊद मर ेभने सब ैमािनसहरू
शािन्तिसत तपाईकंो पिछ आउनेछन्।”

4 यो योजना अब्शालोम र इस्राएलका अगुवाहरूलाई राम्रो लाग्यो। 5

तर अब्शालोमले भने, “अिहले एरकेी हूशलैाई बोलाऊ। म उसलाई पिन
सोध्छु, उसले के भन्छ सुनौं।”

हहूूशशैलैलेे अहीतोपअहीतोपेेलकोलको सल्लाहलाईसल्लाहलाई खतमखतम पािरिदन्छपािरिदन्छ

6 हूश ैअब्शालोम भएकहाँ आए। अब्शालोमले हूशलैाई भने, “यो
अहीतोपेलको योजना हो। के यो योजनालाई हामी कायर्मा ल्याउन
सक्छौं? अथवा सक्दनैौं दया गररे तपाईकंो िवचार भन्नुहोस्।”

7 हूशलेै भने, “यस समय अहीतोपेलको सल्लाह ठीक छैन। 8

तपाईलंाई थाह ैछ तपाईकंा िपता र उहाँसँग भएका मािनसहरू धेरै
बिलयाछन्। ितनीहरू बच्चाहरू खोिसएका भालू जस्त ैिंहस्रक छन्

तपाईकंा िपता िनपुण योद्धा हुनुहुन्छ। उहाँ रातभरी सिैनकहरू िसत रहनु
हुन्न। 9 जहाँसम्म उहाँ त कुन ैगुफा अथवा अरू कुन ैठाउँमा लुिकसक्नु
भयो। यिद तपाईकंा िपताजीले तपाईकंा मािनसहरू मािथ धावा
बोल्नुभयो भने मािनसहरूले यो खबर सुन्नेछन्। अिन ितनीहरूले सोच्ने
छन्, ‘अब्शालोमका अनुयायीहरू हादैर्छन्।’ 10 तब िंसह जस्ता सहासी
मािनसहरू पिन डराउने छन। िकनभने? इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई
थाह ैछ िक तपाईकंा िपता बिलया लडाकू हुन्, अिन उनका मािनसहरू
धेर ैसाहसी छन्।

11 “म यो सुझाव िदन्छुः दानदेिख बेशेर्बासम्मका सबै
इस्राएलीहरूलाई भेला गराउनु होस्। मािनसहरू समुद्रका िकनारका
बालुवा जस्त ैहुनेछन्। त्यसपिछ तपाई ंआफैं  यदु्धभूिममा जानुहोस्। 12

हामीले दाऊदलाई लुकेकै ठाउँमा समाउने छौं। दाऊदलाई धेरै
िसपाहीहरूको साथमा जाइलाग्नु पछर् । हाम्रो संख्या भुइँमा खसेको
शीतका थोपाहरू जस्तो हुनुपछर् । हामीले दाऊदलाई उसका
मािनसहरूसँग ैमानर् ु पछर् । कसलैाई िजउँदो छाड्ने होइन। 13 तर यिद
दाऊद कुन ैशहरमा भाग्यो भने, सब ैइस्राएलीहरूले डोरी ल्याउने छन्
अिन हामी शहरको पखार्ललाई बेंसीको तल तान्ने छौ एउटा सानो ढुङ्गा
सम्म पिन छोिडने छैन्।”

14 अब्शालोम अिन इस्राएलीहरूले भने, “एरकेी हूशकैो सल्लाह
अहीतोपेलको भन्दा राम्रो छ।” ितनीहरूले िकन यसो भन्यो भने यो
परमप्रभु कै योजना हो। परमप्रभुले अहीतोपेलको राम्रो सल्लाहलाई नष्ट
पािरिदनु भयो। कसरी परमप्रभुले अब्शालोमलाई सजाय िदनुभयो।

हहूूशशैलैलेे दाऊदलाईदाऊदलाई चचेेतावनीतावनी पठाउपठाउँँछन्छन्

15 हूशलेै ती कुराहरू पूजाहारी सादोक र एबीयातारलाई भने। हूशलेै
अहीतोपेलको अब्शालोम र इस्राएलका अिधकारीलाई िदएको सल्लाहबारे
भने। हूशलेै आफूले िदएको सल्लाहको पिन उल्लेख गर।े हूशलेै भने, 16

“दाऊदलाई िछटो खबर पठाऊ। ितनलाई मािनसहरूले जहाँ मरुभूिम
पार गछर्न् त्यहाँ नबस्नु भन्नु। चाँडै यदर्न नदी पार गनर् ु भन्नु। यिद नदी पार
गर ेभने राजा र ितनका मािनसहरू समाितने छैनन्।”

17 पूजाहारीका छोरा जोनाथन अिन अहीमास एन-रोगेलमा पिर्खएका
िथए। शहरिभत्र आफू नदेखनु् भनेर ितनीहरू चाहान्थे, यसलेै एउटी
नोकनीर् ितनीहरूकहाँ आइन् र ितनले खबर िदइन्। तब जोनाथन र
अहीमास दाऊदलाई खबर भन्न िहँडे।

18 तर एउटा केटोले जोनाथन र अहीमासलाई देखे। त्यो केटो
अब्शालोमलाई भन्न दौड्यो। जोनाथन र अहीमास चाँडो-चाँडो भागे।
ितनीहरू बहूरीमका एकजनाको घरमा आइपुगे। जसको आँगनमा एउटा
कुवा िथयो। जोनाथन र अहीमास कुवािभत्र गए। 19 त्यस मािनसकी
पत्नीले च्यादरले कुवा ढािकिदइन्। तब ितनले त्यो च्यादरलाई अन्नले
ढािकन। कुवा अन्नको राश जस्तो देिखइयो। यसकारण कसलेै पिन
जोनाथन र अहीमास त्यहाँ लुकेका छन् भनेर सोच्न ैसकेनन्। 20

अब्शालोमको नोकर त्यस मिहलाको घरमा आएर सोधे, “अिहमास र
जोनाथन कहाँ छन्?”
त्यस मिहलाले अब्शालोमको नोकरलाई भिनन्, “ितनीहरूले त खोला

तिरसके होला।”
अब्शालोमको नोकर जोनाथन र अहीमासको खोजीमा अिघ बढ्यो।

तर ितनीहरूलाई भेट्न सकेनन् यसथर् अब्शालोमको नोकर यरूशलेम
फिर्कयो।

21 अब्शालोमको नोकर िहँडेपिछ जोनाथन र अहीमास कुवाबाट
िनिस्कए। ितनीहरू दाऊदलाई खबर भन्न गए। ितनीहरूले दाऊदलाई
भने, “िछटो, नदी पार गिरहाल्नु होस्। अहीतोपेलले तपाईकंो िवरूद्धमा
यस्तो योजना बनाएको छ।”

22 तब दाऊद र उसका सब ैमािनसहरूले यदर्न नदी तर ेसूयर् उदय
हुन अिघ, दाऊदका मािनसहरू प्रत्येकले यदर्न नदी पार गर।े

अहीतोपअहीतोपेेललललेे आत्माहत्याआत्माहत्या गछगछर्र्नन््
23 अहीतोपेलले बुझे िक कुन ैइस्राएलीले पिन उनको सल्लाह

मानेनन्। अहीतोपेल आफ्नो गधामा चढेर आफ्नो शहरको घर गए।
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पिरवारका लािग केही योजना बनाएर आफू पासो लागेर मर।े ितनको
मृत्यपुिछ मािनसहरूले उनकैा िपताको िचहानको छेउमा गाडे।

अब्शालोमलअब्शालोमलेे यदयदर्र्नन नदीनदी पारपार गरगरेे
24 दाऊद महनमै पुगे। अब्शालोम र उनका साथमा रहेका

इस्राएलीहरू यदर्न नदी पार गररे गए। 25 अब्शालोमले आमासालाई
सेनाका नयाँ कप्तान बनाए। आमासाले योआबको ठाउँ िलए। आमासा
इश्माएली ियत्रका छोरा िथए। आमासाकी आमा अबीगेल सरूयाहकी
बिहनी नाहाशकी छोरी िथइन्। सरूया योआबकी आमा िथइन्। 26

अब्शालोम र इस्राएलीहरूले िगलादमा छाउनी बसाए।

शोबीशोबी, मािकरमािकर अिनअिन बिर्जलाइबिर्जलाइ

27 दाऊद महनमै पुगे। शोबी, माकीर र बिर्जलाइहरू त्यस ठाउँमा
िथए। (शोबी रब्बाको अम्मोनी नाहाशका छोरा िथए। माकीरचािह
लोदबारको अमीएलका छोरा िथए। बिर्जलाइ िगलादका रोग्लीमबाट
िथए।) 28 ती तीन ैजना मािनसहरूले भने, “यस मरुभूिमद्वारा जाने
मािनसहरू साह्रै थिकत र भोक प्यासी छन्।” यसलेै ितनीहरूले दाऊद र
उनका मािनसहरूका िनिम्त धेर ैथोक ल्याए। ितनीहरूले ओढ्ने-
ओछ्यान, र अन्य भाँडा-कँुडाको बन्दबस्त िमलाइिदए। ितनीहरूले गहँु,
जौं, आँटा, उिसनेको फल, िसमी, सुकेको िवजन, मह, नौनी, भेंडा अिन
गाईको दधूबाट बनेको िचज ल्याइ िदए।

दाऊददाऊद ययुदु्धकोद्धको िनिम्तिनिम्त तयारतयार हहुुन्छन्न्छन्

दाऊदले आफ्ना मािनसहरू गने। ितनले ती मािनसहरूलाई
नेतृत्व गनर् 1,000 र 100 को मािथ कप्तानहरू छाने। 2

दाऊदले मािनसहरूलाई तीन भागमा छुट्याए। अिन
दाऊदले मािनसहरू पठाए। योआबको एक ितहाइ सिैनकहरूलाई नेतृत्व
गर।े अकोर् तीन भागको एक ितहाई सिैनकहरू योआबका सानो भाइ
अबीशकैो अिधकारमा िथए अिन तीन भागको अिन्तम ितहाई ईत्तैबाटका
िगत्तीको अिधकारमा िथए।
राजा दाऊदले मािनसहरूलाई भने, “म पिन ितमीहरूिसत जानेछु।”
3 तर मािनसहरूले भने, “होइन! तपाई ंहामीिसत नजानुहोस्। कारण

के हो भने, यिद हामी यदु्धभूिमबाट िवमुख भयौं भने अब्शालोमका
मािनसहरूलाई प्रभाव पदैर्न। यिद हामी आधा न ैमयौर् भने पिन त्यित्त
फरक पदैर्न। तर तपाई ं10,000 को संख्याका हामीभन्दा महत्वपूणर्
हुनुहुन्छ। तपाई ंयही शहरमा बस्नु भए असल हुन्छ। यिद हामीलाई
दरकार पयोर् भने सहयोग पुयार्उनुहोस्।”

4 राजाले मािनसहरूलाई भने, “ितमीहरूलाई जे राम्रो लाग्छ म त्यही
गछुर् ।”
तब राजा द्वारमा खडा भए। फौज अिघ बड्यो। सय र हजारको

समूहमा ितनीहरू िहडे।
5 योआब, अबीश ैर ईत्तैलाई दाऊदले आदेश िदए। उसले भने, “मेरो

खाितर जवान अब्शालोम प्रित दयालु बन्नु।” राजाले कप्तानहरूलाई के
भने सिैनकहरूले सब ैसुने।

दाऊदकादाऊदका ससेेनालनालेे अब्शालोमकाअब्शालोमका ससेेनालाईनालाई हराउहराउँँछन्छन्

6 दाऊदका सिैनकहरूले अब्शालोमका इस्राएलीहरूलाई आक्रमण
गर।े ितनीहरूले एप्रैमको जङ्गलिभत्र लडाई ंगर।े 7 दाऊदका सेनाहरूले
इस्राएलीहरूलाई परास्त गर।े त्यस िदन 20,000 मािनसहरू मािरए। 8

देशभिर यदु्ध फैिलयो। तरवारले भन्दा ज्यादा मािनस जङ्गलमा मर।े
9 अब्शालोमले दाऊदका अिधकारीहरूलाई भेटे। अब्शालोम एउटा

खच्चरमा चढेर टाढा भाग्ने चेष्टा गर।े खच्चर बजराँठको रूखको हाँगाहरू
मुिन भाग्यो। त्यो हाँगो मोटो िथयो, अब्शालोमको टाउको हाँगामा
अिल्झयो। खच्चर लगातार दौिडरह्यो अिन ऊ जमीन मािथ हाँगामा
झुिण्डए।

10 एकजना मािनसले यो घटना देखे। उसले योआबलाई भने, “मलेै
बजराँठको रूखमा अब्शालोम झुिण्डरहेको देखें।”

11 योआबले त्यस मािनसलाई भने, “तैंले माररे त्यसलाई रूखबाट
भुइँमा िकन झािरनस्? म तँलाई एउटा पेटी र चाँदीको दश टुक्रा िदने
िथएँ!”

12 त्यस मािनसले योआबलाइ भने, “यिद मलाई 1,000 चाँदीको
टुक्रा िदएको भएता पिन म राजाको छोरालाई केही गनेर् िथइनँ। कारण
राजाले तपाई ंअबीश ैर इत्तैलाई भएको आदेश हामीले सुन्यौ। राजाले
भनेका िथए, ‘नौजवान अब्शालोमलाई चोट नपुयार्उनु।’ 13 यिद मलेै
उसलाई मारकेो भए राजाले पत्तो लगाउनु हुने िथयो। अिन तपाई,ं
याओबले, मेरो रक्षागनर् ु हुने िथएन।”

14 योआबले भने, “म यहाँ तँसँग समय बरबाद गिर्दन।”
अब्शालोम अझ ैजीिवत ैबजराँठको रूखमा झुिण्डरहेको िथए।

योआबले तीनवटा भाला िनकालेर अब्शालोमलाई हाने। भाला गएर
अब्शालोमको मुटुम ैरोिपयो। 15 योआबका दशजना जवान िसपाही िथए
जो योआबका अगंरक्षक हुन्। ती दशजना मािनस अब्शालोमको विरपरी
भेला भएर उसलाई मार।े

16 अब्शालोमका सेनाहरूलाई नखेद्न ुभन्नाका खाितर योआबले तुरही
फूके। 17 योआबका मािनसहरूले अब्शालोमको लाश जङ्गलको ठूलो
दलूोमा फ्याँिकिदए। ितनीहरूले लाश हालेर उक्त दलूोलाई ढुङ्गाले
पुिरिदए।
अब्शालोमका जित पिन इस्राएली अनुयायीहरू िथए भागेर घर गए।
18 जब अब्शालोम जीिवत िथए ितनले राजाको बेंसीमा एउटा स्तम्भ

खडा गरकेा िथए। अब्शालोमले भनेका िथए, “मेरो नाउँ जीिवत राख्ने
कुन ैछोरा छैन।” यसलेै ितनले त्यस स्तम्भको नाउँ आफ्नो नाममा राखे।
आज पिन उक्त स्तम्भलाई, “अब्शालोम स्मृित-िचन्ह” भिनन्छ।

योआबलयोआबलेे दाऊदलाईदाऊदलाई समाचारसमाचार पठाउपठाउँँछन्छन्

19 सादोकका छोरा अहीमासले योआबलाई भने, “राजा दाऊदलाई
खबर िदन मलाई िनयकु्त गनर् ु होस्। म उहाँलाई परमप्रभुले उहाँको
शत्रुलाई नष्ट गिरिदनु भयो भनेर सूचना िदन्छु।”

20 योआबले अहीमासलाई जवाफ िदए, “होइन, आज यो खबर िलएर
दाऊद कहाँ जाने ितमी एक छैनौ। ितमीले यो खबर राजा भए कहाँ अरू
कुन ैिदनमा िलएर जाऊ। िकनभने राजाका छोरा मािरएका छन्।”

21 तब योआबले कूशबाट आएका मािनसलाई भने, “जाऊ अिन
ितमीले जे जित देखेका छौ राजालाई स्चना गर।”
कूशीले योआबलाई िशर झुकाएर तब दाऊदलाई खबर िदन दगुर।े
22 तर सादोकका छोरा अहीमासले योआबलाई िबन्ती गर,े “जसरी

हुन्छ, दयागरी त्यस कूशीिसत समाचार पुयार्उन मलाई पिन
पठाउनुहोस्।”
योआबले भने, “यो खबर तँ िकन लान्छस्? यो समाचारहरू िंददा तैंले

कुन ैपुरस्कार पाउने छैनस्।”
23 अहीमासले जवाफ िदए, “जसरी भएता पिन म दाऊदकहाँ

जान्छु।”
योआबले भने, “ठीक छ, यिद तँ दाऊद कहाँ जान्छस् भने जा।”
तब अहीमास यदर्न बेंसी भएर कूशीलाई नाघेर गए।

दाऊदलदाऊदलेे खबरखबर सुन्छन्सुन्छन्

24 दाऊद शहरका दइु द्वारको बीचमा बिसरहेका िथए। पहरादार
पखार्लहरूको द्वारको छप्परमािथ चढे। पहरादारले एउटा मािनस एकै्ल
कुद्द ैआइरहेको देखे। 25 पहरादारले िचच्याएर राजा दाऊदलाई भने।
राजा दाऊदले भने, “यिद मािनस एकै्ल छ भने त्यसले खबर

ल्याउँदछै।”
शहरको निजकै त्यो मािनस आइपुग्यो। 26 पहरादारले अकोर् मािनस

पिन कुद्द ैगरकेो देखे। त्यो पहरादारले ढोकेलाई भने हेर त्यो मािनस
पिन एकै्ल कुदेर आइरहेछ।
राजाले भने, “उसले पिन समाचार ल्याइरहेकोछ।”
27 त्यस पहरादारले भने, “मलाई लाग्दछै त्यो पिहला कुद्द ैआउने

चािंह सादोकका छोरा अहीमास हुनुपछर् ।”
राजाले भने, “अहीमास राम्रो मािनस हो। उसले राम्रो खबर

ल्याउँदछै।”
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28 अहीमासले राजालाई भने, “सब ैराम्रै छ।” राजाका अिघ िशर
झुकाएर अहीमासले भने, “परमप्रभु राजाका परमेश्वरको मिहमा गाऔ!
परमप्रभुले तपाईकंो िवरोधीलाई हराउनुभयो, मेरो मािलक राजा।”

29 राजाले भने, “नौजवान अब्शालोम ठीकै छ त?”
अहीमासले जवाफ िदए, “जब मलाई योआबले पठाए, मलेै ठूलो

उत्साह देखें। तर के भयो मलाई थाहा छैन।”
30 तब राजाले भने, “यहाँ उभ र पखर्।” अहीमास त्यहाँ उिभए र

पिर्खए।
31 कूशी आए। उनले भने, “मेरा मािलक राजालाई खबर छ। आज

परमप्रभुले तपाईकंा िवरोधीहरूलाई दण्ड िदनुभयो।”
32 राजाले कूशीलाई सोधे, “के अब्शालोम ठीक छ त?”
कूशीले जवाफ िदए, “म िवश्वास गछुर्  जो तपाईकंा िबरूद्धमा िथए ती

सबलेै त्यो जवान केटो (अब्शालोम)ले पाएको जस्त ैसजाय पाउने छन्।”
33 तब राजाले अब्शालोम मर ेभनेर थाहा पाए। राजा साह्रै दःुखी भए।

ऊ द्वारबाट कोठामा गएर रोए। कोठामा जाँदा रँूद ैगए। ितनले भन्दिैथए,
“हे मेरो छोरा अब्शालोम, ितम्रो सट्टामा म मनर् ु असल िथयो। हे
अब्शालोम, मेरो छोरा, छोरा!”

योआबलयोआबलेे दाऊदलाईदाऊदलाई गालीगाली गछगछर्र्नन््

मािनसहरूले योआबलाई खबर सुनाउँछन्। ितनीहरूले
योआबलाई भन्छन्, “हेनर् ुहोस्, राजा अब्शालोमको लािग
दःुखी भएर रोइरहेकाछन्।” 2 दाऊदका सेनाले त्यस िदन

यदु्ध िजते। तर ैपिन मािनसहरूलाई उक्त िदन पटकै्क चनै भएन। कारण
मािनसहरूले सुने, “राजा आफ्ना छोराको िनिम्त साह्रै दःुखी छन्।”

3 मािनसहरू चुपचाप शहरमा िभित्रए। परािजत भएर भागेर आएका
मािनसहरू जस्त ैभए। 4 राजाले अनुहार ढाकेका िथए। हे मेरो छोरा
“अब्शालोम, मेरो छोरा भन्द ैराजा जोड-जोडले रोइरहेका िथए।”

5 योआब राजाका घरमा आए। योआबले राजालाई भने, “तपाईलें
आफ्ना सब ैअिधकारीहरूको बेज्जत गदैर्हुनुहुन्छ। हेनर् ुहोस्, ती
अिधकारीहरूले आज तपाईकंो प्राण बचाए। अिन ितनीहरूले तपाईकंा
छोरा छोरी, पत्नीहरू र नोकनीर्हरूलाई पिन बचाए। 6 जसले तपाईलंाई
घृणा गयोर् उसलैाई माया गनर् ुहुन्छ। आज तपाईलें तपाईकंा अिधकारीहरू
र आफ्ना मािनसहरूलाई केही जस्तो नठानेको प्रमाण भयो। मलाई
यस्तो लाग्दछै यिद अब्शालोम चािंह बाँचेर हामी सब ैमािरएको भए तपाई ं
खशुी हुनुहुन्थ्यो। 7 अब उठेर तपाईकंा अिधकारहरूलाई उत्साहका
केही शब्द भन्नुहोस्। म परमप्रभुको शपथ खाएर भन्छु यिद तपाई ंझट्टै
बािहर िनस्कनु भएन भने रात हुन अिघ कसलेै पिन तपाईलंाई सहयोग
गनेर् छैन। तपाईकंो बाल्यकाल देिखको िवपत्तीहरूमा सबभन्दा नराम्रो
िवपत्ती यो हुनेछ।”

8 त्यसपिछ राजा शहरको फाटकमा गए। त्यित्त न ैबेला राजा
फाटकमा सवारी भए भनेर हल्ला चारतैिर फैिलयो। यसलेै सब ैमािनसहरू
राजालाई हेनर् आए।अब्शालोमका अनुयायी भएका सब ैइस्राएलीहरू
भागेर घर गए।

दाऊददाऊद फफेेिरिर राजाराजा भएभए
9 इस्राएलका सब ैकुल र पिरवार समूहका मािनसहरूले तकर् -िबतकर्

गर।े ितनीहरूले भने, “राजा दाऊदले हामीलाई पिलश्ती र अन्य
शत्रुहरूबाट बचाए। दाऊद अब्शालोमको अिघबाट भागे। 10 यसलेै
हामीले अब्शालोमको शासन छान्यौ। तर अिहले अब्शालोम मर।े उ
यदु्धमा मािरए। यसथर् हामीले दाऊदलाइ फेिर राजा बनाउनु पछर् ।”

11 राजा दाऊदले पूजाहारीहरू सादोक र एबीयातारकहाँ खबर
पठाए। दाऊदले, “यहूदाका अिधकारीहरूलाई भने। ‘िकन ितमीहरू
दाऊदलाई राजिंसहासनमा फेिर बसाउन िकन अिन्तम पिरवार समूह
भयौ? हेर, इस्राएलीहरूले राजालाई फकार्एर ल्याउने बारमेा भने, अिन
राजाको डेरामा पुगे। 12 ितमीहरू मेरो एउटै पिरवार समूहका भाइहरू
हौ। ितमीहरू मेरो आफ्न ैपिरवार छौ। तब िकन ितमीहरू राजालाई
फकार्एर ल्याउने अिन्तम पिरवार भयौ?’ 13 अिन आमासालाई भन,
‘ितमी मेरो कुल समूहका हौ। यिद मलेै ितमीलाई योआबको स्थानमा
सेनाको कप्तान बनाइन भने परमेश्वरले मलाई दण्ड िदउन्।’”

14 दाऊदले यहूदावासीहरूको हृदयमा स्नेह पाए यसलेै ितनीहरूले
एउटै मािनसको रूपमा मत प्रकट गर।े यहूदाका मािनसहरूले राजालाई
खबर पठाए। ितनीहरूले भने, “तपाई ंर तपाईकंा अिधकारीहरू
आउनुहोस्।”

15 तब राजा दाऊद यदर्न नदी आए। यहूदाका मािनसहरू
िगलगालमा राजालाई भेट्न आए र उहाँलाई यदर्न नदी पािर लगे।

िशमीलिशमीलेे राजाराजा दाऊदसदाऊदसँँगग क्षमाक्षमा मागमागेे

16 गेराका छोरा िशमी िबन्यामीन पिरवार समूहका िथए। ितनी
बहूरीममा बस्थे। िशमीलाई राजा दाऊद भेट्न हतार लाग्यो। िशमी
यहूदाका मािनसहरूसँग आए। 17 झण्डै 1,000 मािनसहरू िबन्यामीन
कुल समूहका िशमीिसत आए। सीबा शाऊलका नोकर पिन आए।
सीबाले 15 छोराहरू र 20 नोकरहरू पिन साथमा ल्याए। यी सबै
मािनसहरू यदर्न नदी पुगी राजा दाऊदलाई हेनर् हतारीएका िथए।

18 ती मािनसहरू यदर्न नदी तररे राजाका पिरवार यहूदामा िफतार्
गराउन गए। मािनसहरूले राजाले जे चाहन्थे त्यही गर।े जब राजा नदी
तदैर्िथए, गेराका छोरा िशमी ितनलाई भेट्न आए। 19 राजाको अिघ
भुइँितर झुकेर िशमीले भने, “मेरा मािलक, मलेै जे गरें त्यसलाई भूल
नबुिझिदनहोस्। मेरा मािलक राजा, जब तपाई ंयरूशलेम छोडेर
जानुभयो मलेै गरकेा कु-कमर्हरू नसम्झनुहोस्। 20 मलाई थाहा छ मलेै
पाप गरें। यही कारणले यूसुफ पिरवारबाट तपाईलंाई भेट्ने म पिहलो
व्यिक्त हँु, मेरा मािलक राजा।”

21 तर सरूयाहका छोरा अबीशलेै भने, “िशमी जसले परमप्रभुद्वारा
चुिनएका राजालाई श्रापे अवश्य ैमानर् ु पछर् ।”

22 दाऊदले भने, “सरूयाहका छोरा म ितमीिसत के गरौं? आज ितमी
मेरो िवरूद्धमा छौ। इस्राएलमा कसलैाई पिन मानर् ु हँुदनै। आज म जान्दछु
इस्राएलको राजा म हँु।”

23 तब राजाले िशमीलाई भने, “ितमी मनेर् छैनौ।” राजाले िशमीलाई म
ितमीलाई मािर्दन भिन वचन िदए।

मपीबोशमपीबोशेेतत दाऊदलाईदाऊदलाई भभेेट्नट्न जान्छन्जान्छन्

24 शाऊलको नाित मपीबोशेत दाऊदलाई भेट्न आए। राजा गए
पश्चात यरूशलेम फकेर् र नआइन्जेल सम्म मपीबोशेतले खटु्टाको वास्ता
गरनेन्। दाह्री जँुगा काटेनन् र लुगाफाटा धोएनन्। 25 जब मपीवोशेतले
राजालाई यरूशलेममा भेटे राजाले उनलाई भने, “जब म यरूशलेमबाट
जाँद ैिथए तँ िकन मसँग गइनस्?”

26 मपीबोशेतले जवाफ िदए, “मेरा मािलक राजा, मेरो नोकरले मलाई
झुक्कायो। म लङ्गडो भएको हुनाले मलेै मेरो नोकर सीबालाई भनें, ‘गधामा
जीन लगाम कस म चढेर राजालाई भेट्न जान्छु।’ 27 तर मेरो नोकरले
मलाई छक्कायो। ितनीहरूले मलाई धोका िदएर तपाईलंाई भेट्न गए अिन
ितनले अिघ मलाई गाली गर।े तर मेरो मािलक राजा तपाई ंत परमेश्वरका
दतू जस्त ैहुनुहुन्छ तपाईलंाई जस्तो ठीक लाग्छ गनर् ुहोस्। 28 तपाईलें
मेरा बाजेका सब ैसन्तानहरूलाई मानर् सक्नु हुन्थ्यो। तर तपाईलें त्यसो
गनर् ुभएन। तपाईसँंग ैटेबलमाखान मलाई स्थान िदनुहुन्छ। यसलेै
तपाईलंाई गुनासो गनेर् मेरो अिधकार ैछैन।”

29 राजाले मपीबोशेतलाई भने, “यो भन्दा ज्यादा समस्याहरू मलाई
नभन। मलेै आदेश िदएः िसबा र ितमीले जिमन भाग गनेर्छौ।”

30 मपीबोशेतले राजालाई भने, “मेरो मािलक राजा, तपाई ंशािन्तिसत
घर फकर् नुभएको न ैयथेष्ट छ। जमीन सीबाले न ैलगोस्।”

दाऊदलदाऊदलेे बिर्जतलाईबिर्जतलाई डाकडाकेे

31 िगलादीको बिर्जतले रागलीमबाट आए। ितनी यदर्न नदीदेिख
राजासँग ैआए। उसले राजािसत ैनदी पार गनर् साथ िदए। 32 बिर्जतले
80 बषर् पुगेका साह्रै बृद्ध मािनस िथए। दाऊद महनमैमा भएका बखत
राजालाई खाना िपना र अन्य सामानहरू ितनलेै जुटाइिदए। बिर्जतले यो
कायर् सिजल ैगनर् सक्थे कारण ितनी साह्रै धनी िथए। 33 दाऊदले
बिर्जतलाई भने, “नदी तररे मिसत आऊ। यहीं यरूशलेममा मिसत बस
म ख्याल राख्ने छु।”

2 शमूएल 18:28 218 2 शमूएल 19:33
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34 तर बिर्जतले राजालाई भने, “तपाईलंाई थाहा छ म कित बषर् पुगें?
म तपाईिंसत यरूशलेम जानसक्छु भनेर तपाईलंाई लाग्छ? 35 म 80
बषर्को मािनस हँु। म राम्रो र नराम्रो छुट्याउन नसक्ने गरी बूढो भएँ।
मलाई खान-िपनको स्वाद थाहा हँुदनै। लोग्ने मािनस र स्त्रीको स्वर
छुट्याउन नसक्ने गरी बूढो भएँ। तपाईलें मेरो िनिम्त िकन दःुख उठाउन
चाहानु हुन्छ? 36 तपाईबंाट मलाई कुन ैकुरा चािहएको छैन। म
तपाईिंसत यदर्न नदी पार गछुर् । 37 तर दया गरी मलाई फकेर् र आउँन
िदनुहोस्। तब म मेरो आफ्न ैशहरमा मनेर्छु र मेरो आमा-बाबुको
िचहानहरूको छेउमा गािडनेछु। तर िकमहाम तपाईकंो सेवक हुनसक्छ;
उसलाई तपाईसँंग ैलग्नुहोस्, मेरो मािलक राजा। तपाईकंो इच्छा अनुसार
उसलाई प्रयोग गनर् सक्नु हुन्छ।”

38 राजाले जवाफ िदए, “िकमहाम मिसत ैफकर् न्छ। तपाईकंो खाितर
म उप्रित दयालु बन्छु। तपाईलंाई जे पिन म गुण लगाउँछु।”

दाऊददाऊद घरघर फकफकर्र् न्छन्न्छन्

39 राजाले बिर्जतलाई म्वाई ंखाए र आशीवार्द िदए। अिन राजा र अरू
मािनसहरू नदी पार गए। बरसील ैघर फिर्कए।

40 राजाले िगलगालको िनिम्त यदर्न नदी पार गर।े िकमहाम ितनीिसतै
गए। यहूदाका सब ैमािनसहरू र इस्राएलका आधा जनताले दाऊदलाई
नदी पार गराए।

इस्राएलीहरूलइस्राएलीहरूलेे यहयहूूदाकादाका मािनसहरूसमािनसहरूसँँगग तकतकर्र्  गछगछर्र्नन््
41 सब ैइस्राएलीहरू राजा कहाँ आए र भने, “हाम्रो दाज्यू-भाइहरू

यहूदाका मािनसहरूले तपाईलंाई तपाइका सब ैमािनसहरूिसत ैयदर्न
नदी पािर गुप्तमा िलएर भागे। िकन?”

42 यहूदाका सब ैमािनसहरूले इस्राएलीहरूलाई जवाफ िदए, “कारण
राजा हाम्रा निजकका नातेदार हुन्। यसको िनिम्त ितमीहरू िकन
िरसाउँछौ? हामीले राजाको खचर्मा खाना खाएका छैनौं। राजाले
हामीलाई कुन ैउपहार पिन िदएका छैनन्।”

43 इस्राएलीहरूले जवाफ िदए, “दाऊदको राज्यको बाह्र भागमा दश
भाग हामीसँग छ। यसलेै तपाईहंरूको भन्दा बढ्ता अिधकार हाम्रो छ।
तर ितमीहरूले हामीलाई ध्यान िदएनौं राजालाई ल्याउनु पछर्  भन्ने
पिहलो मािनसहरू हामी न ैिथयौं।”
तर यहूदाका मािनसहरूले इस्राएलीहरूलाई नराम्रो जवाफ िदए।

यहूदाका मािनसहरूको वचनहरू ती इस्राएलीहरूको भन्दा ज्यादा कठोर
िथयो।

शशेेबालबालेे इस्राएलीहरूलाईइस्राएलीहरूलाई दाऊदबाटदाऊदबाट छछुुट्टटै्ट ैअगुवाईअगुवाई गछगछर्र्नन

त्यहाँ िबक्रीका छोरा शेबा नाउँ गरकेो दषु्ट प्रवृितका
िबन्यामीन कुल समूहका एकजना मािनस िथए। शेबाले तुरही
फुकेर मािनसहरू भेला गनेर् भए। तब उसले भने,

“हामीिसत दाऊदको भाग छैन।
ियशकैो छोरामा हाम्रो कुन ैअशं छैन।
इस्राएल, हामी सब ैघर जाऔ ंआफ्नो पालमा।”

2 यसलेै सब ैइस्राएलीहरू दाऊदलाई छोडेर िबक्रीका छोरा
शेबाकापिछ लागे। तर यहूदाका सब ैमािनसहरू यदर्न नदी देिख
यरूशलेमसम्म ैबाटोमा राजाका साथ बसे।

3 दाऊद उनको महल यरूशलेम फिर्कएर आए। दाऊदले आफ्ना 10
जना उप-पत्नीहरूलाई महलको हेरचार गनर्का िनिम्त छोडेका िथए। तब
दाऊदले ती उप-पत्नीहरूलाई िवशेष महलमा राखेका िथए। यो घरको
सुरक्षा गिररहन द्वारपालेहरू त्यहाँ िथए। ती स्त्रीहरू नमिरन्जेलसम्म
त्यहीं बसे। दाऊदले ितनीहरूका िनिम्त भोजनको बन्दोबस्त गिरिदएका
िथए, तर शारीिरक सम्बन्ध भने गरने्न। ितनीहरूले िवधवाको जस्तै
जीवन िबताए।

4 राजाले आमासालाई भने, “यहूदाका मािनसहरूलाई तीन िदन िभत्र
मलाई भेट्नु भन्नु। अिन त्यहाँ ितमी पिन हुने छौ।”

5 आमासाले यहूदाका मािनसहरू भेला गनर् गए। तर राजाले िदएको
समयभन्दा ज्यादा लगाए।

दाऊदलदाऊदलेे अबीशअबीशैलैाईलाई शशेेबाकोबाको हत्याहत्या गनगनर्र् अह्राउअह्राउँँछन्छन्

6 दाऊदले अबीशलैाई भने, “िबक्रीको छोरा शेबा हाम्रो िनिम्त
अब्शालोम भन्दा डरलाग्दो हो। मेरा अिधकारीहरूिसत शेबालाई
पछ्याऊ। शहरको पखार्लमा पस्नु भन्दा अिघ उसलाई समात। यिद
शेबाले सुरिक्षत शहरमा प्रवेश गयोर् भने हामीले त्यसलाई भेट्न सक्दनैौ।”

7 यसकैारण योआब अिन अबीश ैिबक्रीको छोरा शेवाको िपछा गनर्
यरूशलेम छोडे। योआबले आफ्ना साथमा करतेी, पलेती र अरू
िसपाहीहरू लगे।

योआबलयोआबलेे अमासालाईअमासालाई माछमाछर्र्नन््

8 जब िगबोनका ठूला चट्टानमा योआब र ितनका िसपाहीहरू आए,
अमासा ितनीहरूलाई भेट्न आए। योआबले आफ्नो पोषाक लगाएका
िथए। योआबले पेटी कसेका िथए अिन म्यानमा तरवार िभरकेा िथए।
जस्तो योआब अमासालाई भेट्न गए त्यस्त ैयोआबको म्यानबाट तरवार
खस्यो। योआबले तरवार िटपेर हातमा िलए। 9 योआबले अमासालाई
सोधे, “भाइ, जाती न ैछौ?” तब योआबले दािहने हातले अमासाको दाह्री
समातेर म्वाई खान खोजे। 10 अमासाले योआबको देब्रे हातमा भएको
तरवार ख्याल ैगरनेन्। त्यही मौकामा योआबले तरवारद्वारा अमासाको
भँुडी रोिपिदन्छ। अमासाको आन्द्रा भँुडी भँुइभिर हुन्छ। योआबले
अकोर्चोिट रोप्न परने ऊ मिरसकेको िथयो।

दाऊदकादाऊदका मािनसहरूलमािनसहरूलेे अझअझै ैशशेेबाकोबाको खोजीखोजी गछगछर्र्नन््

तब योआब र ितनका भाइ अबीशलेै िबक्रीको छोरा शेबाको लगातार
खोजी गछर्न्। 11 योआबका एकजना जवान िसपाही अमासाको लाशको
छेउमा उिभएका िथए। त्यस जवान िसपाहीले भने, “ज-जसले योआब र
दाऊदलाई समथर्न गदर्छौ, ितमीहरू योआबलाई पछ्याऊ।”

12 अमासाको शरीर बाटोको बीचमा रगतमा मुिछएर लिडरहेको
िथयो। त्यस जवान िसपाहीलाई लाग्यो िक अमासाको लाश हेनर् सबै
त्यहाँ रोिकए। यसलेै उसले लाशलाई बाटोबाट खेतितर पल्टाइिदयो।
तब उसले यस लाशलाई लुगाले ढािक िदयो। 13 बाटोबाट अमासाको
लाश हटाएपिछ मािनसहरू योआबको पिछ-पिछ लागे। योआबलाई
भेटेपिछ िबक्रीको छोरा शेबाको खोजीमा लागे।

शशेेबाबा भागभागेेरर आबआबेेलल-बबेेतामाकातामाका लाग्छन्लाग्छन्

14 िबक्रीको छोरा शेबा सब ैइस्राएल कुल समूहबाट हँुद ैआबेल-बेत-
माका ितर लागे। सब ैमािनसहरू जम्मा भए अिन शेबाको अनुशरण गर।े

15 योआब र ितनका मािनसहरू आबेल बेत-माका आए। योआबका
सेनाले शहरलाई घेर।े ितनीहरूले पखार्लको छेउमा माटो थुपार,े
जसद्वारा पखार्ललाई नाग्न सिकयोस्। योआबका मािनसहरूले पखार्लका
ढुङ्गाहरू फुटाउन थाले, जसले पखार्ललाई लडाउँन सिकयोस्।

16 तर त्यस शहरमा एउटी ज्ञानी स्त्री िथई। ितनले याओबलाई
शहरिभत्रबाट कराइन्। ितनले भिनन्, “मेरो कुरा सुन्नुहोस्, योआबलाई
यहाँ आउनु भन। म ऊिसत कुरा गनर् चाहान्छु।”

17 त्यस मिहलासँग कुरा गनर् योआब गए। त्यस मिहलाले योआबलाई
भिनन्, “तपाई ंन ैयोआब हुनुहुन्छ?”
योआबले जवाफ िदए, “ज्यू, म न ैहँु।”
तब त्यस मिहलाले भिनन, “मेरो कुरा सुन्नुहोस्।”
योआबले भने, “म सुन्दछुै।”
18 तब त्यस मिहलाले भिनन्, “पिहले-पिहले मािनसहरू भन्ने गथेर्,

‘आबेल-बेतमा सहायता माग जे जस्तो समस्या पिन हल हुन्छ।’ 19 म
यस शहरका शािन्तिप्रय र राजभक्त मािनसहरूमध्ये एकजना हँु।
इस्राएलको एउटा महत्वपूणर् शहर नष्ट गनेर् चेष्टामा छौ। िकन तपाई ं
परमप्रभुको सम्पित्त नष्ट गनर् चाहानु हुन्छ?”

20 योआबले जवाफ िदए, “होइन, मलेै केही नष्ट गनर् चािहरहेको छैन।
मलेै ितम्रो शहरलाई पिन नष्ट गिर्दन। 21 तर एप्रैमको एकजना मािनस
ितम्रो यस शहरमा छ। उसको नाउँ शेबा हो, ऊ िबक्रीको छोरा हो।
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त्यसले राजा दाऊदको िवरूद्धमा जाने चेष्टा गयोर्। त्यसलाई मेरो िजम्मा
लगाइदेऊ, म शहर छोिडहाल्छु।”
त्यस मिहलाले योआबलाई भिनन्, “ठीक छ। त्यसको टाउको

पखार्लबाट तपाईलंाई िदइने छ।”
22 तब त्यस मिहलाले बुिद्धमानी तवरले शहरका सब ैमािनसहरूलाई

भिनन्। मािनसहरूले िबक्रीको छोरा शेबाको टाउको िछनाए। त्यसपिछ
पखार्लबाट शेबाको टाउको योआबको िनिम्त हुत्याइिदए।
त्यसपिछ योआबले तुरही फुके अिन सेनाहरूले शहर छोडे।

िसपाहीहरू घर गए, अिन योआब यरूशलेममा राजाकहाँ गए।

दाऊदकादाऊदका अिधकारीबगअिधकारीबगर्र्

23 योआब इस्राएली सेनाका कप्तान िथए। यहोयादाका छोरा
बनायाहाले करतेी र पलेतीहरूका सेनापित िथए। 24 अदोिनराम ती
किठन काम गनर् बाध्य गिरएका मािनसहरूका नाईके िथए। अहीलूदका
छोरा यहोशापात इितहासकार िथए। 25 शेबा सिचव िथए। सादोक र
एबीयातार दवु ैपूजाहारी िथए। 26 अिन याइरी ईरा चाँिह दाऊदका मुख्य
सल्लाहाकार िथए।

शाऊलकोशाऊलको पिरवारलाईपिरवारलाई सजायसजाय हहुुन्छन्छ

दाऊद राजा भएको समयमा अिनकाल लाग्यो। यस्तो
भोकमारी तीन बषर्सम्म रह्यो। दाऊदले परमप्रभुलाई प्राथर्ना
गर ेअिन परमप्रभुले जवाफ िदनु भयो। परमप्रभुले भन्नु भयो,

“शाऊल र ितनका पिरवार हत्या हुनाले गदार् यस्तो पिरिस्थित झेल्नु
परकेो हो। शाऊलले िगबोनीहरू मारकेोले गदार् यो अिनकाल लागेको
हो।” 2 (िगबोनीहरू इस्राएली िथएनन्। ितनीहरू त अमोरीहरू समूहका
िथए। इस्राएलीहरूले िगबोनीहरूलाई केही घात नगनेर् वचन िदएका िथए।
तर शाऊलले िगबोनीहरूलाई मानर् चाहे कारण िथयो शाऊलको
इस्राएली र यहूदाप्रित ज्यादा झुकाव।)
राजा दाऊदले िगबोनीहरूलाई भेला गराए र कुरा गर।े 3 दाऊदले

िगबोनीहरूलाई भने, “म ितमीहरूको िनिम्त के गनर् सक्छु? इस्राएलको
पापलाई कसरी धँुदा ितमीहरूले परमप्रभुका मािनसहरूलाई आशीवार्द
िदन सक्छौ?”

4 िगबोनीहरूले भने, “शाऊलका पिरवारले गरकेो कायर्को मूल्य
चुकाउने त्यित सुन चाँदी छैन। अिन हामीलाई कुन ैपिन मािनसको हत्या
गनेर् अिधकार छैन।”
दाऊदले भने, “ठीक छ, म ितमीहरूको िनिम्त के गनर्सक्छु?”
5 िगबोनीहरूले राजा दाऊदलाई भने, “शाऊलले हाम्रो िबरूद्ध

योजना बनायो। इस्राएलमा बस्ने हाम्रा सब ैमािनसहरूलाई खतम गनर्
चाहेको िथयो। 6 दया गिर शाऊलका सात ैछोराहरू हामीलाई िदनुहोस्।
शाऊल परमप्रभुले छान्नु भएको राजा िथए। यसलेै हामी उसका
छोराहरूलाई शाऊलको िगबा पवर्तमा परमप्रभुको अगािड
झुण्ड्याउँछौं।”
राजा दाऊदले भने, “ठीक छ, म ितनीहरू ितमीलाई सुिम्पिदनेछु।” 7

तर राजाले जोनाथनको छोरा मपीबोशेतलाई बचाए। जोनाथन
शाऊलका छोरा िथए। परमप्रभुको साक्षी राख्द ैदाऊदले जोनाथनलाई
वचन िदएका िथए। यसलेै राजाले मपीबोशेतलाई ितनीहरूबाट आघात
पानर्बाट बचाए। 8 दाऊदले आरमोनी र मपीबोशेत ितनीहरूलाई
सुिम्पए। ितनीहरू शाऊलका र िरश्पाका छोराहरू िथए। शाऊलकी
एउटी छोरी मेराब नाउँकी िथई। महोलाका बिर्जतका छोरा अद्रीएलसँग
शाऊलकी उक्त छोरीको िववाह भएको िथयो। यसलेै दाऊदले मेराब र
अद्रीएलका पाँच जना छोराहरू िलए। 9 दाऊदले यी सातजैनालाई
िगबोनीहरूलाई िदए। िगबोनीहरूले ती सातजैनालाई िगबा पवर्तमा
परमप्रभुको अिघ फाँसी िदए। ती सातजैना सँग ैमर।े जौंको फसल
काट्नुभन्दा एक िदन अिघ उनीहरूलाई मािरयो।

दाऊददाऊद रर िरश्पािरश्पा

10 िरस्पा, एयाइकी छोरीले भाङ्ग्रा आफ्न ैिनिम्त चट्टानमािथ
रािखन्। भाङ्ग्रा चट्टामािथ फसल कािटने शुरू देिख िलएर बषार्को शुरू
नहुन्जेल सम्म बिसन्। िरश्पाले रात िदन मृत्य शरीरको ख्याल गिरन्।

िदन समयमा कुन ैचराहरूलाई लाशको छेउमा आउँन िदइनन् रातमा
पिन ितनले जङ्गली जनावरहरूलाई लाशको छेउमा आउँन िदइनन्।

11 मािनसहरूले दाऊदलाई िरश्पाको यस्तो गित-िवधीमािथ सबै
जानकारी गराए। 12 तब दाऊदले याबेश िगलादको मािनसहरू शाऊल
र जोनाथनका हड्डीहरू ल्याए पिछ याबेशक मािनसहरूले ितनीहरूको
शरीर बेत-शानका सावर्जिनक ठाउँबाट चोररे ल्याए, (जहाँ
पिलश्तीहरूले शाऊल र जोनाथनलाई मार ेपिछ गिल्बम झुण्डाएका
िथए।) 13 दाऊदले याबेश िगलादबाट शाऊल र जोनाथनका
हड्डीहरूल्याए। जो सातजना झुण्डायाइएका िथए उनीहरूका लाशहरू
पिन पाए। 14 िबन्यामीन के्षत्रमा शाऊल र जोनाथनका हड्डीहरू
ितनीहरूले गाडे। शाऊलका िपता िकशको िचहानको निजक सुरूङमा
मािनसहरूले गाडे। राजाको आदेश अनुसार ितनीहरूले काम गर।े तब
परमेश्वरले ितनीहरूको प्राथर्ना सुन्नुभयो।

पिलश्तीहरूसपिलश्तीहरूसँँगग ययुदु्धद्ध
15 पिलश्तीहरूले इस्राएलसँग अकोर् यदु्ध शुरू गर।े दाऊद र ितनका

मािनसहरू पिलश्तीहरूसँग यदु्ध गनर् गए। तर दाऊद साह्रै कमजोर र
थिकत िथए। 16 इशिब-बेनोब रपाईम जाितका िथए। इशिब-बेनोबको
भालाको ओजन 300 शेकेलको िथयो। उसको नयाँ तरवार पिन िथयो।
उसले दाऊदलाई मानेर् कोिशश गयोर्। 17 तर सरूयाहका छोरा अबीशलेै
त्यस पिलश्तीलाई माररे दाऊदको ज्यान बचाए।
तब दाऊदका मािनसहरूले दाऊदसँग प्रितज्ञा गर।े उनीहरूले

ितनलाई भने, “तपाई ंअबदेिख हामीसँग यदु्ध गनर् जानुहुने छैन। यिद
जानुभयो भने, इस्राएलले साह्रै ठूला नेता हराउने छन्।”

18 पिछ, अकोर् एउटा यदु्ध गोबमा पिलश्तीहरूसँग भयो। हूशाका
िसब्बकैले त्यहाँ एउटा रपाईम वंशी सफको हत्या गर।े

19 फेिर पिछ गोबमा पिलश्तीहरूसँग यदु्ध भयो। बेतलेहेम याईर
िगबका छोरा एल्हनानले गातको गोल्यत िगित्तका भाइ लहमीलाई मारे
उसको भाला जुलाहाको लुगा बुन्ने डण्डा जत्रो ठूलो िथयो।

20 गातमा अकोर् यदु्ध भयो। त्यहाँ एउटा ठूलो मान्छे िथयो। त्यस
मान्छेको दवु ैहातमा 6-6 वटा औलंा िथए र खटु्टामा पिन 6-6 वटा
औलंा गररे जम्मा 24 औलंाहरू िथए। त्यो मािनस पिन िरपाइम वंशकै
िथयो। 21 त्यो मािनसले इस्राएलीलाई धम्की िदयो र ितनीहरूको िखल्ली
उडायो। तर जोनाथनले त्यस मािनसको हत्या गर।े (जोनाथन चािंह
दाऊदका भाइ िशमीका छोरा िथए।)

22 यी चारजैना मािनसहरू गातको रपाईमका िथए। ितनीहरू दाऊद
र ितनका मािनसहरूद्वारा मािरए।

परमप्रभुप्रितपरमप्रभुप्रित दाऊदकोदाऊदको स्तुितस्तुित गीतगीत

परमप्रभुले दाऊदलाई शाऊल र ितनका अन्य शत्रुहरूबाट
सुरिक्षत राख्नुभएको बेला दाऊदले गाएको स्तुित गीत
यस्तो छ।

2 परमप्रभु मेरो चट्टान मेरो िकल्ला मेरो िनभर्यस्थल हुनुहुन्छ।
3 उहाँ न ैमेरो परमेश्वर, मेरो बचाउँको िनिम्त म चट्टानमा दौडन्छु,
परमेश्वर मेरो सुरक्षा कवच हुनहुन्छ।
उहाँको परमशिक्तले मलाई बचाउँछ।
परमप्रभु मेरो शरणस्थल हुनुहुन्छ,
मेरो सुरक्षाको स्थान र मेरो उच्च टाकुरा हुनुहुन्छ,
िनदर्यी शत्रुहरूबाट मलाई बचाउँनुहुन्छ।

4 ितनीहरूले मेरो िखल्ली उडाए
तर मलेै सहायताको िनिम्त परमप्रभुलाई पुकारें,
अिन म मेरा शत्रुहरूबाट सुरिक्षत रहें।

5 मेरा शत्रुहरूले मलाई मानर् पिर्खरहेका छन्।
मृत्यकुो छालहरू मेरा विरपिर छन्।
धेर ैबाढले म खल्बिलएँ िवपित्तले मलाई व्याकुल बनायो।
बाढीले मलाई मृत्य ुस्थानमा लिगरहेको िथयो।

6 िचहानको साङ्गलोले म बेिह्रए
मृत्यकुो पासो मेरो अिघिल्तर पयोर्

7 हो, मलेै परमप्रभुलाई पुकारें जब म खतरामा िथएँ,
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मलेै परमेश्वरलाई पुकारें।
परमेश्वर उहाँको मिन्दरमा हुनुहुन्थ्यो।
उहाँले मेरो आवाज सुन्नु भयो।
मेरो सहायताको िचच्याई उहाँले सुन्नु भयो।

8 पृथ्वी हिल्लयो, भुईचालो गयो
आकाशको आधार हिल्लयो िकन?
िकनभने परमप्रभु िरसाउनु भएको िथयो।

9 परमेश्वरको नाकबाट धूवाँ िनस्क्यो
मुखबाट बिलरहेको ज्वाला िनस्क्यो
उहाँबाट आगोको भुङ्ग्रो िनस्क्यो।

10 परमप्रभु आकाश च्यातेर तल आउनुभयो!
उहाँ बाक्लो कालो बादलमा उिभनुभयो!

11 उहाँ उड्ने दतूहरूमािथ
हावामा उिडरहनु भएको िथयो।

12 परमप्रभुले कालो बादललाई तम्बू जस्त ैआफूलाई बेनर् ुभयो
उहाँले बाक्लो बादलबाट पानी जम्मा गनर् ुभयो।

13 उहाँको अिघ बल्द ैगरकेो आगो जस्त ैबत्ती बल्यो।
14 परमप्रभु स्वगर्बाट गजर्नु भयो!
र अित उच्च परमेश्वरको चकोर् स्वर सुिनयो।

15 परमप्रभुले आफ्ना काँडहरू हान्नुभयो
र आफ्ना शत्रुहरूलाई छरपस्ट पािरिदनुभयो।
परमप्रभुको चट्याङद्वारा मािनसहरू साह्रै डराए।

16 परमप्रभु, तपाई ंजोडले बोल्नुहँुदा,
शिक्तशाली हावा तपाईकंो मुखबाट बह्यो
र पानी जित सब ैपिन्छयो,
यसलेै हामीले समुद्रको फेदलाई देख्न
र धतीर्को आधारलाई देख्न सक्ने भयौं।

17 परमप्रभुले मलाई सहायता गनर् मािथबाट तल आइपुग्नुभयो
परमप्रभुले गिहरो पानीबाट समातेर मलाई बािहर िनकाल्नु भयो।

18 मेरा शत्रुहरू मभन्दा बिलया िथए ितनीहरूले मलाई घृणा गथेर्
मेरो लािग शत्रुहरू बिलया िथए.
यसलेै परमेश्वरले मलाई बचाउँनुभयो।

19 म िवपित्तमा िथएँ अिन मेरा शत्रुहरूले मलाई हमला गर।े
तर परमप्रभुचािंह मेरो पक्षमा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो!

20 परमप्रभुले मलाई माया गनर् ुहुन्छ यसलेै उहाँले मलाई बचाउनु भयो।
उहाँले मलाई सुरिक्षत स्थानमा पुयार्उनु भयो।

21 परमप्रभुले मलाई पुरस्कृत गनर् ुहुन्छ
कारण मलेै सत्यकायर् गरें मलेै कुन ैनराम्रो कायर् गिरन,
यसलेै उहाँले मलाई राम्रै गनर् ुहुन्छ।

22 के कारण मलेै परमप्रभुको आज्ञा पालन गरें भने,
परमेश्वरको िवरूद्ध मलेै पाप गिरनँ।

23 म सधैँ परमप्रभुको िनणर्यलाई ध्यान िदन्छु
म उहाँको िनयमलाई पालन गछुर्

24 उहाँको अिघ म पिवत्र र िनदोर्ष रहन्छु।
25 यसलेै परमप्रभुद्वारा म पुरस्कृत हुनेछु।
िकनभने मलेै िठकबाहेक केही गिरन!
मेरा राम्रा कायर्हरू उहाँले देख्नुहुन्छ,
यसलेै उहाँले मेरो भलाई गनर् ुहुन्छ।

26 यिद कसलेै ितमीलाई साँच्चै प्रेम गछर्
तब ितमीले पिन उसलाई साँच्चो प्रेम देखाउनु पछर् ।
कोही व्यिक्त ितम्रो िनिम्त िवश्वासी छ
भने ितमी पिन ितनीहरूमा िवश्वासी रहने छौ।

27 परमप्रभु, तपाई ंअसल र पिवत्र हुनुहुन्छ
जो साँच्चै असल र पिवत्र हुनेको िनिम्त
तर जो खराब छ उसको िनिम्त तपाई ंचतुर हुनुहुन्छ

28 परमप्रभु, तपाईलें दीन िहन मािनसहरूको सहायता गनर् ुहुन्छ
तर अहङ्कारीको धज्जी उडाउनुहुन्छ।

29 परमप्रभु, तपाई ंमेरो आलोक
परमप्रभुको ज्योितले मेरा अँध्यारो भाग्नेछ।

30 तपाईकंो सहयोगले परमप्रभु म िसपाहीहरूिसत दौडन सक्छु

परमेश्वरको सहायताले म शत्रुहरूको िकल्ला र पखार्ल नाँघ्न सक्छु।
31 परमेश्वरको बाटो ठीक छ
परमप्रभुको वचनको कसी लगाइयो
उहाँलाई पछ्याउँने मािनसहरूको रक्षा गनर् ुहुन्छ

32 परमप्रभु भन्दा अकोर् ईश्वर छैन
हाम्रा परमप्रभु भन्दा अकोर् सुरिक्षत स्थान कत ैछैन।

33 परमेश्वर न ैमेरो बिलयो िकल्ला हुनुहुन्छ।
उहाँले पिवत्र मािनसहरूको सहायता गनर् ुहुन्छ
जो उहाँको बाटोमा िंहड्छन।

34 परमेश्वरले जरायो दौिडएको गितमा मलाई सहायता गनर् ुहुन्छ।
उहाँले उच्च स्थानहरूमा मलाई दृढ बनाउनु हुन्छ।

35 परमेश्वरले मलाई यदु्धको तािलम िदनुहुन्छ
यसलेै मेरा हातले काँसको धनु झुकाउँन सक्छु।

36 परमेश्वर, तपाईलें मलाई रक्षा गदैर् िवजयी तुल्याउनु हुन्छ,
मेरो शत्रुलाई पराजय बनाउनु हुन्छ,

37 मेरा गोडा बिलया बनाई कुन ैधरमर नगरी
बेस्सरी दौडनसकँु

38 म मेरा शत्रुहरूलाई नष्ट नगरीन्जेल सम्म
फकेर् र आउँिदन!

39 मलेै शत्रु नष्ट पारें।
ितनीहरूलाई हराएँ!
ितनीहरू फेिर उठ्न सक्दनैन्
मेरा शत्रुहरू मेरा शरणमा पर।े

40 परमेश्वर, तपाईलें मलाई यदु्धको िनिम्त शिक्तशाली बनाउनु भयो
तपाईलें शत्रुहरूलाई मेरो समक्ष भगाउनुभयो।

41 तपाईलें मलाई शत्रुको गदर्नमा हान्ने मौका िदनुभयो,
अिन मलेै िछनाएँ।

42 मेरा शत्रुहरूले सहायताको अपेक्षा राखे
तर ितनीहरूले कुन ैसहायता पाएनन्
ितनीहरूले परमप्रभुितर पिन आशा गरे
तर कुन ैजवाफ पाएनन्

43 मलेै शत्रुलाई धूलोिपठो हुनेगरी ठटाएँ
ितनीहरू धूलो जस्त ैभँुइमा परे
गल्लीको िहलो टेके जस्तै
मलेै ितनीहरूलाई िकिचिमची पारें।

44 तपाईलें मेरो िबरुद्ध उठेका मािनसहरूबाट मलाई बचाउँनु भयो।
तपाईलें मलाई राष्ट्रको शासक बनाउनु भयो
मलेै निचनेका मािनसहरूले पिन अिहले मेरो सेवा गदैर्छन्।

45 िवदेशी मािनसहरूले मलाई मान्छन्!
जब ितनीहरूले मेरो आदेश सुन्छन्,
ितनीहरूले आज्ञा गिररहाल्छन्।
िवदेशीहरू मिसत डराउँछन्।

46 िवदेशीहरू डरले कमजोर हुनेछन्।
लुकेका ठाउँबाट डरले काम्द ैबािहर िनस्कन्छन्।

47 परमप्रभु जीिवत हुनुहुन्छ;
म मेरो चट्टानको स्तुित गाउँछु
परमेश्वर उच्च हुनुहुन्छ।
उहाँ न ैमेरो चट्टान अिन मेरो रक्षक हुनुहुन्छ।

48 उहाँ न ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ,
जसले मेरा शत्रुहरूलाई दिण्डत तुल्याउनुहुन्छ
मािनसहरूलाई मेरा शासनको अिधनमा राख्नुहुन्छ।
49 परमेश्वर, तपाईलें मलाई मेरो शत्रुबाट बचाउनु भयो!

ितनीहरूलाई परािजत गराउन मलाई सहयोग पुयार्उनु भयो
िनदर्यीहरूबाट मलाई बँचाउनु भयो।

50 परमप्रभु, यही कारणले म राष्ट्रको बीचमा तपाईकंो गुण गाउँछु
यही कारणले म तपाईकंो स्तुित गीत गाउँछु।

51 परमप्रभुले उहाँको राजालाई िवजयी गराउन सहायता गनर् ुहुन्छ।
परमप्रभुले चुन्नु भएको राजालाई प्रेम गनर् ुहुन्छ।
उहाँ दाऊद र ितनका सन्तानप्रित सदा-सवर्दा दयालु हुनुहुन्छ।
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दाऊदकादाऊदका आिखरीआिखरी वचनहरूवचनहरू

यी दाऊदका अिन्तम वचनहरू:
“ियन ैियशकैा छोरा दाऊदको सन्देश हो यो।
यो सन्देश ितनकैो हो-जसलाई परमेश्वरले महान्

बनाउनुभयो,
जो याकूबको परमेशवरद्वारा छािनएका राजा
जो इस्राएलको मधुर गीतका गायक।

2 परमप्रभुको आत्माले मद्वारा बोल्नु भयो।
उहाँका वचनहरू मेरो मुखमा िथए।

3 इस्राएलको परमेश्वरले भन्नु भयो।
इस्राएलको चट्टानले मलाई भन्नुभयो,

‘जसले मािनसलाई न्यायपूवर्क शासन गछर् ,
जसले परमेश्वरको सम्मान िदएर शासन गछर् ,

4 त्यस्ता व्यिक्त हुनेछ सूयर्दय जस्त;ै
बादल नभएको िबहान जस्त;ै
पानी परपेिछको घाम जस्त;ै
जुन पानीले धतीर्मा किलला घाँस उमाछर् ।’

5 “परमेश्वरले मेरा पिरवारलाई शिक्तशाली र सुरिक्षत बनाउनुभयो।
उहाँले मसँग सधैँको िनिम्त करार गनर् ुभयो।
परमेश्वरले त्यो करार अनुमोदन गनर् ु भयो
र राम्रो बनाउनु भयो।
अिन उहाँले मलाई िवजय िदनुहुन्छ।
म जे इच्छा गछुर्  उहाँले त्यही पुयार्इिदनु हुन्छ।

6 “तर दषु्ट मािनसहरू काँढा जस्त ैहुन्
मािनसले काँढा समात्दनैन्
बरू कत ैफ्याँक्छन्।

7 यिद कसलेै त्यसलाई छोयो भने
त्यसले भालाले जस्त ैघोच्छ
त्यो भाला काठको होस् िक फलामको
साँच्चै ती मािनसहरू काँढा जस्त ैहुन्।
ितनीहरूलाई आगोमा फ्याँिकन्छ र जलेर खारानी बन्छन्।”

तीनतीन वीरहरूवीरहरू

8 तहकमोिन योशबै्बश्शेबेतका अिधकारमा भएका िसपाहीका नामहरू
यसप्रकार छन:
दाऊदका योशबै्बश्शेबेत तीनजना वीरहरूका कप्तान िथए।

योशबै्बश्शेबेतले एकैचोिटमा 800 मािनसहरूलाई मार।े
9 दोस्रो अहोहीबाट दोदोका छोरा एलाजार िथए। तीनजना वीरहरू

मध्ये एलाजार एकजना िथए ितनी दाऊदिसत िथए जब ितनीहरूले
पलश्तीहरूलाई मुकािबला गरकेा िथए जो यदु्धका िनिम्त जम्मा भए तर
इस्राएली सिैनकहरू पिछ हटे। 10 एलाजारले आफू नथाकुन्जेल
पिलश्तीहरूसँग सामना गर।े ितनले हातमा तरवार मुठ्याएर लडी न ैरहे।
परमप्रभुले त्यस िदन इस्राएलीहरूलाई ठूलो िवजय गराइिदनु भयो।
एलाजार एकै्लले िवजय प्राप्त गरपेिछ मािनसहरू आएका िथए, र आउनुको
एक मात्र कारणचािंह एलाजारले मारकेा शत्रुपक्षका सेनाहरूबाट
मालसमान लुट्नु मात्र िथयो।

11 अकार् िथए हरार िनवासी आग्रीका छोरा शम्मा। पिलस्तीहरू
एकबद्ध भएर लडन आएका िथए। दालको खेतमा यदु्ध लडे
पिलश्तीहरूले। पिलश्तीहरूले मािनसहरूलाई भगाए। 12 तर शम्मा
खेतको मध्यभागमा उिभएर सामना गर।े ितनले पिलश्तीहरूलाई हराए।
त्यस िदन पिन परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई ठूलो िवजय गराउनुभयो।

13 एकपल्ट, दाऊद अदलूामको ओढारमा िथए अिन पिलश्ती
सिैनकहरू चाँिह तल रपाईम बेंसीमा िथए। दाऊदका तीस वीर
सिैनकहरूमध्ये तीन जनाचािंह घिंस्रद ैदाऊद भएको गुफामा आए।

14 अकोर् एकचोिट, दाऊद िकल्लामा िथए अिन एकसमूह पिलश्ती
सिैनकचाँिह बेतलेहेममा िथए। 15 दाऊदले उसको शहरको पानी
िपउनलाई एकदम ैइच्छा गर।े दाऊदले भने, “म आशा गछुर्  कसलेै मलाई

बेतलेहेम शहरछेऊको इनारबाट खाने पानी ल्याइिदओस् भन्ने इच्छा
गछुर् !”

16 तर ती तीन वीरहरू पिलश्ती फौजको सामना गदैर् अिघ बढे र
बेतलेहेम शहरको फाटक छेउमा भएको इनारबाट पानी ल्याएर
दाऊदलाई िदए। तर दाऊदले उक्त पानी खान मानेनन्। ितनले
परमप्रभुलाई चढाएको पानी जस्त ैभुइँमा घोप्टाए। 17 दाऊदले भने,
“परमप्रभु, म यो पानी खान सिक्दन। यिद यो पानी खाएँ भने, जसले
प्राणको वास्ता नगरी पानी ल्याए, उनीहरूको रगत खाएको बराबर
हुन्छ।” यही कारणले दाऊदले उक्त पानी खान चाहेनन्। यस्त ैधेरै
बहादरुीपूणर् कामहरू गरकेा िथए ती तीनजना वीरहरूले।

अरूअरू बहादबहादुरुर ससैिैनकहरूिनकहरू

18 सरूयाहाका छोरा, योआबका भाइ अबीश ैिथए अबीश ैतीसजना
वीरहरूका अगुवा िथए। अबीशलेै आफ्नो भाला प्रयोग गररे 300
शत्रुहरूलाई मार।े 19 ती 30 जना वीरहरू मध्ये अबीश ैसब भन्दा
प्रिसद्ध भए। ितनीहरूका नेता भए यद्यिप ितनीहरू ितनमा बराबरी
ख्याित हुन सकेन।

20 यहोयादाका छोरा बनायाह पिन एकजना शिक्तशाली मािनस िथए।
उनी कब्सेलवासी िथए। बनायाहले धेर ैठूला-ठूला बहादरुी कायर् गरकेा
िथए। बनायाहले मोआबको अिरयलका दइुजना छोरालाई मारकेा िथए।
बनायाहले एउटा िंसह मारकेा िथए। िहउँ परकेो समयमा िंसह एउटा
जिमन िभत्रको खाडलमा िथयो। 21 बनायाहले एउटा ठूलो शरीर गरकेो
िमश्री सेनालाई मार।े िमश्रीको हातमा भाला िथयो। तर बनायाहको
हातमा एउटा लौरो िथयो। बनायाहले त्यस िमश्रीको हातबाट भाला खोसे
अिन त्यही भालाले त्यो िमश्रीलाई मार।े 22 यहोयादाका छोरा
बनायाहले यस्ता धेर ैबहादिुरपूणर् कायर् गर।े बनायाह पिन ती तीनजना
वीरहरू जस्त ैिथए। 23 बनायाह त अझ ती तीसजना वीरहरूभन्दा
ज्यादा प्रिसिद्ध िथए। तर पिन उनी ती तीनजना वीरहरूका सदस्य
बनेनन्। बनायाहलाई दाऊदले आफ्ना अगरंक्षक कप्तान बनाए।

तीसजनातीसजना वीरहरूवीरहरू

24 योआबका भाइ असाहेल ती तीस जना वीरहरूमध्ये एक िथए। ती
तीस जना वीरहरूको समूहमा अन्य वीरहरू यसप्रकारका िथएः
बेतलेहेमका दोदोका छोरा एल्हानान्,
25 हेरोदाका शम्मा,
हेरोदका एलीका,
26 बेतपेलेतका हेलेस,
तकोइका इके्कशका छोरा ईरा,
27 अनातीतका छोरा अबीएजेर,
हुशातका मबून्ने,
28 अदोही सल्मोन,
नतोपाका महर,ै
29 नतोपाका बानाका छोरा हेलेब,
िगबाका िबन्यामीन पिरवार समूहको रीबकैा छोरा इत्तै,
30 िपरातोनका बनायाह,
गाशका खोल्वाहरूका िहदद,ै
31 बेत-अराबाका अबी-अल्बोन,
बहूरीमका अजमावेत,
32 शाल्बोनका एल्याहबा,
िगजोनी योशेनहरारी, शम्माका छोराहरू जोनाथन,
33 हरारी शम्मका छोरा;
हरारी शरारका छोरा अहीआम;
34 मकातीका आहसबकैा छोरा एलीपेलेत,
िगलोनी अहीतोपेलका छोरा एलीआम,
35 कमेर्लका हेस्रो,
अबीर् पार,ै
36 सोबाका नातानका छोरा ियगाल,
गादी बानी,
37 अम्मानी सेलेक,
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बेरोतका नहर ै(नहरलेै सरूयाहाका छोरा योआबको हितयार बोक्ने
िथए);
38 येतरी ईरा;
येतरी गारबे;
39 अिन िहत्ती उिरयाह।

जम्मा िमलाउँदा 37 जना िथए।

दाऊदलदाऊदलेे आफ्नाआफ्ना ससेेनाकोनाको ससंखं्याख्या गन्तीगन्ती गनगनर्र् चाहचाहेे

परमप्रभु फेिर एकपल्ट इस्राएलिसत िरसाउनु भयो।
परमप्रभुले दाऊदलाई इस्राएलीहरूको िबरोधी बनाइिदनु
भयो। दाऊदले भने, “इस्राएल र यहूदाका मािनसहरू कित

छन् गन्ती गर।”
2 राजा दाऊदले सेनाका कप्तान योआबलाई भने, “इस्राएलको

दानदेिख बेशेर्बासम्मका सब ैवंश पिरवार समूहका बीचमा गएर
मािनसहरू कित छन् गन्ती गर। त्यसपिछ कित मािनस छन् भनेर मलाई
थाहा हुनेछ।”

3 तर योआबले राजालाई भने, “परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलंाई 100
गुणा ज्यादा मािनस िदए र आशीवार्द िदऊन्। अिन तपाईकंा आफ्नै
आँखाले ती सब ैघटेको देख्न पाओस्। तर तपाई ंिकन यसो गनर् चाहानु
हुन्छ?”

4 राजा दाऊदले योआब र सेनाका कप्तानहरूलाई कडाईका साथ
जनगणना गनेर् आदेश िदए। यसलेै योआब र सेनाका कप्तानहरू
इस्राएलमा जनगणना गनर् राजाबाट िवदा िलएर गए। 5 ितनीहरूले यदर्न
नदी पार गर।े ितनीहरूले अरोएरमा डेरा हाले। ितनीहरूको डेरा शहरको
दािहने भागितर िथयो। (शहर गाद बेंसी बीचमा अविस्थत छ र याजेरितर
लाग्ने बाटोकै छेउमा पछर् ।)

6 तब ितनीहरू िगलाद र ताहतीम होदशीितर गए। फेिर ितनीहरू
उत्तरितरको दान, यान अिन सीदोनितर लागे। 7 सोरको िकल्ला पिन
पुगे। िहव्वी र कनानीहरूका सब ैशहरहरू भ्याए। त्यसपिछ दिक्षणितर
बेशेर्बा यहूदाको दिक्षणी के्षत्रसम्म गए। 8 यसरी देशको सब ैके्षत्र भ्याउन
ितनीहरूलाई नौ महीना 20 िदन लाग्यो। नौ महीना 20 िदन िबताए पिछ
ितनीहरू यरूशलेम फिर्कए।

9 योआबले राजालाई मािनसहरूको सूची बुझाए। इस्राएलमा जम्मा
8,00,000 मािनसहरूले तरवार चलाउन सक्ने रहेछन्। त्यसरी नै
यहूदामा पिन 5,00,000 मािनस रहेछन्।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे दाऊदलाईदाऊदलाई सजायसजाय िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

10 जनगणना गिरसकेपिछ दाऊदलाई लाज भयो। दाऊदले
परमप्रभुलाई भने, “मलेै नगनेर् काम गररे ठूलो पाप गरें! परमप्रभु, म िबन्ती
गछुर्  मेरो पाप कायर्लाई क्षमा गिरिदनुहोस्। मलेै ठूलो मूखर्ता गरें।”

11 जब भोिलपल्ट िबहान दाऊद उठे, त्यस बेलासम्म दाऊदको गाद
अगमवक्ता कहाँ परमप्रभुको वचन आइसकेको िथयो। 12 परमप्रभुले
गादलाई भन्नु भयो, “दाऊदलाई गएर भन, ‘परमप्रभु के भन्नुहुन्छ भनेः म
तीनवटा िवकल्प िदन्छु। त्यसमध्ये कुन ैएउटालाई छान्नु जो म गनेर्छु।’”

13 गाद गएर दाऊदलाई भने, “कुन ैतीनवटा मध्ये एउटा छान्नुः तपाई ं
र तपाईकंो देशमा सात बषर् सम्म अिनकाल लाग्नेछ। तपाईकंा शत्रुहरूले
तपाईलंाई तीन महीनासम्म खेद्ने छन्। देशमा तीन िदनसम्म महामारी
फैिलनेछ। िवचार गररे कुन ैएउटा छान्नुहोस्। जसमा म परमप्रभुलाई
तपाईकंो इच्छा जनाउन सकँु। यसकैो िनिम्त परमप्रभुले मलाई
तपाईकंहाँ पठाउनु भएको हो।”

14 दाऊदले गादलाई भने, “म साँच्चै न ैअप्ठेरोमा परें। तर परमप्रभु
साह्रै दयालु हुनुहुन्छ। यसलेै हामीलाई परमप्रभुले जे दण्ड िदए पिन
हुन्छ। तर मािनसहरूले चािह दिण्डत नतुल्याओस्।”

15 यसलेै परमप्रभुले इस्राएलमा महामारी फैलाइिदनु भयो। महामारी
फैिलन िबहानदेिख शुरू भएर तोकेको समय नभइन्जेल थािमएन।
दानदेिख बेशेर्बासम्म 70,000 मािनसहरू मर।े 16 स्वगर्दतूले यरूशलेम
नष्ट पानर्लाई आफ्ना हात उठाए तर परमप्रभुले यो नराम्रो कुरा भएकोमा
दःुखीत हुनु हुन्थ्यो। यसकराण परमप्रभुले स्वगर्दतूलाई मािनसहरू नष्ट
गरकेो देखी भन्नु भयो, “अब भयो। अब अझ ध्वंश नहोस्, हात थाम।”
परमप्रभुको दतू यबूसी अरौनाका खलाको छेउमा िथए।

दाऊदलदाऊदलेे अरौनाकाअरौनाका खलाखला िकन्छन्िकन्छन्

17 दाऊदले स्वगर्दतूले मािनसहरूलाई मारकेो देख्यो। दाऊदले
परमप्रभुलाई भने, “मलेै पाप गरें! मलेै अपराध गरें। अिन यी मािनसहरूले
मेरो आज्ञा पालन गर,े ितनीहरूले मलाई भेंडाले झैं पच्छ्याए।
ितनीहरूको कुन ैअपराध छैन। दया गरी मेरा िपताका सन्तानहरूलाई र
मलाई दण्ड िदनुहोस्।”

18 त्यस िदन गाद दाऊदकहाँ गए। गादले भने, “यबूसी अरौनाको
खलामा परमप्रभुका िनिम्त एउटा वेदी बनाउनुहोस्।” 19 दाऊदले
गादको सुझाव माने। परमप्रभुले के चाहनु हुन्थ्यो दाऊदले त्यही गर।े
दाऊद अरौनालाई भेट्न गए। 20 अरौनाले दाऊद र ितनका
अिधकारीहरू आउँद ैगरकेो देखे। अरौनाले िशर झुकाएर प्रणाम गर।े 21

अरौनाले भने, “मेरा मािलक राजा मेरोमा िकन पाल्नुभयो?”
दाऊदले जवाफ िदए, “म ितम्रो खला िकन्न भनेर आएको हँु। म त्यहाँ

परमप्रभुको िनिम्त वेदी बनाउँछु। तब यो महामारी बन्द हुन्छ।”
22 अरौनाले दाऊदलाई भने, “मेरो मािलक राजा बिलदान

चढाउनको िनिम्त तपाईलें जे लगे पिन हुन्छ। होमबिलको िनिम्त मसँग
गोरूहरू छन्, दाउराका िनिम्त दाइँ गनेर् काठ र जुवा लानुहोस्। 23

राजा, मसँग भएका सब ैलग्नुहोस्। परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर तपाईसँंग
खशुी रहुन्।”

24 तर राजाले अरौनालाई भने, “होइन! म ितमीलाई साँचो भन्छु, म
त्यस भूिमको पसैा िदन्छु। परमप्रभु परमेश्वरलाई िबनामूल्यको म केही
पिन होमबिल चढाउँिदनँ।”
यसलेै दाऊदले खला र गोरूहरूको मूल्य चाँदीको 50 शेकेल बुझाए।

25 त्यसपिछ दाऊदले परमप्रभुको िनिम्त एउटा वेदी त्यहाँ बनाए।
दाऊदले होमबिल र मेलबिलहरू चढाए।
परमप्रभुले उनले देशको िनिम्त गरकेो प्राथर्ना स्वीकार गनर् ुभयो।

परमप्रभुले महामारीको प्रकोपबाट इस्राएललाई बचाउनु भयो।
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1 राजाराजा

अदोिनयाहअदोिनयाह राजाराजा हहुुनन इच्छइच्छुुकक

राजा दाऊद साह्रै बूढा भएका िथए। उनी आफूलाई न्यानो
राख्न सक्दनै िथए। उनका नोकरहरूले उनलाई कम्बल
ओढाए, तर उनी ताितएनन्। 2 यसकारण उनका नोकरहरूले

उनलाई भने, “तपाईकंो हेरचाह गनर्कोलािग हामी एउटी यवुतीको खोजी
गनेर्छौं। ऊ तपाईसँंग ैसुत्ने गछेर् अिन तपाईलंाई न्यानो पाछेर्।” 3

यसकारण राजाका नोकरहरू राजालाई न्यानो पानर्कालािग एउटी
सुन्दरी यवुतीको खोजी इस्राएल देशको प्रत्येक ठाउँमा गनर् थाले।
उनीहरूले अबीशग नाउँ भएकी एउटी केटी भेट्टाए। ऊ शूनम्म शहरकी
िथई। उनीहरूले यवुतीलाई राजा कहाँ ल्याए। 4 यवुती साह्रै न ैराम्री
िथई। उसले राजाको हेरचाह र सेवा गरी। तर राजाले ऊिसत संभोग
गरनेन्।

5 अदोिनयाह राजा दाऊद अिन उनकी पत्नी हग्गीतका छोरा िथए।
अदोिनयाह साह्रै सुन्दर मािनस िथए। अदोिनयाहको जन्म उनको दाजू
अब्शालोम पिछ भएको िथयो, तर अदोिनयाह साह्रै घमण्डी भए अिन
राजा हुने िनश्चय गर।े अदोिनयाहको साह्रै राजा हुन इच्छुक िथए,
यसकारण उनले आफ्नो लािग एउटा रथ, घोडाहरू अिन 50 जना
मािनसहरू आफू अिघ िंहडाउन ठीक पार।े राजा दाऊदले आफ्नो
छोरालाई किहल्य ैसपारनेन्। उसले उनलाई किहल्य ैसोधेनन्, “तैंले
िकन यस्तो व्यवहार गदैर्छस्?”

7 अदोिनयाहले सरूयाहका छोरा योआब अिन पूजाहारी
एबीयातारसँग कुराकानी गर।े उनीहरूले उनलाई नयाँ राजा हुनमा
सहायता गनेर् िनणर्य िलए। 8 तर धेर ैमािनसहरू अदोिनयाहले गरकेो
कामसँग सहमत िथएनन् उनीहरू दाऊदका न ैभक्त िथए। उनीहरू
पूजाहारी सादोक, यहोयादाका छोरा बनायाह, नातान अगमवक्ता, िशमी,
रईे अिन राजा दाऊदका िवशेष अगरंक्षकहरू िथए। यसथर् यी मािनसहरू
अदोिनयाहको पक्षमा भएनन्।

9 एक िदन अदोिनयाहले एन्रोगेलको छेउमा जोहेलेत चट्टानमा केही
भेंडाहरू, गाईहरू अिन बिलयो बाछाहरू एउटा मेलबिल जस्तैं बिल
चढाए। अदोिनयाहले आफ्ना सब ैदाज्यू-भाइहरू अथार्त् राजा दाऊदका
अरू छोराहरू अिन यहूदाका सब ैअिधकारीहरूलाई िनम्त्याका िथए।
10 तर अदोिनयाहले िपताका िवशेष अगंरक्षकका आफन्त, आफ्नो भाइ
सुलेमान, बनायाह अथवा अगमवक्ता नातानलाई िनम्तो पठाएनन्।

नाताननातान रर बतशबतशेेबाबा सुलसुलेेमानकोमानको पक्षमापक्षमा

11 तर नातानले यस िवषयमा सुने अिन सुलेमानकी आमा बतशेबा
कहाँ गए। नातानले उनलाई सोधे, “हग्गीतका छोरा अदोिनयाह के
गिररहेको छ, के तपाईलें सुन्नु भएको छ? ऊ आफूलाई राजा ठान्दछै
अिन हाम्रा मािलक राजा दाऊद यस िवषयमा केही जान्दनैन्। 12

तपाईकंो जीवन अिन तपाईकंो छोरो सुलेमानको जीवन सङ्कटमा पनर्
सक्छ। तर म तपाईलंाई आफूलाई बचाउन के गनर् ुपछर् , बताउने छु, 13

राजा दाऊद समक्ष जानुहोस्, अिन उनीसँग भन्नुहोस्, ‘महाराज, मेरा
स्वामी, तपाईलें मलाई वचन िदनु भएको िथयो। तपाई ंपिछ मेरो छोरो
सुलेमान राजा हुनेछ भनी वचन िदनु भएको िथयो। तब िकन अदोिनयाह
नयाँ राजा हँुदछै?’ 14 तपाईकंो बात राजािसत गरकेो समयमा, म िभत्र
आउँनेछु अिन तपाईलें भनेका कुराहरूलाई पुिष्ट गछुर् ।”

15 यसकारण बतशेबा राजासँग भेट गनर् उनको िभत्री कोठामा गइन्।
राजा साह्रै न ैबूढा भएका िथए। शूनम्मकी केटी अबीशग त्यहाँ उनको

हेरचाहा गदैर् िथई। 16 बतशेबा राजाअिघ िनहुिरन्। राजाले भने, “म
ितम्रोलािग के गनर् सक्छु?”

17 बतशेबाले जवाफ िदइन्, “मेरो स्वामी म तपाईकंो दासीलाई
परमप्रभु परमेश्वरको नाउँमा मलाई एउटा शपथ गनर् ु भएको िथयो।
तपाईलें भन्नु भएको िथयो, ‘तपाईकंो छोरा सुलेमान तपाई ंपिछ राजा
हुनेछ। उ मेरो िंसहासनमा बस्नेछ।’ 18 अिहले अदोिनयाहले उ
आफैं लाई राजा बनाइरहेको छ अिन तपाई ंयसको लािग पिन होिशयार
हुनुहोस्। 19 अदोिनयाहले िवशाल मतै्री भोज िददाँ धेर ैगाईहरू तथा
राम्रा भेंडाहरू माररे बिल चढायो। अदोिनयाहले तपाईकंा सबै
छोराहरूलाई िनम्तो िदयो। उसले पूजाहारी एबीयातार अिन सेनापित
योआबलाई िनम्तो िदयो। तर उसले तपाईकंो िवश्वासी छोरा सुलेमानलाई
िनम्तो िदएन। 20 हे मेरा मािलक अिन महाराज, अिहले इस्राएलका सबै
जनगण तपाईलंाई न ैहेिररहेका छन्। तपाई ंपिछ अकोर् राजा को हुनेछ,
यस िनणर्यका लािग ितनीहरू तपाईलंाई न ैपिर्खरहेका छन्। 21 तपाईकंो
मृत्य ुअिघ न ैतपाईलें केही गनर् ु पछर् । तपाईलें केही गनर् ु भएन भने,
मृत्यपुिछ तब तपाई ंतपाईकंो िपता-पुखार्िसत गािडनु भए पिछ, मेरो छोरा
सुलेमान र म अपराधी ठहिरनेछौं।”

22 राजासँग बतशेबा कुराकानी गिररहेकी िथइन् िक अगमवक्ता
नातान उनलाई भेट्न आए। 23 चाकरहरूले राजालाई भने, “अगमवक्ता
नातान आउनु भएको छ।” नातानले राजा अिघ िनहुिरएर ढोग िदए। 24

अिन भने, “हे मेरा मािलक अिन महाराज, तपाईपंिछ अदोिनयाह नयाँ
राजा हुनेछ भनी के तपाईलें घोषणा गनर् ु भयो? के तपाईलें िनणर्य िलनु
भएको छ, अब अदोिनयाहले शासन चलाउने छ? 25 िकनभने आज
उसले तल बेंसीमा धेर ैसाँढहरू, मोटा-मोटा बाछाहरू अिन भेंडाहरू
मेलबिल चढाउन ओिर्लएका छन्। उसले तपाईकंा सब ैछोराहरू,
सेनापितहरू अिन पूजाहारी एबीयातारलाई िनम्ताएका िथए। ितनीहरू
अिहले उनीसँग खानपानमा व्यस्त छन्। अिन ितनीहरू भन्द ैछन्, ‘राजा
अदोिनयाह दीघार्य ुहोऊन्!’ 26 तर उनले मलाई अथवा पूजाहारी
सादोक अथवा यहोयादाको छोरा बनायाह अथवा तपाईकंो आज्ञाकारी
छोरा सुलेमानलाई िनम्तो िदएनन्। 27 मेरो मािलक महाराज, हामीलाई
नभनी के तपाईलें यस्तो गनर् ु भयो? कृपा गररे हामीलाई बताउनुहोस्,
तपाईपंिछ अकोर् राजा को हुनेछ?”

28 तब राजा दाऊदले भने, “बतशेबालाई िभत्र बोलाऊ!” यसकारण
बतशेबा िभत्र राजासामु आइन्।

29 तब राजाले शपथ गरःे “परमप्रभु परमेश्वरले मलाई प्रत्येक
खतराबाट बचाउनु भएको छ। जसरी परमेश्वर जीिवत हुनुहुन्छ। म
ितमीसँग यो शपथ गदैर्छु। 30 आज म अतीतमा िदएको वचन पूरा गनेर्छु।
इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको शिक्तको आधारमा मैंले त्यो वचन िदएको
िथएँ। मपिछ ितम्रो छोरा सुलेमान अकोर् राजा हुनेछ भनी मैंले वचन
िदएको िथएँ। म पिछ ऊ मेरो राज िंसहासनमा िवराजमान हुनेछ। म
आफ्नो प्रितज्ञा पूरा गनेर्छु!”

31 तब बतशेबाले राजा दाऊद सामु भुईमंा िनहुररे ढोग गिरन्। अिन
भिनन्, “दाऊद राजा दीघार्य ुहोऊन्।”

सुलसुलेेमानलाईमानलाई नयाँनया ँराजाराजा चुिनयोचुिनयो

32 तब राजा दाऊदले भने, “पूजाहारी सादोक, अगमवक्ता नातान
अिन यहोयादाका छोरा बनायाहलाई यहाँ बोलाई देऊ।” यसकारण तीन
जना व्यिक्तहरू राजासँग भेट गनर् आए। 33 तब राजाले उनीहरूलाई
भने, “ितमीहरूसँग मेरा अिधकारीहरूलाई िलएर जाऊ। मेरो छोरा
सुलेमानलाई आफ्नो खच्चडमा सवार गराऊ। उसलाई गीहोन स्रोतसम्म
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िलएर जाऊ। 34 त्यस ठाउँमा पूजाहारी सादोक अिन अगमवक्ता
नातानले उसलाई इस्राएलको नयाँ राजाको रूपमा अिभषेक गनेर्छन्।
तुरही बजाऊ अिन घोषणा गर, ‘ियनी नयाँ राजा, सुलेमान हुन्!’ 35

त्यसपिछ उसँग यहाँ फकेर् र आऊ। सुलेमान मेरो िंसहासनमा बस्नेछ
अिन मेरो ठाउँमा नयाँ राजा हुनेछ। मलेै सुलेमानलाई इस्राएल अिन
यहूदाको शासकको रूपमा छानेको छु।”

36 यहोयादाका छोरा बनायाहले राजालाई जवाफ िदए, “आमेन! मेरा
मािलक अिन महाराज! परमेश्वर स्वयमले यो भन्नु भएकोछ। 37 मेरा
मािलक अिन महाराज, परमप्रभु तपाईसँंग ैहुनुहुन्छ। अिन अिहले िवश्वास
गछुर्  परमप्रभु सुलेमानसँग हुनुहुनेछ। म आशा गछुर्  सुलेमानको राज्य
बढ्नेछ अिन उनी तपाई ंभन्दाअझ ैशिक्तशाली हुनेछन्, मेरा मािलक
राजा दाऊद।”

38 यसकारण सादोक, नातान, बनायाह अिन राजाका
अिधकारीहरूले राजा दाऊदको आज्ञा पालन गर।े ितनीहरूले
सुलेमानलाई राजा दाऊदको खच्चडमा सवार गराए अिन ऊसँग गीहेन
स्रोत गए। 39 पूजाहारी सदोकले पिवत्र पालबाट तेल लगे। सादोकले
उनलाई राजा देखाउनका लािग सुलेमानको िशरमा तेलले अिभषेक गर।े
ितनीहरूले तुरही फुके अिन सब ैमािनसहरूले हिर्षत हँुद ैभने, “राजा
सुलेमान दीघार्य ुहोऊन्।” 40 तब सब ैमािनसहरू सुलेमानको पिछ-पिछ
शहरमा आए। ितनीहरू बाँसुरी बजाउँद ैिथए अिन भुइँ थिर्कने गरी
कराउँद ैिथए।

41 त्यस समयमा अदोिनयाह अिन उनका अितिथहरू खान-पीन शेष
पादैर् िथए। ितनीहरूले तुरहीको आवाज सुने। योआबले सोधे, “त्यो हल्ला
के हो? शहरमा के भइरहेको छ?”

42 जब योआब बोल्द ैिथए, पूजाहारी एबीयातारका छोरा जोनाथन
आइपुगे। अदोिनयाहले भने, “यहाँ आऊ! ितमी असल मािनस हौ।
ितमीले मेरो िनिम्त शुभ-समाचार ल्याएको हुनुपछर् ।”

43 तर जोनाथनले जवाफ िदए, “होइन, तपाईकंो लािग यो शुभ-
समाचार होइन! राजा दाऊदले सुलेमानलाई नयाँ राजा बनाए। 44 राजा
दाऊदले पूजाहारी सादोक, अगमवक्ता नातान, यहोयादका छोरा
बनायाह अिन राजाका व्यिक्तगत अगंरक्षकहरू पिन ऊ सँग ैपठाए।
ितनीहरूले उसलाई राजाको आफ्नो खच्चडमा सवार गराए। 45 तब
पूजाहारी सादोक अिन अगमवक्ता नातानले गीहोन स्रोतमा सुलेमानलाई
अिभषेक गर।े अिन ितनीहरू शहरमा गए। जन साधारणले उनको स्वागत
गर ेअिन अिहले शहरका जनता औधी प्रसन्न छन्। तपाईलें सुनेको हल्ला
त्यही न ैहो। 46 सुलेमान राज-िंसहासनमा बसेका छन्! राजाका
अिधकारीहरू राजा दाऊदलाई अिभवादन पिन गदैर्छन्। ितनीहरू भन्दै
छन्, ‘राजा दाऊद, तपाई ंमहान् राजा हुनु हुन्छः अब हामी प्राथर्ना गछौर्,
तपाईकंो परमेश्वरले सुलेमानलाई पिन महान् राजा बनाउनुहुनेछ। हामी
आशा गछौर् तपाईकंो परमेश्वरले सुलेमानलाई तपाईभंन्दा बढी न ैप्रख्यात
बनाउनु हुनेछ अिन हामी अझ ैआशा गछौर्, सुलेमानको राज्य तपाईकंो
भन्दा पिन िवशाल हुनेछ!’ यहाँ सम्म िक राजा दाऊद पिन त्यहाँ िथए!
राजा दाऊदले आफ्नो ओछ्यानबाट िनहुररे सुलेमानलाई ढोग गर।े 48

अिन भने, ‘इस्राएलका परमेश्वरको स्तुित गर। परमेश्वरले मेरा छोराहरू
मध्ये एक जनालाई मेरो िंसहासनमा बसाउनु भयो अिन यो हेनर् मलाई
जीिवत राख्नुभयो।’”

49 अदोिनयाहका सब ैअितिथहरू तिर्सए अिन िछट्टै गए। 50

अदोिनयाह पिन सुलेमानिसत डराए। यसकारण उनी वेदीमा गए अिन
वेदीको सींग समाते। 51 तब कसलेै सुलेमानलाई भने, “अदोिनयाह
तपाईिंसत डराएको छ, राजा सुलेमान। अदोिनयाह वेदीको सींग समाते र
पिवत्र पालमा बसेको छ अिन छोड्न पिन चाहँदनै। अदोिनयाह भन्द ैछ,
‘राजा सुलेमानलाई बाचा गनर् भनी देऊ, उसले मलाई नमारोस्।’”

52 सुलेमानले जवाफ िदए, “यिद अदोिनयाह सािबत गछर्  िक ऊ एक
जना असल मािनस हो, तब म प्रितज्ञा गछुर्  उसको टाउकोको एउटा
केशलाई पिन केही हुनेछैन। तर यिद उसले नराम्रो काम गयोर् भने उ
मािरने छ।” 53 तब राजा सुलेमानले केही मािनसहरूलाई
अदोिनयाहलाई िलन पठाए। मािनसहरूले अदोिनयाहलाई राजा
सुलेमान समक्ष ल्याए। अदोिनयाह राजा सुलेमानको सामु गए अिन
िनहुररे ढोग गर।े तब सुलेमानले भने, “घर जाऊ।”

राजाराजा दाऊदकोदाऊदको मृत्यमृत्युु

दाऊदको मनेर् समय आइसकेको िथयो। यसकारण दाऊदले
सुलेमानसँग कुरा कानी गर ेअिन उनलाई भने, 2 “सब ैमािनस
जस्तैं म मनर् आँटेको छु। तर तँ शिक्तशाली हँुद ैजादछैस् अिन

महान् व्यिक्त बिंनदछैस। 3 अब परमप्रभु ितम्रो परमेश्वरको सबै
आदेशहरू सावधानीका साथ पालन गर। उहाँका सब ैिनयम, आदेश,
िनणर्य, सल्लाह र करार सावधानीका साथ पालन गर। मोशाको
व्यवस्थामा लेिखएका प्रत्येक कुराको पालन गर। यिद तैंले यसो गिरस्
भने तब आफूले गरकेो प्रत्येक काममा अिन गएको प्रत्येक ठाउँमा सफल
हुनेछस्। 4 यिद तैंले परमेश्वरको आज्ञा पालन गिरस्, भने परमेश्वरले
मलाई िदनुभएको वचन पूरा गनर् ुहुनेछ परमेश्वरले भन्नु भएकोछ, ‘यिद तेरा
छोराहरूले मेरो आदेश अनुसार हािर्दक श्रद्धाका िनयमहरू पालन गरे
भने तब तेरो पिरवारबाट एक जना मािनस सदा न ैइस्राएलको राजा
हुनेछ।’”

5 दाऊदले यो पिन भने, “तँलाई थाह ैछ, सरूयाहको छोरा योआबले
मिसत के गरकेा िथए? उसले इस्राएलीहरूको सेनाका दइुजना
सेनापितहरू, नेराको छोरा अबनेर अिन येतेरको छोरा अमासालाई
मारकेो िथए। याद गर, उनले ितनीहरूलाई शािन्तको समयमा मारकेा
िथए। यी मािनसहरूको रगतले उसको तरवारको बेंड पटुका र खटु्टाको
जुत्ता रिंगएको िथयो। मलेै उसलाई दण्ड िदनु पथोर्। 6 तर अब राजा तँ
छस्। यसकारण तैंले उसलाई आफूले सोचेर बुिद्धमत्तापूणर् दण्ड
िदनुपछर् । तर तैंले उसलाई माछुर्  न ैभनेर िनश्चय गनर् ुपछर् । उसलाई
बूढेसकालमा शािन्तका साथ मनेर् मौका निदनु।

7 “िगलादको बिर्जल्लैका सन्तितप्रित दयालु हुनु। ितनीहरूलाई
आफ्नो िमत्र सिम्झनु अिन आफ्नो मेजमा भोजन गराउनु। तेरो दाजु
अब्शालोमबाट भागी िहँड्दा ितनीहरूले मलाई सहायता गरकेा िथए।

8 “अिन याद गर, गेरका छोरा िशमी अझ ैयहीं छन्। उनी बहूरीमको
िबन्यामीन कुल समूह हुन्। याद गर, म महनेमितर भागेको िदन उनले
मेरो िवरूद्धमा नराम्रो कुरा भनेका िथए। तब उनी मिसत भेट गनर् यदर्न
नदीमा आएका िथए। तब मलेै उनलाई वचन िदएको िथएँ। मलेै परमेश्वर
सामु प्रितज्ञा गरकेो िथएँ म िशमीलाई मािर्दन। 9 अब उनलाई दण्ड
निदई न छोड। ितमी बुिद्धमान मािनस हौ, उनीिसत के गनर् ुपछर्  ितमी
राम्ररी जान्दछौ। तर उनलाई बूढेसकालमा शािन्तका साथ मनर् नदेऊ।”

10 तब दाऊदको चोला उठ्यो। उनलाई दाऊदशहरमा गाडीयो। 11

दाऊदले इस्राएलमा 40 बषर् शासन चलाए। उनले हेब्रोनमा सात बषर्
अिन यरूशलेममा 33 बषर् शासन गर।े

सुलसुलेेमानद्वारामानद्वारा राज्यकोराज्यको शासनशासन-िनयन्त्रणिनयन्त्रण

12 अब सुलेमान राजा भए। आफ्ना िपता दाऊदको िंसहासनमा उनी
िवराजमान भए अिन आफ्नो राज्यको शासन पूणर् िनयन्त्रणका साथ गनर्
थाले।

13 तब हग्गीतको छोरा अदोिनयाह सुलेमानकी आमा बतशेबा समक्ष
गए। बतशेबाले उनलाई सोिधन्, “के ितमी शान्त मन िलएर आएका हौ?”
अदोिनयाहले जवाफ िदए, “ज्यू, यो शािन्तपूणर् भेट न ैहो। 14 मलेै

तपाईलंाई केही भन्नु छ।”
बतशेबाले, “भन भिनन्।”
15 अदोिनयाहले भने, “तपाईलंाई सम्झना छ कुन ैसमय राज्य मेरो

िथयो। इस्राएलका सब ैजनगण मलाई राजा ठान्द ैिथए। तर िस्थित
बदिलयो। अिहले मेरो भाइ राजा भएको छ परमेश्वरले उसलाई राजाको
रूपमा चुन्नुभयो। 16 यसथर् अिहले म तपाईसँंग एक कुरा सोध्न चाहन्छु।
कृपया मलाई हँुदनै नभन्नु होला।”
बतशेबाले भिनन्, “ितमी के चाहन्छौ?”
17 अदोिनयाहले भने, “मलाई थाहा छ तपाईलें भनेको कुन ैपिन कुरा

राजा सुलेमान मान्नु हुन्छ। कृपया शूनम्मी यवुती अबीशगसँग िववाह गनेर्
अनुमित मलाई उनीबाट िदलाई िदनुहोस्।”

18 तब बतशेबाले भिनन्, “ठीक छ, म ितम्रो लािग राजासँग कुरा
गनेर्छु।”
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19 यसकारण बतशेबा राजा सुलेमानसँग कुराकानी गनर् गइन्। राजा
सुलेमानले उनलाई देखे अिन उनीसँग कुरा गनर् उिभए। तब उनले
िनहुिरएर ढोग भेट गर ेअिन िंसहासनमा बसे। उनले चाकरहरूलाई
आमाका लािग अकोर् िंसहासन ल्याउन भने। तब ितनी उनको दािहने
पिट्ट बिसन्।

20 बतशेवाले उनलाई भिनन्, “म तँलाई एउटा सानो कुराका भन्छु।
कृपया मलाई हुदनै नभन्नु।”
राजाले भने, “आमा, तपाईलें चाहेको कुन ैपिन कुरा माग्न सक्नु हुनेछ।

म तपाईलंाई नाइनािस्त गनेर् छैन।”
21 यसथर् बतशेबाले भिनन्, “शूनम्मी अबीशगसँग िववाह गनेर् अनुमित

तेरो दाजु अदोिनयाहलाई दे।”
22 राजा सुलेमानले आफ्नी आमालाई जवाफ िदए, “तपाई ंिकन

मिसत अबीशगलाई िदन माग्नु हँुदछै? यो मलाई उसलाई राज्य देऊ भनी
माग्नु जस्तैं न ैहो। जे भए ता पिन उनी मेरो ठूला दाज्यू हुन्। पूजाहारी
एबीयातार र सरूथाहका छोरो योआबले उनलाई सघाउने छन्!”

23 तब राजा सुलेमानले परमप्रभुको नाउँमा शपथ गर।े उसले भने,
“यिद मलेै यसका लािग अदोिनयाहलाई दण्ड िदइन भने परमेश्वरिसत
मलाई नराम्रो गनर् ुहोस् भनी प्राथर्ना गनेर्छु अिन उसले आफ्नो जीवनद्वारा
मूल्य चुकाउनु पनेर्छ। 24 परमप्रभुले मलाई इस्राएलको राजा
बनाउनुभयो। उहाँले मलाई मेरा िपता दाऊदको राज-िंसहासन
िदनुभएकोछ परमेश्वरले आफ्नो वचन पूरा गनर् ुभयो अिन राज्य म र मेरो
पिरवारलाई िदनुभयो। जसरी साँच्चैन ैपरमप्रभु जीिवत हुनुहुन्छ भने
अदोिनया आजन ैमनेर्छ।”

25 राजा सुलेमानले यहोदाका छोरा बनायाहलाई आदेश िदए।
बनायाह बािहर िनिस्कए अिन अदोिनयाहलाई मार।े

26 तब राजा सुलेमानले पूजाहारी एबीयातारलाई भने, “मलेै तँलाई
मानर् ु पथ्योर्, तर म तँलाई आफ्नो घर अनातोत फिर्कने मौका िदन्छु। म
तँलाई अिहले मानेर् छैन् िकनभने तैंले परमप्रभु हाम्रा मािलकको पिवत्र
सन्दकू मेरो िपताको राजा दाऊदको िनिम्त बोकेको िथइस् अिन मेरो
िपताको सब ैकष्ट िवभाजन गरकेो िथइस्।” 27 सुलेमानले
एबीयातारलाई परमेश्वरको पूजाहारीको रूपमा सेवा गनर् नपाउने कुरा
बताए। यो यसरी न ैभयो जसरी परमेश्वरले बताउनु भएको िथयो।
परमेश्वरले पूजाहारी एली अिन उनको पिरवारको िवषयमा शीलोमा
बताउनु भएको िथयो। एबीयातार एली पिरवारका िथए।

28 योआबले यस िवषयमा सुने अिन डराए। उनले अदोिनयाहको
समथर्न गरकेा िथए, तर अब्शालोमले गरनेन्। योआब परमेश्वरको
पालितर दगुर ेअिन वेदीको सींग समात्न पुगे। 29 कसलेै राजा
सुलेमानलाई बताए योआब परमेश्वरको पालको वेदीमा छ। यस कारण
सुलेमानले यहोयादाका छोरा बनायाहलाई गएर उसलाई मानेर् आदेश
िदए।

30 बनायाह परमेश्वरको पालमा गए अिन योआबलाई भने, “राजाको
आदेश छ, ‘बािहर आइज!’”
तर योआबले जवाफ िदए, “होइन, म यहीं न ैमछुर् ।”
यसकारण बनायाह फकेर् र राजा कहाँ आए अिन उनलाई योआबले

भनेको कुरा बताए। 31 तब राजाले बनायाहलाई आदेश िदए, “ऊ जसो
भन्छ त्यस ैगर! उसलाई त्यहीं मार अिन गािडदे। तब मेरो पिरवार अिन
म योआबको दोषबाट मुक्त हुनेछौं। योआबले िनदोर्ष मािनसहरूको हत्या
गरकेो हुनाले यो दोष सृिष्ट भएको िथयो। 32 योआबले ऊ भन्दा धेरै
िनदोर्ष मािनसहरूको हत्या गयोर्। ितनीहरू नेरका छोरा अबनेर अिन
येतेरका छोरा अमासा िथए। अबनेर इस्राएलको सेनाका सेनापित िथए
अिन अमासा यहूदाको सेनाका सेनापित िथए। मेरो िपता दाऊद यहाँ
िथएनन् ितनीहरू योआबद्वारा मािरएको हो भिन यसकारण परमप्रभुले
योआबलाई उसले मारकेा मािनसहरूको दण्ड िदनुहुनेछ। 33

ितनीहरूको मृत्यकुा लािग ऊ अपराधी हुनेछ अिन उसको पिरवार पिन
सदाका लािग दोषी हुनेछ। तर परमेश्वरले दाऊद, उनका सन्तानहरू,
उनको राज पिरवार र उनको राज्यलाई सदा न ैशािन्त िदनु हुनेछ।”

34 यस ैकारण यहोयादाका छोरा बनायाहले योआबलाई मार।े
योआबलाई मरुभूिममा उनको घरको निजकै न ैगाडीयो। 35 तब
सुलेमानले यहोयादाका छोरा बनायाहलाई योआबको ठाउँमा सेनाको
सेनापित बनाए। सुलेमानले एबीयातारको ठाउँमा सादोकलाई नयाँ

पूजाहारीको पदमा िनयकु्त पिन गर।े 36 त्यसपिछ राजाले िशमीलाई
बोलाए। राजाले उनलाई भने, “यहाँ यरूशलेममा आफ्नोलािग एउटा घर
बनाऊ। त्यस घरमा बस अिन शहर नछोड। 37 यिद ितमी शहर छोडछौ
अिन िकद्रोनको खोल्सा पारी जान्छौ भने ितमीलाई मािरने छ अिन यो नै
ितम्रो आफ्नो दोष हुनेछ।”

38 यसकारण िशमीले जवाफ िदए, “महाराज, ठीकै छ। म तपाईकंो
आदेश पालन गनेर्छु।” यस कारण िशमी लामो अविधसम्म यरूशलेममा
बसे। 39 तर तीन बषर्पिछ िशमीका दइु जना दासहरू भागे। ितनीहरू
गातका राजा, माकाका छोरा आकीश कहाँ गए। िशमीले सुने, उनका
दासहरू गातमा छन्। 40 यसथर् िशमीले आफ्नो िजन खच्चडमािथ राखे
अिन गातमा राजा आकी शसमक्ष आफ्ना दासहरू िलन गएका िथए।
उनले ितनीहरूलाई त्यहाँ भेटे अिन घर फकार्ए।

41 तर कसलेै सुलेमानलाई सुनायो, िशमी यरूशलेमबाट गात गए
अिन फकेर् र आए। 42 यस कारण सुलेमानले उनलाई बोलाए।
सुलेमानले भने, “मलेै परमेश्वरको नाउँमा तँ िसत शपथ गराएको यिद तैंले
यरूशलेम छािडस भने तँ मनेर् छस्। मलेै चेताउनी िदएको िथएँ, यिद तँ
कत्तै गइस् भने तँ मािरने छस् अिन त्यो तेरो आफ्न ैदोष हुनेछ जे भनेको
िंथए त्यसमा तँ समहत भइस् तैंले भिनस् तैंले मेरो आज्ञा पालन गनेर्छु।
43 परमप्रभुको नाउँमा तैंले गरकेो प्रितज्ञा िकन उलघंन गिरस्? िकन
तैंले मेरो आज्ञा पालन गिरनस्? 44 तँलाई थाहा छ तैंले मेरा िपताको
िवरूद्धमा धेर ैभूल कामहरू गरकेो िथइस्। अब ती भूल कामका लािग
परमेश्वरले तँलाई दण्ड िदनु हुनेछ। 45 तर परमेश्वरले मलाई आशीवार्द
िदनु हुनेछ। उहाँले दाऊदको राज्यलाई सधैँ न ैसुरिक्षत राख्ननु हुनेछ।”

46 तब राजा सुलेमानले यहोयादको छोरा बनायाहलाई िशमीको हत्या
गनेर् हुकूम िदए अिन उनले त्यस ैपालन गर।े अब राज्यमा सुलेमानको पूणर्
िनयन्त्रण िथयो।

सुलसुलेेमानलाईमानलाई बुिद्धकोबुिद्धको चाहनाचाहना

सुलेमानले िमश्रका राजा िफरऊनकी छोरीसँग िववाह गररे
उनीसँग सिन्ध गर।े सुलेमानले उनलाई दाऊद शहरमा ल्याए।
यस समयमा सुलेमान आफ्नो महल र परमप्रभुको मिन्दरको

िनमार्ण गदैर् िथए। सुलेमान यरूशलेमको विरपिर पखार्ल पिन बनाइरहेका
िथए। 2 मिन्दरको िनमार्ण-कायर् पूरा भइसकेको िथएन। यसकारण
मािनसहरू अग्लो ठाउँहरूमा बनाइका वेदीहरूमा पशु बिल िदइरहेका
िथए। 3 सुलेमानले परमेश्वरलाई प्रेम गथेर्। उसले उसका िपता दाऊदले
गरकेो आज्ञाहरू पालन गररे देखाए। तर सुलेमानले दाऊदले उसलाई
नभनेका कुरो गर।े यद्यिप सुलेमान अझ ैबिल चढाउनु, धूप बाल्नु अग्ला
ठाउँहरूको प्रयोग गदेर् गए।

4 राजा सुलेमान बिल चढाउन िगबोन गए। उनी त्यस ठाउँमा जाने
कारण के िथयो भने त्यो सब ैभन्दा महत्वपूणर् अग्लो स्थल िथयो।
सुलेमानले त्यस वेदीमा 1,000 बिल चढाए। 5 सुलेमान िगबोनमा
भएको समयमा राित सपनामा परमप्रभु उनकहाँ देखा पनर् ुभयो।
परमेश्वरले भन्नुभयो, “तँलाई जे चािहन्छ भन्। म तँलाई त्यो िदनेछु।”

6 सुलेमानले जवाफ िदए, “आफ्ना भक्त मेरा िपता दाऊद प्रित तपाई ं
औधी दयालु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तपाईकंो अनुशरण गनर् ुभयो। उहाँ धमीर्
अिन ईमान्दारी िथए। उहाँ पिछ, उसलाई एउटा छोरा उसको
िंसहासनमा बस्न िदएर महान दया देखाँउनु भयो। 7 परमप्रभु मेरो
परमेश्वर, मेरा िपता दाऊदको स्थानमा मलाई राजा हुने अनुमित िदनु
भएको छ। तर म सानो केटा मात्र छु, मािनसहरूलाई अगुवाई गनेर् अनुभ
मसँग छैन। 8 म, तपाईकंो दास हँु अिन तपाईलें चुिनएको मािनसहरू
मध्ये एक हँु जो असंख्य छन्। त्यो गन्न सिकदनै। यसकारण शासकले
ितनीहरूबीच धेर ैिनणर्य िलनु पछर् । 9 यस ैकारण म तपाईसंमक्ष बुिद्धको
माग गदैर्छु जसको कारण म राम्ररी शासन गनर् सकँू अिन सहीढंगमा
जनतालाई न्याय िदन सकँू। यसले मलाई सही र भूलबीच अन्तर
छुट्याउने योग्यता िदने छ। यस महान्, बुिद्धको अभावमा यी महान्
मािनसहरू मािथ शासन गनर् सम्भव छैन।”

10 सुलेमानले आफ्नो बुिद्धको लािग माग गरकेोमा परमप्रभु प्रसन्न
हुनुभयो। 11 यसकारण परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, “तैंले आफ्नो लािग
दीघार्य ुमािगनस् अिन तैंले धन-सम्पित्तको माग पिन गिरनस्। तैंले
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आफ्ना शत्रुहरूको मृत्यकुो माग पिन गिरनस्। तर तैंले बुिद्धका लािग
िबन्ती गिरस् अिन सही िनणर्य िलइस्। 12 यस कारण म तैंले मागेको
कुरा िदनेछु। म तँलाई बुिद्ध र िववेक िदनेछु। म तँलाई यस्तो महान्
बुिद्धजीवी बनाउने छु जस्तो अतीतमा कोही भएको िथएन। अिन
भिवष्यमा तँ जस्तो अरू कुन ैहुने छैन। 13 तँलाई पुरस्कृत गनर्का लािग
तैंले नमागेको कुराहरू पिन म तँलाई िदनेछु। तेरो सम्पूणर् जीवनमा
सम्पित्त र सम्मान प्राप्त हुनेछ। संसारमा तँ जस्तो महान् अरू राजा हुने
छैन। 14 म चाहन्छु, तैंले मेरो आज्ञा मान तँ मेरा अनुशरण गर अिन मेरो
िनयम र आज्ञाको पालन गर। यो काम त्यसरी न ैगर जसरी तेरा िपता
दाऊदले गरकेा िथए। यिद तैंले मेरो इच्छा अनुसार काम गिरस भने म
तँलाई लामो जीवन िदनेछु।”

15 सुलेमान िबउँझे। उनलाई थाहा भयो सपनामा परमेश्वरले उनीसँग
कुराकानी गनर् ुभएको। तब सुलेमान यरूशलेम गए अिन परमप्रभुको
करारको सन्दकूसामु उिभए। उनले परमप्रभुलाई होमबिल चढाए अिन
मेलबिल िदए। त्यसपिछ उनले शासन गनर्मा सघाउने सब ैप्रमुख व्यिक्त
अिन अिधकारीहरूलाई भोज िदए।

16 एक िदन दइु जना स्त्रीहरू जो बेश्या िथए, सुलेमान कहाँ आए।
ितनीहरू राजाको सामु उिभए। 17 एक जना स्त्रीले भनी, “महाराज, यो
स्त्री र म एउटै घरमा बस्छौं। हामी दवु ैजना गभर्वती िथयौं अिन नानी
जन्माउने बेला भएको िथयो। मलेै मेरो नानी जन्माएँ त्यस बेला ऊ मसँगै
िथई। 18 तीन िदनपिछ यस आइमाईले पिन आफ्नो नानी जन्माई।
त्यस घरमा हामीसँग अरू कुन ैमािनस िथएन। हामी दइु जना मात्र िथयौं।
19 एक रात यो आइमाई आफ्नो नानीसँग सुतेकी िथई, नानी मरछे। 20

राित न ैम सुतेको बेला उसले मेरो नानी मेरो ओछ्यानबाट लगी। मेरो
ओछ्यानमा मरकेो नानी राखी। 21 िबहान म ब्यूँिझएँ अिन मेरो
नानीलाई दधू खवुाउन लागें। तर मेरो नानी मरकेो िथयो। तब मलेै
त्यसलाई राम्ररी िनयालेर हरें। मलेै देखें, त्यो मेरो नानी िथएन।”

22 तर अकीर् स्त्रीले भनी, “होइन! िजउँदो नानी मेरो हो। मृत नानी
तेरो हो!”
तर पिहलो स्त्रीले भनी, “होइन, तँ गलत छेस्! मृत नानी तेरो हो अिन

िजउँदो नानी मेरो हो!” यस प्रकार दइु जना स्त्री राजा सामु तकर्  गनर्
लागे।

23 तब राजा सुलेमानले भने, “ितमीमध्ये प्रत्येकले िजउँदो नानी मेरो
हो भन्द ैछौ अिन मृत नानीलाई ितमीहरू अकार्को बताउँदछैौं।” 24 तब
राजा सुलेमानले सेवकलाई तरवार िलन पठाए। 25 अिन राजा
सुलेमानले भने, “हामी यही गनेर् छौं। िजउँदो नानीलाई दइु टुक्रा गरी
काट्नेछौ अिन दवु ैआइमाईलाई नानीको आधा-आधा भाग िदनेछौं।”

26 अकीर् आइमाईले भनी, “यो ठीक छ। नानीलाई दइु टुक्रा पानर् ुहोस्।
तब हामीमध्ये कोही पिन उसलाई पाउने छैनौं।” तर पिहलो आइमाई, जो
असली आमा िथई, उ आफ्नो नानीको मायाले व्याकुल िथई। उसले
राजालाई भनी, “महाराज, नानीलाई कृपया नकाट्नुहोस् बरू उसलाई नै
िदनुहोस्।”

27 तब राजा सुलेमानले भने, “नानीलाई नकाट! यसलाई पिहलो
आइमाईलाई िदइहाल। ऊ न ैअसली आमा हो।”

28 इस्राएलका मािनसहरूले राजा सुलेमानको िनणर्य सुने।
ितनीहरूले उनको धेर ैन ैआदर र सम्मान गर ेिकनभने उनी बुिद्धमान
िथए। ितनीहरूले देखे सही न्याय गनर्मा उनीसँग परमेश्वरको बुिद्ध िथयो।

सुलसुलेेमानकोमानको राज्यराज्य-शासनशासन

राजा सुलेमानले इस्राएलका जनता मािथ शासन गनर् थाले। 2

शासन गनर्मा उनलाई सहयोग गनेर् प्रमुख अिधकारीहरूको
नाम यी हुन्:

सादोकका छोरा अजयार्ह, अजयार्ह पूजाहारी िथए।
3 शीशाका छोराहरू एलीहोरपे र अिहयाह। एलीहोरपे र अिहयाह
लेखकहरू िथए।
अहीलूदका छोरा यहोशापात। यहोशापात जनगणको इितहासको
िववरण लेख्ने गदर्थे।
4 यहोयादाका छोरा बनायाह। बनायाह सेनापित िथए।
सादोक र एबीयातार। ियनीहरू पूजाहारीहरू िथए।

5 नातानका छोरा अजयार्ह। अजयार्ह िजल्ला राजापालको हािक्कम
िथए।
नातानका छोरा याबूद। याबूद राजा सुलेमानका सल्लाहकार अिन
पूजाहारी िथए।
6 अहीशार। अहीशार महलको प्रत्येक वस्तुका लािग िजम्मेवार िथए।
अब्दाका छोरा अदोनीरामः अदोनीराम दासहरूको अध्यक्ष िथए।
7 इस्राएललाई बाह्रवटा के्षत्रहरूमा िवभाजन गिरएको िथयो जसलाई

जनपद भिनन्थ्यो। सुलेमानले प्रत्येक जनपदको राजपाल छान्ने गदर्थे।
राजपाललाई आफ्नो जनपदबाट खाद्य संकलन गनेर् अिन राजा तथा
उनको पिरवारलाई खाद्यान िदने आदेश िदइएको िथयो। प्रत्येक बषर्को
एक महीनामा राजालाई खाद्यान सामाग्री जम्मा गनेर् दाियत्व बाह्र जना
राजपालहरू मािथ िथयो। 8 बाह्रजना राजपालहरूका नाउँ यी हुन्;
बेनहर एप्रैमको पावर्त्य प्रदेशको राजपाल िथए।
9 माकश, शाल्बीम, बेतशेमेश अिन एलोनरबेत-तनानका राजपाल
बेन्दकेर िथए।
10 अरूबोत, सोको अिन हेपेरका राजपाल बेन-हेसेद िथए।
11 बेन अबीनादाब नपोत दोरका राजपाल िथए। उनले सुलेमानकी
छोरी तापत-सँग िववाह गरकेा िथए।
12 अहीलूदका छोरा बाना तानाक अिन मिगद्दो तथा सारतानको
छेउमा भएको सब ैबेतशानको राजपाल िथए। यो ियज्रेलको तल बेत-
शानदेिख िलएर योकमाम पािर आबेल-महोलासम्म िथयो।
13 बेन-गेबेर रामोत िगलादका राज्यपाल िथए। उनी िगलादमा
मनश्शेका छोरा याईरको सब ैशहरहरू अिन गाउँका पिन राज्यपाल
िथए। उनी बाशानमा अगोर्ब अञ्चलका पिन शासक िथए। यस
इलाकामा विरपिर ठूला-ठूला पखार्लले घेरकेा साठ्ठीवटा शहरहरू
िथए। अिन शहरहरूको मूल ढोकामा काँसाका बारहरू िथए।
14 इद्दोका छोरा अहीनादाब महनेमका राजपाल िथए।
15 अहीमास नप्तालीका राजपाल िथए। उनको िववाह सुलेमानकी
छोरी बासमत सँग भएको िथयो।
16 हूशकैा छोरा बाना आशेर र आलोतका राजपाल िथए।
17 पारूहका छोरा यहोशापात इस्साकारका राजपाल िथए।
18 एलाका छोरा िशमी िबन्यामीनका राजपाल िथए।
19 ऊरीका छोरा गेबेर िगलादका राजपाल िथए। िगलाद त्यो प्रदेश
िथयो जहाँ एमोरीहरूका राजा सीहोन अिन बाशानका राजा ओग
शासन गदर्िथए। तर गेबेर मात्र यस जनपदका राजपाल िथए।
20 यहूदा र इस्राएलमा धेर ैसंख्यामा मािनसहरू िथए। मािनसहरूको

संख्या समुद्रतटका बालुवाका कण जित न ैिथये। मािनसहरू सुखी
जीवन व्यतीत गदैर्िथएः ितनीहरू खानपीन गदर्िथए अिन खशुी िथए।

21 सुलेमान यूफे्रिटस नदी देिख िलएर पिलश्ती मािनसहरूको धतीर्-
सम्म शासन गदर्थे। उनको राज्य िमश्र देशको सीमानासम्म िंफिजएको
िथयो। यी देशहरूले सुलेमानकहाँ उपहार पठाए अिन जीवनभिर नै
आज्ञा पालन गिररहे।

22 सुलेमानलाई प्रत्येक िदन चािहने खाध्य सामग्री यो िथयो ऊ
आफ्न ैिनिम्त अिन उनीसँग ैमेजमा भोजन गनेर् सब ैमािनसहरूका िनिम्तः
30 मुरी राम्रो िपठो, 60 मुरी अन्न, 10 वटा राम्रो अन्न खाने गाईहरू, 20
वटा मदैानमा पालीएको गाईहरू, 100 वटा भेंडाहरू, जगंली जनावरहरू
जस्तो मृग, जराया, िचत्तल अिन िशकार गिरएका चराहरू।

24 सुलेमान यूफे्रिटस नदीको पिश्चम ितरका सब ैदेशहरूमा शासन
गदर्थे। यो के्षत्र ितप्सादेिख गाजाँसम्म िथयो। सुलेमानले राज्यको चारिैतर
शािन्त कायम गरकेा िथए। 25 सुलेमानको जीवनकालमा यहूदा अिन
इस्राएलमा, दानदेिख बेशेर्बासम्मका सब ैमािनसहरू शािन्त अिन
सुरक्षामा िथए। मािनसहरू आफ्न ैअजंीरका रूख अिन दाखको लहरा
मुनी शािन्तका साथ बस्ने गदर्थे।

26 सुलेमानिसत उनका रथहरूका 4,000 घोडाहरू राख्ने र घोड
सिैनकहरू बस्ने ठाउँ िथयो अिन उनीिसत 12,000 घोडाको हेरिवचार
गनेर् मािनसहरू (सएसहरू) िथए। 27 प्रत्येक महीना बाह्र जनपद मध्ये
एक जना राजपालले सुलेमानलाई ती िजिनसहरू िदने गदर्थे जो उनलाई
चािहन्थ्यो। राजाको मेजमा भोजन गनेर् प्रत्येक मािनसका लािग यो पयार्प्त
िथयो। 28 शासकहरूले यी पशुहरूका िनिम्त प्रचुर मात्रमा खाना अिन
जौं जुटाउने गथेर्। ितनीहरूले ती अन्नहरू िनिश्चत ठाउँमा ल्याए।
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सुलसुलेेमानकोमानको बुिद्धबुिद्ध
29 परमेश्वरले सुलेमानलाई ज्याद ैबुिद्धमान बनाउनुभयो। सुलेमान धेरै

िकिसमका कुरा बुझ्न सक्थे। उनको बुिद्ध यित महान, िथयो िक, कल्पना
गनर् सिकन्न। 30 सुलेमान पूवीर् देशहरूका सब ैमािनसहरू अिन सबै
िमश्रीहरू भन्दा ज्ञानी िथए। 31 उनी िवश्वमा सब ैमािनसहरूभन्दा बढी
बुिद्धमानी िथए। उनी एज्रही एतानभन्दा पिन बढी बुिद्धमान िथए। उनी
हेमान, कलकोल अिन ददार् भन्दा बढी बुिद्धमान िथए। ियनीहरू
माहोलका छोरा िथए। राजा सुलेमान इस्राएल र यहूदाको विरपिरका सबै
देशहरूमा प्रख्यात भए। 32 आफ्नो जीवन-कालमा सुलेमानले 3,000
ज्ञानवद्धर्क िशक्षाहरू अिन 1,005 गीतहरू रचे।

33 सुलेमान प्रकृितको िवषयमा धेर ैजान्दथे। उनले लबानोनका
िवशाल देवदारू रूखहरूको िवषयमा िशक्षा िंदद िथए, बाबरी िबरूवाको
िवषयमा जो िभत्ताहरू मािथ उिम्रन्थ्ये। उनले जनावरहरू, चराचुरूङ्गी,
घस्रने जन्तुहरू अिन माछाको िवषयमा पिन वातार्लाप गदर्थे। 34 सबै
राष्ट्रहरूका मािनसहरू राजा सुलेमानको ज्ञानका कुरा सुन्न आउने गदर्थे।
सब ैराष्ट्रका राजाहरू आफ्ना बुिद्धमान मािनसहरूलाई राजा सुलेमानको
कुरा सुन्न पठाउँने गदर्थे।

सुलसुलेेमानमान द्वाराद्वारा मिन्दरकोमिन्दरको िनमार्णिनमार्ण

हीराम सोरका राजा िथए। हीराम दाऊदका िमत्र िथए।
यसकारण जब हीरामले दाऊदपिछ सुलेमान नयाँ राजा भएको
सुने, उनले सुलेमान कहाँ दासहरू पठाए। 2 सुलेमानले राजा

हीरामलाई जे भने, यो होः
3 “तपाईलंाई थाह ैछ, मेरा िपता दाऊदले चारिैतर धेर ैन ैयदु्ध गनर् ु परकेो
िथयो। यस कारण परमप्रभु उहाँको परमेश्वरको सत्कारमा उहाँ एउटा
मिन्दर बनाउने योग्य हुनु भएन। राजा दाऊद तब सम्म पिर्खरहे जबसम्म
परमप्रभुले उनलाई सब ैशत्रुहरू परास्त गनेर् वरदान िदनुभएन। 4 तर
अिहले परमप्रभु मेरा परमेश्वरले मेरो देशको चारिैतर मलाई शािन्त
िदनुभएकोछ। अब मेरो कोही शत्रु छैनन्। मेरा प्रजाहरू सङ्कटमा छैनन्।
5 “परमप्रभुले मेरा िपतासँग एउटा प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो परमप्रभुले
भन्नुभयो, ‘तँपिछ तेरो छोरालाई राजा बनाउनेछु अिन तेरो छोराले मेरा
सत्कारमा एउटा मिन्दर बनाउने छ।’ अब म परमेश्वरको सत्कारमा मिन्दर
िनमार्ण गनेर् योजना गदैर्छु। 6 यसकारण म तपाईलंाई सहयोग गनेर्
अनुरोध गदर्छु। तपाईकंा मािनसहरू र लबानोन िदनुहोस्। त्यहाँ
ितनीहरू मेरा लािग धूपीका रूख काट्ने छन्। मेरा सेवकहरू तपाईकंा
मािनसहरूसँग ैकाम गनेर्छन्। आफ्ना मािनसहरूको मरीको रूपमा
तपाईलें तोक्नु, भएको रकम म िदनेछु। मलाई तपाईकंो सहयोगको खाँचो
छ। हाम्रा काठकमीर्हरू सीदोनका काठकमीर्जित िसपालु छैनन्।”

7 जब हीरामले सुलेमानले मागेको कुरा सुने, उनी औधी खशुी भए।
राजा हीरामले भने, “यो िवशाल राष्ट्रको शासन गनेर् बुिद्धमान छोरा
दाऊदलाई िदएकोमा आज म परमप्रभुलाई धन्यवाद िदन्छु!” 8 तब
हीरामले सुलेमान कहाँ संन्देश पठाए। सन्देशमा भिनएको िथयो:
“तपाईलें भन्नु भएको कुरा मलेै सुने। तपाईलें मागेको सब ैधूपी अिन
सल्लाका रूखहरू िदनेछु। 9 मेरो सेवकहरूले यी रूखहरू लबानोनदेिख
समुद्रसम्म ल्याउनेछन्। तब ती रूखहरू बाँध्नेछु अिन तपाईलें इच्छा गनर् ु
भएको ठाउँसम्म बगाएर पठाउने छु। त्यहाँ म ितनीहरूलाई जम्मा गनेर् छु
अिन तपाईलें ितनीहरूलाई आफ्नो साथ िलएर जान सक्नु हुन्छ।
बद्लामा तपाईलें मेरो घर पिरवारको लािग खान पठाईिदनुहोस्।”

10 यसकारण हीरामले सुलेमानलाई उसलाई चाहे जित सक्दो
देवदारू अिन गोब्रेसल्लाको रूखहरू जुटाए।

11 सुलेमानले हीरामलाई 20,000 मुरी गहँु र 20,000 मुरी
भद्राक्षको तेल प्रत्येक बषर् उसको पिरवारको िनिम्त जुटाए।

12 परमप्रभुले प्रितज्ञा गनर् ुभए अनुसार सुलेमानलाई बुिद्ध िदनुभयो।
हीराम र सुलेमान माझ शािन्त िथयो। यी दइु राजाहरूले आफ्समा सिन्ध
गरकेा िथए।

13 राजा सुलेमानले यस कायर्मा सघाउ पुयार्उन इस्राएलका तीस
हजार मािनसहरूलाई बोलाए। 14 राजा सुलेमानले अदोनीराम नाउँको
व्यिक्तलाई प्रमुख बनाए। सुलेमानले मािनसहरूलाई तीन वटा दलमा

िवभाजन गर।े प्रत्येक दलमा 10,000 मािनसहरू िथए। प्रत्येक दलले
लबानोनमा एक महीना काम गर ेअिन तब दइु महीना घर जाने गदर् िथए।
15 सुलेमानले पवर्तीय के्षत्रमा 80,000 मािनसहरूलाई काममा लगाए।
ती मािनसहरूको काम चट्टान काट्नु िथयो। चट्टान बोक्ने मािनसहरू
70,000 िथए। 16 काम गनेर् मािनसहरूको काम हेनेर् 3,300 नाईकेहरू
पिन िथए। 17 राजा सुलेमानले मिन्दरको आधारिशलाको िनिम्त
ितनीहरूलाई िवशाल अिन मूल्यवान ढुङ्गाहरू काट्ने आदेश िदएका
िथए। ती ढुङ्गाहरू सावधानीपूवर्क कािटयो। 18 तब सुलेमानका
कारीगरहरू, हीरामका कारीगरहरूले अिन गबालीहरू ढुङ्गामा बुट्टा काट्ने
काम गर।े ितनीहरूले मिन्दर िनमार्णको िनिम्त ढुङ्गा अिन काठहरू तयार
पार।े

सुलसुलेेमानद्वारामानद्वारा मिन्दरकोमिन्दरको िनमार्णिनमार्ण

तब सुलेमानले मिन्दर बनाउन शुरू गर।े इस्राएलका
मािनसहरूले िमश्र देश छोडेको 480 बषर् पिछको कुरा िथयो।
यो सुलेमान राजाको शासनको चौथो बषर् िथयो। यो बषर्को

दोस्रो महीना, िजबको मिहना िथयो। 2 मिन्दर 60 हात लामो, 20 हात
चौंडा अिन 30 हात अग्लो िथयो। 3 मिन्दरको मण्डप 20 हात अग्लो
अिन 10 हात चौंडा िथयो। बरन्डा मुख्य भागसम्म बडाएको िथयो।
यसको लम्बाई मिन्दरको चौंडाईको बराबर िथयो। 4 त्यहाँ मिन्दरमा
साँघुरा झ्यालहरू िथए। यी झ्यालहरू बािहरबाट साँधुरो अिन िभत्रबाट
फरािकलो िथयो। 5 तब सुलेमानले मिन्दरको मुख्य भागको विरपिर
कोठाहरूको लहर बनाए। यी कोठाहरू एका अकार्को मािथ बनाइएका
िथए। कोठाहरूको लहर तीन तल्ला अग्लो िथयो। 6 कोठाहरू मिन्दरको
िभत्तासँग िमलेका िथए, तर ितनका िनदालहरू िभत्ता मािथ बनाइएका
िथएनन्। मािथ मिन्दरको िभत्ता पातलो िथयो। यसकारण ती
कोठाहरूको एकितर बनाइएको िभत्ता तलको भन्दा पातलो िथयो। सबै
भन्दा मािथल्लो तलाका कोठाहरू पाँच हात चौंडा िथए। माझका कोठाहरू
छः हात चौंडा िथए। त्यस मािथका कोठाहरू सात हात चौंडा िथए। 7

कमीर्हरूले िभत्ता बनाउनमा िवशाल ढुङ्गाहरू प्रयोग गर।े कमीर्हरूले ढुङ्गा
त्यस ठाउँमा काटे जहाँ जमीनबाट ितनीहरूलाई बािहर िनकािलइएको
िथयो। यस कारण मिन्दरमा मातर्ल, बञ्चरो अथवा अरू कुन ैफलामको
हात हितयारको हल्ला िथएन।

8 मिन्दरको तल्लो तलाको प्रवेश-द्वार दिक्षण ितर िथयो। िभत्रितर
दोस्रो तलाका कोठाहरूमा जाने भयार्ङहरू िथए अिन त्यहाँबाट तेस्रो
तलामा जाने।

9 यसकारण सुलेमानले मिन्दरको िनमार्ण कायर् िसध्याए। मिन्दरको
प्रत्येक भाग धूपीको फल्याकले ढाकेको िथयो। 10 सुलेमानले भवनको
चारिैतर कोठाहरू पिन बनाएर िसध्याए। प्रत्येक तला पाँच हात अग्लो
िथयो। कोठाहरूको आड िदने देवदारूका दलानहरू घरको कोठाहरू
िसत िमलेएको िथयो।

11 परमप्रभुले सुलेमानलाई भन्नुभयो, 12 “यिद तैंले मेरो सब ैिविध र
िवधान पालन गिरस् भने म ती सब ैकाम गनेर्छु जसका लािग मलेै तेरा
िपता दाऊदसँग प्रितज्ञा गरकेो िथएँ। 13 अिन तैंले बनाएको यस
मिन्दरमा इस्राएलका नानीहरूको बीचमा बस्नेछु। म इस्राएलका
मािनसहरूलाई किहले पिन छोडने छैन।”

14 यस प्रकार सुलेमानले मिन्दरको िनमार्ण कायर् िसध्याए। 15

मिन्दर िभत्रका ढुङ्गाका िभत्ताहरूलाई धूपीका फल्याकहरूले ढािकएको
िथयो। धूपीका फल्याकहरू भूईदेंिख छानासम्म ठोिकएका िथए। ढुङ्गाको
भूईमंािथ सल्लाका फल्याकहरू ओछ्याइएका िथए। 16 ितनीहरूले
मिन्दरको पिछिल्तर 20 हात लामो अिन गिहरो एउटा कोठा बनाएका
िथए। ितनीहरूले यस कोठाका िभत्ताहरूमा ठोकेका िथए। यस कोठालाई
महा-पिवत्र स्थान भिनन्थ्यो। 17 महा-पिवत्र स्थानको अिघ मिन्दरको
मुख्य भाग िथयो। यो कोठा 40 हात लामो िथयो। 18 ितनीहरूले यस
कोठाका िभत्ताहरू धूपीका फल्याकहरूद्वारा ढाकेको िथयो िभत्ता
िदवालका कुन ैढुङ्गाहरू देिंखदनै िथए। ितनीहरूले देवदारूको
तकताहरूमा लौकाहरू अिन फूलहरू को िचत्रहरू कँुदेका िथए।

19 सुलेमानले मिन्दरको पछाडी तल गिहरो कोठा बनाए। यो कोठा
परमप्रभुको करारको सन्दकूको लािग िथयो। 20 यो कोठा 20 हात
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लामो, 20 हात चौंडा अिन 20 हात अग्लो िथयो। 21 सुलेमानले यस
कोठालाई शुद्ध सुनले ढाके उनले महा-पिवत्र स्थानको प्रवेश सामुन्ने,
सुनको साङ्गलीहरू लगाए। 22 मिन्दरको सब ैभाग सुनले ढाकेको िथयो।
महा-पिवत्र स्थान अिघको वेदी पिन सुन जिडएको िथयो।

23 कमीर्हरूले करूब स्वर्गदतूका मूिर्तहरूका पखेंटा समेत बनाएका
िथए। भद्राक्ष काठको मूिर्तहरू बनाएका िथए। यी करूब दतूहरूका
मूिर्तहरू महा-पिवत्र स्थानमा स्थापना गिरएका िथए। प्रत्येक स्वर्गदतूको
मूिर्त 10 हात अग्ला िथए। 24 दवु ैकरूब स्वगर्दतूहरू एउटै नापका िथए
अिन एकै प्रकारले बनाइएका िथए। प्रत्येक करूब स्वगर्दतूका दइुवटा
पखेंटा िथए। पखेंटा पाँच हात लामा िथए। एउटा पखेंटाको एक छेऊदेिख
अकोर् छेऊ 10 हात लामो िथयो। अिन प्रत्येक करूब स्वगर्दतू 10 हात
अग्लो िथए। 27 यी करूब स्वगर्दतूहरूलाई महा-पिवत्र स्थानमा स्थापना
गिरएको िथयो। ितनीहरूको पखेंटाले एका-अकार्को छेऊमा उिभएका
िथए। ितनीहरूको पखेंटाले एका अकार्लाई कोठाको माझमा स्पशर् गरकेो
िथयो। अरू दइु पखेंटाहरूले प्रत्येक िभत्तालाई स्पशर् गरकेो िथयो। 28

दइु करूब स्वगर्दतूहरूलाई सुनले जिडएको िथयो।
29 मुख्य र िभत्री कोठाको विरपिर िभत्ताहरूमा करूब स्वगर्दतू,

ताडको रूख अिन फूलहरूको िचत्र अिंकत गिरएको िथयो। 30 दवुै
कोठाको भुइमंा सुन जिडएको िथयो।

31 कमीर्हरूले भद्राक्ष काठको दइुवटा दलैो बनाएका िथए। ितनीहरूले
ती कोठाहरू महा-पिवत्र स्थानको प्रवेश-द्वारमा लगाएका िथए। दलैोको
चारिैतरको चौखट पाँचवटा बाहुले बनाइएको िथयो। 32 ितनीहरूले
दइुवटा दलैो भद्राक्ष काठको बनाएका िथए। कमीर्हरूले दलैोमा करूब
स्वगर्दतू, ताडको रूख अिन फूलहरू िचत्र अिङ्कत गरकेा िथए। तब
ितनीहरूले दलैोलाई सुनले मोर।े

33 ितनीहरूले प्रवेश-द्वारदेिख मुख्य कोठासम्म पिन दलैो बनाएका
िथए। ितनीहरूले एउटा चारकुने दलैोको चौखट बनाउनमा भद्राक्षको
काठ प्रयोग गर।े 34 तब ितनीहरूले ती दलैोहरू बनाउनमा सल्लाको
काठ प्रयोगगर।े त्यहाँ दइुवटा दलैाहरू िथए। प्रत्येक दलैोको दइुवटा
मोडहरू िथए। 35 ितनीहरूले दलैाहरूमा करूब स्वगर्दतू, ताडको रूख
अिन फूलहरूको िचत्रले सजाएका िथए। तब ितनीहरूले ितनलाई सुनले
ढाकेका िथए।

36 तब ितनीहरूले िभत्री आँगन बनाए। त्यस आँगनको विरपिर िभत्ता
बनाए। प्रत्येक िभत्ता तीन लहर काटेको ढुङ्गा अिन एक लहर धूपीको
काठद्वार बनाइएको िथयो।

37 ितनीहरूले मिन्दरको िनमार्ण कायर् बषर्को दोस्रो महीना िजब
मिहनामा शुरू गरकेा िथए। इस्राएलका राजाको रूपमा सुलेमानको चौथो
बषर् िबतेको िथयो। 38 मिन्दर बषर्को आठौं महीना बूलमा पूरा भयो। यो
समय सुलेमानले जनगण मािथ शासन गरकेो एघारौं बषर् िथयो। मिन्दरको
िनमार्ण कायर् पूरा हुनमा सात बषर् लाग्यो। मिन्दरको िनमार्ण योजना
अनुरूप न ैभयो।

सुलसुलेेमानकोमानको महलमहल

राजा सुलेमानले आफ्नो लािग एउटा महल बनाए। उसको
महल बनाउनका लािग 13 बषर् लाग्यो। 2 उनले “लबानोनको
वन” नाउँ भएको भवन बनाए। यो 100 हात लामो, 50 हात

7◌ा अिन 30 हात अग्लो िथयो। यसमा चार लहर देवदारका खाम्बाहरू
िथए। प्रत्येक खाम्बाको मािथ देवदारको मुकुट िथयो। 3 खाम्बाहरूको
लहरमािथ देवदारूका दलमीहरू िथए। ितनीहरूले देवदारूको
दलमीहरूको मािथ छानाका लािग देवदारूको तख्ता ठोकेका िथए।
खाम्बाको प्रत्येक खण्डमा 15 वटा दलमीहरू िथए। सब जम्मा 45 वटा
दलमीहरू त्यहाँ िथए। 4 त्यहाँ तीनलहर एकाआकार्मा फिर्कएका
ढोकाहरू िथए। 5 प्रत्येक छेऊमा तीनवटा दलैाहरू िथए। सब ैढोकाहरू
अिन चौखटहरू चारकुने िथए।

6 सुलेमानले “खाम्बाहरूद्वार मण्डप” पिन बनाए। यो 50 हात लामो
अिन 30 हात चौंडा िथयो। द्वार मण्डपको अिघ खाम्बाहरूमा आधािरत
छानो िथयो।

7 सुलेमानले एउटा िंसहासन कक्ष पिन बनाए जहाँ ितनी जनगणलाई
न्याय िदने गदर्थे। उनले त्यसको नाउँ “न्यायको कक्ष” राखेका िथए। त्यो
कोठा भुईदेंिख छानासम्म देवदारको काठ ठोिकएको िथयो।

8 सुलेमान बस्ने महल न्यायको कक्षको िभत्र िथयो। यो महल
न्यायको कक्ष जस्तैं बनाइएको िथयो। उनले यस्तैं प्रकारको घर आफ्नी
पत्नी, िमश्रका राजाकी छोरीका लािग बनाएका िथए।

9 यी सब ैभवनहरू बहुमूल्य ढुङ्गाका टुक्राद्वारा बनाइएका िथए। यी
ढुङ्गाहरू आराद्वारा चािहएको आकारमा कािटएका िथए। ितनीहरू अिघ
अिन पिछ कािटएका िथए। यी बहुमूल्य ढुङ्गाहरू जगदेिख िभत्ताको
मािथल्लो तहसम्म लगाइएका िथए। आँगनको विरपिरको िभत्तासम्म
बहुमूल्य ढुङ्गाका टुक्राद्वारा बनाइएका िथए। 10 जग ठूला-ठूला बहुमूल्य
ढुङ्गाहरूद्वारा स्थािपत गिरएको िथयो। केही ढुङ्गाहरू 10 हात लामा अिन
अरू 8 हात लामा िथए। 11 यी ढुङ्गाहरूको मािथ अरू बहुमूल्य ढुङ्गाहरू
अिन देवदारका बलाहरू िथए। 12 महलको आँगन, मिन्दरको आँगन
अिन मिन्दरको मण्डपको विरपिर िभत्ताहरू िथए। ती िभत्ताहरू तीन
लहर ढुङ्गा अिन एक लहर देवदारूका काठद्वारा मिन्दर िनिर्मत िथयो।

13 राजा सुलेमानले हीराम नाउँ भएको मािनसलाई एउटा सन्देश
सोरमा पठाए। सुलेमानले हीरामलाई यरूशलेम बोलाए। 14 हीरामकी
आमा नप्ताली कुल समूहको इस्राएली िथईन। उनका मृत िपता सोरका
िथए। हीराम काँसाका िजिनसहरू बनाउँथे। ितनी धेर ैन ैकुशल अिन
अनुभवी कारीगर िथए। यसकैारण राजा सुलेमानले आउने िनम्तो पठाए
अिन हीरामले स्वीकार गर।े यसकारण राजा सुलेमानले हीरामलाई
काँसाको कामको प्रमुख बनाए। हीरामले काँसाद्वारा बिनने सबै
िजिनसहरू बनाए।

15 हीरामले काँसाका दइुवटा खाम्बा बनाए। प्रत्येक खाम्बा 18 हात
लामो अिन 12 हात गोलो िथयो। खाम्बाहरू खोक्रा िथए अिन धातु तीन
इञ्च मोटो िथयो। 16 हीरामले दइुवटा काँसाका मुकुटहरू पिन बनाए जो
5 हात अग्ला िथए। हीरामले ती मुकुटहरू खाम्बाको मािथ राखे। 17 तब
उनले जालीहरू मुकुटहरू ढाक्न साङ्गलीहरू बनाए। उसले प्रत्येक
मुकुटमािथ सातवटा राखे। 18 त्यसपिछ उनले दारीम जस्तैं देिखने दइु
लहर अलकंरण बनाए। ितनीहरूले खाम्बाहरूको मािथ मुकुटलाई
ढाक्नका लािग प्रत्येक खाम्बाको जाली मािथ ती काँसाका दारीमलाई
सजाए। 19 खाम्बमािथ स्थािपत गिरएका खावाँशीरहरू 5 हात अल्गो
िथए त्यो फूलहरू झैं देिखन्थे। 20 मुकुटहरू खाम्बाहरूमािथ रािखएका
िथए। ितनीहरू सब ैबटुका जस्तो जालीको मािथ िथए। त्यस ठाउँमा
प्रत्येक मुकुट विरपिर 200 वटा दारीमहरू लहरहरू सजाएका िथए। 21

हीरामले ती दइु काँसाका खाम्बाहरूलाई मिन्दरको मण्डपमा स्थािपत
गरकेा िथए। एउटा खाँबो प्रवेश-द्वारको दिक्षणितर अिन अकोर् उत्तरितर
गािडएको िथयो। दिक्षणको खाँबोको नाउँ याकीन रािखयो। उत्तरको
खाम्बाको नाउँ बोआज रािखयो। 22 ितनीहरू फूल अकारका
मुकुटहरूलाई खाम्बाहरूको मािथ राखे। यस प्रकार दइुवटा खाम्बाको
काम िसध्याइएको िथयो।

23 तब हीरामले काँसाको गोलो खड्कँुलो बनाए। ितनीहरूले त्यस
खड्कँुलोको नाउँ “समुद्र” राखे। भाँडो 30 हात गोलो िथयो। यो 10 हात
चौंडा अिन 5 हात गिहरो िथयो। 24 खड्कँुलो (घ्याम्पा) बािहरी छेऊमा
एउटा घेरा िथयो। घेराको िकनारमा भाँडोको विरपिर काँसाको
लौकाहरूको दइु लहर िथयो। काँसाका लौकाहरू भाँडोको चारिैतर जो
रािखए एक टुक्रा घ्याम्पा सँग िथयो। 25 भाँडो 12 वटा काँसाका
साँढेहरूमािथ रािखएको िथयो। सब ै12 वटा साँढेहरू भाँडोको बािहर
हेिररहेका िथए। तीनवटाले उत्तर ितर हेरकेा िथए, तीनवटा पूवर्, तीनवटा
दिक्षण अिन तीनवटा पिश्चमितर हेरकेा िथए। 26 भाँडोको मोटाइ एक
िबत्ता मोटो िथयो। भाँडोको घेरो प्यालाको घेरो अथवा फूलका पत्रदल
जस्तैं िथयो। भाँडोमा 2,000 पाथी आँट्थ्यो।

27 तब हीरामले दशवटा काँसाको ठेलागाडाहरू बनाए। प्रत्येक 4 हात
लामो, 4 हात चौंडा अिन 3 हात अग्ला िथए। 28 ठेलागाडाहरू
चौखटमा चारकुने पाटा ठोकेर बनाइएका िथए। 29 ती लौका अिन
घेराहरूमािथ पाटा अिन चौखटहरूमा काँसाका िंसह, साँढे अिन करूब
स्वगर्दतूहरू कँुिदएका िथए मािथ अिन तल िंसगहरू र साँढेहरू फूलहरू
कँुदेर काँसालाई मातोर्लले िपटेर बनाएका िथए। 30 प्रत्येक ठेला-गाडीमा
चारवटा काँसाका चक्काहरू धुराहरू समेत िथए। कूनामा ठूलो भाँडोको
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आधारकालािग काँसाको टेकुआ बनाइएको िथयो। टेकुवाहरूमा
काँसालाई िपटेर बनाइएका फूलका आकारहरू िथए। 31 त्यहाँ बटुकाको
मिथल्लो खलु्ला भागको विरपिरको िनिम्त एउटा आधार िथयो, आधार एक
हात अग्लो अिन व्यासको खोल्ने डेढ हातहरू िथए। 32 चौखटको तल
चारवटा चक्काहरू िथए। चक्काहरू, डेढ हात व्यास भएका िथए।
चक्काहरूको माझ धुराहरू ठेलागाडासँग जोिडएको िथयो। 33 चक्काहरू
रथका चक्काहरू जस्तैं िथए। चक्काको जम्म ैिजिनस-धुरी, घेरो, डन्डीहरू
तथा धुराहरू काँसाको बनाइएको िथयो।

34 प्रत्येक ठेलागाडाको चार कुनामा चारवटा आधारहरू िथए।
ितनीहरू सब ैठेलागाडासँग जोिडएका िथए। 35 प्रत्येक ठेला
गाडाकोमािथ विरपिर आधा हात अग्लो गोलो घेरा िथयो। त्यसलाई एउटै
बनाउनलाई त्यो त्यसका आधारहरूिसत जोिडएको िथयो। 36

ठेलागाडाको बगल अिन चौखटमा करूब स्वगर्दतूहरू, िंसह अिन ताड़को
रूखहरूको काँसाको िचत्रहरू िथए। यी िचत्रहरू ठेलगाडीको सब ैठाउँमा
अिंकत गिरएका िथए जहाँ-जहाँ कोठाहरू िथए। ठेलागाडाको विरपिर
भएको चौखटमा फूलहरूका नक्सा कँुिदएका िथए। 37 हीरामले एकै
प्रकारका दशवटा ठेलागाडाहरू बनाए। प्रत्येक गाडा गलेको काँसाबाट
अिन ढालेर ेबनाएको िथयो। यसकारण सब ैगाडाहरू एउटै नाप अिन
आकारमा बनाएको िथयो।

38 हीरामले दशवटा बटुकाहरू पिन बनाए। दशवटा ठेलागाडा मध्ये
प्रत्येकका लािग एउटा बटुको िथयो। प्रत्येक बटुको चार हात चौंडा
िथयो। बटुकोमा लगभग 40 पाथी क्षमता िथयो। 39 हीरामले मिन्दरको
दिक्षणितर पाँचवटा अिन उत्तरितर अरू पाँचवटा ठेलागाडीहरू स्थािपत
गरकेा िथए। 40 हीरामले भाँडाहरू, बेल्चा अिन स-साना बटुकाहरू
बनाए। हीरामले सब ैिजिनसहरू राजा सुलेमानले मागे अनुसार बनाए।
परमप्रभुकोको मिन्दरका लािग हीरामले बनाएका सामानहरूको सूची
यस्तो छः

2 खाम्बाहरू;
खाम्बाहरूको मािथ बटुका जस्ता 2 मुकुटहरू;
विरपिर ढाक्ने जालीहरू;
2 जालीका लािग 400 वटा दारीमहरू;
खाम्बाहरूको मािथ दइुवटा बटुकाहरूलाई ढाक्ने प्रत्येक जालीका
दइुलहर दारीमहरू िथए।
प्रत्येक ठेलागाडामा बटुका भएको 10 ठेलागाडाहरू;
तल बाह्रवटा साँढेहरू मािथ ठूलो भाँडो;
भाँडाहरू, स-साना बेल्चाहरू, स साना बटुकाहरू;
अिन सब ैभाँडा-कँुडाहरू परमप्रभुको मिन्दरकालािग।
हीरामले यी सब ैसामानहरू राजा सुलेमानले चाहे अनुसार न ैबनाए।

ितनीहरू सब ैपािलस लगाएको काँसाको बनाइएका िथए। 46 सुलेमानले
यी चीजहरू बनाउनमा प्रयोगगिरएको काँसा किहले पिन जोखेनन्।
जोख्नु उिचत िथएन। यस कारण काँसाको सम्पूणर् ओजन थाह भएन।
राजाले यी चीजहरू सुक्कोत र शरतानबीच यदर्न नदीको छेऊमा बनाउने
आदेश िदएका िथए। ितनीहरूले यी िजिनसहरू काँसा गलाएर अिन
भूईमंा बनाइएको साँचोमा ढालेर बनाए।

48 सुलेमानले धेर ैसुनका सामानहरू मिन्दरका लािग बनाउने आदेश
पिन िदए। सुलेमानले मिन्दरका लािग सुनद्वारा बनाउन लगाएका
सामानहरू यी हुन्;
सुनको वेदी; सुनको टेबल,
परमेश्वरलाई चढाइएको िवशेष रोटी यहाँ रािखन्थ्यो।
सुनको सामादान (महापिवत्र स्थानको अिघ उत्तरितर पाँचवटा अिन
दिक्षणितर पाँचवटा िथए);
सुनका फूलहरू, िदयोहरू अिन िचम्टाहरू;
शुद्ध सुनका कचौराहरू, बाती िछमल्ने कैं चीहरू, स-साना कचौराहरू,
थालहरू अिन कोइला बोक्ने धूपौराहरू;
मुख्य कक्षका दलैाहरूका लािग तथा िभत्री कोठा (अित पिवत्रस्थल)
को दलैाहरूका लािग सुनका कब्जाहरू बनाए।
51 यस प्रकार राजा सुलेमानले परमप्रभुको मिन्दरका लािग आफूले

चाहे अनुरूप काम पूरा गर।े तब राजा सुलेमानले ती सब ैिजिनसहरू
जम्मा गर ेजो उनका िपता दाऊदले यस उदेश्यका लािग जोगाएर

राखेका िथए। उनले यी िचजहरू मिन्दरमा ल्याए। उनले चाँदी र सुन
परमप्रभुको मिन्दरको भण्डारमा थन्काए।

मिन्दरमामिन्दरमा करारकोकरारको सन्दसन्दूकूक

त्यसपिछ राजा सुलेमानले इस्राएलका बूढा-प्रधानहरू, िविभन्न
कुल-वंशका प्रमुखहरू, र इस्राएलका कुल-वंशहरूका
अगुवाहरूलाई बोलाए। उनले ितनीहरूलाई यरूशलेममा

आउने आदेश िदए। सुलेमानले परमप्रभुको करारको सन्दकूलाई
दाऊदको शहरबाट जसलाई िसयोन पिन भिनन्थ्यो, ल्याउन चाहन्थे। 2

यसकारण सब ैइस्राएलका मािनसहरू बषर्को सातौं महीनामा त्यसको
महीनाको चाडको समयमा मािनसहरू सुलेमानिसत भेला हुन्थे।

3 इस्राएलका सब ैबूढा प्रधानहरू त्यस ठाउँमा पुगे। तब
पूजाहारीहरूले पिवत्र सन्दकू उठाए। 4 ितनीहरूले भेट हुने पाल अिन
पालमा रहेका सब ैपिवत्र चीज-बीजहरू समेत परमप्रभुको पिवत्र सन्दकू
िसत बोके। लेवीकुहरूले यी सामानहरू बोक्नमा पूजाहारीलाई सघाए।
5 राजा सुलेमान अिन इस्राएलका सारा समुदाय करारको सम्झौता
सन्दकू अिघ भेला भए। ितनीहरूले धेर ैबिलहरू चढाए। ितनीहरूले यित
धेर ैभेंडाहरू अिन पशुहरू मार,े कुन ैमािनसले गन्ती गनर् सकेन। 6 तब
पूजाहारीहरूले परमप्रभुकोको करारको सन्दकूलाई यथा स्थानमा
स्थािपत गर।े यो ठाउँ मिन्दरमा महा-पिवत्र स्थानको िभत्र िथयो।
करारको सन्दकूलाई करूब स्वगर्दतूहरूको पखेंटाको तल स्थािपत
गिरयो। 7 करूब स्वगर्दतूहरूका पखेंटा पिवत्र सन्दकू मािथ िंफिजएका
िथए। ितनीहरूले पिवत्र सन्दकू अिन यसको खाम्बाहरूलाई ढािक िदए।
8 यी थाम्ने खाम्बाहरू धेर ैलामा िथए। अित पिवत्र स्थानको अिघ
उिभने कुन ैमािनसले खाम्बाहरूको छेऊ देख्न सकथ्यो। तर बािहरबाट
कुनपैिन मािनसले ितनीहरूलाई देख्न सक्दनै िथए। खाम्बाहरू आज
पिन त्यहाँ छन्। 9 पिवत्र सन्दकू िभत्र मात्र दइुवटा ढुङ्गाका पाटीहरू
िथए। यी पाटीहरू ितन ैिथए जसलाई मोशाले होरबे नाउँ भएको ठाउँमा
पिवत्र सन्दकूिभत्र राखेका िथए। होरबे त्यो ठाउँ िथयो जहाँ परमप्रभुले
इस्राएलका मािनसहरूसँग ितनीहरू िमश्रबाट बािहर िनस्केपिछ करार
बाँध्नुभएको िथयो

10 पूजाहारीहरूले पिवत्र सन्दकूलाई अित पिवत्र स्थानमा स्थािपत
गर।े जब पूजाहारीहरू पिवत्र स्थानबाट बािहर आए, परमेश्वरको मिन्दरमा
बादल भिरयो। 11 पूजाहारीहरूले आफ्नो काम िनरन्तर गनर् सकेनन्
िकनभने मिन्दर परमेश्वरको मिहमाले भिरयो। 12 तब सुलेमानले भनेः
“परमप्रभुले अकाशमा चम्काउँन घाम बनाउनुभयो,
तर उहाँले कालो बादलमा बस्न मन पराउनुभयो।

13 मलेै ितम्रो लािग अचम्मको मिन्दर बनाएँ,
एउटा ठाउँ, जहाँ ितमी सधैँ बस्ने छौ।”
14 इस्राएलका सब ैमािनसहरू त्यहाँ उिभएका िथए। यसथर् राजा

सुलेमान ितनीहरूितर फिर्कए अिन परमेश्वरलाई ितनीहरूका लािग
आशीवार्द िदने िबन्ती गर।े 15 तब राजा सुलेमानले भने,
“परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको प्रशसंा होस्। उहाँले परमप्रभुले
भन्नुभयो उहाँले मेरो िपतासँग प्रितज्ञा गनर् ु भएको पूरा गनर् ु भयो। 16 ‘मैंले
इस्राएलका मािनसहरूलाई िमश्रबाट ल्याएको िदनदेिख अिहले सम्म मेरै
सत्कारमा मिन्दर िनमार्ण गनर्का लािग इस्राएलको पिरवार समूहहरूबाट
कुन ैशहरलाई छानेको िथइन। तर इस्राएलका मािनसहरूमािथ शासन
गनर्का लािग मलेै दाऊदलाई मन पराएको छु।’
17 “मेरा िपता दाऊदले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको सत्कार गनर्का
लािग एउटा मिन्दर बनाउन साह्रै न ैचाहेका िथए। 18 तर परमप्रभुले मेरा
िपता दाऊदलाई भन्नु भएको िथयो, ‘म जान्दछु, मेरो सत्कारका लािग
ितमी एउटा मिन्दर बनाउन साह्रै न ैइच्छुक छौ, अिन यो राम्रो कायर् हो,
ितमी मेरो मिन्दर बनाउन चाहन्छौ। 19 तर ितमी न ैत्यो मािनस होइनौ
जसलाई मलेै मिन्दर बनाउनका लािग रोजेको छु। ितम्रो छोराले मेरो
मिन्दर बनाउने छ!’
20 “यसकारण परमप्रभुले त्यो प्रितज्ञा पूरा गनर् ु भएको छ, जो उहाँले
िदनुभएको िथयो। अिहले म मेरा िपता दाऊदको ठाउँमा राजा छु। अब म
परमप्रभुले भन्नुभए जस्तैं इस्राएलका मािनसहरू मािथ शासन गनेर् छु।
परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको लािग मलेै मिन्दरको िनमार्ण गरें। 21
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मैंले मिन्दरमा पिवत्र सन्दकूका लािग एउटा ठाउँ बनाएँ। पिवत्र
सन्दकूिभत्र परमप्रभुले हाम्रा पुखार्हरूिसत गनर् ुभएको करार-पत्र छ।
परमप्रभुले जब करार गनर् ुभयो तब उहाँले हाम्रा पुखार्हरूलाई िमश्रबाट
बािहर िनकाल्नु भयो।”

22 तब सुलेमान परमप्रभुको वेदी अिघ उिभए। सब ैमािनसहरू उनको
अिघ उिभएका िथए। राजा सुलेमानले आफ्नो हात िंफजाए अिन
अकाशितर हेररे। 23 उनले भनेः
“परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर, अकाश अथवा धतीर्मा तपाई ंजस्तो अरू
कुन ैपरमेश्वर छैन। तपाईलें आफ्ना भक्तहरूसँग करार गनर् ुभएको छ
िकनभने तपाई ंउनीहरूलाई प्रेम गनर् ु हुन्छ तपाई ंआफ्नो वचनलाई पूरा
गनर् ुहुन्छ तपाई ंतपाईकंो अनुशरण गनेर् मािनसहरूका लािग दयालु अिन
साँचो हुनुहुन्छ। 24 तपाईलें आफ्ना सेवक, मेरा िपता दाऊदसँग प्रितज्ञा
गनर् ु भएको िथयो तपाईलें आफ्नो प्रितज्ञा पूरा गनर् ुभयो तपाईलें प्रितज्ञा
आफ्न ैमुखबाट गनर् ु भएको िथयो। अिन आफ्नो िवशाल शिक्तको बलमा
तपाईलें आफ्नो प्रितज्ञालाई आज सत्य सािबत गनर् ुभयो। 25 अब, हे
परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर, तपाईलें आफ्ना सेवक तथा मेरा िपता
दाऊदसँग गरकेो अकोर् प्रितज्ञा पूरा गनर् ुहोस्। तपाईलें भन्नुभएको िथयो,
‘दाऊद, ितम्रा छोराहरूले ध्यानसँग मेरा आज्ञा पालन गरून् जसरी
ितमीले गरकेा िथयौ। यिद ितनीहरूले यसो गर ेभने ितम्रा वंशबाट कसलेै
सधैँन ैइस्राएलका मािनसहरूमािथ शासन गनेर् छ।’ 26 अिन फेिर, हे,
परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर, म तपाईलंाई मेरा िपतासँग गरकेो
प्रितज्ञालाई िनरन्तर राख्न अनुरोध गदर्छु।
27 “तर, मेरा परमेश्वर! तपाई ंसाँच्चै पृथ्वीमािथ बास गनर् ु हुन्छ? सम्पूणर्
अकाश अिन स्वगर्को सवोर्च्च स्थानले पिन तपाईलंाई राख्न सक्दनै। तब
मैंले बनाएको यस घरले तपाईलंाई कसरी राख्न सक्छ? 28 तर कृपया
मेरा प्रथर्ना अिन मेरो अनुरोध सुनी िदनुहोस्। म तपाईकंो सेवक हँु अिन
तपाई ंमेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो यो प्राथर्ना सुनीिदनु होस्। आज
तपाईसँंग प्राथर्ना गिररहेको छु। 29 िवगतमा तपाईलें भन्नु भएको िथयो,
‘मेरो सत्कार गिरनेछ।’ यस कारण यस मिन्दरलाई रात-िदन हेनर् ुहोस्।
यस मिन्दरमा गरकेो प्राथर्ना सुनीिदनुहोस्। 30 परमप्रभु, म अिन
तपाईकंा मािनसहरू यस ठाउँमा आउने छौं अिन तपाईमंा प्राथर्ना गनेर्
छौं। कृपया प्राथर्ना सुनी िदनुहोस्! हामी जान्दछौं, तपाई ंस्वगर्मा बस्नु
हुन्छ। हामी हाम्रो प्राथर्ना सुनीिदने अिन हामीलाई क्षमा गनर् अनुरोध
गदर्छौं।
31 “यिद एउटा मािनसले अकोर् व्यिक्तको िवरूद्ध पापहरू गयोर् भने,
उसलाई यहाँ वेदीमा ल्याईन्छ। यिद त्यो मािनस दोषी छैन भने, तब
उसले उसलाई िनदोर्ष छु भिन शपथ खान लगाउनेछु। 32 तब स्वगर्मा
उसलाई सुन्नुहोस् अिन उसप्रित न्याय गनर् ुहोस्। यिद मािनस दोषी छ भने
उसलाई कृपा गररे दोषी देखाउनुहोस्। अिन यिद मािनस िनदोर्ष छ भने
कृपया उसलाई िनदोर्ष भएको देखाउनु होस्।
33 “किहले काँही तपाईकंा मािनसहरूले तपाईकंो िवरूद्धमा पाप कायर्
गर ेभने उनका शत्रुहरूले उनीहरूलाई परास्त गछर्न्। तब मािनसहरू
तपाईिंतर फिर्कन्छन् अिन तपाईमंा प्राथर्ना गनेर्छन्। मािनसहरूले यस
मिन्दरमा न ैतपाईकंो प्राथर्ना गनेर्छन्। 34 कृपया उनीहरूलाई स्वगर्बाट
सुिन िदनुहोस्। तपाईकंो मािनसहरूको पापलाई क्षमा गिर िदनुहोस् अिन
ितनीहरूलाई आफ्नो धतीर् फेिर प्राप्त गनर् िदनुहोस्। तपाईलें यो धतीर्
उनका पुखार्हरूलाई िदनु भएको िथयो।
35 “किहले काँही ितनीहरू तपाईकंो िवरूद्धमा पापकायर् गछर्न् अिन
तपाईलें ितनीहरूको धतीर्मा पानी पनर् न ैबन्द गरी िदनुहुन्छ। तब ितनी
यस ठाउँितर फकेर् र प्राथर्ना गनेर्छन् अिन तपाईकंो नाउँको स्तुित
गनेर्छन्। तपाईलें ितनीहरूलाई दःुख िदनुहुन्छ अिन ितनीहरू आफ्नो
पाप कायर्का लािग अफशोच गनेर्छन्। 36 यसथर् कृपया स्वगर्मा नै
ितनीहरूको प्राथर्ना सुिन िदनुहोस्। तब हाम्रो पाप क्षमा गनर् ुहोस्।
मािनसहरूलाई सही बाटोमा िहँड्ने ज्ञान िदनुहोस्। तब, हे परमप्रभु
ितनीहरूलाई िदएको धतीर्मा पानी पानर् ुहोस्।
37 “धतीर् साह्रै न ैसुख्खा हुनसक्छ अिन यसमा कुन ैअन्न उिम्रने छैन।
अथवा जनसाधारणमा महामारी िंफिजन सक्छ। हुन सक्छ, फल्द ैगरकेो
सब ैअन्नहरू कीराहरूद्वारा नष्ट हुनेछ। हाम्रा मािनसमािथ केही
शहरहरूमा ितनका शत्रुहरूद्वारा आक्रामण हुनेछ। अथवा हाम्रा धेरै
मािनसहरू बीमार हुनेछन्। 38 जब यस मध्ये कुन ैएउटा घटना घट्छ

अिन जब एउटा व्यिक्त अथवा इस्राएलीहरूले ितनीहरूको पापहरूको
क्षमा माग्छ अिन ितनीहरूले यस मिन्दरबाट तपाईकंहाँ हात उठाउँछ।
39 तपाईलें आफ्नो वासस्थान स्वगर्बाट कृपया उसको प्राथर्ना सुिनिदनु
होस्। मािनसहरूको मनिभत्रके छ। तपाईलें मात्र जान्नुहुन्छ। यसकारण
प्रत्येक मािनसिसत उसले गरकेा कायर् अनुसार व्यवहार गनर् ुहोस्। 40

यस्तो गरी िदनु होस् जसले गदार् तपाईकंा मािनसहरू जितन्जेलस बाँच्ने
छन् त्यितन्जेल डराउने गछर्न्, जबसम्म तपाईलें हाम्रा जो िपता-
पुखार्हरूलाई िदनभएको भूिममा ितनीहरूलाई बस्न िदनु हुनेछ।
41 “अरू ठाऊँका मािनसहरूले तपाईकंो महानता र क्षमताको िवषयमा
सुन्नेछन्। ितनीहरू टाढा-टाढाबाट यस मिन्दरमा प्राथर्ना गनर् आउने छन्।
43 स्वगर्को आफ्न ैवासस्थानबाट ितनीहरूको प्राथर्ना सुिन िदनुहोस्।
कृपया अरू ठाऊँका मािनसहरूले भनेको कुरा िवचार गिरिदनुहोस्। तब
ती मािनसहरू डराउने छन अिन इस्राएलका मािनस सरह तपाईकंो
आदर गनेर्छन्। तब सब ैठाऊँका मािनसहरूले जान्नेछन्, मैंले तपाईकंो
सम्मानमा यो मिन्दर बनाएँ।
44 “किहले-कािहँ तपाई ंआफ्ना भक्तजनलाई ितनीहरूका शत्रुहरूको
िवरूद्धमा यदु्ध गनेर् आदेश िदनुहुन्छ। तब तपाईकंा मािनसहरू यस
शहरितर बढ्ने छन् जुन तपाईलें चुन्नुभएको िथयो अिन मैंले तपाईकंो
सम्मानमा यस मिन्दरको िनमार्ण गरकेो छु। ितनीहरू तपाईमंा प्राथर्ना
गनेर्छन्। 45 त्यस समयमा स्वगर्को आफ्न ैवासस्थानबाट ितनीहरूको
प्राथर्ना सुिन िदनुहोस् अिन ितनीहरूलाई सहायता गनर् ुहोस्।
46 “तपाईकंा मािनसहरूले तपाईकंा िवरूद्धमा पाप गनेर्छन्। म यो
जान्दछु िकनभने प्रत्येक मािनसले पाप गछर् । तब ितनीहरूसँग तपाई ं
क्रोिधत हुनुहुनेछ र तपाईकंो क्रोधद्वारा। तपाईलें ितनका शत्रुहरूलाई
ितनीहरूमािथ िवजय हािसल गराउनु हुनेछ। ितनीहरूका शत्रुहरूले
ितनीहरूलाई बन्दी बनाउने छन् अिन टाढा नजीक कतैं अकोर् जग्गामा
राख्नेछन्। 47 त्यस टाढाको ठाऊँमा तपाईकंा मािनसहरूले के भयो
भनी सोच्ने छन्। आफ्नो पाप कायर्का लािग ितनीहरू क्षमा-याचना
गनेर्छन् अिन तपाईमंा प्राथर्ना गनेर्छन्। ितनीहरू भन्ने छन्, ‘हामीले पाप
गरकेा छौं अिन भूल गरकेा छौं।’ 48 ितनीहरू ती टाढा ठाऊँमा कैदी
हुनेछन्। तर यिद ितनीहरू कैदीमा हँुदा सम्पूणर् हृदयले तपाई ंकहाँ
आउँछन् अिन ितनीहरू तपाईकंो भूिमलाई हेदैर् प्राथर्ना गछर्न जुन
तपाईलें ितनीहरूका िपता-पूखार्लाई िदनु भएको िथयो। यस शहरलाई
तपाईलें चुन्नु भएको िथयो अिन यो मिन्दर तफर्  जुन मलेै तपाईकंो
सम्मान मा बनाए। 49 तपाईलें ितनीहरूलाई तपाईकंो िनवास स्थान
स्वगर्बाट सुिन िदनुहोस् अिन ितनीहरूिसत राम्रो व्यवहार गनर् ुहोस्। 50

तपाईकंा मािनसहरूका सब ैपाप क्षमा गिरिदनुहोस्। अिन तपाईकंो
िवरूद्धमा गरकेो पाप क्षमादान िदनुहोस्। ितनीहरूका शत्रुहरूलाई
ितनीहरूप्रित दयालु बनाइ िदनु होस्। 51 सम्झना रहोस, ितनीहरू
तपाईकैं जाित हुन्। सम्झना रहोस, ितनीहरूलाई तपाईलें न ैिमश्रबाट
ल्याउनु भएको हो। यसो गररे ितनीहरूलाई तपाईलें बलेको आगोबाट
बचाउनु भएको िथयो।
52 “हे परमप्रभु परमेश्वर, कृपया मेरो प्राथर्ना सुिनिदनु होस् अिन
इस्राएलका आफ्ना मािनसहरूको प्राथर्ना सुिनिदनु होस्। ितनीहरूको
प्राथर्ना कुन ैपिन बेला सुिनिदनुहोस् जब ितनीहरू सहायताका लािग
तपाईसँंग िबन्ती गछर्न्। 53 तपाईलें ितनीहरूलाई पृथ्वीका सबै
मािनसहरूबाट आफ्ना िवशेष मािनसहरूको रूपमा चुन्नुभएको छ।
परमप्रभु तपाईलें हाम्रो लािग यस्तो गनेर्छु भनी वचन िदनुभएको िथयो।
तपाईलें आफ्नो सेवक मोशालाई िमश्रबाट हाम्रा पुखार्हरूलाई ल्याउनमा
प्रयोगगनर् ु भएको िथयो।”

54 सुलेमानले परमेश्वरसँग त्यो प्राथर्ना गर।े उनले वेदीको अिघ घँुडा
टेकेका िथए। सुलेमानले आफ्नो पाखरुा स्वगर्ितर उठाएर प्राथर्ना गर।े
तब सुलेमानले प्राथर्ना िसध्याए अिन उिभए। 55 तब उनले परमेश्वरसँग
ठूलो स्वरमा इस्राएलका मािनसहरूलाई आशीष िदने िबन्ती गर।े
सुलेमानले भनेः
56 “परमेश्वरको स्तुित गर! उहाँले इस्राएलका आफ्ना मािनसहरूलाई
शािन्त िदने प्रितज्ञा गनर् ुभएको छ। अिन उहाँले हामीलाई शािन्त
िदनुभएको छ! परमप्रभुले आफ्नो सेवक मोशालाई प्रयोग गनर् ु भएको
िथयो अिन इस्राएलका मािनसहरूलाई धेर ैराम्रा-राम्रा प्रितज्ञा गनर् ु भएको
िथयो। अिन परमप्रभुले आफ्नो प्रत्येक प्रितज्ञालाई पूरा गनर् ु भएको छ!
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57 म प्राथर्नागछुर् , परमेश्वर सधैँ हामीसँग हुनुहुनेछ जसरी उहाँ हाम्रा
पुखार्हरूसँग हुनुहुन्थ्यो। म प्राथर्नागछुर् , परमप्रभुले किहलेपिन हामीलाई
छोड्नुहुनेछैन। 58 म प्राथर्नागछुर्  हामी उहाँितर फकर् नेछौं अिन उहाँको
अनुशरण गनेर्छौं। तब हामी ती सब ैऐन, िनणर्य र आदेशहरू पालन गनेर्
छौं जो उहाँले हाम्रा पुखार्हरूलाई िदनुभएको िथयो। 59 म आशा गछुर् ,
हाम्रा परमप्रभुले सधैँ न ैयो प्राथर्ना सम्झना गनर् ुहुनेछ जुन मैंले चढाएको
छु। म प्राथर्ना गछुर् , परमप्रभुले आफ्नो सेवक राजा अिन इस्राएलका
मािनसहरूका लािग यी सब ैकामहरू गनर् ुहुनेछ। म प्राथर्ना गछुर्  उहाँले यो
काम प्रत्येक िदन गनर् ु हुनेछ। 60 (जब परमप्रभुले यी कायर्हरू गनर् ु
हुनेछ।) तब संसारका सब ैमािनसहरूले जान्नेछन हाम्रा परमप्रभु न ैसत्य
परमेश्वर हुनुहुन्छ। 61 सब ैमािनसहरूले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर प्रित भक्त
र सत्य हुनुपछर् । ितमीले सधैँ न ैउहाँको िविध-िवधान र आदेशहरू
अनुशरण र पालन गनर् ुपछर् । ितमीले भिवष्यमा पिन िनयिमत रूपमा िनयम
पालन गनर् ुपछर्  जस्तो अिहले गदैर्छौं।”

62 तब राजा सुलेमान अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरूले उनीसँगै
परमप्रभुलाई बिल चढाए। 63 सुलेमानले 22,000 साँढे अिन
1,20,000 भेंडाहरू बिल चढाए। यी सब ैमेलबिल भेंट बिल िथए। यस
प्रकार इस्राएलका राजा अिन मािनसहरूले परमप्रभुलाई मिन्दर समपर्ण
गर।े

64 त्यस िदन राजा सुलेमानले मिन्दर अिघको आँगन पिन समपर्ण
गर।े उनले होमबिल, अन्नबिल अिन पशुहरूको बोसो चढाए जुन मेलबिल
समपर्ण िथयो। राजा सुलेमानले यी बिल अिन भेंटीहरू आँगनमा चढाए।
उनले यसो गर ेिकनभने िभत्र परमप्रभुको अिघ बनाइएको काँसाको
वेदीमा यी सब ैचीजहरू अटाऊँदनै िथयो।

65 यसकारण यस प्रकार राजा सुलेमान अिन इस्राएलका सबै
मािनसहरूले त्यस समयमा चाड मनाए। सम्पूणर् इस्राएलीहरू उत्तरमा
हमात पासदेिख िमश्र नदीको सीमानहरूसम्म त्यहाँ िथए। त्यहाँ एउटा
ठूलो मािनसहरूको िभड िथयो। ितनीहरू परमप्रभुको सामुने जम्मा
भएका िथए। तब ितनीहरू अझ ैसात िदनसम्म त्यहाँ बसे। ितनीहरूले
सबजैम्मा 14 िदन चाड मनाए। 66 अकोर् िदन सुलेमानले
मािनसहरूलाई घर फिर्कने आदेश िदए। ितनीहरू सबलेै राजालाई
धन्यवाद िदए अिन सब ैखशुी मनाउँद ैघर फिर्कए। ितनीहरू खशुी िथए
िकनभने परमप्रभुले उहाँको सेवक दाऊद र इस्राएलका सबै
मािनसहरूका िनिम्त यी सब ैराम्रो कायर्हरू गनर् ु भएको िथयो।

परमपरमेेश्वरश्वर सुलसुलेेमानमान कहाँकहा ँफफेेिरिर आउआउँँननु ुहहुुन्छन्छ

यस प्रकार सुलेमानले परमप्रभुको मिन्दर अिन आफ्नो
महलको िनमार्ण कायर् पूरा गर।े सुलेमानले ती सब ैचीजहरू
बनाए जो उनी बनाउन चाहन्थे। 2 तब परमप्रभु सुलेमानको

सामु त्यसरी न ैफेिर प्रकट हुनु भयो जसरी यस अिघ िगबोनमा प्रकट हुन
भएको िथयो। 3 परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयोः
“मलेै ितम्रो प्राथर्ना सुनें। मलेै ती कुराहरू सुनें जुन ितमीले मलाई गनेर्
िबन्ती गरकेा िथयौ। ितमीले यो मिन्दर बनायौ। अिन मलेै यसलाई पिवत्र
स्थल बनाएँ। यसकारण मेरो त्यहाँ सदा-सवर्दा सत्कार हुनेछ। मैं
यसकोमािथ नजर राख्नेछु अिन यसको िवषयमा सधैँ िवचार राख्ने छु।
4 ितमीले मेरो सेवा त्यसरी न ैगर जसरी ितम्रा िपता दाऊदले गरकेा
िथए। उिन असल र ईमान्दारी िथए र ितमीले मलेै आज्ञा गरकेा सब ैकुरा
मानेर मेरा िविध-िवधानहरू पालन गनैर् पछर् । 5 यिद ितमीले यी सब
कामहरू गयौर् भने म ितम्रो पिरवारबाट एक जनालाई सधैँ इस्राएलको
राजा बनाउँनेछु भनी बचन िदन्छु। मलेै ितम्रा िपता दाऊदसँग यस्तैं
प्रितज्ञा गरकेो िथएँ। मलेै उनलाई भनेको िथएँ, इस्राएलको शासन ितम्रो
सन्तानहरूबाट एक जनाले चलाउने छ।
6 “तर यिद ितमी अथवा ितम्रा सन्तानले मेरो अनुशरण गनर् छोडेमा
अिन िनयम र आदेश पालन नगर ेजो मलेै ितमीलाई िदएको छु अिन यिद
ितमीले अकैर्  देवताहरूको पूजा र प्राथर्ना गनर् थाल्यौ भने, 7 तब म
इस्राएललाई त्यो भूिम छोड्न वाध्य गराउने छु जुन मलेै ितनीहरूलाई
िदएको िथएँ, अिन त्यो अरू मािनसहरूका लािग इस्राएल एउटा
उदाहरण हुनेछ। अरू मािनसहरू इस्राएलमािथ हाँसो गनेर्छन्। मलेै
मिन्दरलाई पिवत्र बनाएको छु अिन यो त्यो ठाऊँ हो जहाँ मािनसहरूले

मेरो उपासना गछर्न तर यिद ितमीले मेरो अनुशरण गदैर्नौ भने म यसलाई
ध्वंस पानेर्छु। 8 यो मिन्दर ध्वंस हुनेछ। प्रत्येक मािनस जो यसलाई
हेनेर्छ, आश्चयर् चिकत हुनेछ। ितनीहरूले सोध्ने छन्, ‘परमप्रभुले यो
मिन्दर र भूिम प्रित यस्तो भयकंर कायर् िकन गनर् ु भयो?’ 9 अरू
मािनसहरूले जवाफ िदनेछन्, ‘यस्तो िकन भयो भने ितनीहरूले परमप्रभु
आफ्नो परमेश्वरलाई त्यागेका िथए। उनले आफ्ना पुखार्हरूलाई
िमश्रबािहर ल्याएका िथए। तर ितनीहरूले अरू न ैदेवताहरूका अनुशरण
गनेर् िनणर्य िलए। ितनीहरू ती देवताहरूको पूजा र सेवा गनर् थाले।
यसकारणले गदार् परमप्रभुले यी सब ैनराम्रा कायर्हरू ितनीहरूका लािग
गिरिदनु भयो।’”

10 परमप्रभुको मिन्दर अिन राजाको महल बनाउनलाई राजा
सुलेमानलाई बीस बषर् लाग्यो। 11 अिन बीस बषर्पिछ राजा सुलेमानले
सोरका राजा हीरामलाई गालीलमा 20 वटा शहरहरू िदए। सुलेमानले
राजा हीरामलाई यी शहरहरू िदए िकनभने हीरामले सुलेमानलाई मिन्दर
र महल बनाउनमा सघाउ पुयार्एका िथए। हीरामले सुलेमानालाई सबै
धूपी र सल्लाका रूख अिन सुन िदएका िथए जो सुलेमानले मागेका िथए।
12 यसथर् हीरामले सोरबाट शहरहरू हेर्नर् यात्रा शुरू गर ेजो सुलेमानले
िदएका िथए। जब उनले ती शहरहरू देखे, उनी खशुी भएनन्। 13 उसले
राजालाई भने, “मेरा िप्रय भाइ, के यही शहरहरू तपाईलें िदनु भएको?”
राजा हीरामले त्यस के्षत्रको नाउँ काबूल राखे अिन त्यो के्षत्रलाई आज
पिन काबूल भिनन्छ। 14 हीरामले मिन्दर िनमार्णमा काम लगाउन राजा
सुलेमानलाई 120 तोडा सुन पठाएका िथए।

15 राजा सुलेमानले दासहरूलाई उसको महल र मिन्दर बनाउने
काममा वाध्य गराएका िथए। तब उसले ती दासहरूलाई अरू धेरै
सामानरू बनाउने काममा लगए। उनले िमलो िनमार्ण गर।े उनले
यरूशलेमको विरपिर पखार्ल पिन िनमार्ण गर।े तब उनले हासोर, मिगद्दो
अिन गेसेर शहरहरू फेिर बनाए।

16 कुन ैसमय िमश्रका राजाले गेसेर शहर मािथ आक्रामण गरकेा िथए
यसलाई भस्म पारकेा िथए। उनले कनानी मािनसहरूलाई मार ेजो त्यहाँ
बस्ने गदर्थे। सुलेमानले िफरऊनकी छोरीसँग िववाह गर।े यस कारण
िफरऊनले त्यो शहर सुलेमानलाई िववाहको दाईजोको रूपमा िदए। 17

सुलेमानले त्यो शहर फेिर बनाए। सुलेमानले तल्लो बेत-हेरोन पिन बनाए।
18 राजा सुलेमानले यहूदा मरुभूिममा बालात र तामार शहर पिन बनाए।
19 राजा सुलेमानले ती शहरहरू पिन बनाए जहाँ अन्न र चीजहरू
राख्नेगर ेअिन उनले आफ्ना रथ अिन घोडाहरूका लािग ठाउँ बनाए।
राजा सुलेमानले धेर ैचीजहरू बनाए जो उनले यरूशलेम, लबानोन अिन
अन्य आफूद्वारा शािसत ठाउँहरूमा चाहेका िथए।

20 ती ठाउँहरूमा जो मािनसहरू िथए ितनीहरू इस्राएली िथएनन्। ती
मािनसहरू एमोरी, िहत्ती, पिरज्जी, िहब्बी अिन यबूसी िथए। 21

इस्राएलीहरू ती मािनसहरूलाई सवर्नाश पानर् योग्य भएनन्। तर
सुलेमानले ितनीहरूलाई दासको रूपमा काम गनर् वाध्य गराए। ितनीहरू
अझ ैपिन दास न ैछन्। 22 सुलेमानले कुन ैइस्राएलीलाई उनको दास
हुन वाध्य गराएनन्। इस्राएलका मािनसहरू सिैनक, सरकारी
अिधकारीहरू, कप्तान अिन रथका सेनापित र चालक िथए। 23

सुलेमानका योजनाहरूमा 550 पयर्वेक्षकहरू िथए। ितनीहरू मािनसहरू
हतार्-कतार् िथए जो काम गदर्थे।

24 िफरऊनकी छोरी दाऊदको शहरबाट महलमा पुगी जो सुलेमानले
उनकै लािग बनाएका िथए। तब उनले िमल्लो िनमार्ण गर।े

25 सुलेमान बषर्को तीन पटक वेदीमा होमबिल र मेलबिल चढाउने
गदर्थे। यो त्यही वेदी िथयो जसलाई सुलेमानले परमप्रभुका लािग
बनाएका िथए। राजा सुलेमान परमप्रभुको अिघ धूप पिन जलाउँने गदर्थे।
ितनले मिन्दरलाई राम्रो अवस्थामा राखे।

26 राजा सुलेमानले एस्योन गेबेरमा पानी जहाज पिन बनाए। यो शहर
एदोम के्षत्रमा लाल सागरको िकनारमा एलोत निजक छ। 27 राजा
हीरामिसत केही मािनसहरू िथए जो समुद्रको िवषयमा मनग्गे जान्दथे।
ती मािनसहरू प्रायः जहाजमा यात्रा गदर्थे। राजा हीरामले ती
मािनसहरूलाई सुलेमानको नािवक बेडामा सेवा गनर् सुलेमानका
मािनसहरू सँग काम गनर् पठाए। 28 सुलेमानका जहाजहरू ओपीर गए।
यी जहाजहरूले ओपीरबाट लगभग 420 तोडा सुन राजा सुलेमान कहाँ
ल्याए।

1 राजा 8:57 232 1 राजा 9:28
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शबाकीशबाकी रानीकोरानीको सुलसुलेेमानसमानसँँगग भभेेटट

शबाकी रानीले सुलेमानको िवषयमा सुनेकी िथइन्।
यसकारण ितनी साह्रै अप्ठ्यारा प्रश्नहरू िलएर उनको जाँच
गनर् आइन्। 2 ितनले सेवकहरूको साह्रै ठूलो समूह िलएर

यरूशलेम ितर यात्रा गिरन्। ठूलो संख्यामा मसाला, रत्न अिन धेर ैसुन
बोक्ने ऊँटहरू पिन ितनीहरूिसत िथए। ितनले सुलेमान सँग भेट गिरन्
अिन उनलाई ती सब ैप्रश्नहरू सोिधन् जो उनले सोचेकी िथइन्। 3

सुलेमानले सब ैप्रश्नहरूको उत्तर िदए। ितनको कुन ैपिन प्रश्नको उत्तर
िदनका लािग अप्ठ्यारो िथएन। 4 शबाकी रानीले सुलेमान औधी
बुिद्धमान छन् भन्ने बुिझन्। उनले त्यो महल पिन देिखन् जो राजाले
बनाएका िथए। 5 रानीले खाना खाने टेबल र खाद्य-सामग्री पिन देिखन्।
ितनले राजाका अिधकारीका बस्ने ठाउँ अिन हािजर हुने अिन उसको
देखरखे गनेर् नोकरहरूले लगाएका लुगाहरू उनले उनको भोजन-सामग्री
तथा मिन्दरमा गिरएको भेंट देिखन्। ती सब ैचीजहरूले साँच्चै न ैउनलाई
चिकत पाररे, लामो सास फेनेर् बनाइ िदए।

6 यसथर् रानीले राजालाई भिनन्, “मलेै मेरो देशमा तपाईकंो बुिद्ध
अिन गरकेो सब ैकामहरूको िवषयमा धेर ैकुरा सुनेकी िथएँ अिन प्रत्येक
कुरा साँचो छ! 7 मलेै तबसम्म िवश्वास गरकेी िथइनँ जबसम्म म आएर
आफ्ना आँखाले हेनर् पाएकी िथइनँ। म देख्द ैछु मलेै जे सुनेकी िथएँ, त्यो
भन्दा बढी यहाँ छ। तपाईकंो सम्पित्त र बुिद्व मािनसहरूले बताएको भन्दा
धेर ैबढी छ। 8 तपाईलें परमप्रभु तपाईकंा परमेश्वरको प्रशसंा गनर् ु पछर्
िकनभने उहाँ खशुी हुनुभयो अिन तपाईलंाई इस्राएलका राजा बनाउनु
भयो। उहाँले तपाईलंाई इस्राएलका राजा बनाउनु भयो तािक तपाईलें
जुन सही हो त्यही गनर् ु हुन्छ अिन आफ्ना प्रजाहरूिसत असल व्यवहार
गनर् ु भयो। 9 परमप्रभु तपाईकंो परमेश्वरको स्तुित होस्! उहाँले तपाईलंाई
इस्राएलको राजा बनाएर खशुी हुनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले इस्राएललाई
सदा-सवर्दा प्रेम गनर् ुहुन्छ। उहाँले तपाईलंाई राजा बनाउनु भयो।
यसकारण तपाईलें तपाईकंो अधीनिसत के सही हो अिन सच्चाइले कायर्
गनर् ु होस्।”

10 तब शीबाकी रानीले राजालाई लगभग 120 तोडा सुन िदइन्।
उनले ितनलाई धेर ैमसालाहरू र रत्नहरू पिन िदइन्। शीबाकी रानीले
सुलेमानलाई अरू कसलेै इस्राएलमा ल्याएको भन्दा बढी न ैमसाला
िदइन्।

11 हीरामको जहाजले ओपीरबाट सुन ल्याएको िथयो। ती जहाजले
धेर ैन ैिवशेष काठ र रत्नहरू पिन ल्याएका िथए। 12 सुलेमानले मिन्दर
र महलमा अिघ दलानी बनाउन काठ प्रयोग गर ेउसले गाउने
बजाउनेहरूका िनिम्त वीणा र साराङ्गी बनाउनमा काठ प्रयोग गर।े कसलेै
पिन यस प्रकारको काठ इस्राएलमा ल्याएको िथएन अिन कसलेै पिन
त्यस प्रकारको काठ किहल्य ैदेखेको िथएन।

13 तब राजा सुलेमानले शीबाकी रानीलाई ती उपहारहरू िदए जुन
ितनले आफ्नो लािग चुिनन। तब उनले ितनलाई यस्ता वस्तुहरू िदए जो
ितनले मािगन्। त्यसपिछ, रानी र उनका सेवकहरू आफ्नो देश फिर्कए।

14 राजा सुलेमानले प्रत्येक बषर् तौल 666 तोडा सुन प्राप्त गदर्थे। 15

व्यापािरक जहाजहरूमा सुन ल्यान छोडेर उनी पसले र व्यापारीहरू
अिन अरबका राजा तथा देशका प्रशासहरूबाट पिन सुन प्राप्त गदर्थे।

16 राजा सुलेमानले 200 वटा सुनको पाताका ठूला ढालहरू
बनाएका िथए। प्रत्येक ढालमा लगभग 600 शेकेल कुटेको सुन िथयो।
17 तीन सयवटा सुनको पाताका साना ढालहरू पिन बनाए। प्रत्येक
ढालमा लगभग तीन मीना सुन लागेको िथयो। राजाले ितनीहरूलाई
“लबानोनको वन” नाउँ भएको महलमा राखेका िथए।

18 राजाले ठूलो हात्तीको दाँतको िंसहासन पिन बनाए। उनले
त्यसलाई शुद्ध सुनले ढाके। 19 िंसहासनमा पुग्ने छःवटा िंसढीहरू िथए।
िंसहासनको पिछल्लो भागको आकार गोलो िथयो। आसनको दवुिैतर
बाहुहरू िथए। आसनको बगलहरूको प्रत्येक िंसढीमा दइुवटा िंसहहरूको
मूिर्तहरू। 20 छःवटा िंसढीहरूमध्ये पिन प्रत्येकमा दइुवटा िंसह िथए।
प्रत्येकको अन्तमा एउटा िंसह िथयो। अरू राज्यमा यस प्रकारको केही
िथएन।

21 सुलेमानका सब ैप्याला र िगलासहरू सुनका िथए। अिन
“लबानोनको वन” नाउँक महलमा सब ैभाँडा-कँुडाहरू शुद्ध सुनका
बनाइएका िथए। महलमा केही पिन चाँदीको बनाइएको िथएन।
सुलेमानको समयमा सुन यित ज्यादा िथयो िक मािनसहरू चाँदीलाई
महत्वपूणर् सिम्झदनै िथए।

22 राजािसत धेर ैव्यापािरक जहाजहरू िथए। ती जहाजहरू हीरामका
जहाजहरू िसतैं यात्रा गथ्योर्। प्रत्येक तीन बषर्मा एक पल्ट यी
जहाजहरूले सुन, चाँदी, हात्तीको दाँत पुच्छर नभएको बाँदरहरू र
मजुरहरू ल्याउने गथ्योर्।

23 सुलेमान धतीर्मा सबभैन्दा महान, राजा िथए। उनी सब ैराजाहरू
भन्दा बढी धनी र बुिद्धमान िथए। 24 सब ैठाउँका मािनसहरू राजा
सुलेमानलाई हेनर् चाहन्थे। ितनीहरू परमेश्वरले उनलाई िदएको ज्ञान-
बुिद्ध सुन्न चाहन्थे। 25 प्रत्येक बषर् मािनसहरू राजालाई हेनर् आउँथे।
अिन प्रत्येक मािनसले उपहार ल्याउने गदर्थे। ितनीहरू सुन र चाँदीले
बनाएको बस्तुहरू, लुगाफाटा, हितयार, मसाला, घोडाहरू र खच्चर
ल्याउने गदर्थे।

26 यसकारण सुलेमानसँग धेर-ैधेर ैरथहरू र घोडाहरू िथए। उनीसँग
1,400 रथ अिन 12,000 घोडाहरू िथए। सुलेमानले ती रथहरूका
लािग िवशेष शहरहरू बनाए। यसकारण रथहरू ती शहरहरूमा रािखएको
िथए। राजा सुलेमानले केही रथहरू यरूशलेममा आफूसँग पिन राखेका
िथए। राजाले इस्राएललाई समृद्ध बनाएका िथए। 27 राजाले
इस्राएललाई एउटा धनी देश बनाए। यरूशलेम शहरमा चाँदी, चट्टान
जस्तैं सामन्य िथयो अिन देवदारको काठ िनिम्त भूिमितर उम्रने प्रशस्त
अञ्जीरको रूख जस्तैं सामान्य िथयो। 28 सुलेमानले िमश्र अिन
क्यूएबाट घोडाहरू ल्याएका िथए। उनका व्यापारीहरूले ितनीहरूलाई
क्यूएमा िकने अिन इस्राएलमा ल्याए। 29 िमश्रको एउटा रथको मोल
लगभग 15 पौड़ चाँदी िथयो अिन एउटा घोडाको मोल पौने 4 पौड़ चाँदी
िथयो। सुलेमानले िहत्ती र अरामीका राजाहरूलाई घोडा र रथहरू िबक्री
गिरिदए।

सुलसुलेेमानमान अिनअिन उनकीउनकी धधेेररै ैपत्नीहरूपत्नीहरू

राजा सुलेमान आइमाईहरूलाई माया गदर्थे। इस्राएल राष्ट्रका
नभएतापिन उनी आइमाईहरूलाई धेर ैमाया गदर्थे।
ितनीहरूमा िफरऊनकी छोरी, िहत्ती आइमाईहरू अिन

मोआब, अम्मोन, एदोम र सीदोनका आइमाईहरू िथए। 2 िबतेको
समयमा इस्राएलका मािनसहरूलाई परमप्रभुले भन्नु भएको िथयो,
“ितमीहरूले अकोर् राष्ट्रका मािनसहरूसँग िववाह गनर् ु हँुदनै। यिद ितमीले
गयौर् भने त्यहाँका मािनसहरूले उनीहरूकै देवताहरूको अनुशरण गनर्
वाध्य गछर्न्।” तर सुलेमान ती सब ैआइमाईहरूको प्रेममा पर।े 3

सुलेमानका 700 पत्नीहरू िथए। (यी आइमाईहरू अकोर् राष्ट्रका
प्रमुखहरूका छोरीहरू िथए।) उनीसँग 300 दासीहरू पिन िथए जो
उनका लािग पत्नी जस्तैं न ैिथए। उनकी पत्नीहरूले उनलाई
परमेश्वरबाट टाढा जान बाध्य गर।े 4 जब सुलेमान बुढा भए, उनकी
पत्नीहरूले उनलाई अरू देवताहरूको अनुशरण गनर् ु लगाए। सुलेमानले
आफ्नो परमप्रभुलाई सम्पूणर् हृदयले अनुशरण गरनेन् जस्तो उनका िपता
दाऊदले गरकेा िथए। 5 सुलेमानले सीदोन देवता अश्तारोतको पूजा
गर।े अिन सुलेमानले अम्मोनीहरूका िघनलाग्दा देवता िमल्कोमको पूजा
गर।े 6 यसकारण सुलेमानले परमप्रभुको सामु अपराध गर।े उनले
आफ्नो परमप्रभुको अनुशरण त्यस प्रकार गरनेन् जसरी उनका िपता
दाऊदले गरकेा िथए।

7 सुलेमानले कमोसको पूजा गनर्का लािग एउटा स्थलको िनमार्ण गर।े
कमोस मोआबीहरूको घृणास्पद देवमूिर्त िथयो। सुलेमानले त्यो पूजा-
स्थल यरूशलेम छेउको पहाडमा बनाए। त्यस ैपहाडमा सुलेमानले
मोलेकका लािग पूजा-स्थल बनाए। मोलेक अम्मोनीहरूको घृणास्पद
देवमूिर्त िथयो। 8 तब सुलेमानले अरू देशका सब ैपत्नीहरूका लािग
त्यस ैन ैगर।े उनकी पत्नीहरू धूप बाल्ने गदर्थे अिन आफ्ना
देवताहरूलाई बिल चढाउने गदर्थे।

9 सुलेमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरलाई पच्छ्याउन देिख टािंढदै
गए। यस कारण परमप्रभु सुलेमानसँग िरसाउनु भयो। परमप्रभु
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सुलेमानको सामु दइु पटक देखा पनर् ु भएको िथयो। 10 परमप्रभुले
सुलेमानलाई भन्नु भएको िथयो, ितमीले अरू देवताहरूको अनुशरण गनर् ु
हँुदनै। तर सुलेमानले परमप्रभुको आदेश पालन गरनेन्। 11 यसकारण
परमप्रभुले सुलेमानलाई भन्नुभयो, “ितमीले मिसत भएको करार भत्ताभुङ्ग
बनाउन मन परायौ। ितमीले मेरो आदेश पालन गरकेा छैनौ। यसकारण म
प्रितज्ञा गदर्छु, म ितमीबाट राज्य िलनेछु। म यसलाई ितम्रा सेवकहरू
मध्ये एक जनालाई िदनेछु। 12 तर म ितम्रा िपता दाऊदको कारण
जबसम्म ितमी जीिवत रहन्छौ, म ितम्रो राज्य िलने छैन। म ितम्रो छोरा
राजा नभएसम्म पिर्खनेछु तब म ितनीबाट िलने छु। 13 तपैिन, म ितम्रो
छोराबाट सब ैराज्य िलने छैन। म एउटा वंशमािथ शासन गनर् िदनेछु। म
यसो दाऊदका लािग न ैगनेर्छु। ितनी राम्रा सेवक िथए। अिन म यो
यरूशलेमका लािग गनेर्छु। मलेै मन पराएको शहर यो न ैिथयो।”

सुलसुलेेमानकामानका शत्रुहरूशत्रुहरू

14 त्यस समयमा परमप्रभुले एदोमका हददलाई सुलेमानको शत्रु
बनाउनु भयो। हदद एदोमका राजाको पिरवारका िथए। 15 यस्तो यसरी
न ैभयो। पिहला दाऊदले एदोमलाई परास्त गरकेा िथए। योआब
दाऊदको फौजका सेनापित िथए। योआब एदोममा मरकेा मािनसहरू
गाड़न गए। योआबले अझ ैिजउँद ैरहेका सब ैमािनसहरूलाई मार।े 16

योआब अिन सब ैइस्राएलीहरू एदोममा छः मिहना बसे। त्यस समयमा
ितनीहरूले एदोमका सब ैमािनसहरूलाई मािरिदए। 17 तर त्यस
समयमा हदद मात्र सानो केटा िथयो। यसकारण हदद िमश्रितर भाग्यो।
उसको िपताका केही सेवकहरू ऊसँग ैगए। 18 ितनीहरूले िमद्यान छोडे
अिन पारान गए। पारानमा केही अरू मािनसहरू ितनीहरूसँग िमिसए।
तब सम्पूणर् दल िमश्र गए। ितनीहरू िमश्रका राजा िफरऊनकहाँ गए अिन
गुहार मागे। िफरऊनले हददलाई एउटा घर अिन केही जग्गा िदए।
िफरऊनले उनलाई समथर्न गर ेअिन खानका लािग खाद्य िदए।

19 िफरऊनले हददलाई साह्रै न ैमन पराए। उसले उसको िववाहको
व्यावस्था गिरदिदए िफरऊनकी साली िथइन् रानी तहपनेसकी बिहनी
िथइन्। 20 यसकारण तहपनेसकी बिहनीको िववाह हददसँग भयो।
ितनीहरूको एउटा छोरा जिन्मयो जसको नाउँ गनूबत राखे। रानी
तहपनेसले गनूबतलाई आफ्ना नानीहरूसँग िफरऊनको महलमा हुिर्कने
अनुमित िदइन्।

21 िमश्रमा हददले सुने, दाऊदको चोला उठ्यो। उनले यो पिन सुने,
फौजका सेनापित योआबको मृत्य ुभयो। यसकारण हददले िफरऊनलाई
भने, “दयागरी मलाई मेरो देशमा आफ्नो घर जान िदनुहोस्।”

22 तर िफरऊनले भने, “मैंले ितमीलाई चािहएको प्रत्येक वस्तु यहाँ
िदएको छु! ितमी िकन ितम्रो देशमा फिर्कन चाहन्छौ?”
हददले उत्तर िदए, “कृपा गररे मलाई घर फिर्कन िदनुहोस्।”
23 परमेश्वरले अकोर् एक जना मािनसलाई पिन सुलेमानको शत्रु

बनाउनुभयो। उनी एल्यादाका छोरा रसोन िथए। रसोन आफ्नो
मािलकबाट भागेका िथए। उनका मािलक सोबाका राजा हददेजेर िथए।
24 दाऊदले जब सोबाको सिैनकलाई परास्त गरकेा िथए तब रसोनले
केही मािनसहरूलाई जम्मा गर ेअिन एउटा सानो फौजको प्रमुख भए।
रसोन दमीशक गए अिन उहीं बसे। रसोन दमीशकका राजा भए। 25

रसोनले अराममा शासन गर।े उनी इस्राएलीलाई घृणा गदर्थे, यसकारण
सुलेमान जीिवत रहुन्जेलसम्म इस्राएलको शत्रु भए। रसोन र हददले
इस्राएलका लािग धेर ैसमस्याहरू सृिष्ट गर।े

26 नबातका छोरा यारोबाम सुलेमानका सेवकहरू मध्ये एक जना
िथए। यारोबाम एप्रैम कुल समूहका िथए। उनी सरदेा शहरका िथए।
यारोबामकी आमा सरूआ नाउँकी िवधवा िथइन। उनी राजाको िवरोधमा
गईन्।

27 यही कारण हो कसरी यरोबाम राजाको िवरूद्ध बागी भए।
सुलेमानले िमलो बनाउँद ैिथए अिन आफ्ना िपताको नाउँमा बिनएको
दाऊदको शहरको पखार्ल िभत्रको खाली जग्गा ममर्त गराउँद ैिथए। 28

यारोबाम एकदम ैयोग्यवान व्यिक्त िथए। सुलेमानले यारोबाम एकदमै
पिरश्रमी भएको थाहा पाउनुभयो। यस कराण सुलेमानले यारोबामलाई
यूसुफको कुल समूहको कमीर्हरूको िजम्मावाल बनाए। 29 एक िदन
यारोबाम यरूशलेम यात्रा गिररहेका िथए। शीलोका अगमवक्ता अिहयाहले

उनलाई बाटोमा भेटे। अिहयाहले नयाँ खास्टो ओढेका िथए। ती दइु जना
मािनस बाटोमा एकै्ल िथए।

30 अिहयाहले खास्टो खोले अिन च्यातेर बाह्र टुक्रा पार।े 31 तब
अिहयाहले यारोबामलाई भने, “यस खास्टोको दश टुक्रा ितमी
आफ्नोलािग लेऊ। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छः ‘म
सुलेमानको राज्यलाई टुक्राउनेछु अिन तँलाई दश कुलहरू िदनेछु। 32

अिन म दाऊदको पिरवारलाई मात्र एउटा वंशमािथ शासन गनर् िदनेछु। म
ितनीहरूलाई यस वंशलाई मात्र िलन िदनेछु। म यो सब मेरो सेवक
दाऊद अिन यरूशलेमका लािग गनेर्छु। यरूशालेम त्यो शहर हो जसलाई
इस्राएलका सब ैकुलहरूबाट रोजेको िथएँ। 33 म राज्यलाई सुलेमानबाट
िलनेछु िकनभने उसले मेरो अनुशरण गनर् छोडेको छ। ऊ सीदोनकी
अश्तारोको पूजा गदैर्छ। ऊ मोआबका देवता कमोस अिन अम्मोनी देवता
िमल्कोमको पूजा गदैर्छ। सुलेमानले साँच्चो र राम्रो काम गनर् छोिडसकेको
छ। ऊ मेरो िविध-िवधान र आदेशको पालन गदैर्न। ऊ त्यस प्रकार
िहँडेन जसरी उसका िपता दाऊद िंहडेका िथए। 34 यसकारण नै
सुलेमानको कुलबाट राज्यलाइ िलनेछु। तर म सुलेमानलाई उसको रहल
जीवन सम्म शासन गनर् िदनेछु। यो म मेरो सेवक दाऊदका लािग गनेर्छु।
मलेै दाऊदलाई मन पराएँ िकनभने उनले मेरो सब ैआदेश र िनयमहरू
पालन गर।े 35 तर म उसको छोराबाट राज्यलाई िलनेछु अिन यारोबाम
म ितमीलाई दशवटा कुलहरूमािथ शासन गनेर् अनुमित िदनेछु। 36 म
सुलेमानको छोरालाई एउटा वंशमािथ मात्र शासन गनेर् अनुमित िदनेछु। म
यसो यसकारण गछुर्  िकनभने मेरो सेवक दाऊदको शासन यरूशलेममा
मेरोअिघ सधैँ रहनेछ। यरूशलेमलाई मैंले आफ्नो शहर रोजेको िथएँ।
37 तर म ितमीले चाहेको प्रत्येक कुरामिथ ितमीलाई शासन गनेर् मौका
िदनेछु। ितमी सम्पूणर् इस्राएल मािथ शासन गनेर्छौ। 38 यी सब ैकाम म
ितम्रो लािग गनेर्छु यिद ितमीले मेरो आदेश पालन गयोर् सब ैमेरो
आदेशहरू मान्यो भने, यिद ितमी दाऊदले गर ेजस्तैं मेरो सब ैिनयम र
आदेशहरू पालन गयोर् भने, म तँ िसत हुनेछु अिन तेरो सन्तानहरूलाई तँ
पिछ मलेै दाऊदलाई गर ेजस्तैं शासन गनर् अनुमित िदनेछु! म
इस्राएललाई तँलाई सुम्पनेछु। 39 म दाऊदका सन्ताहरूलाई दण्ड
िदनेछु िकन भने सुलेमानले यस्तो कायर् गयोर्। तर म ितमीहरूलाई किहले
पिन दण्ड िदने छैन।’”

सुलसुलेेमानकोमानको मृत्यमृत्युु

40 सुलेमानले यारोबामलाई मानेर् चेष्टा गर।े तर यारोबाम भागेर िमश्र
गए। ितनी िमश्रका राजा शीशककहाँ गए। यारोबाम त्यहाँ सुलेमानको
मृत्य ुनहुन्जेलसम्म बसें।

41 सुलेमानले आफ्नो शासन कालमा धेर ैमहान् अिन िववेकपूणर् काम
गरकेा िथए। यी सब ैकाम सुलेमानको इितहास नाउँक पुस्तकमा
लेिखएका छन्। 42 सुलेमानले सारा इस्राएलमािथ यरूशलेमा चालीस
बषर्सम्म शासन गर।े 43 सुलेमानको मृत्य ुपिछ उनलाई उनका पूखार्हरू
सँग ैगाडीयो। आफ्ना िपता दाऊदको नाउँ भएको दाऊद शहरमा
उनलाई गाडीयो। तब सुलेमानका छोरा रहबाम उनीपिछ अकोर् राजा
भए।

गृहगृह ययुदु्धद्ध

रहबाम राकेम गएका हुनाले रहबामलाई राजा बनाउनु सबै
इस्राएलीहरू शकेम गएका िथए। नबातका छोरा यारोबाम
अझ ैिमश्रमा िथए। 2 जब ितनले यो सुने अझ नबातका

छोरो यारोबाम िमश्रमा न ैिथए। ितनी राजा सुलेमानबाट भागेका िथए र
िमश्रमा बसेका िथए। ितनी र सारा इस्राएली समूह रहबाम कहाँ गए अिन
भने, राजा सुलेमान मरपेिछ उनलाई उनका पूखार्हरू िसत गाडीयो।
त्यसपिछ उनका छोरा रहबाम नयाँ राजा भए। 3 इस्राएलका सबै
मािनसहरू शकेम गए।
ितनीहरू रहबामलाई राजा बनाउन गएका िथए। रहबाम पिन राजा

हुनका लािग शकेम गए। मािनसहरूले रहबामलाई भने, 4 “ितम्रा िपताले
हामीलाई कठोर पिरश्रम गनर् वाध्य गराए। अब यसलाई हाम्रो लिग
सिजलो बनाऊ। ितम्रा िपताले हामी मािथ लगाएको कठोर कायर् रोक।
तब हामी ितम्रो सेवा गनेर्छौं।”

1 राजा 11:10 234 1 राजा 12:4
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5 रहबामले भने, “अिहलेलाई जाऊ अिन तीन िदन पिछ म कहाँ
फकेर् र आऊ।” यसकारण ितनीहरू सब ैत्यहाँबाट गए।

6 केही बूढापाका मािनसहरू िथए जसले सुलेमानलाई िजउँदो रहदा
िनणर्य िलनुमा सघाएका िथए। यसकैारण राजा रहबामले ती
मािनसहरूलाई उनले के गनर् ुपछर्  भनी सोधे। उनले भने, “ती
मािनसहरूलाई म के उत्तर िदनेछु यस बारमेा ितमीहरू के सोच्छौ?”

7 ती बूढा-प्रधानहरूले भने, “यिद आज तपाईलें मािनसहरूको इच्छा
पूरा गिरिदनुभयो र ितनीहरूलाई दया पूणर् उत्तर िदनुभयो भने तब
तपाईसँंग ईमान्दारी हुनेछ अिन तपाईकंो जीवन भिर सेवा गनेर्छन्।”

8 तर रहबामले यो उपदेश सुनेनन्। उनले यवुकहरूलाई केही सोधे
जो उनका िमत्र िथए। 9 रहबामले भने, “मािनसहरूले भने, ‘ितम्रा
िपताले हामीलाइ िदएको काम भन्दा सिजलो काम देऊ।’ यी
मािनसहरूलाई के उत्तर िदनु हो यस बार ेके भन्छौ? ितनीहरूलाई मलेै
के बताउनु पनेर् हो?”

10 राजाका यवुा साथीहरूले भने, “ती मािनसहरू तपाईकंहाँ आए
अिन भने, ‘ितम्रा िपताले हामीलाई कठोर कायर् गनर् बाध्य गराए। अिन
तपाईलंाई ितनीहरूको काम सिजलो बनाउँन सोिधरहेका छन्।’ ितमीले
ितनीहरूलाई भन्नु पछर् , ‘मेरो कान्छी औलो मेरा िपताको कम्मर भन्दा
ठूलो छ। 11 मेरो िपताले ितमीहरूलाई कठोर कायर् गनर् बाध्य गराए। तर
म ितमीलाई अझ ैकिठन काम गनर् लगाउने छु! मेरा िपताले ितमीहरू
मािथ काम गराउन कडा आदेश िदएका िथए। म ितमीहरूलाई कोरार्
लगाउने छु जसमा धातुका धारीला टुक्रा हुनेछन् ितमीलाई घाइते गनर्का
लािग।’”

12 रहबामले मािनसहरूलाई बताएका िथए, “म कहाँ तेस्रो िदनमा
आऊ।” यसकारण तीन िदनपिछ इस्राएलका मािनसहरू रहबाम भए
कहाँ फकेर् र आए। 13 त्यस समयमा राजा रहबामले ितनीहरूसँग कडा
कुरा गर।े उनले बुढा-प्रधानका सर-सल्लाह सुनेनन्। 14 उनले त्यही गरे
जो उनका साथीहरूले गनर् भनेका िथए। रहबामले भने, “मेरा िपताले
ितमीहरूलाई कठोर कायर् गनर् वाध्य गराए। यस कारण म ितमीहरूलाई
अझ ैकठोर कायर् िदनेछु। मेरा िपताले ितमीहरू मािथ काम गराउन कडा
आदेश िदएका िथए। म ितमीहरूलाई घाइते बनाउनका लािग कोरार्
लगाउने छु जसमा धातुका धािरला टुक्राहरू हुनेछन्।” 15 यसकारण
राजाले ित कुराहरू गरनेन् जो मािनसहरूले चाहेका िथए। यो सबको
पिछ परमप्रभुको इच्छा हुनु िथयो। परमप्रभुले यो कायर् नाबातका छोरा
यारोबामलाई िदएको उनको वचन पूरा गनर्का लािग यस्तो गनर् ुभयो!
परमप्रभुले उहाँका प्रितज्ञा यरोबामलाई िदनका िनिम्त अगमवक्ता
अिहयाहलाई प्रयोग गनर् ुभयो। अिहयाह शीलोका िथए।

16 इस्राएलका सब ैमािनसहरूले नयाँ राजाले उनीहरूको िबन्ती सुन्न
अस्वीकार गरकेो बुझे। यसकारण न ैमािनसहरूले राजालाई भनेः
“के हामी दाऊदको पिरवारको िहस्सा हौं? होइनौं।
के हामी ियशकैो भूिमबाट केही पाउँछौं? पाउँदनैौं।
यसकारण इस्राएली हो, हामी आफ्नो घर जाऔ।ं
दाऊदका छोराले आफ्ना मािनस मािथ शासन गरून्!”

यसकारण इस्राएलका मािनसहरू घर फिर्कए। 17 तर रहबामले अझै
इस्राएलीहरू मािथ शासन गिररहे जो यूहदाका शहरहरूमा बसेका िथए।

18 अदोराम नाउँक एक जना मािनस त्यहाँ िथए जो श्रिमकहरूका
िजम्मेदारी िथए। तब राजा रहबामले अदोरामलाई मािनसहरूसँग कुरा
गनर् पठाए। तर इस्राएलका मािनसहरूले उसलाई ढुङ्गाले उसमािथ
हानीरहे। तब राजा रहबाम आफ्नो रथमा चढ्न हतािरए अिन भागेर
यरूशलेम गए। 19 यसकारण इस्राएलका मािनसहरू दाऊद पिरवारको
िवरोधमा िवद्रोह गयोर् अिन ितनीहरू आज पिन दाऊदको पिरवारको
िवरोधमा छन्।

20 इस्राएलका सब ैमािनसहरूले यारोबाम फिर्कएर आएको सुने।
त्यसकारण ितनीहरूले उनलाई सभामा बोलाए अिन उनलाई सम्पूणर्
इस्राएलको राजा बनाए। यहूदाको एउटा समूहले मात्र दाऊदको
पिरवारलाई अनुशरण गिररह्यो।

21 रहबाम यरूशलेम फिर्कए। उनले यहूदा अिन िबन्यामीनको कुल
समूहहरूलाई जम्मा गर।े त्यो 1,80,000 सिैनकहरूको फौज िथयो।
सुलेमानका छोरा रहबाम इस्राएलका मािनसहरूको िवरूद्ध लडाँइ गनर्
चाहन्थे। उसले उसको राज्य िफतार् िलन चाहन्थे। 22 तर परमप्रभुले

एक जना अगमवक्तासँग बोल्नु भयो। उनको नाउँ शमायाह िथयो।
परमेश्वरले भन्नुभयो, 23 “यहूदाका राजा, सुलेमानका छोरा रहबाम अिन
यहूदा तथा िबन्यामीनका मािनसहरूसँग पिन कुरा गर। 24 उनीहरूलाई
भन, ‘परमप्रभुले भन्नुहुन्छ ितमीहरूले आफ्ना दाज्यू-भाइहरूको िवरोध
गनर् ु हँुदनै। ितमीहरू मध्ये प्रत्येकले घर फिर्कनु पछर् । मलेै न ैयी घटनाहरू
हुने बनाएको हँु।’” यस कराण रहबामको फौजका सिैनकहरूले
परमप्रभुको आदेश पालन गर।े ितनीहरू सब ैघर फिर्कए।

25 शकेम एप्रेमको पहाडी प्रदेशमा एउटा शहर िथयो। यारोबामले
शकेमलाई अत्यन्त सुदृढ शहर बनाए अिन त्यहाँ बस्न थाले। त्यसपिछ
उनी पनूएल शहर गए अिन त्यसलाई शिक्तशाली बनाए।

26 यारोबामले आफैं  िवचार गर,े “यिद मािनसहरू यरूशलेममा
परमप्रभुको मिन्दरमा गइरहे पिन ितनीहरू दाऊदको पिरवारद्वारा शािसत
हुनेछन्। यहूदाका राजा रहबामलाई मािनसहरूले फेिर अनुशरण गनेर्छन्।
तब ितनीहरूले मलाई मानेर्छन्।” 28 यसकारण राजाले आफ्ना
सल्लाहकारहरूलाई के गनर् ु पनेर् हो भनी सोधे अिन दइुवटा सुनको
बाछाहरू बनाए। राजा यारोबामले उसका मािनसहरूलाई भने,
“ितमीहरूले आराधना गनर्का लािग यरूशलेम जानु पदैर्न। हे इस्राएली
हो, यी ती देवताहरू हुन् जसले ितमीहरूलाई िमश्रबाट ल्याए।” 29 राजा
यारोबामले एउटा सुनको बाछा बेतेलमा स्थािपत गर।े उनले अकोर्
सुनको बाछा दान शहरमा स्थािपत गर।े 30 तर यो एउटा धेर ैठूलो पाप
िथयो। इस्राएलका मािनसहरू बाछाहरूको पूजा गनर्का लािग बेतेल र
दान शहरहरूमा यात्रा गर।े

31 यारोबामले अग्ला ठाउँहरूमा मिन्दरहरूको पिन िनमार्ण गर।े उनले
इस्राएलका िविभन्न कुल समूहहरूबाट पूजाहारीहरू पिन छाने।( तर
उसले मािनसहरूबाट पूजाहारीहरू छाने।यद्यिप ितनीहरू लेवीहरू
िथएनन्।) 32 अिन राजा यारोबामले आठौं मिहनाको पन्ध्रौं िदनमा एउटा
नयाँ चाड पालन गनर् ु शुरू गर ेजुन चाड यहूदामा मनाईने जस्तैं िथयो। यो
चाड यहूदाहरूको िनस्तार चाड जस्तैं न ैिथयो। तर यो चाड आठौं
मिहनाको पन्ध्रौं िदन पदर्थ्यो, पिहलो मिहनाको पन्ध्रौं िदनमा पदैर्नथ्यो।
त्यस समयमा राजा बेतेल शहरको वेदीमा बिलहरू चढाउने गदर्थे। अिन
उनी आफूले बनाएका बाछाहरूलाई बिल चढाउने गदर्थे। राजा
यारोबामले बेतेलका अग्ला ठाउँहरूका लािग पूजाहारीहरू पिन छाने जो
उसले बनाएका िथए। 33 यसकारण यारोबामले इस्राएलीहरूको चाड
मनाउन आफ्न ैसमय ठीक गर।े यो आठौं मिहनाको पन्ध्रौं िदन िथयो।
त्यस समयमा उनी बेदीमा बिलहरू चढाउने गदर्थे अिन धूप बाल्दथे जो
उनले बनाएका िथए। यो बेतेल शहरमा िथयो।

परमपरमेेश्वरश्वर बबेेततेेलकोलको िवरूद्धमािवरूद्धमा बोल्नुहबोल्नुहुुन्छन्छ

परमप्रभुले यहूदाका एक जना परमेश्वरको जन
अगमवक्तालाई बेतेल शहरमा जाने आदेश िदनुभयो। राजा
यारोबाम वेदीमा उिभएर धूपबत्ती बािल रहेका िथए तब

परमेश्वरको जन त्यहाँ पुगे। 2 परमप्रभुले त्यस परमेश्वरको जनलाई
वेदीको िवरोधमा बोल्ने आदेश िदनुभयो। उनले भने,

“वेदी, परमप्रभुले ितमीलाई भन्नुभएको छः ‘दाऊदको पिरवारमा
योशीया नाउँ भएको एउटा छोरा जिन्मनेछ। यी पूजाहारीहरू अिहले
अग्ला ठाउँहरूमा पूजा गिरहरकेा िथए तर वेदी, योशीया ती
पूजारीहरूलाई ितमी मािथ राख्नेछन् अिन उनले ितनीहरूलाई मानेर्छन्।
अिहले ती पूजाहारीहरू ितमी मािथ धूपबत्ती बाल्ने गछर्न्। तर योशीयाले
ितमी मािथ मािनसको हाड जलाउनेछन्। तब ितमी फेिर प्रयोगमा आउने
छैनौ!’”

3 यी घटनाहरू हुनेछन्, भनेर त्यस परमेश्वरको जनले मािनसहरूलाई
प्रमाण देखाए। उनले भने, “परमप्रभुले मलाई बताएको प्रमाण यो न ैहो।
परमप्रभुले भन्नुभयो, ‘यो वेदी भित्कने छ अिन यसको सब ैखरानी भूईमंा
खस्ने छ।’”

4 जब राजा यारोबामले बेतेलको वेदीको िवषयमा परमेश्वरको जनबाट
जानकारी पाए, उसले वेदीबाट आफ्नो हात हटाए अिन त्यस मािनस
ितर देखाए। उनले भने, “त्यो मािनसलाई बन्दी बनाऊ!” तर जब राजाले
यसो भने, उसको हात कँुजो भइहाल्यो। उसले उसको हात चलाउन
सकेन। 5 वेदी पिन टुक्रा-टुक्रा भएर भित्कयो। वेदीको सब ैखरानी भूईमंा

1 राजा 12:5 235 1 राजा 13:5
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छिरयो। त्यो परमेश्वरको जनले भनेका प्रमाण िथयो त्यो वचन
परमप्रभुबाट भिवष्यवािण भएका िथयो। 6 तब राजा यारोबामले
परमेश्वरको जनलाई भने, “कृपया परमप्रभु तपाईकंा परमेश्वरसँग मेरो
लािग प्राथर्ना गर। परमप्रभुलाई मेरो हात िनको पानर् ु भन।”
यसकारण त्यस परमेश्वरको जनले परमप्रभुलाई प्राथर्ना गयोर् अिन

राजाको पाखरुा िनको भयो। यो पिहले जस्तैं न ैभयो। 7 तब राजाले
त्यस परमेश्वरका जनलाई भने, “कृपया मसँग घरमा आउनुहोस्। म सँग
भोजन गनर् ुहोस्। म तपाईलंाई उपहार िदनेछु।”

8 तर परमेश्वरको जनले राजालाई भने, “यिद ितमीले मलाई ितम्रो
आधा राज्य िदए पिन म ितमीसँग ितम्रो घर जाने छैन, म यहाँ कुन ैचीज
खाने िपउने छैन। म यस ठाउँमा न कुन ैिचज खाने छु नता पीउने न ैछु।
9 परमप्रभुले मलाई कुन ैिचज नखानु अथवा निपउनु भनी आदेश िदनु
भएको छ। परमप्रभुले मलेै आउँदा प्रयोगगरकेो बाटोमा पिन न िंहड्नु
भनी आदेश िदनुभएको िथयो।” 10 यसकारण अकोर् बाटोबाट उनले
यात्रा गर।े उनले त्यही बाटोबाट यात्रा गरनेन् जुन उनले बेतेलमा आउँदा
िहँडेका िथए।

11 बेतेल शहरमा एक जना वृद्ध अगमवक्ता बस्द ैिथए। उनका
छोराहरू आए अिन बेतेलमा परमेश्वरको जनले गरकेो कायर्को िवषयमा
उनलाई बताए। ितनीहरूले आफ्ना िपतालाई परमेश्वरको जनले राजा
यारोबामलाई बताएको कुरा सुनाए। 12 बूढा अगमवक्ताले भने, “उसले
फिर्कदा कुन बाटोमा यात्रा गयोर्?” यसकारण छोराहरूले आफ्ना
िपतालाई त्यो बाटो देखाए जसबाट यहूदाबांट आउँने परमेश्वरको जन
गएको िथयो। 13 बूढा अगमवक्ताले आफ्ना छोराहरूलाई गधा मािथ
काठी कस्नु भने यसकारण ितनीहरूले गधामािथ काठी कसे। तब
अगमवक्ता गधामा चढेर िंहडे।

14 बूढा अगमवक्ता परमेश्वरका जनको पिछ लागे। बूढा अगमवक्ताले
परमेश्वरका जनलाई एउटा तारपीनको रूखतल बसेको पाए। बूढा
अगमवक्ताले सोधे, “के ितमी न ैपरमेश्वरका जन हो जो यहूदाबाट आएको
हो?”
परमेश्वरका जनले बताए, “हो, म न ैहँु।”
15 तब बूढा अगमवक्तले भने, “कृपया घर आऊ अिन मिसत भोजन

गर।”
16 तर परमेश्वरको जनले भने, “म ितमी सँग जान, सिक्दन। म यस

ठाउँमा खाने-िपउने गनर् सिक्दनँ। 17 परमप्रभुले मलाई आदेश िदनु
भएको छ, ‘त्यस ठाउँमा तैंले केही खाने-िपउने गनर् ु हँुदनै अिन त त्यही
बाटोबाट फिर्कनु हँुदनै जुनबाट पुगेको हुन्छस्।’”

18 तब बूढा अगमवक्ताले भने, “तर म पिन ितमी जस्तैं न ैअगमवक्ता
हँु।” तब बूढा अगमवक्ताले एउटा झूटो कुरा गर।े उनले भने, “परमप्रभुको
एक जना स्वगर्दतू म कहाँ आयो। त्यो स्वगर्दतूले ितमीलाई मेरो घरमा
लानु अिन ितमीलाई खाने-िपउने िदनुभन्यो।”

19 यसकारण परमेश्वरको जन बूढा अगमवक्ताको घर गए अिन उनी
सँग ैखान-पीन गर।े 20 जब ितनीहरू खाने मेजमा बसेका िथए,
परमप्रभुले बूढा अगमवक्तासँग बोल्नु भयो। 21 अिन बूढा अगमवक्ताले
परमेश्वरको जनसँग कुरा गर ेजो यहूदाबाट आएका िथए। उनले भने,
“परमप्रभुले भन्नुभयो िक ितमीले उहाँको आदेश पालन गरकेा छैनौ!
परमप्रभु ितम्रा परमेश्वरले जो आदेश ितमीलाई िदएको िथए त्यो ितमीले
पालन गरकेा छैनौ। 22 परमप्रभुले ितमीलाई कुन ैपिन ठाउँमा केही पिन
न खानु भन्नु भएको िथयो। तर ितमी िफतार् आयौ अिन खान-पीन गयौर्।
यसकारण ितम्रो शरीर ितम्रो पिरवारको िचहानमा गाडीने छैन।”

23 परमेश्वरको जनले खान-पीन िसध्याए। तब बूढा अगमवक्ताले गधा
मािथ उनका लािग काठी राखे अिन ती मािनस िहँडे। 24 घर ितर यात्रा
गदार् बाटोमा एउटा िंसहले आक्रामण गयोर् अिन ती परमेश्वरका जनलाई
मायोर्। अगमवक्ताको लाश बाटोमा लडीरहेको िथयो। गधा र िंसह लाशको
छेउमा उिभएका िथए। 25 केही अरू मािनसहरू बाटोमा यात्रा गिररहेका
िथए। ितनीहरूले िंसहलाई लाशको छेउमा उिभएको देखे। मािनसहरू
शहरमा आए जहाँ बूढा अगमवक्ता बस्ने गदर्थे अिन बाटोमा आफूले
देखेको िवषयमा उनीहरूलाई भने।

26 बूढा अगमवक्ताले ती मािनसलाई धोका िदए अिन फकार्एर ल्याए।
उनले भएको घटनाको िवषयमा सब ैसुने अिन भने, “यो परमेश्वरको जन
हो जसले परमप्रभुको आदेश पालन गरने। यसकैारण परमप्रभुले एउटा

िंसह उसलाई मानर् पठाउनु भयो। परमप्रभुले ऊ मछर्  भन्नु भएकोले न ैऊ
मयोर्।” 27 तब अगमवक्ताले आफ्ना छोराहरूलाई भने, “मेरो गधा मािथ
काठी कस।” यसकारण उनका छोराहरूले उनको गधा मािथ काठी कसे।
28 बूढा अगमवक्ता िनस्के अिन बाटोमा लाश पाए। गधा र िंसह अझै
त्यसको छेउमा उिभएका िथए। िंसहले लाशलाई खाएको िथएन अिन
यस गधालाई केही गरकेो िथएन।

29 बूढा अगमवक्ताले आफ्नो गधामािथ लाश राखे। उनले लाश
शहरमा शोक मनाउन अिन गाड्न ल्याए। 30 बूढा अगमवक्ताले
त्यसलाई आफ्नो पिरवारको िचहानमा गाडे। उसले उसको मृत्य ुमािथ
रूद ैिवलाप गर,े “हे मेरो भाइ।” 31 त्यसपिछ बूढा अगमवक्ताले लाश
गाडे। तब उनले आफ्नो छोराहरूलाई भने, “जब म मछुर् , मलाई यही
िचहानमा गाड्नु। मेरा हाडहरू उसको छेउमा रहुन्। 32 परमेश्वरले
उनको माध्यमद्वारा जे बोल्नु भएको िथयो साँच्चै न ैसाँच्चो सािबत हुनेछ।
परमप्रभुले उनलाई बेतेल र सामिरयाको डाँडाको शहरमा भएका
वेदीहरूको िवरोधमा बोल्नु भन्नु भएको िथयो।”

33 राजा यारोबाम बदली भएनन्। उनले दषु्ट कायर् गनर् छोडेनन्। उनले
िविभन्न पिरवार समूहबाट मािनसहरू छाने र पूजाहारी बनाउने कायर्
जारी न ैराखे। ती पूजाहारीहरू अग्लो ठाउँमा पूजा गदर्थे। पूजाहारी हुन
चाहने कुन ैपिन मािनसलाई पूजाहारी हुन अनुमाित िदइन्थ्यो। 34 त्यही
पाप िथयो जसले यारोवामको घर पिरवार सवर्नाश अिन नष्ट गरकेो
िथयो।

यारोबामकोयारोबामको छोराछोरा कोको मृत्यमृत्युु

त्यस बेला यारोबामको छोरा अिबया साह्रै िबरामी भएको
िथयो। 2 यारोबामले आफ्नी पत्नीलाई भने, “शीलोमा
जाऊ। अगमवक्ता अिहयाहसँग भेट गर। अिहयाह त्यो

मािनस हो जसले भनेको िथयो, म इस्राएलको राजा हुनेछु। आफ्नो
लुगाहरू यसरी लगाऊ िक मािनसहरूले ितमी मेरी पत्नी हौ भनेर थाह
नपाउन्। 3 अगमवक्तालाई दशवटा रोटीहरू, केही केक र एक घलैो मह
देऊ। तब उनको छोरालाई के हुन्छ भनी सोध अगमवक्ता अिहयाहले
ितमीलाई बताउनेछन्।”

4 यसकारण राजाकी पत्नीले त्यही गिरन् उनले जे भनेका िथए। ितनी
शीलो गइन्। ितनी अगमवक्ता अिहयाहको घर गइन्। अिहयाह धेर ैबूढा
िथए अिन अनं्धो भएका िथए। 5 तर परमप्रभुले उनलाई भने,
“यारोबामकी पत्नी आफ्नो छोराको िवषयमा सोध्न आउँदिैछन्। ऊ साह्रै
बीमार छ।” परमप्रभुले अिहयाहलाई बताउनुभयो उसले के भन्नु पछर्
भनेर?
यारोबामकी पत्नी अिहयाहको घरमा आई। ितनी भेष बदली गररे

आएकी िथइन्। 6 अिहयाहले उनलाई ढोकामा आएको सुने। यसकारण
अिहयाहले भने, “आऊ, यारोबामकी पत्नी। िकन ितमी मािनसहरूलाई
अरू केही सोच्न लगाउँद ैछौ? ितम्रो लािग म िसत केही अशुभ
समाचारहरू छन्। 7 फकेर् र जाऊ अिन यारोबामलाई भन, इस्राएलका
परमप्रभुले यही भन्नु भएको छ परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘यारोबाम, मलेै
इस्राएलका मािनसहरूको माझबाट ितमीलाई मािथ उठाएँ। मैंले
ितमीलाई मेरा मािनसहरूको शासक बनाएँ। 8 दाऊदको पिरवारले
इस्राएलमा शासन गिररहेको िथयो। तर मैंले ितनीहरूबाट राज्य िलएँ
अिन ितमीलाई िदएँ। तर ितमी मेरा सेवक दाऊद जस्ता छैनौ। उसले
सधैँ न ैमेरो आदेशहरू पालन गयोर्। उसले मलाई सम्पूणर् हृदयले
अनुशरण गयोर्। उसले ती कुराहरू गर ेजुन मैंले ठीक सम्झें। 9 तर ितम्रा
पापहरू पिहलेका शासकहरूका भन्दा धेर ैछन्। ितमीले ितम्रो आफ्नै
िनिम्त अन्य देवताहरूका मूिर्त बनायौ अिन यस द्वारा ितमीहरूले मलाई
एकदम ैक्रािधत बनायौ, ितमीहरूले मलाई ितमीहरूको पीठ पिछ राखेका
छौ। 10 यसकारण, यारोबाम, म ितम्रो पिरवारमािथ िबपित्त ल्याउने छु।
म ितम्रो पिरवारका सब ैपुरूष मािनसहरू, चाहे ितनीहरू ितम्रा नाताका
हुन अथवा नोकरहरू मािरिदनेछु। आगोमा गोबर बले झैं म ितम्रो
पिरवारलाई सम्पूणर् रूपले सवर्नाश गनेर्छु। 11 शहरमा ितम्रो पिरवारको
कोही पिन मदार् त्यसलाई कुकुरले खानेछ। ितम्रो पिरवारको कोही व्यिक्त
चऊरमा मरकेो खण्डमा उसलाई चराहरूले खाने छन्। यी सब ैकुराहरू
परमप्रभुले बोल्नु भएको हो।’”

1 राजा 13:6 236 1 राजा 14:11
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12 तब अगमवक्ता अिहयाहले यारोवामकी पत्नीलाई भने। उनले भने,
“अब ितमी घर जाऊ। ितमी शहरमा प्रवेश गनेर् िबित्तकै, ितम्रो छोरो
मनेर्छ। 13 सम्पूणर् इस्राएल उसको लािग रूनेछ अिन उसलाई गाडीने
छ। यारोबामको पिरवारमा ितम्रो छोरो मात्र यस्तो मािनस हुनेछ जसलाई
चािंह गाडीने छ। यस्तो िकन भयो भने ऊ मात्र यारोबामको पिरवारमा
यस्तो मािनस हो जसले इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रसन्न
पारकेोछ। 14 परमेश्वरले इस्राएलमा नयाँ राजा राख्नु हुनेछ। त्यस नयाँ
राजाले यारोबामको पिरवारलाई नष्ट पानेर्छ। यो घट्ना चाँडै न ैहुनेछ।
15 तब परमप्रभुले इस्राएललाई िहकार्उनु हुनेछ। इस्राएलका मािनसहरू
भयभीत हुनेछन्। ितनीहरू पानीको अग्लो-अग्लो घाँस जस्तैं काम्नेछन्।
परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई त्यो असल भूिमबाट िनकाल्नु हुनेछन जो
ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िदनु भएको िथयो। उनले ितनीहरूलाई
यूफे्रिटस नदीको पािर िततर-िबतर पािरिदनुहुनेछ। यो यस्तो घटना हुनेछ
िकनभने परमप्रभु मािनसहरूसँग िरसाउनु भएकोछ। िकनिक ितनीहरूले
पिवत्र खामाहरू िनमार्ण गर।े 16 यारोबामले पाप गर ेअिन यारोबामले
इस्राएलका मािनसहरूलाई पाप गनर् लगाए। यसकारण परमप्रभुले
इस्राएलका मािनसहरूलाई परािजत गराउनु हुन्छ।”

17 यारोबामकी पत्नी ितसार् शहरमा फकेर् र गइन्। ितनी ितनको घरमा
पस्न साथ साथ ैितनका छोराको मृत्य ुभयो। 18 सब ैइस्राएलीहरूले
उसलाई गाडे अिन उसका लािग रोए। यो घटना त्यसरी न ैभयो जसरी
परमप्रभुले हुन्छ भन्नुभएको िथयो। परमप्रभुले आफ्नो सेवक अगमवक्ता
अिहयाहलाई यी कुराहरू भन्न प्रयोग गनर् ु भएको िथयो।

19 राजा यारोबामले अरू धेर ैकामहरू गरकेा िथए। उनले यदु्धहरू
लेडे अिन जनगणमािथ शासन गिररहे। उनले गरकेो सब ैकामहरू
इस्राएलका राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा लेिखएका छन्। 20

यारोबामले 22 बषर् सम्म राजाको रूपमा शासन गर।े तब ितनी मर ेअिन
उनलाई उनका पुखार्हरूसँग ैगािडयो। उनीपिछ उनका छोरा नादाब नयाँ
राजा भए।

21 त्यस समयमा सुलेमानका छोरा रहबाम यहूदाका राजा भए। ितनी
41 बषर्का िथए। रहबामले यरूशलेम शहरमा 17 बषर्सम्म शासन गर।े यो
त्यही शहर हो जसमा परमप्रभुले सम्मानगनर् चाहनुभएको िथयो। उहाँले
इस्राएलका सब ैशहरहरू मध्ये यस शहरलाई चुन्नु भएको िथयो।
रहबामकी आमाको नाउँ नामा िथयो। उनी अम्मोनी स्त्री िथइन्।

22 यहूदाका मािनसहरूले परमप्रभुको िवरूद्ध पाप गर ेअिन
परमप्रभुलाई ईष्यर् ँलु बनाए। यी मािनसहरूले ितनीहरूको िपता-
पुखार्हरूले भन्दा धेर ैपाप गर।े 23 मािनसहरूले अग्ला ठाउँहरू, ढुङ्गाका
स्मारकहरू अिन अपिवत्र स्तम्भहरू बनाए। ितनीहरूले ती चीजहरू
प्रत्येक अग्ला पहाड अिन हिरयो रूखतल बनाए। 24 त्यस भूिममा पुरूष
वेश्यालय भवनहरू पिन िथए। मािनसहरूले राष्ट्रमा जम्म ैघृिणत कमर्हरू
गिररहेका िथए जसको लािग परमप्रभुले ितनीहरू भन्दा अिघका
मािनसहरूलाई खेद्न ुभएको िथयो। यसकारण यहूदाका मािनसहरूले धेरै
भूल कामहरू गर।े ितनीहरूभन्दा अिघ त्यस भूिममा बस्ने मािनसहरूले
त्यस्तैं न ैनराम्रो काम गर।े अिन परमेश्वरले ती मािनसहरूबाट भूिम िफतार्
िलनुभयो अिन त्यसलाई इस्राएलका मािनसहरूलाई िदनुभयो।

25 रहबामको शासनकालको पाँचौ बषर्मा िमश्रका राजा शीशकले
यरूशलेमको िवरोधमा आक्रामण गर।े 26 शीशकले परमप्रभुको मिन्दर र
राजाको महलबाट ढुकुिट लगे। ितनीहरूले सुनका ढालहरू पिन लगे, जो
सुलेमानले बनाएका िथए। 27 यसकारण रहबामले ती ठाउँहरूमा राख्न
धेर ैढालहरू बनाए। तर यी ढालहरू काँसाका िथए, सुनका िथएनन्।
उनले महलको ढोकामा रक्षाकालािग रािखएका मािनसहरूलाई ढालहरू
िदए। 28 हरके समय राजा परमप्रभुको मिन्दरमा जाँदा रक्षकहरू
उनीसँग जाने गदर्थे। ितनीहरू ढाल बोक्नेगदर्थे। जब ितनीहरू काम पूरा
गिरसक्थे, रक्षक कक्षको िभत्तामा ढालहरू राख्नेगदर्थे।

29 राजा रहबामले जे कामहरू गर ेत्यो सबै यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा िलिखत छ। 30 रहबाम र यारोबाम सधैँ न ैएका
अकार्सँग यदु्ध गिररहन्थे।

31 रहबामको मृत्य ुभयो अिन उनलाई िपता-पुखार्हरूसँग ैगािडयो।
उनलाई उनका िपता-पुखार्हरूको िचहानमा दाऊदको शहरमा
गािडयो।(उनकी आमा नामा िथइन्। ितनी एक जना अम्मोनी िथइन्।)
रहबामका छोरा अिबयाम उनको मृत्य ुपिछ राजा भए।

यहयहूूदाकादाका राजाराजा अिबयामअिबयाम

अिबयाम यहूदाका नयाँ राजा भए। नाबातका छोरा
यारोबामले इस्राएलमा शासन गदार् अठाह्रौं बषर्मा यस्तो
भयो। 2 अिबयामले यरूशलेममा तीन बषर् शासन गर।े

उनकी आमाको नाउँ माका िथयो। ितनी अब्शालोमकी छोरी िथइन्।
3 उनले त्यस्त ैसब ैपापका कामहरू गर ेजस्तो उनका िपताले गरकेा

िथए। अिबयाम परमप्रभु आफ्नो परमेश्वर प्रित िवश्वासी िथएनन्।
यसकारण उनी आफ्नो हजूरबा दाऊद जस्तो िवश्वासी िथएनन्। 4

दाऊदको खाितर परमप्रभुले उसलाई एउटा सन्तान यरूशलेमा
िदनुभयो। परमप्रभुले दाऊदका सन्तानलाई यरूशलेममािथ शासन गनर्
िदनुभयो अिन यसलाई रक्षा गनेर् प्रितज्ञा गनर् ु भयो। 5 दाऊदले सधैँ नै
सही काम गर ेजो परमप्रभुले चाहानु हुन्थ्यो। उनले सधैँ न ैपरमप्रभुको
आदेश पालन गर।े एक पटक दाऊदले परमप्रभुको आदेश पालन गरनेन्
जुन समयमा दाऊदले िहत्ती उरीयाहको िवरोधमा पाप गरकेा िथए।

6 रहबाम र यारोबामको िबचमा यदु्ध अिबयामको जीवन भरी नै
चिलरह्यो। 7 अिबयामले जे काम गर ेसब ैनै यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ।
अिबयाम राजा भएको समयमा अिबयाम र यरोबामबीच यदु्ध भइरह्यो।

8 जब अिबयामको मृत्य ुभयो उसलाई दाऊदको शहरमा गािडयो।
अिबयामको छोरा आसा नयाँ राजा भए।

यहयहूूदाकादाका राजाराजा आसाआसा

9 इस्राएलमा यारोबाम राजा भएको िबसौं बषर्मा आसा यहूदाका राजा
भए। 10 आसाले यरूशलेममा 41 बषर् शासन गर।े उनकी हजूरआमाको
नाउँ “माका” िथयो। अिन “माका” अब्शालोमकी छोरी िथइन्।

11 आसाले आफ्ना िपता-पुखार् दाऊदले गर ेजस्तैं परमप्रभुले जे
स्वीकृत गनर् ु भएको िथयो त्यो कामहरू मात्र गर।े 12 त्यस समयमा
यस्ता मािनसहरू िथए जो आफ्नो शरीर यौनका लािग बेचेर अरू
देवताहरूको सेवा गदर्थे। आसाले ती मािनसहरूलाई देश छोड्न वाध्य
गराए। आसाले ती मूिर्तहरू पिन हटाए जो उनका पुखार्हरूले बनाएका
िथए।

13 आसाले उसको आमा माकालाई पिन रानीको पदबाट हटाईिदए।
माकाले अशेरा देवीको पूजा गनर् घृिणत खाम्बाहरू बनाएकी िथइन्।
आसाले ती खाम्बाहरू ढािलिदए अिन ितनीहरूलाई िकदरोन बेंसीमा
जलाईिदए। 14 उसले अग्ला ठाउँको पूजास्थानहरू भत्काएनन् तर उनी
आफ्नो जीवनभरी परमप्रभु प्रित सम्पूणर् हृदयले िवश्वासी रहे। 15 आसा
र उनका िपताले परमेश्वरलाई केही चीजहरू िदए। ितनीहरूले सुन, चाँदी
र अरू चीजहरूको उपहार िदए। आसाले ती सब ैचीजहरू मिन्दरमा
राखे।

16 राजा आसा यहूदाका राजा भएको समयमा उनी सधैँ इस्राएलका
राजा बाशाको िवरोधमा लिडरहेको हुन्थे। 17 इस्राएलका राजा बाशा
यहूदाको िवरूद्धमा लडे। बाशाले उसका मािनसहरूलाई आसाको देश
यहूदा जाने देिख रोक्न चाहन्थे। यसकारण उनले रामा शहरलाई साह्रै
सुदृढ बनाए। 18 यसकारण आसाले परमप्रभुको मिन्दर अिन राजाको
महलबाट सब ैचाँदी र सुन िनकाले। उनले सुन-चाँदी आफ्ना
सेवकहरूलाई िदए अिन ितनीहरूलाई अरामका राजा बेनहदद
कहाँपठाए। बेनहदद तिब्रमोनका छोरा िथए। तिब्रमोन हेज्योनका छोरा
िथए। दिमशक बेनहददको राजधानी शहर िथयो। 19 आसाले यो संदेश
पठाए, “मेरा िपता र ितम्रा िपता माझ शािन्त सम्झौता भएको िथयो।
अिहले म ितमीिसत शािन्त सम्झौता गनर् चाहन्छु। म ितम्रो लािग सुन-
चाँदीको उपहार पठाइरहेको छु। इस्राएलका राजा बाशािसत कृपया
शािन्त सम्झौता भगं गनर् ुहोस् जसले गदार् ऊ मेरो देशबाट बािहर जानेछ
अिन हामीलाई अलग छोड्नेछ।”

20 राजा बेनहददले राजा आसासँग सम्झौता गर।े ितनले उसको
सेनापितहरू अिन सेनाहरू इस्राएली शहरहरू इयोन, दान, आबेल-
बेतमाका, गलील पोखरीको विरपिरका शहर अिन नप्तालीका इलाकामा
लड्न पठाए। 21 बाशाले यी आक्रामणको बारमेा सुने। यसकारण उनले
रामालाई सुदृढ बनाउन छोिडिदए। उनले त्यो शहर त्याग गर ेअिन
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ितसार्ितर फिर्कए। 22 तब राजा आसाले यहूदाका जम्म ैमािनसहरूलाई
आदेश िदए। कसलैाई पिन माफी भएन। ितनीहरू रामा गए अिन सबै
ढुङ्गा र काठहरू बोके जसद्वारा बाशा त्यो शहरलाई सुदृढ बनाउँद ैिथए।
ितनीहरूले ती सामानहरू िबन्यामीनको भूिममा गेबा अिन िमस्पा पुयार्ए।
तब राजा आसाले ती दइु शहरहरूलाई अझ ैदिरलो बनाए।

23 राजा आसाले गरकेा त्यो प्रत्येक कुरा उसको सिैनक शिक्तको
िवषयमा अिन उसले स्थािपत गरकेा त्यो शहरहरू यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। जब आसा बूढा भए, उनी कँुजा
भएका िथयो। 24 ितनी मर ेअिन उनलाई उनका पुखार् दाऊदको शहरमा
गािडयो। तब आसाका छोरा यहोशापात उनीपिछ नयाँ राजा भए।

इस्राएलकाइस्राएलका राजाराजा नादाबनादाब

25 आसाको शासनकालको दोस्रो बषर्मा यारोबामका छोरा नादाब
इस्राएलका राजा भए। नादाबले इस्राएलमा दइु बषर् शासन गर।े 26

नादाबले परमप्रभुले जे नराम्रो सम्झे त्यही गर।े उनले पापका कामहरू
त्यसरी गर ेजसरी उनका िपता यारोबामले गरकेा िथए। यारोबामले पिन
इस्राएल मािनसहरूलाई पाप गनर् लगाए।

27 बाशा अिहयाहका छोरा िथए। ितनीहरू इस्साकार कुस समूहका
िथए। बाशाले राजा नादाबलाई मानेर् योजना बनाए। नादाबको
शासनकालमा सम्पूणर् इस्राएल िगब्बतोन शहर को िवरूद्ध लिडरहेको
िथयो। यो एउटा पिलश्तीहरूको शहर िथयो। त्यस ठाउँमा बाशाले
नादाबलाई मार।े 28 आसा यहूदाका राजा भएको समय तेस्रो बषर्मा यो
घटना भयो। अिन आशा इस्राएलका अकार् राजा भए।

इस्राएलकाइस्राएलका राजाराजा बाशाबाशा

29 बाशा जब नयाँ राजा भए, उनले यारोबामको पिरवारको प्रत्येक
सदस्यलाई मार।े बाशाले यारोबामको पिरवारको कसलैाई पिन िजउँदो
छोडेनन्। परमप्रभुले जसरी हुनुपछर्  भन्नुभएको िथयो यो घट्ना त्यसरी नै
भयो। परमप्रभुले शीलोबाट आफ्नो सेवक अिहयाह माफर् त भन्नुभएको
िथयो। 30 यस्तो भयो िकन यारोबामले धेर ैपापका कामहरू गरकेा िथए।
अिन यारोबामले इस्राएलका मािनसहरूलाई धेर ैपाप गनर् लगाए।
यारोबामले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरलाई रीस उठाए।

31 अरू कायर्हरू जे जित नादाबले गर ेइस्राएलका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। 32 बाशाले इस्राएलमा शासन
गरकेो समयमा उनी यहूदाका राजा आसाको िवरोधमा यदु्ध
गिररहेकािथए।

33 आसाले यहूदामा शासन गरकेो तेस्रो बषर्मा अिहयाहका छोरा
बाशा इस्राएलका राजा भए। बाशाले ितसार्मा 24 बषर् शासन गर।े 34 तर
बाशाले त्यही सब कामहरू गर ेजसलाई परमप्रभुले भूल कामहरू िथए
भिन भनेको िथयो। उनले पिन ती पापहरू गर ेजो यारोबामले गरकेो
िथयो। यारोबामले पिन इस्राएलीहरूलाई पाप गनर् लगाए।

तब परमप्रभुले हनानीका छोरा येहू िसत बोल्नु भयो।
परमप्रभु राजा बाशाको िवरोधमा बोल्द ैहुनुहुन्थ्यो। 2

“बाशा, मलेै ितमीलाई धूलोबाट मािथ उठाएँ अिन मलेै
ितमीलाई मेरो इस्राएलका मािनसहरूको राजकुमार बनाएँ। तर ितमीले
यारोबामको बाटो पिहल्यायौ। ितमीले मेरा इस्राएली मािनसहरूलाई पाप
गनर् लगायौ। ितमीहरूले आफ्नो पापद्वारा मलाई रीस उठायौ। 3

यसकारण न ैम ितमी, बाशा र ितम्रो पिरवारलाई नष्ट पानेर्छु। म ितमी
िसत त्यस्तैं व्यवहार गनेर्छु जस्तो मलेै नबानतका छोरा यारोबामको
पिरवार िसत गरकेो िथएँ। 4 ितम्रो पिरवारका मािनसहरू शहरका
बाटोहरूमा मनेर्छन्। अिन कुकुरहरूले ितनीहरूको लाश खानेछन्। ितम्रो
पिरवारका केही मािनसहरू चऊरमा मनेर्छन् अिन ितनीहरूको लाशलाई
चराहरूले खानेछन्।”

5 बाशाको िवषयमा सब ैजानकारीहरू अिन उनले गरकेो महान्
कायर्हरूको िववरण इस्राएलका राजाहरूको इितहासको पुस्ताकमा
लेिखएको छ। 6 बाशा मर ेअिन उनलाई ितसार्मा गािडयो। उनका छोरा
एला उनीपिछ नयाँ राजा भए।

7 यसकारण परमप्रभुले हनानीका छोरो येहू अगमवक्तालाई बोलाई
पठाउनुभयो। उहाँले उसलाई बाशा अिन उसको पिरवारको िवरूद्धमा

एउटा वचन िदनुभयो। बाशाले परमप्रभुको िवरोधमा धेर ैनराम्रो काम गर।े
यसले गदार् परमप्रभुलाई िरस उठ्यो। बाशाले त्यही काम गर ेजस्तो
यारोबामको पिरवारले पिहला गरकेा िथए। परमप्रभु साह्रै न ैिरसाउनु
भएको िथयो। िकन भने बाशाले यारोबामको पिरवारलाई मारकेा िथए।

इस्राएलकाइस्राएलका राजाराजा एलाएला

8 आसा यहूदाका राजा भएको छब्बीसौं बषर्मा एला राजा भए। एला
बाशाका छोरा िथए। उनले ितसार्मा दइु बषर् शासन गर।े

9 राजा एलाका अिधकारीहरू मध्ये एक जना िजम्री िथए। िजम्री
एलाका आधी रथहरूको संञ्चालन गदर्थे। तर िजम्रीले एलाको िवरोधमा
षड्यन्त्र रचे। राजा एला ितसार्मा िथए। ितनी असार्को घरमा मद्यपान गदैर्
िथए अिन मदले मातेका िथए। असार् ितसार्को राजमहलको भारदार
िथयो। 10 िजम्री घरिभत्र पसे अिन राजा एलाको हत्या गर।े आसा
यहूदाको राजा भएको समयको सत्ताइसौं बषर्मा यस्तो घट्ना भयो। तब
िजम्री एलापिछ इस्राएलका राजा भए।

इस्राएलकाइस्राएलका राजाराजा िजम्रीिजम्री

11 िजम्री नयाँ राजा भएपिछ उनले बाशाको पिरवारका सबलैाई मार।े
उनले बाशाको पिरवारका मािनसहरूमा एक जनालाई पिन िजउँदो
छोडेनन्। िजम्रीले बाशाका साथीहरूलाई पिन मार।े 12 यसकारण
िजम्रीले बाशाको सम्पूणर् पिरवारलाई नष्ट पािरिदए। यो घटना त्यसरी नै
भयो जसरी परमप्रभुले हुन्छ भन्नु भएको िथयो जित बेला परमप्रभुले
अगमवक्ता येहू माफर् त, बाशाको िवरोधमा बोल्नु भएको िथयो। 13 बाशा
र उनको छोरा एलाको पापले गदार् यस्तो भयो। ितनीहरूले पापको काम
गर ेअिन इस्राएली मािनसहरूलाई पिन पाप गनर् लगाए। परमप्रभु
िरसाउनु भयो िकनभने ितनीहरूसँग देवमूिर्तहरू िथए।

14 अरू कामहरू, जे एलाले गरे इस्राएलका राजाहरूको इितहासको
पुस्तकमा लेिखएका छन्।

15 आसा यहूदाका राजा भएको सत्ताइसौं बषर्मा िजम्री इस्राएलका
राजा भए। िजम्रीले ितसार्मा सात िदनसम्म शासन गर।े त्यस समयमा
इस्राएलको सेनाले िगब्बतोनमा जो पिलिश्तहरूको िथयो पाल लगाई
रहेका िथए। 16 िशिवरमा मािनसहरूले सुने, िजम्रीले राजाको िवरोधमा
गोप्य षड्यन्त्र रचेको छ। ितनीहरूले सुने, उनले राजालाई मार।े यस
कारण सब ैइस्राएलीहरूले त्यस िदन िशिवरमा ओम्रीलाई इस्राएलको
राजा बनाए। ओम्री सेनाका सेनापित िथए। 17 यसकारण ओम्री र सबै
इस्राएलीहरूले िगब्बतोन छोडे अिन ितसार्मािथ आक्रामण गर।े 18 जब
िजम्रीले शहरमा आक्रामण गिरएको देखे। उनी महलिभत्र पसे अिन आगो
सल्काए। उनले महल र आफूलाई जलाए। 19 यसकारण िजम्री मरे
िकनभने उनले पाप गरकेा िथए। िजम्रीले त्यो काम गर ेजसलाई
परमप्रभुले भूल भन्नुभएको िथयो। उनले त्यसरी न ैपाप काम गर ेजसरी
यारोबामले गरकेा िथए। अिन यारोबामले इस्राएलीहरूलाई पाप गनर्
लगाए।

20 िजम्रीको गोप्य षडयन्त्र अिन अरू कायर्हरू जो िजम्रीले गर,े त्यो
कथा इस्राएलका राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा लेिखएका छन्।

ओम्रीओम्री इस्राएलकाइस्राएलका राजाराजा

21 इस्राएली मािनसहरू दइु दलमा िवभािजत भएका िथए। आधी
मािनसहरूले गीनतका छोरा ितब्नीको अनुशरण गर ेअिन उनलाई राजा
बनाउन चाहे। अरू आधी मािनसहरूले ओम्रीको अनुशरण गर।े 22 तर
ओम्रीका अनुशरण कत्तार्हरू गीनतको छोरो ितब्नीका अनुशरण कत्तार्हरू
भन्दा बिलया िथए। यस कारण ितब्नीलाई मािरयो अिन ओम्री राजा भए।

23 आसा यहूदाको राजा भएको समयको एकतीसौं बषर्मा ओम्री
इस्राएलका राजा भए। ओम्रीले इस्राएलमा 12 बषर् शासन गर।े 12
बषर्हरू मध्ये छः बषर् उनले ितसार् शहरमा शासन गर।े 24 तब ओम्रीले
सामिरयाको पहाड िकने। उनले यसलाई दइु तोडा चाँदीमा शेमेरबाट
िकने। ओम्रीले पहाड मािथ एउटा शहर बनाए। उनले पहाडको मािलक
शेमेरको नाउँमा शहर को नाउँ सामिरया राखे।

25 ओम्रीले त्यही काम गर ेजसलाई परमप्रभुले भूल भन्नु भएको
िथयो। ओम्री उनी भन्दा पिहलेका सब ैराजाहरू भन्दा दषु्ट िथए। 26
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उनले त्यही पाप गर ेजुन नबातका छोरा यारोबामले गरकेा िथए।
यारोबामले इस्राएली मािनसहरूलाई पाप गनर् लगाए। यसकारण
ितनीहरूले इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरलाई रीस उठाए। परमप्रभु
िरसाउनुभो िकनभने ितनीहरूले अथर्हीन मूिर्तहरूको पूजा गर।े

27 ओम्रीको िवषयमा अरू जानकारीहरू तथा उनले गरकेो महान्
कायर्को बारमेा इस्राएलका राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा लेिखएको
छ। 28 ओम्री मर ेअिन उनलाई सामािरयामा गािडयो। उनका छोरा
आहाब उनीपिछ नयाँ राजा भए।

इस्राएलकाइस्राएलका राजाराजा आहाबआहाब

29 आसा यहूदाका राजा भएको समयमा अठतीसौं बषर्मा ओम्रीका
छोरा आहाब इस्राएलका राजा भए। आहाबले सामिरया शहरमा बसेर 22
बषर् इस्राएलमा शासन गर।े 30 आहाबले त्यही काम गर ेजसलाई
परमप्रभुले भूल भन्नुभएको िथयो। अिन आहाब अिघका राजाहरू भन्दा
दषु्ट िथए। 31 आहाबका लािग त्यही पापको काम गनर् पयार्प्त िथएन जुन
नाबातका छोरा यारोबामले गरकेा िथए। यसकारण आहाबले एतबालकी
छोरी ईजेबेललाई पिन िववाह गर।े एतबाल सीदोनका राजा िथए। तब
आहाबले बालको सेवा र पूजा शुरू गर।े 32 आहाबले बालको पूजा
गनर्का लािग सामिरयामा एउटा मिन्दर बनाए। त्यस मिन्दरमा उनले
एउटा वेदी बनाए। 33 आहाबले अशेरा देवीको पूजा गनर्का लािग एउटा
िवशेष स्तम्भ पिन स्थािपत गर।े आहाबले उनी भन्दा अिघका सबै
राजाहरू भन्दा बढी इस्राएलका परमप्रभुलाई रीस उठाउनेकाम गर।े

34 आहाबको शासनकालमा हीएलले जो बेतेलका िथए यरीहो शहर
फेिर बसाए। त्यस समय हीएलले शहरमा काम शुरू गदार् उनको ठूलो
छोरा अबीरामको मृत्य ुभयो। अिन जब हीएलले शहरको फाटक बनाए,
उनको सानो छोरो सगूब मयोर्। यो त्यसरी न ैभयो जसरी परमप्रभुले
यस्तो हुन्छ भनी नूनको छोरा यहोशूद्वारा बोल्नु भएको िथयो।

एिलयाएिलया रर खडखडेेरीकोरीको समयसमय

एिलया ितश्बी िगलाद शहरको अगमवक्ता िथए। एिलयाले
राजा आहाबलाई भने, “म इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको
सेवा गछुर् । साँच्चै न ैपरमप्रभु जीिवत रहनु भए जस्तैं, म

प्रितज्ञा गछुर्  आउँदो केही बषर् न ता पानी पछर्  न शीत न ैपछर् । जब म
आदेश िदन्छु तब मात्र पानी पनेर्छ।”

2 तब परमप्रभुले एिलयालाई भन्नुभयो, 3 “यो ठाउँ छोड अिन पूवर्ितर
लाग। केरीतको साँघुरो घाँटी छेउ लुक। यो घाटी यदर्न नदीको पूवर्मा छ।
4 ितमी त्यस नदीको पानी िपउन सक्छौ। मलेै कागहरूलाई त्यस
ठाउँमा ितम्रो लािग खाद्य ल्याउने आदेश िदएको छु।” 5 यसकारण
एिलयाले त्यस ैगर ेजस्तो परमप्रभुले उनलाई गनर् ु भन्नुभएको िथयो। उनी
यदर्न नदीको पूवर् ितर करीत खोलामा बस्न गए। 6 कागहरूले एिलयाका
िनिम्त प्रत्येक साँझ र िवहान मासु र रोटी ल्याए। एिलयाले त्यस नदीबाट
पानी िपउथ्ये।

7 पानी नपरकेोले गदार् धेर ैसमय पिछ नाला सुख्खा भयो। 8 तब
परमप्रभुले एिलयालाई भन्नुभयो, 9 “सीदोनमा सारपत जाऊ। त्यहीं
बस। त्यस ठाउँमा एउटी आइमाई छ जसको पित मरकेो छ। मलेै
उसलाई ितम्रो लािग खाद्य िदनु भनी आदेश िदएको छु।”

10 यसकारण एिलया सारपत गए। उनी शहरको फाटकमा पुगे अिन
त्यहाँ एक जना स्त्रीलाई देखे। उसको पित मरकेो िथयो। आइमाई
आगोको िनिम्त दाउरा जम्मा गदैर् िथई। एिलयाले उसलाई भने, “के ितमी
मेरो िनिम्त एउटा लोटामा अिल कित पानी ल्याउन सक्छौ म िपउन
सकँु?” 11 जब स्त्री पानी िलन जान लागेकी िथईन, एिलयाले भने,
“कृपया, मेरो िनिम्त केही रोटी पिन ल्याऊ।”

12 स्त्रीले भिनन्, “जीिवत परमप्रभु तपाईकंो परमेश्वर समक्ष मलेै शपथ
गिरभन्छु म िसत रोटी छैन। म िसत भाडाँमा अिलकित पीठो मात्र छ।
अिन म िसत ढंुग्रोमा अिलकित अडंीरको तेल छ। म यस ठाउँमा आगोको
िनिम्त केही दाउराका टुक्रा जम्मा गनर् आएकी हँु। म यसलाई घर िलएर
जानेछु अिन हाम्रो िनिम्त भोजन पकाउने छु। मेरो छोरा र म यसलाई
खाने छौं अिन त्यसपिछ भोकले मनेर्छौं।”

13 एिलयाले स्त्रीलाई भने, “िफक्री नगर। घर जाऊ अिन ितमीले भने
जस्तैं गररे ितम्रो भोजन पकाऊ। तर पिहला ितमीसँग भएको पीठोबाट
सानो रोटी बनाऊ। त्यो रोटी मेरो िनिम्त ल्याऊ। त्यसपिछ आफ्नो अिन
छोराका लािग पकाऊ। 14 परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नु हुन्छ, ‘त्यो
भाँडोको िपठो किहले िरत्तो हुनेछैन। ढंुग्रोको तेल किहले किम हुने छैन।
परमप्रभुले बषार् नपठाएको िदनसम्म यो चिल रहने छ।’”

15 यसकारण स्त्री आफ्नो घर गइन्। एिलयाले उनलाई जे गनर् ु भनेका
िथए ितनले त्यस ैगिरन्। एिलया, स्त्री र उनको छोराको लािग धेर ैिदनको
खाद्य िथयो। 16 पीठोको भाँडो अिन तेलको ढंुग्रो किहले िरत्तो भएन। यो
यस्तो भयो जस्तो परमप्रभुले हुन्छ भन्नुभएको िथयो। परमप्रभुले एिलया
माफर् त बोल्नु भएको िथयो।

17 केही समयपिछ स्त्रीको छोरा बीरामी भयो। ऊ साह्रै न ैभयो।
अन्तमा उसले सास फेनैर् छोड्यो। 18 तब त्यस स्त्रीले एिलयालाई
भिनन्, “तपाई ंपरमेश्वरका जन तपाईिंसत मेरो िवरोधमा के छ? के तपाई ं
यहाँ मलेै गरकेो पाप कामहरूको सम्झना गराउन आउनु भएको हो? के
तपाई ंयहाँ मेरो छोराको मृत्य ुगराउन आउनु भएको हो?”

19 एिलयाले उनलाई भने, “ितम्रो छोरा मलाई देऊ।” एिलयाले
ितनीबाट बालकलाई िलए अिन बोकेर त्यसलाई मािथल्लो तलामा लगे।
उनले कोठामा ओछ्यान मािथ उसलाई सुताए जहाँ उनी बस्ने गदर्थे।
20 त्यसपिछ एिलयाले प्राथर्ना गर,े “परमप्रभु मेरा परमेश्वर! यी िवधवाले
आफ्नो घरमा बस्न िदएकी िछन्। के तपाई ंउसका लािग अशुभ घटना
गनर् ु हुन्छ त? के उनको छोरालाई मनर् िदनु हुन्छ?” 21 तब एिलया आफैं
बालकमािथ तीन पल्ट पिस्रए। एिलयाले प्राथर्ना गर,े “हे परमप्रभु मेरो
परमेश्वर। यस बालकलाई फेिर जीवन िदनु होस्!”

22 परमप्रभुले एिलयाको प्राथर्नाको उत्तर िदनुभयो। बालक फेिर सास
फेनर् थाल्यो। ऊ जीिवत भयो! 23 एिलयाले बालकलाई बोकेर तल्लो
तलामा ल्याए। एिलयाले बालकलाई ितनकी हातमा सोम्पीिदए र भने,
“हेर, ितम्रो छोरा िजउँदो छ!”

24 स्त्रीले भिनन्, “अिहले मलाई थाह भयो तपाई ंसाँच्चै नै
परमेश्वरबाटको मािनस हुनुहुन्छ। परमप्रभु तपाई ंमाफर् त बोल्नुहँुदो रहेछ
मलाई थाह भयो!”

एिलयाएिलया रर बालकाबालका अगमवक्ताहरूअगमवक्ताहरू

खडेरी परकेो तेस्रो बषर् परमप्रभुले एिलयालाई भन्नुभयो,
“जाऊ र राजा आहाबसँग भेट गर। म साँच्चै पानी पठाउने
छु।” 2 यस कारण एिलया आहाब सँग भेंट गनर् गए।

त्यस समयमा सामिरयामा खाद्य िथएन। 3 यसकारण राजा आहाबले
ओबद्यालाई आफ्नो समक्ष बोलाए। ओबद्या राजाको महलको दाियत्वमा
िथए। (ओबद्या परमप्रभुको साँचो भक्त िथए।) 4 एक समय जब ईजेबेल
सब ैपरमप्रभुका अगमवक्ताहरूको हत्या गिरहरकेी िथई, त्यस बेला
ओबद्याले 100 अगमवक्ताहरूलाई िलएर गए अिन ितनीहरूलाई दइुवटा
ओढारमा लुकाए। ओबद्याले 50 जना अगमवक्ताहरूलाई एउटा
ओढारमा अिन अरू 50 जनालाई अकोर् ओढारमा लुकाए। तब ओबद्याले
ितनीहरूका लािग खाद्य र पानी ल्याए। 5 राजा आहाबले ओबद्यालाई
भने, “म िसत आऊ। हामीले प्रत्येक पानीको मुहान र नदीको िकनार
पाउनेछौं। हुनुसक्छ हाम्रा घोडाहरू र गधाहरू जीिवत राख्नुलाई प्रशस्त
मात्रमा घाँस पाउनु सक्छौं। होइन भने, हामी ितनीहरूलाई गुमाउने छौ।”
6 प्रत्येक मािनसले देशको एउटा अशं छाने जहाँ ितनीहरू पानी खोज्न
जाने छन्। तब दइु जना मािनसहरूले सम्पूणर् देश भ्रमण गर।े आहाब
एउटा िदशाितर एकै्ल िंहडे। ओबद्या अकोर् िदशाितर एकै्ल िंहडे। 7 ओबद्या
भ्रमण गिररहेको बेला उनले एिलयालाई भेटे। ओबद्याले एिलयालाई िचने
जब उनले उनलाई देखे। ओबद्याले एिलया अिघ टाउको िनहुराए। उनले
भने, “एिलया! के ितमी साँच्चै मािलक हौ?”

8 एिलयाले उत्तर िदए, “हो म न ैहँु। जाऊ अिन आफ्नो मािलक
राजालाई भन, म यहाँ छु।”

9 तब ओबद्याले भने, “यिद मलेै आहाबलाई ितमी कहाँ छौ बताएँ भने
उनले मलाई मानेर्छन्। मलेै ितमी प्रित कुन ैभूल गरकेो छैन! ितमी िकन
मलाई मानर् चाहन्छौ? 10 परमप्रभु जस्तैं ितम्रा परमेश्वर िनिश्चत रूपले
जीिवत हुनुहुन्छ राजा हरके ठाउँमा ितमीलाई खोजी रहेका छन्! उनले
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ितमीलाई खोज्न प्रत्येक देशमा मािनसहरू पठाए। यिद एउटा देशका
शासकले भने, ितमी यस देशमा छैनौ, तब आहाबले शासकलाई ितमी
यहाँ छैनौ भनी प्रितज्ञा गनर् लगाए। 11 अिहले तपाई ंचहानुहुन्छ म त्यहाँ
जाऊँ अिन उसलाई तपाई ंयहाँ हुनुहुन्छ भनी बताऊँ। 12 यिद म राजा
आहाबलाई तपाई ंयहाँ हुनुहुन्छ भनेर बताउन गएँ भने, परमप्रभुको
आत्माले तपाईलंाई अन्य कही पुयार्उनेछ। राजा आहाब यहाँ आउने छन्
अिन उसले तपाईलंाई पाउने छैनन्। तब उहाँले मलाई मानेर् छन्! जब म
बालक िथए त्यस बेलादेिख न ैपरमप्रभुको अनुशरण गरें। 13 ितमीले
थाह पायौ मलेै के गरें! ईजेबेलले परमप्रभुका अगमवक्ताहरूलाई
मािररहेकी िथई अिन मलेै 100 अगमवक्ताहरूलाई ओढारमा लुकाएँ।
मलेै 50 जना अगमवक्ताहरूलाई एउटा ओढारमा अिन अरू 50
अगमवक्ताहरूलाई अकोर् ओढारमा राखें। मलेै ितनीहरूका लािग खाद्य र
पानी ल्याएँ। 14 अिहले तपाई ंचाहानुहुन्छ म त्यहाँ गएर तपाई ंयहाँ
हुनुहुन्छ भनी भन्दा राजाले मलाई मानेर्छन्!”

15 एिलयाले उत्तर िदए, “परमप्रभु सवर्-शिक्तमानको नाउँमा िनिश्चत
रूपमा रहे झैं जसको म सेवा गछुर् । म शपथ खाएर भन्दछु िक आज म
राजा अिघ उिभनेछु।”

16 यसकारण ओबद्या राजा आहाब कहाँ गए। उनले एिलया कहाँछन्
भनी उनलाई बताए। राजा आहाब एिलयालाई भेट्न गए।

17 जब आहाबले एिलयालाई देखे उनले भने, “के यो ितमी न ैहौ?
ितमी न ैत्यो मािनस हौ जसले इस्राएलमा सङ्कट सृिष्ट गरकेो छ?”

18 तब एिलयाले उत्तर िदए, “मलेै इस्राएलमा सङ्कट सृिष्ट गरकेो
होइन। तपाई ंर तपाईकंा पिरवारले यो सङ्कट सृिष्ट गरकेो हुन्। तपाईलें
सङ्कट त्यस बेला सृिष्ट गनर् ुभयो जित बेला तपाईलें परमप्रभुको आदेश
पालन गनर् ुभएन अिन बालको अनुशरण गनर् ुभयो। 19 अिहले, सबै
इस्राएलीहरूलाई डाँडामािथ मलाई भेट्न भन्नुहोस्। त्यस ठाउँमा बालका
450 जना अगमवक्ताहरूलाई पिन ल्याउनुहोस। अिन असत्य देवी
अशेराका 400 अगमवक्ताहरूलाई पिन ल्याउनुहोस। रानी इजेबेलले ती
अगमवक्ताहरूको समथर्न गिर्छन्।”

20 यसकारण आहाबले सब ैइस्राएलीहरू र अगमवक्ताहरूलाई कमेर्ल
डाँडामा बोलाए। 21 एिलया ती मािनसहरू समक्ष आएर। उनले भने,
“ितमीहरू कसलाई अनुशरण गनेर् हौ यसका िनणर्य किहले िलनेहो। यिद
परमप्रभु न ैसत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भने ितमीहरू उहाँलाई न ैअनुशरण
गर। यिद बाल न ैसत्य देवता हो भने तब उनलैाई अनुशरण गर!”
मािनसहरूले केही बोलेनन्। 22 एिलयाले भने, “म परमप्रभुको एक

मात्र अगमवक्ता हँु! यहाँ म एकै्ल छु। तर यहाँ बालका 450 जना
अगमवक्ताहरू छन्। 23 यसकारण दइुवटा साँढे ल्याऊ। बालका
अगमवक्ताहरूले एउटा साँढे िलऊन्। ितनीहरूले त्यसलाई मारून् र
काटेर टुक्रा-टुक्रा पारून्। त्यसपिछ ितनीहरूले मासु दाउरमािथ राखून्।
तर ितनीहरू आगो बाल्न पाउने छैनन्। त्यसपिछ अकोर् साँढेलाई म
त्यस ैगछुर् । म पिन आगो बाल्न शुरू गिर्दन। 24 बालका अगमवक्ताहरूले
उनीहरूको देवतालाई प्राथर्ना गनेर्छन् अिन म मेरा परमप्रभुलाई प्राथर्ना
गनेर्छु। जुन परमेश्वरले प्राथर्ना सुनेर दाउरा बल्न शुरू गछर्न, ितन ैसत्य
परमेश्वर हुनेछन्।”
सब ैमािनसहरूले यसलाई राम्रो िवचार भनेर समथर्न गर।े
25 तब एिलयाले बालका अगमवक्ताहरूलाई भने, “ितमीहरू धेर ैछौ।

यसकारण पिहला ितमीहरून ैशुरू गर। एउटा साँढे छान अिन तयार गर।
ितम्रा देवतालाई पुकार तर आगो बाल्न पाइनेछैन।”

26 यसकारण अगमवक्ताहरूले साँढे िलए, जो उनीहरूलाई िदइएको
िथयो। ितनीहरूले त्यसलाई तयार बनाए। ितनीहरूले िवहान देिख
मध्यानसम्म प्राथर्ना गर।े ितनीहरूले प्राथर्ना गर,े “हे बाल, कृपया
हामीलाई उत्तर देऊ!” तर कुन ैआवाज आएन। कसलेै उत्तर िदएन।
अगमवक्ताहरू वेदीको विरपिर नाचे जसलाई ितनीहरूले बनाएका िथए।
तर आगो बल्द ैबलेन।

27 िदउँसोितर एिलयाले ितनीहरूको िखसी गर।े एिलयाले भने, “यिद
बाल साँच्चै न ैदेवता हुन् भने हुन्छ, जोडिसत प्राथर्ना गनर् ुपछर् ! हुन सक्छ,
उनी सोच्द ैछन्! अथवा हुन सक्छ उनी व्यस्त छन्! अथवा हुन सक्छ
उनी भ्रमण गदैर्छन्! उनी सुती रहेको हुन सक्छ। हुन सक्छ तपाईहंरूले
जोरिसत प्राथर्ना गदार् उनी उठ्न सक्छन्!” 28 अिन ती अगमवक्ताहरूले
जोरिसत प्राथर्ना गर।े ितनीहरूले तरवार र भालाले काटे। (ितनीहरूले

पूजा गनेर् यस्तैं तरीका िथयो।) ितनीहरूले आफूमािथ प्रहार गिररहे
जबसम्म ितनीहरूको शरीर रक्ताम्मे भएन। 29 मध्यिदन िबत्यो तर आगो
बलेको िथएन। अगमवक्ताहरू बेलुकीको बिलदान चढाउने समयसम्म
ितनीहरूको व्याकुलता कायर्हरू गिररहे, तर केही पिन भएन। बालबाट
कुन ैउत्तर आएन। कुन ैआवाज िथएन। कसलेै पिन सुनेको िथएन।

30 तब एिलयाले मािनसहरूलाई भने, “अब मेरो सामु आओ।”
यसकारण सब ैमािनसहरू एिलयाको विरपिर थुिप्रए। परमप्रभुको वेदी
भित्कएको िथयो। यसकारण एिलयाले ठीक पार।े 31 एिलयाले 12 वटा
ढुङ्गाहरू पाए। प्रत्येक ढुङ्गा याकूबका सन्तानबाटका त्यो एउटा कुल
समूहको िनिम्त खडा िथयो। याकूब त्यो मािनस िथयो जसलाई
परमप्रभुले इस्राएल नाउँ िदनुभयोको िथयो। 32 एिलयाले परमप्रभुको
वेदी स्थािपत गनर् यी ढुङ्गाहरू प्रयोग गर।े उनले वेदीको विरपिर एउटा
खाडल खने। त्यो खाडल दइु माना पानी राख्नका लािग पयार्प्त चौंडा र
गिहरो िथयो। 33 तब एिलयाले वेदीमािथ दाऊरा राखे। उनले साँढेलाई
टुक्रा-टुक्रा पाररे काटे। उनले टुक्राहरू दाउरामािथ राखे। 34 तब
एिलयाले भने, “चारवैटा भाँडाहरूमा पानी भर। पानी मासुका टुक्रा र
दाउरामा खन्याऊ।” फेिर एिलयाले भने, “फेिर यस ैगर।” तब उनले भने,
“फेिर यस्त ैतेस्रो पटक गर।” 35 पानी वेदीबाट तल बग्यो अिन
खाडलमा भिरयो।

36 यो बेलुकीपखको बिलदानको समय भएको िथयो। त्यसपिछ
अगमवक्ता एिलया वेदी समक्ष गए अिन प्राथर्ना गर,े “हे परमप्रभु,
अब्राहाम, इसहाक र इस्राएलका परमेश्वर। म तपाईलंाई इस्राएलका
परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी प्रमािणत गनेर् िबन्ती गछुर् । अिन प्रमािणत गनर् ुहोस्
म तपाईकंो सेवक हँु। मािनसहरूलाई देखाउनुहोस्, यी सब काम गनर्का
लािग तपाईलें मलाई ंआदेश िदनुभएको हो। 37 मेरो परमप्रभु, मेरो
प्राथर्नाको उत्तर िदनहोस्। मािनसहरूलाई देखाइ िदनुहोस्, परमप्रभु
तपाई ंन ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ। तब तपाईलें मािनसहरूलाई तपाईिंतर
फकार्एर ल्याउनु सक्नु हुन्छ।”

38 यसकारण परमप्रभुले आगो पठाउनुभयो। आगोले बिलदान,
दाउरा, ढुङ्गा र वेदीको विरपिरको भूिमलाई जलायो। आगोले खाडलको
पानीलाई पिन सूख्खा बनायो। 39 सब ैमािनसहरूले यस्तो भएको देखे।
मािनसहरू भूिममा िनहुिरए अिन भन्न थाले, “परमप्रभु न ैपरमेश्वर हुनु
हुन्छ! परमप्रभु न ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ!”

40 तब एिलयाले भने, “बालका सब ैअगमवक्ताहरूलाई पक्र। कसलैाई
भाग्न नदोऊ!” यसकारण मािनसहरूले सब ैअगमवक्ताहरूलाई पिक्रए।
तब एिलयाले ितनीहरूलाई कीशोन खोलामा लगे अिन त्यस ठाउँमा
ितनीहरूलाई मार।े

पानीपानी फफेेिरिर पछपछर्र्
41 तब एिलयाले राजा आहाबलाई भने, “अब, जाऊ खान-पीन गर।

मूसलाधार ेपानी परकेो आवाज सुन्छौ।” 42 यसकारण राजा आहाब
खान गए। त्यस बेला एिलया कमेर्ल डाँडा मािथ चढे। पवर्तको चुचुरामा
पुगेर ितनी िनहुिरए। उनले आफ्नो टाउको दइुवटा घँुडाबीच राखे। 43

तब एिलयाले आफ्नो सेवकलाई भने, “समुद्रितर हेर।”
सेवक त्यस ठाउँमा गयो जहाँबाट ऊ समुद्र हेनर् सक्थ्यो। तब सेवक

फिर्कयो अिन भन्यो, “मलेै केही देिखन।” एिलयाले उसलाई फेिर जानु र
हेनर् ु भने। यस्तो सात पटक भयो। 44 सातौं पटक सेवक फिर्कयो अिन
भन्यो, “मलेै मािनसको मुठ्ठीको आकार जस्तैं सानो बादल देखें। बादल
समुद्रबाट आउँद ैिथयो।”
एिलयाले सेवकलाई भने, “राजा आहाब कहाँ जा अिन उनलाई

आफ्नो रथ िलनु अिन अिहले घर जानु भन। यिद उनी अिहले जाँदनैन्
भने पानीले उनलाई रोक्नेछ।”

45 केही िछनपिछ आकाश कालो बादलले ढािकयो। हावा बहनु
थाल्यो अिन मूसलाधार ेपानी पनर् थाल्यो। आहाब आफ्नो रथमा चढे
अिन यीज्रेलितर यात्रा शुरू गर।े 46 परमप्रभुको शिक्त एिलयामािथ
आएको िथयो। एिलयाले आफ्नो चारिैतर लुगा कसे जसले गदार् ऊ दगुनर्
सकोस्। तब एिलया राजा आहाबभन्दा अिघ यीज्रेलितर दगुर ेर पुगे।
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सीनसीनै ैपवपवर्र्तमािथतमािथ एिलयाएिलया

राजा आहाबले ईजेबेललाई सब ैथोक बताए जो एिलयाले
गर।े आहाबले उनलाई कसरी एिलयाले तरवारले सबै
अगमवक्ताहरूलाई मारकेो बताए। 2 यसकारण इजेबेलले

एिलया समक्ष एकजना दतू पठाइन्। ईजेबेलले भिनन, “म कसम खान्छु
भोिल यस बेलाको पिहले म ितमीलाई त्यसरी न ैमानेर्छु जसरी ितमीले
ती अगमवक्ताहरूलाई मायौर्। यिद मलेै सिकनँ भने तब देवताहरूले
मलाई मानेर्छन्।”

3 जब एिलयाले यो सुने, उनी डराए। त्यस कारण उनी आफ्नो जीवन
बचाउन भागे। उनले आफ्नो सेवक सँग ैलगे। ितनीहरू बेशेर्बा, यहूदा गए।
एिलयाले सेवकलाई बेशेर्बामा छोडे। 4 त्यसपिछ एिलया िदनभिर नै
मरुभूिममा िंहडे। एिलया एउटा पोथ्राको तल बसे। उनले मनर् चाहे।
एिलयाले भने, “परमप्रभु, मलेै धेर ैगरें! मलाई मनर् िदनुहोस्। म मेरा
पुखार्हरू भन्दा राम्रो छुईनं।”

5 तब एिलया रूखको तल सुते अिन िनदाए। एउटा स्वगर्दतू एिलया
कहाँ आए अिन उनलाई छोए। स्वगर्दतूले भने, “उठ! खाऊ!” 6

एिलयाले आफ्नो छेवमैा कोइलामा पकाएको केक र एउटा ढंुग्रोमा पानी
देखे। एिलयाले खाई-िपई गररे तब ितनी फेिर सुते!

7 त्यसपिछ परमप्रभुका स्वगर्दतू उनीकहाँ फेिर आए। स्वगर्दतूले भने,
“उठ! खाऊ! यिद ितमीले खाएनौ भने लामो यात्रा गनर्का लािग ितमी
बिलयो हँुदनैौ।” 8 यसकारण एिलया उठे। उनले खाए अिन िपए।
खाद्यले एिलयालाई चालीस िदन र चालीस रात होरबे पुगुन्जेल िहँड्नु
पयार्प्त बिलयो बनायो, परमेश्वरको पवर्त होरबेितर िंहडेर गए। 9 त्यहाँ
एिलया एउटा ओढारमा गए अिन रातभिर बसे। तब परमप्रभु एिलयासँग
बोल्नु भयो।
परमप्रभुले भन्नुभयो, “एिलया, ितमी िकन यहाँ छौ?”
10 एिलयाले उत्तर िदए, “परमप्रभु, सवर्शिक्तमान परमेश्वर, सधैँ मलेै

सकेसम्म तपाईकंो सेवा गरकेो छु। तर इस्राएलका मािनसहरूले
तपाईिंसत भएको करार तोडेका छन् ितनीहरूले तपाईकंा वेदीहरू
भत्काए। ितनीहरूले तपाईकंा अगमवक्ताहरूलाई मार।े म मात्र यस्तो
अगमवक्ता हँु जो अिहलेसम्म िजउँद ैछु अिन अिहले ितनीहरू मलाई मानेर्
प्रयास गदैर्छन्।”

11 तब परमप्रभुले एिलयालाई भन्नुभयो, “जाऊ अिन पवर्त मािथ मेरा
सामु खडा होउ। म ितम्रो छैवबैाट जानेछु।” तब प्रचण्ड हुरी चल्यो। हुरीले
पवर्तहरूलाई भत्कायो। परमप्रभुको अिघ ठूल्ठूला चट्टानहरू फोयोर्। तर
त्यो हुरीमा परमप्रभु हुनुहुन्न िथयो। त्यस हुरी पिछ एउटा भूईचंालो शुरू
भयो तर त्यो भूईचंालोमा पिन परमप्रभु हुनुहुन्न िथयो। 12 भूईचंालो पिछ
आगो दिन्कयो। तर त्यो आगोमा पिन परमप्रभु हुनुहुन्न िथयो। आगो पिछ
त्यहाँ मधुरो कानेखसुी आए।

13 जब एिलयाले आवाज सुने उनले उसको अनुहार उसको खास्टोले
छोपे। तब उनी गए अिन ओढारको मुखमा उिभए। तब ध्विनले उनलाई
भन्यो, “एिलया, ितमी िकन यहाँ छौ?”

14 एिलयाले भने, “परमप्रभु, हे सवर्शिक्तमान परमेश्वर, मलेै सकेसम्म
सधैँ तपाईकंो राम्रो सेवा गरकेो छु। तर इस्राएली मािनसहरूले तपाईकंो
करारलाई पालन गरनेन्। ितनीहरूले तपाईकंो वेदी भत्काए। ितनीहरूले
तपाईकंा अगमवक्ताहरूलाई मार।े अिहले सम्म बाँच्ने अगमवक्ता मैं मात्र
हँु। अिन अिहले ितनीहरू मलाई मानेर् चेष्टा गदैर्छन्।”

15 परमप्रभुले भन्नुभयो, “दमीशकको विरपिर मरुभूिमसम्म जाने बाटो
भएर फकर् । दमीशक जाऊ अिन अरामका राजाको रूपमा हजाएललाई
अिभषेक गर। 16 तब िनम्शीका छोरा येहूलाई इस्राएलका राजाको
रूपमा अिभषेक गर। त्यसपिछ आबेल महोलाको शापातको छोरा
एलीशालाई अिभषेक गर। ितनी ितम्रो ठाउँमा अगमवक्ता हुनेछन्। 17

हजाएलले धेर ैव्यिक्तहरूलाई मानेर्छन्। हजाएलको तलवारबाट
बाँचेकहरूलाई येहूद्वारा मानेर्छन्। तीजो येहूबाट बाँचेकोलाई एलीशा द्वारा
मनेर्छन्। 18 म िसत अझैं पिन इस्राएलमा 7,000 मािनसहरू छन्
जसले अझसैम्म बालको अघाडी िनहुिरएको छैनन् अथवा बालको
मूिर्तलाई चुम्बन गरकेो छैनन्।”

एलीशाएलीशा एकएक अगमवक्ताअगमवक्ता बिनन्छन्बिनन्छन्

19 यसकारण एिलयाले त्यो ठाउँ छोडे अिन शापातका छोरा,
एलीशालाई खोज्न गए। एलीशाले हलो जोितरहेका िथए। त्यहाँ ितनको
अिघ बाह्रा जोडी गोरूहरू िथए अिन बाह्रौं जोडी चाँिह ितनीिसत िथयो।
एिलया एलीशा सामु गए। एिलयाले आफ्नो खास्टो एलीशालाई िदए। 20

तत्काल ैएलीशाले गोरूहरू छोडे अिन एिलयाको पिछ लागे। एलीशाले
भने, “मलाई मेरी आमालाई र बाबुलाई म्वाईखान देऊ अिन
ितनीहरूलाई िवदा िलनु देऊ। तब म ितम्रो अनुशरण गनेर्छु।”
एिलयाले उत्तर िदए, “ितमी त्यसो गनर् ु सक्छौ, म ितमीलाई रोिक्दनँ।”
21 तब एिलशाले आफ्नो पिरवारसँग बसेर िवशेष भोजन गर।े एलीशा

गए अिन आफ्ना गोरूहरू मार।े उनले हलोको काठको प्रयोग दाउराको
रूपमा गर ेअिन मासु पकाए। तब उनले यसलाई मािनसहरू माझ बाँडे
अिन ितनीहरूले मासु खाए। त्यसपिछ एलीशाले एिलयालाई अनुशरण
गनर् थाले। एलीशा एिलयाका सहायका बने।

बबेेनन-हददहदद रर आहाबआहाब लडाईलडाई ंमंामा जान्छन्जान्छन्

बेन-हदद अरामका राजा िथए। उनले आफ्नो सब ैसेनाहरू
जम्मा गर।े उनीसँग 32 जना राजाहरू िथए। ितनीहरूसँग
घोडा अिन रथहरू िथए। ितनीहरूले सामिरया मािथ

आक्रमण गर ेअिन त्यसको िवरोधमा लडाई ंगर।े 2 राजाले इस्राएलका
राजा आहाब कहाँ शहरमा राजदतूहरू पठाए। 3 संदेश यस्तो िथयो,
“बेन-हदद भन्दछन्, ‘ितमीले मलाई ितम्रो चाँदी र सुन िदनु पछर् । ितमीले
आफ्ना स्वास्नीहरू र नानीहरू पिन मलाई िदनु पछर् ।’”

4 इस्राएलका राजाले उत्तर िदए, “महाराज, मेरा मािलक म सहमत छु
िक म अिहले ितम्रो हँु अिन मिसत भएको प्रत्येक वस्तु ितम्रो हो।”

5 तब राजदतू फकेर् र आहाब कहाँ आए। ितनीहरूले भने, “बेन-हदद
भन्दछन्, ‘मलेै ितमीलाई पिहले भनेको िथएँ। ितमीले ितम्रो सब ैसुन,
चाँदी तथा पत्नीहरू र नानीहरू मलाई िदनु पछर् । 6 भोिल म ितम्रो घर र
ितम्रा अिधकारीहरूको घर खोजीिनिध गनर् मािनसहरू पठाउँदछुै।
ितमीले मेरा मािनसहरूलाई सब ैबहुमूल्य वस्तुहरू िदनु पछर्  अिन
ितनीहरूले ती वस्तुहरू म कहाँ ल्याउनेछन्।’”

7 यसकारण राजा आहाबले देशका सब ैप्रमुख अगुवाहरूको सभा
बोलाए। आहाबले भने, “हेर, बेन-हदद सङ्कट खोिजरहेका छन्। पिहला
उनले मलाई भने मलेै उनलाई मेरा पत्नीहरू, मेरा नानीहरू, मेरो चाँदी र
मेरो सुन िदनु पछर् । ती वस्तुहरू उनलाई िदन म राजी भएँ। अिन अिहले
उनी सब ैवस्तुहरू िलन चाहन्छन्।”

8 तर सब ैबूढा-प्रधानहरू र मािनसहरूले भने, “उनको आज्ञा नमान।
उनी जे भन्दछन् त्यो नगर।”

9 यसकारण आहाबले एक जना राजदतू बेन हदद समक्ष पठाए।
आहाबले भने, “म त्यही गनेर्छु जो ितमीले पिहला भनेका िथयौ। तर म
ितम्रो दोस्रो आदेश पालन गनेर् छैन।”
राजा बेन-हददका मािनसहरूले संदेश राजाकहाँ पुयार्ए। 10 तब दतू

राजा बेन-हददबाट अकोर् संदेश िलएर फिर्कए। संदेश िथयो, “म
सामिरयालाई सम्पूणर् रूपले नष्ट पानेर्छु। म कसम खान्छु, त्यहाँ मेरा
प्रत्येक मािनसका िनिम्त एक मुठ्ठी धूलो पिन रहने छैन। मेरा देवताले
मलाई नष्ट पारून् यिद मलेै यस्तो गनर् सिकन भने!”

11 राजा आहाबले उत्तर िदए, “बेन-हददलाई भन जुन मािनसले
कवच धारण गछर् , त्यसले त्यस मािनसको जस्तो गवर् नगरोस्, जो
त्यसलाई खोल्न मािनसले झैं घमण्ड गनर् ु हँुदनै।”

12 राजा बेन-हदद अरू शासकहरूसँग आफ्नो पालमा मद्यपान
गिररहेका िथए। त्यस बेला संदेशवाहकहरू आए अिन उनलाई राजा
आहाबको संदेश िदए। राजा बेन-हददले आफ्ना मािनसहरूलाई
आहाबको शहरलाई आक्रमण गनर् तयार हुने आदेश िदए। उनका
मािनसहरू ितनीहरू आफैं  यदु्धका िनिम्त तयार भए।

13 त्यस ैबेला एक जना अगमवक्ता राजा आहाबकहाँ गए।
अगमवक्ताले भने, “राजा आहाब, परमप्रभुले ितमीलाई भन्नुहुन्छ, ‘के
ितमीले िवशाल सेना देखेका छौ? म, ितमीलाई ितनीहरूलाई परास्त
पानेर् शिक्त िदइरहकोछु। तब ितमी जान्ने छौ म परमप्रभु हँु।’”

1 राजा 19:2 241 1 राजा 20:13
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14 आहाबले भने, “ितनीहरूलाई परास्त गनर्का लािग तपाई ंकसलाई
प्रयोगगनर् हुनेछ?”
अगमवक्ताले भने, “परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘सरकारी अिधकारीका साना

सहायकहरू।’”
तब राजाले सोधे, “मुख्य सेनालाई कसले िनयन्त्रण गछर्?”
अगमवक्ताले उत्तर िदए, “तपाईलें।”
15 यसकारण आहाबले सरकारी अिधकारीका तरूण

सहायकहरूलाई भेला गर।े ती जम्मा 232 जना तन्देरी मािनसहरू िथए।
तब राजाले इस्राएलका सेनाहरूलाई एकसाथ बोलाए। जम्मा संख्या
7,000 पुग्यो।

16 राजा बेन-हदद अिन 32 जना राजाहरू जो उनलाई सघाउथे
ितनीहरू आ-आफ्नो पाल िभत्र मद्यपान गिररहेका िथए। यस ैबेला राजा
आहाबको आक्रामण शुरू भयो। 17 तन्देरी सहायकहरूले पिहला
आक्रामण गर।े राजा बेन-हददका मािनसहरूले उनलाई भने, सिैनकहरू
सामिरयाबाट बािहर िनिस्कए। 18 यसकारण बेन-हददले भने, “ितनीहरू
लडाई ँगनर् आइरहेका हुनेछन्। अथवा ितनीहरू शािन्तको कुरा गनर्
आइरहेकाछन्। ितनीहरूलाई िजउँद ैपक्र।”

19 राजा आहाबका तन्देरी अिधकारीहरूले आक्रामणको नेतृत्व
गिररहेका िथए। इस्राएलका सेनाहरूले ितनीहरूलाई अनुशरण गिररहेका
िथए। 20 तब इस्राएलीहरूले प्रत्येकलाई मार ेजो ितनीहरूको बाटोमा
खडा िथए। यसकारण अरामका सेनाहरू भाग्न थाले। इस्राएलका
सेनाहरूले ितनीको पिछ लाग्ने काम गर।े राजा बेन-हदद एउटा रथको
घोडामा चढेर भागे। 21 राजा आहाबले सेनालाई नेतृत्व िदए अिन
अरामको सिैनकहरूबाट सब ैघोडाहरू अिन रथहरू कब्जा गर।े
यसकारण राजा आहाबले अरामी सेनालाई परास्त गराए।

22 तब अगमवक्ता राजा आहाब समक्ष गए र भने, “अरामका राजा,
बेन-हदद आउँदो बसन्तमा ितमीिसत लडाई ंगनर् फेिर आउनेछ।
यसकारण ितमीले अिहले आफ्नो घर जानुपछर्  अिन आफ्नो सिैनकलाई
बिलयो बनाउनु पछर् । अिन उनलाई परास्त गनर्का लािग सचेत
योजनाहरू बनाऊ।”

बबेेनन-हददहदद फफेेिरिर आक्रामणआक्रामण गछगछर्र्नन््
23 राजा बेन-हददका अिधकारीहरूले उनलाई भने, “इस्राएलका

देवताहरू त पहाडहरूका देवता हुन्। हामीले पवर्तीय के्षत्रमा लडाई ंगयौर्।
यसकारण इस्राएलका मािनसहरूले जीते। यसकारण हामी उनीहरूसँग
त्यस ठाउँमा लडाई ंगरौं। तब हामी िजत्ने छौं। 24 ितमीले यही काम गनर् ु
पनेर्छ। सिैनकहरूलाई आदेश िदने अनुमित 32 जना राजाहरूलाई
निदनु। ितनीहरूको सिैनकहरूलाई सेनापितहरूले न ैिनयन्त्रण गरून्।
25 अब ितनी मािसएको सिैनक जस्तैं सिैनक गठन गर। त्यस सेनाका
जस्तैं घोडाहरू र रथहरू भेला गर। त्यसपिछ हामीले सम्म भूिममा
इस्राएलीहरू सँग लडाई ंगनर् ु पछर् । तब हामी िजत्ने छौं।” बेन-हददले
ितनीहरूको सल्लाह माने। उनले त्यही गर ेजो ितनीहरूले भने।

26 यसकारण बेन-हददले बसन्तमा अरामीहरूलाई भेला गर।े उनी
इस्राएलीहरू सँग यदु्ध गनर् अपेक गए।

27 इस्राएलीहरू यदु्धका लािग तयार भए। इस्राएली मािनसहरू
अरामी सिैनकिसत यदु्ध गनर् िंहडे। ितनीहरूले अराम िशिबरको पछािड
ितर आफ्नो िशिबर बनाए। शत्रुको तुलनामा इस्राएलीहरू बाख्राका
दइुवटा साना बथानहरू जस्ता देिखन्थे तर अरामेली सिैनकहरूले सबै
इलाकाहरू ढाकेका िथए।

28 परमेश्वरका जन इस्राएलका राजाकहाँ आए र भनेः “परमप्रभुले
भन्नुभएको छ, ‘अरामका मािनसहरूले त्यो सोच्छन्, म, परमप्रभु हँु
पवर्तहरूका मात्र परमेश्वर हँु, अिन म सम्म भूिमको पिन परमेश्वर होइन।
यसकारण म ितमीलाई यो िवशाल शत्रुलाई परास्त गनेर् शिक्त िदन्छु। तब
ितमी जान्ने छौ, िक म न ैपरमप्रभु हँु।’”

29 सात िदनसम्म सिैनकहरू एका-अकार्को सामु िशिबरमा बिसरहे।
सातौं िदन लडाई ंशुरू भयो। एक िदनमा इस्राएलीहरूले 1,00,000
अरामका सिैनकहरू मार।े 30 बाँचेकाहरू अपेक शहरितर भागे। शहरको
पखार्ल ती सिैनकहरू मध्ये 27,000 मािथ ढल्यो। बेन-हदद पिन
शहरितर भागे। उनी एउटा कोठामा लुके। 31 उनका सेवकहरूले

उनलाई भने, “हामीले सुनेका िथयौं, इस्राएलका राजाहरू दयालु छन्।
हामी खस्रो लुगा लगाऔ ंअिन टाउकोमा डोरी बाँधौं। त्यसपिछ
इस्राएलका राजा कहाँ जाऔ।ं हुन सक्छ उनीले हामीलाई िजउँदो बस्न
िदने छन्।”

32 ितनीहरूले खस्रो लुगा लगाएर टाउकोमा डोरी बाँधे। ितनीहरू
इस्राएलका राजाकहाँ गए। ितनीहरूले भने, “ितम्रो सेवक, बेन-हदद
भन्दछन्, ‘कृपया मलाई बाँच्न देऊ।’”
आहाबले भने, “के उनी अझ ैिजउँद ैछन्? उनी मेरा भाइ हुन्।”
33 बेन-हददका मािनसहरूले अहाबको शब्दको संकेत सुन्ने आशा

गरकेा िथए त्यो उसले बेन-हददूलाई मानेर् छैन्। जब राजा आहाबले भन्यो
त्यो बेन-हदद उसको भाइ िथयो, सल्लाहकारले लगत्तै भने, “हो, बेन-हदद
तपाईकंा भाइ हुन्।”
आहाबले भने, “उनलाई मकहाँ ल्याऊ।” यसकारण बेन-हदद राजा

आहाब समक्ष आए। राजा आहाबले उनलाई ऊ िसत ैरथमा बस्नभने।
34 बेन-हददले उनलाई भने, “आहाब, म ितमीलाई शहरहरू िदनेछु

जो मेरा िपताले ितम्रा िपताबाट िलएका िथए। अिन ितमी दमीशकमा
पसलहरू खोल्न सक्ने छौ जसरी मेरा िपताले सामिरयामा गरकेा िथए।”
आहाबले उत्तर िदए, “यिद ितमी यसमा सहमत हुन्छौ भने म ितमीलाई

मुक्त रूपमा जान िदने छु।” यसकारण दइुजना राजाहरूले शािन्त
सम्झौता गर।े त्यसपिछ राजा आहाबले राजा बेन-हददलाई मुक्त गर।े

एउटाएउटा अगमवक्ताअगमवक्ता आहाबकोआहाबको िवरूद्धमािवरूद्धमा बोल्छन्बोल्छन्

35 एक जना अगमवक्ताले अकार् अगमवक्ताहरूलाई भने, “म मािथ
प्रहार गर!” उनले भने परमप्रभुले यसो गनर् भनी आदेश िदनुभएको िथयो।
तर अकोर् अगमवक्ताले उनी मािथ प्रहार गनर् मानेनन्। 36 यसकारण
पिहला अगमवक्ताले भने, “ितमीले परमप्रभुको आदेश पालन गरनेौ।
यसकारण एउटा िंसहले ितमीलाई मानेर्छ जब ितमी यो ठाउँ छोड्ने छौ।”
अकार् अगमवक्ता त्यो ठाउँ छोडेअिन एउटा िंसहले उनलाई मायोर्।

37 पिहलो अगमवक्ता अकोर् मािनस समक्ष गए अिन भने, “ममािथ
प्रहार गर!”
त्यस मािनसले उनी मािथ प्रहार गयोर् अिन अगमवक्ताहरूलाई घाइते

बनायो। 38 यसकारण अगमवक्ताले आफ्नो अनुहार एउटा लुगाले छोपे।
यस प्रकार उनी को हुन भनी कसलेै पिन थाह पाउन सकेन। अगमवक्ता
गए अिन बाटोमा राजाको प्रतीक्षा गनर् थाले। 39 जब राजा आए अिन
अगमवक्ताले उनलाई बोलाए र भने, “म यदु्धमा लडाई ंगनर् िंहडे। हाम्रा
चार जना मािनसहरू मध्ये एक जनाले एक जना शत्रुको सिैनक मकहाँ
ल्यायो। मािनसले भन्यो, ‘यस मािनसलाई हेिरराख। यिद यो मािनस
भाग्यो भने तैंले आफ्नो जीवन यसको ठाउँमा िदनु पछर्  अथवा तैंले एक
तोडा सुन दण्ड ितनर् ु पनेर्छ।’ 40 तर म अरू न ैकाममा व्यस्त भएँ। यस
कारण त्यो मािनस भाग्यो।”
इस्राएलका राजाले भने, “ितमीले आफैं ले भनी सकेकाछौ ितमीलाई

सजाय हुनु पछर् ।”
41 तब अगमवक्ताले आफ्नो अनुहारबाट लुगा िनकाल्यो। इस्राएलका

राजाले उनलाई हेर ेअिन उनी एक जना अगमवक्ता हुन भनी थाह पाए।
42 तब अगमवक्ताले राजालाई भने, “परमप्रभुले भन्नु भएकोछ, ‘तपाईलें
त्यस मािनसलाई मुक्त गराउनु भयो जसलाई मलेै भनेथें त्यो मनर् ु पछर् ।
यसकारण उसको सट्टामा ितमी मनेर् छौ अिन ितम्रा सिैनकहरू उसको
सिैनकहरूको सट्टामा मनेर्छन्!’”

43 तब राजा आफ्नो घर सामिरया फिर्कए। उनी िचिन्तत र उदास
िथए।

नाबोतकोनाबोतको दाखबारीदाखबारी

राजा आहाबको महल सामिरया शहरमा िथयो। महलको
छेवमैा दाखबारी िथयो। नाबोत नाउँ भएको मािनस यस
बारीको मािलक िथयो। 2 उ ियज्रेलबाट आएको िथयो। एक

िदन आहाबले नाबोतलाई भने, “ितम्रो दाखबारी मलाई देऊ। म यसलाई
सब्जीको बगैंचा बनाउन चाहन्छु। ितम्रो बारी मेरो महलको छेऊमा छ। म
यसको बदलीमा राम्रो दाखबारी िदनेछु। अथवा, यिद ितमी चाहन्छौ भने
यसको दाम रूिपयाँ िदनेछु।”

1 राजा 20:14 242 1 राजा 21:2
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3 नाबोतले उत्तर िदए, “परमप्रभुले यस्तो हुन रोकुन् म यसो गनेर्छु। म
मेरो भूिम तपाईलंाई िदने छैन िकनभने यो मेरो िपता-पुखार्को सम्पित्त
हो।”

4 यसकारण आहाब घर फिर्कए। उनी नाबोतिसत िरसाएका िथए
अिन उदास िथए। ियज्रेलको मािनसले भनेको कुरा उनलाई मन परनेन्।
(नाबोतले भनेका िथए, “म मेरो पिरवारको जग्गा िदने छैन्।”) आहाब
आफ्नो ओछ्यानमा पिल्टएका िथए। उनले आफ्नो मुख अकोर्ितर पारे
अिन केही नखाने भए।

5 आहाबकी पत्नी ईजेबेल उनी समक्ष गइन्। ईजेबेलले उनलाई
भिनन्, “ितमी िकन उदास छौ? ितमीले िकन खान मानेनौ?”

6 आहाबले उत्तर िदए, “ियज्रेलबाट आएको मािनस नाबोतलाई मलेै
उसको बारी िदनु भनी िबन्ती गरें। उसलाई मलेै भने, म उसलाई भनेको
दाम िदनेछु। अथवा उसले चाहेको खण्डमा उसलाई म अकोर् बारी
िदनेछु। तर नाबोतले बारी मलाई िदन मानेन।”

7 ईजेबेलले भिनन, “तर ितमी इस्राएलका राजा हौ! ओछ्यानबाट
उठ। केही खाऊ अिन ितमीलाई राम्रो लाग्ने छ। नाबोतको बारी म
ितमीलाई उपलब्ध गराउने छु।”

8 तब ईजेबेलले केही पत्रहरू लेिखन्। उनले पत्रमा आहाबको नाउँमा
सही गिरन्। उनले पत्रहरू बन्द गनर्का लािग आहाबको मोहर
प्रयोगगिरन्। त्यसपिछ उनले अगुवाहरू र िवशेष मािनसहरूलाई पत्र
पठाइन् जो नाबोत बसेकै शहरमा बस्ने गदर्थे। 9 पत्र यस्तो लेिखएको
िथयो।
“घोषणा गर एउटा यस्तो हुनेछ जब मािनसहरूले केही खाने छैनन्। तब
शहरका सब ैमािनसहरूलाई एउटा सभामा बोलाऊ। सभामा नबोतलाई
मािनसहरूको अिघ इज्जतको स्थान देऊ। 10 केही यस्ता मािनसहरू
खोज जो नाबोतको लािग असत्य बोल्नेछन्। ती मािनसहरूले भन्ने छन्,
ितनीहरूले नाबोतले राजा र परमेश्वरको िवरोधमा बोलेको सुनेका छन्।
तब नाबोतलाई शहरदेिख बािहर िनकाल अिन उसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर
मार।”

11 यसकारण बूढा-प्रधानहरू अिन मुख्य मािनसहरूले ईजेबेलले
ितनको पत्रमा बताए जस्तैं गर।े 12 अगुवाहरूले घोषणा गर,े एक िदन
यस्तो हुनेछ जब सब ैमािनसहरूले केही खाने छैनन्। त्यस िदन
ितनीहरूले सब ैमािनसहरूलाई एउटा सभामा बोलाए। ितनीहरूले
नाबोतलाई मािनसहरूको अिघ िवशेष स्थानमा राखे। 13 तब दइु जना
बेइमान मािनसहरूले जनगणलाई भने, ितनीहरूले नाबोतलाई परमेश्वर र
राजाको िवरोधमा बोलेको सुनेका िथए। यसकारण मािनसहरूले
नाबेतलाई शहर बािहर लगे। तब ितनीहरूले उसलाई ढुङ्गाले मार।े 14

ितनीहरूले ईजेबेललाई एउटा खबर पठाए। खबर िथयोः “नाबोत ढुङ्गाले
हानेर मािरयो।”

15 जब ईजेबेलले यो सुिनन्, ितनले आहाबलाई भिनन्,
“ियज्रेलीबाटका मािनस नाबोत जसले तपाईलंाई उसको भूिम बेच्न
इन्कार गरकेा िथए उ मयोर्। अब तपाई ंजानु सक्नुहुन्छ अिन तपाईलें
चाहेको दाखबारी अिधकार िलनु सक्नुहुन्छ।” 16 जब आहाबले भनेको
नाबोत मयोर्। सुन्यो ऊ नाबोतको दाखबरीम गयो जुन दाखबारी
ियज्रेलीबाट पाएको िथयो अिन त्यसको मािलक बिनयो।

17 त्यस समयमा परमप्रभुले एिलयासँग बोल्नु भयो। (एिलया
ितश्बीका अगमवक्ता िथए।) 18 “इस्राएलको राजा आहाब कहाँ जाऊ।
उनी नाबोतको दाखबारीमा हुनेछन्। उसले त्यहाँ बारीको आफ्नो
अिधकार िलइरहेको हुनेछ। 19 आहाबलाई भन, म परमप्रभु उसलाई
भन्छु, ‘आहाब! ितमीले नाबोत नाउँ भएको मािनसलाई मायौर्। अिहले
ितमी उसको भूिम िलइरहेका छौ। यसकारण म ितमीलाई भन्दछुै! त्यही
ठाउँमा ितमी पिन मनेर् छौ जहाँ नाबोत मर।े त्यही ठाउँमा कुकुरहरूले
जसरी नाबोतको रगत चाटेका िथए, त्यसरी न ैितम्रो रगत पिन चाट्ने
छन्।’”

20 यसकारण एिलया आहाब भए कहाँ गए। आहाबले एिलयालाई देखे
र भने, “मेरा शत्रु! ितमीले फेिर मलाई भेट्यौ।”
एिलयाले उत्तर िदए, “हो, मलेै फेिर तपाईलंाई भेटाएको छु। तपाईलें

तपाईकंो सम्पूणर् जीवन परमप्रभुको िवरूद्ध पापहरू गररे िवताउनु भयो।
21 यसकारण परमप्रभुले ितमीलाई भन्नुभएको छ, ‘म ितमीलाई नष्ट पानेर्
छु। म ितम्रो पिरवारको पुरूष सदस्य सबलैाई नष्ट गनेर् छु, चाहे ितनीहरू

तपाईकंा आफान्ताहरू हुन अथवा तपाईकंा दासहरू। 22 म ितम्रो
पिरवारलाई नबातको छोरा यारोबामको पिरवार जस्तैं अिन अिहयाका
छोरा बाशाको पिरवार जस्तैं बनाउनेछु। म ितमीलाई यस्तो गनेर्छु
िकनभने ितमीले मलाई रीस उठाएकाछौ। ितमीले इस्राएलका
मािनसहरूलाई पाप गनर् लगायौ।’ 23 अिन ईजेबेलको िवषयमा
परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, ‘कुकुरहरूले ियज्रेलको िकल्लाको घेरा-िभत्तानेर
ईजेबेललाई खानेछ।’ 24 अिन परमप्रभुले यस्तो पिन भन्नुभएको छ,
‘ितम्रा पिरवारका सदस्यहरूमा कोही शहरमा मर ेउसको लाश
कुकुरहरूले खानेछन्। यिद कोही खेतमा मर ेचरा-चुरूङ्गीले उसको लाश
खानेछ।’”

25 ितम्रो पिरवारमा कुन ैपिन मािनस मदार् त्यसलाई कुकुरले खाने छ।
कोही मािनस चऊरमा मदार् त्यसलाई चराहरूले खानेछन्। 26 आहाबले
बेकामे मूिर्तहरू पूजेर नराम्रो पाप गर।े यो आम्मोरीहरूले गरकैे व्यवहार
हो। यसथर् परमप्रभुले ितनीहरूबाट भूिम िलए अिन यसलाई इस्राएलका
मािनसहरूलाई िदए।

27 जब एिलयाले उसको भाषण शेष गर,े आहाबले उसको िखन्नता
प्रगट गनर्का िनिम्त आफ्नो वस्त्रहरू च्याते। तब उनले िवशेष शोकको
लुगा लगाए। उसले उपबास गर ेअिन ती िवशेष लुगाहरूमा सुते। आहाब
साँच्चै साह्रै िखन्न अिन उदास िथए।

28 परमप्रभुले अगमवक्ता जो ितस्बीबाट आएका िथए एिलयालाई
भन्नुभयो, 29 “के ितमी देख्छौ, आहाब मेरो सामु कित िवनम्र भएको छ।
िकनभने उसले आफैं लाई मेरो अिघ नम्र बनाएको हुनाले, उसको जीवन
कालमा ऊ मािथ कष्ट ल्याउँिदन। उसको छोरा राजा नहुन्जेलसम्म म
पिर्खने छु। तब आहाबको पिरवारमा म कष्ट ल्याउनेछु।”

मीकायामीकाया आहाबलाईआहाबलाई चचेेताउनीताउनी िदन्छन्िदन्छन्

दइु बषर्को अविधमा इस्राएल र अराम बीच शािन्त िथयो। 2

तब, तेस्रो बषर्मा यहूदाका राजा यहोशापात इस्राएलका
राजालाई भेट्न गए।

3 यस ैसमयमा इस्राएला राजाले उसका अिधकारीलाई सोधे,
“अरामको राजाले हामीबाट रामोत िगलादमा लगेका िथए सम्झना छ?
हामीले रामोतलाई िफतार् िलनका लािग केही िकन गरनेौ? यो हाम्रो शहर
हुनुपछर् ।” 4 यसकारण राजाले राजा यहोशापातलाई सोधे, “तपाई ं
हामीिसत सहभागी हुनुन्छ अिन आरामका सिैनकहरूको िवरूद्ध
रामोतामा यदु्ध गनेर् छौं?”
यहोशापतले उत्तर िदए, “हो, म ितमीसँग िमल्नेछु। मेरा सिैनकहरू

अिन मेरा घोडाहरू ितम्रो सेनामा सामेल हुनेछन्। 5 तर पिहला हामी
परमप्रभुिसत सल्लाह गरौं।”

6 यसकारण इस्राएलका राजाले अगमवक्ताहरूको एउटा सभा
बोलाए। त्यस बेला प्रातः 400 अगमवक्ताहरू िथए। राजाले
अगमवक्तालाई सोधे, “के म लड्नु रामोत जानु पछर्? अथवा के मैंले अकोर्
मौकाका लािग पिर्खनु पछर्?”
अगमवक्ताहरूले उत्तर िदए, “ितमीले जानु पछर्  अिन अिहले लडाँई ंगनर् ु

पछर् । परमप्रभुले राजालाई िजताउनु हुनेछ।”
7 तर यहोशापातले भने, “के यहाँ अरू परमेश्वरका अगमवक्ताहरू

छन्? यिद छन् भने हामीले सोध्नु पछर्  परमेश्वर के भन्नुहुन्छ।”
8 इस्राएलका राजाले उत्तर िदए, “एक जना अरू अगमवक्ता छन्।

उनको नाउँ मीकाया हो, इम्लाहाका छोरा हुन्। तर म उनलाई घृणा
गदर्छु। जब उसले अगमवाणी बोल्दछन् उनी मेरो िवषयमा राम्रो कुरा
भन्दनैन्, तर खािल दभुाग्यर्को िवषयमा भन्दछन्।”
यहोशापातले भने, “एकजना राजाले त्यस्ता कुराहरू भन्नु हँुदनै!”
9 यसकारण राजाले उसका अिधकारीहरू मध्ये एक जनालाई ं

इम्लाहका छोरो मीकायाहलाई तत्काल ैखोज्नु भनी अह्राए।
10 त्यस समयमा इस्राएलका राजा र यहूदाका राजा यहोशापात

राजकीय पोषाकमा त्यहाँ िथए। ितनीहरू िंसहासनहरूमा बिसरहेका
िथए। यो सामिरयाको प्रवेशद्वारको छेऊ न्याय-आसनमा िथयो। सबै
अगमवक्ताहरू ितनीहरूको सामु उिभएका िथए अिन अगमवाणी
गिररहेका िथए। 11 अगमवक्ताहरू मध्ये एकजना िसदिूकया नाउँ भएका
मािनस िथए। ितनी केनानीका छोरा िथए। िसदिूकयाले केही फलामका
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सींगहरू बनाए। तब उनले आहाबलाई भने, “परमप्रभुले भन्नु भएकोछ,
‘ितनी यी फलामका सींगहरू अरामका सेनाको िवरोधमा लडाई ंगनर्मा
प्रयोगगनेर् छौ। ितमीले ितनीहरूलाई परास्त गनेर् छौ अिन नष्ट पानेर् छौ।’”
12 सब ैअरू अगमवक्ताहरू िसदिकयाले भनेको कुरािसत सहमत भए।
अगमवक्ताहरूले भने, “िगलादको रामोतमा जाऊ र लडाईमँा िवजयी
होऊ। अिहले प्रस्थान गनर् ु पछर् । ितनीहरूले रामोतमा अरामका सेनाको
िवरोधमा लडाई ंगनर् ुपछर् । ितमीले लडाई ंिजत्ने छौ। परमप्रभुले राजालाई
िवजयी गराउनुहुनेछ।”

13 यस्तो भइरहेको बेला अिधकारीहरू मीकायालाई खोज्न गए।
अिधकारीहरूले मीकायालाई भेटे अिन भने, “अरू सब ैअगमवक्ताहरूले
भिवष्यवाणी गरकेा छन्, राजाको जीत हुनेछ। ितमीले पिन राजाको
िनिम्त असल कुराहरूका भिवष्यवाणी गनर् ु पछर् ।”

14 तर मीकायाले उत्तर िदए, “होइन, म परमप्रभुको जीवनको शपथ
खाएर भन्दछु म त्यो कुराहरू मात्र भन्छु परमप्रभुले मलाई आज्ञा गनर् ु
हुन्छ।”

15 तब मीकाया राजा आहाब सामु उिभए। राजाले सोधे, “मीकाया, के
हामी रामोत िगलादमा गएर यदु्ध गनर् ु अथवा नगनर् ु?”
मीकायाले उत्तर िदए, “हो, तपाई ंझट्टै जानु पछर्  अिन अिहले

ितनीहरूसँग यदु्ध गनर् ु पछर् । परमप्रभुले राजालाई िवजय गराउँनु हुनेछ।”
16 तर आहाबले उत्तर िदए, “ितमी परमप्रभुको शिक्तले वोिल रहेका

छैनौ। ितमी आफ्न ैशब्दहरू भिनरहेका छौ। यसकारण मलाई साँच्चो भन!
कित पटक मलेै ितमीलाई भन्नु पछर्  र भन, मलाई भन परमप्रभु के
भन्नुहुन्छ!”

17 यसकारण मीकायाले उत्तर िदए, “म देख्न सक्छु के हुनेछ।
इस्राएलका सेनाहरू पवर्त मािथ छिरनेछन्। ितनीहरू हेरचाह गनेर्
नभएको भेंडाहरू जस्तैं हुनेछन्। यही कुरा परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘यी
मािनसहरूको कोही अगुवा छैन। ितनीले घर जानु पछर्  अिन लडाई ंगनर् ु
हुदनै।’”

18 तब इस्राएलका राजाले यहोशापातलाई भने, “सुन्नुहोस्, मलेै
तपाईलंाई भने िक यी अगमवक्ताले किहले पिन मेरो िवषयमा राम्रो
कुराहरू भन्दनैन्। उसले मेरो िनिम्त िवपदको िवषयमा मात्र अगमवाणी
गछर् ।”

19 तब मीकाले भने, “सुन्नुहोस्, यी सब ैपरमप्रभुका वचनहरू हुन्।
मलेै परमप्रभुलाई स्वगर्मा िंसहासनमा बिसरहनु भएको देखें। उहाँका
स्वगर्दतूहरू उहाँको विरपिर उिभरहेका िथए। 20 परमप्रभुले भन्नुभयो,
‘ितमीहरूमध्ये कसले राजा आहाबलाई फसाउने? म चाहन्छु ऊ
िगलादको रामोतमा जाओस् अिन त्यहाँ मािरयोस्।’ िविभन्न
स्वगर्दतूहरूले अलग अलग सुझाऊहरू पेश गर।े 21 तब परमप्रभुका
आत्मा आए र भने, ‘म उनलाई फसाउने छु।’ परमप्रभुले उत्तर िदनुभयो,
‘ितमीले राजा आहाबलाई कसरी फसाउँछौ?’ 22 स्वर्गदतूले उत्तर िदए,
‘म आहाबका सब ैअगमवक्ताहरूलाई अलमलाउनेछु। म
अगमवक्ताहरूलाई राजा आहाब समक्ष झूटो बोल्न लाउँनेछु। सबै
अगमवक्ताहरूको वचनहरू झूटो हुनेछ।’ यसकारण परमप्रभुले भन्नुभयो,
‘सही हो, जाऊ राजा आहाबलाई फँसाऊ। ितमी सफल हुनेछौ।’”

23 मीकायाले आफ्नो कथा पूरा गर।े तब उनले भने, “यसकारण यहाँ
त्यस्तैं कुराहरू भए। परमप्रभुले ितम्रो सब ैअगमवक्ताहरूलाई ितम्रो सामु
झूटो बोल्न लगाउनुभयो। परमप्रभुले आफैं  न ैिनणर्य िलनुभएकोछ। ितम्रो
अिघ ठूलो सङ्कट आउँने छ।”

24 तब केनािनयाहका छोरा िसिदकया मीकाया कहाँ गए। उसले
मीकायाको अनुहारमा िहकार्ए अिन भने, “साँच्चै िवश्वास गछौर् परमप्रभुका
शिक्त म देिख गयो अिन मबाट ितमीसँग बोल्नलाई जानुभयो?”

25 मीकाया उत्तर िदए, “त्यहाँ एक समय आउनेछ जितबेला ितमी
एउटा सानो कोठा िभत्र जानेछौ अिन ितमी आफैं  लुक्ने छौ। त्यस
समयमा ितमीले थाह पाउनेछौ, िक म साँच्चो बोिलरहेको छु।”

26 तब इस्राएलका राजाले मीकायालाई पिक्रनु भनी उसका
अिधकारीहरू मध्ये एक जनालाई आदेश िदए। राजाले भने, “उनलाई
पक्र अिन शहरका राजपाल अमोन अिन राजकुमार योआश समक्ष िलएर
जाऊ। 27 ितनीहरूलाई भन मीकायालाई जेलमा थुन्नु। उनलाई रोटी र
पानी मात्र खान देऊ। म लडाईबंाट नफिर्कन्जेल सम्म उनलाई त्यहीं
राख।”

28 तब मीकायाले ठूलो स्वरमा भने, “यिद तपाई ंलडाईबंाट सुरिक्षत
फकेर् र आउनु भयो भने यो प्रमाण हुन्छ िक परमप्रभुले मद्वारा बोल्नु
भएको होइन। उसले यो पिन भने, ‘मािनसहरू ितमीहरू सबलेै सुन!’”

29 तब इस्राएलका र यहोशापात यहूदाका राजा रामोत िगलादमा गए।
30 इस्राएलका राजाले यहोशापातलाई भने, “हामी लडाईकंा िनिम्त
तयारी गनेर् छौं। म यस्तो लुगा लगाउने छु जसले गदार् म राजा जस्तो
देिखन्न। तर तपाईलें िवशेष लुगा लगाऊ जसले गदार् तपाई ंराजा जस्तो
देिखनुहुन्छ।” यसकारण इस्राएलका राजाले राजा जस्तो नदेिखने लुगा
लगाएर लडाई ंशुरू गर।े

31 त्यहाँ अरामको राजािसत 32 वटा रथ र सेनापितहरू िथए।
राजाले इस्राएलको राजा बाहेक, ितनीहरूको उच्चपदको वास्ता नगनेर्
कसिैसत पिन यदु्ध नलड्ने आज्ञा िदनु भएको िथयो। 32 यसकारण
यदु्धको समयमा यी सेनापितहरूले राजा यहोशापातलाई देखे।
सेनापितहरूले सोचे, उनी न ैइस्राएलका राजा हुन्। यसकारण ितनीहरू
उनलाई मानर् िंहडे। यहोशापात िचच्याउन थाले। 33 सेनापितहरूले देखे
िक ऊ त्यो इस्राएलको राजा होइनन्। यसकारण ितनीहरूले उनलाई
मारनेन्।

34 तर एक जना सिैनकले हावामा वाण हान्यो-उसको वाणले
इस्राएलका राजामािथ प्रहार भयो। वाणले राजालाई सानो ठाउँमा लाग्यो
जहाँ उसको कवचले छोपेको िथएन। यसकारण इस्राएलका राजाले
उसको रथ सारथीलाई भने, “एउटा वाणले मलाई चोट पायोर्। रथलाई
यस के्षत्रबाट बािहर हाँक। हामीले लडाई ंमदैानबाट टाढा जानु पछर् ।”

35 डरलाग्दो लडाई ँभइरहेको िथयो। इस्राएलका राजा आफ्नो रथमा
न ैरहे। उनी रथको एकितर ढिल्क रहेका िथए। उसले अरामका
सेनाहरूलाई हेिररहेका िथए। उनको रगत तलितर बिगरहेको िथयो अिन
रथको तल्लो भागलाई ढािकरहेको िथए। त्यही िदन बेलुकी ितर राजाको
मृत्य ुभयो। 36 सूयर्अस्त भए पिछ एउटा आवाजद्वारा इस्राएलीहरूका
प्रत्येक सिैनकलाई आ-आफ्नो शहर र भूिममा जाने आदेश भयो।

37 यसकारण यस प्रकार राजा आहाबको मृत्य ुभयो। केही
मािनसहरूले उनको लाशलाई बोकेर सामिरया ल्याए। ितनीहरूले
उनलाई त्यही गडे। 38 मािनसहरूले आहाबको रथलाई सामिरयाको
पोखरीमा धोए। कुकुरहरूले रथबाट राजा आहाबको रगत चाटे। अिन
वेश्याहरूले पानीको प्रयोग नुहाउनमा गर।े यी घटनाहरू त्यसरी न ैभए
जसरी परमप्रभुले हुन्छ भन्नु भएको िथयो।

39 सब ैकामहरू जो राजा आहाबले आफ्नो शासन कालमा गरकेा
िथए इस्राएलका राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। अिन
त्यस िकताबले हात्तीको दाँतको िवषयमा बताउँदछ जसद्वारा राजाले
महललाई अझ ैसुन्दर बनाएका िथए। पुस्तकले त्यस शहरको वणर्न गछर्
जसलाई राजाले बनाएका िथए। 40 आहाबको मृत्य ुभयो अिन उनलाई
पुखार्हरू सँग ैगािडयो। उनका छोरा अहज्याह उनी पिछ राजा भए।

यहयहूूदाकादाका राजाराजा यहोशापातयहोशापात

41 आहाब इस्राएलका राजा भएको समयमा चौथो बषर्मा यहोशापात
यहूदाका राजा भए। यहोशापात आसाका छोरा िथए। 42 जब यहोशापात
35 बषर्का िथए ऊ राजा भएका िथए। उसले यरूशलेममा 25 बषर् शासन
गर।े यहोशापातकी आमाको नाउँ अजूबा िथयो। अजूबा िशल्हीकी छोरी
िथइन्। 43 यहोशापातले आफ्ना िपता आसाको उदाहरण अनुशहरण
गर।े उनले सब ैआदेशहरू पालन गर ेजो परमप्रभुले चाहानु भएको िथयो।

44 तर यहोशापातले अग्ला स्थलहरूलाई नष्ट गरनेन्। मािनसहरूले
लगातार ती ठाँउहरूमा बिल िदने अिन धूप बाल्ने काम गिररहेका िथए।
45 यहोशापातले इस्राएलका राजासँग शािन्त सम्झौता गर।े यहोशापात
साह्रै वीर िथए अिन धेर ैयदु्धहरू गर।े यी सब ैकुराहरू जो उनले गरे
यहूदाका राजाको इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छन्।

46 यहोशापातले सब ैमािनस र स्त्रीहरूलाई पूजाको स्थान छोड्न
वाध्य गराए जसले यौन सम्बन्धका लािग आफ्नो शरीर बेच्ने गदर्थे। ती
मािनसहरू ती पूजा-स्थलमा त्यस समय देिख सेवा गदैर् आएका िथए
जित बेला उनका िपता आसा राजा िथए।

47 यस समयमा एदोमको भूिममा कोही राजा िथएनन्। भूिम
राजपालद्वारा शासन गिरएको िथयो।
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48 राजा यहोशापातले केही समुद्री जहाज बनाएका िथए। उनी ती
जहाजहरू ओपीर सम्म त्यहाँबाट सुन ल्याउनका लािग चलाउन
चाहन्थे। तर किहल्य ैत्यहाँ गएनन् एस्योन गेबेरमा आफ्न ैबन्दरगाहमा
ितनीहरूलाई नष्ट गिरयो। 49 अहाबका छोरो अहज्याहले
यहोशापातलाई सहायता गनर् चाहान्थ्यो। अहज्याहले उसका केही
नािवकहरू यहोशापातका नािवकहरूलाई सहायता गनर् पठाए तर
यहोशापातले अहज्याहका नािवकहरूलाई ग्रहण गनर् अस्वीकार गर।े

50 यहोशापातको मृत्य ुभयो अिन उनलाई आफ्ना पुखार्हरूको
छेऊमा गािडयो। उनलाई आफ्ना पुखार्हरू सँग दाऊदको शहरमा
गािडयो। तब उनका छोरा योराम राजा भए।

इस्राएलकाइस्राएलका राजाराजा अहज्याहअहज्याह

51 अहज्याह आहाबका छोरा िथए। ितनी राजा यहोशापातले यहूदामा
शासन गरकेो सत्रौं बषर्मा इस्राएलका राजा भए। अहज्याहले सामिरयामा
दइु बषर् शासन गर।े 52 अहज्याहले परमप्रभुको िवरोधमा पाप गर।े उनले
त्यस्तैं कामहरू गर ेजस्तो उनका िपता आहाब, आमा इजेबेल अिन
नबातका छोरा यारोबामले गरकेा िथए। यी सब ैशासकहरूले इस्राएली
मािनसहरूलाई पापितर बढी लगे। 53 अहज्याहले उनका िपता जस्तैं
बालको पूजा अिन सेवा गर।े यसकारण अहज्याहले परमप्रभु इस्राएलका
परमेश्वरलाई िरस उठ्ने बनाए। परमप्रभु ऊ मािथ िरसाउनु भयो, जसरी
उहाँ उसका िपतािसत ऊ भन्दा पिहला िरसाउनु भएको िथयो।

1 राजा 22:48 245 1 राजा 22:53



1

2

2 राजाराजा

अहज्याहकाअहज्याहका लािगलािग ससंनं्दन्देेशश

आहाब मरपेिछ मोआब इस्राएलको िवरूद्ध बागी भए।
2 एक िदन अहज्याह सामािरयामा काठले बारकेो आफ्नो

घरको मािथल्लो कोठाबाट लडे। उनी नराम्रो पाराले घाइते भए।
अहज्याहले आफ्ना दतूहरूलाई बोलाए र ितनीहरूलाई भन्यो,
“एक्रोनका देवता बालजबूबका पूजाहारीहरू कहाँ जाऊ। उनीहरूलाई
सोध के म आफ्नो चोटबाट िनको हुनसक्छु।”

3 तर परमप्रभुको स्वगर्दतूले ितश्बी एिलयालाई भने, “राजा
अहज्याहले सामरीयाबाट केही दतूहरू पठाए। जाऊ अिन ती
मािनसहरूिसत भेट गर। ितनीहरूलाई भन, ‘इस्राएलमा एक परमेश्वर
हुनुहुन्छ। यसकारण ितमीहरू िकन एक्रोनका देवता बालजबूबलाई प्रश्न
सोिध रहेका छौ? 4 ितमीले यस्तो गरकेो हुनाले परमप्रभुले भन्नुहुन्छ,
अहज्याह! ितमी आफ्नो ओछ्यानबाट उठ्नपाउने छैनौ, ितमी मनेर् छौ।’”
त्यसपिछ एिलया िहँडे।

5 दतूहरू अहज्याहकहाँ फकेर् र आए। अहज्याहले दतूहरूलाई भने,
“ितमी िकन यित चाँडै फकेर् र आयौ?”

6 दतूहरूले अहज्याहलाई भने, “एकजना मािनस हामीसँग भेट गनर्
आयो। उसले हामीलाई राजाकहाँ फकेर् र जानु अिन उनलाई परमप्रभुले
भनेको कुरा भन्नु भन्यो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘इस्राएलमा एक परमेश्वर
हुनुहुन्छ। यसकारण ितमीले िकन एक्रोनका देवता, बालजबूब समक्ष प्रश्न
सोध्न दतूहरू पठायौ? ितमीले यस्तो काम गरकेो हुनाले ितमी
ओछ्यानबाट उठ्ने छैनौ, ितमी मनेर् छौ।’”

7 अहज्याहले दतूहरूलाई भने, “त्यो मािनस कस्तो देिखन्थ्यो जसले
ितमीलाई भेट्यो अिन ितमीलाई यी कुराहरू भन्यो।”

8 दतूहरूले जवाफ िदयो, “त्यो मािनस रौंयकु्त लुगा लगाएको िथयो र
कम्मरमा एउटा छालाको पेटी बाँधेको िथयो।”
तब अहज्याहले भने, “उनी ितश्बी एिलया हुन्।”

अहज्याहलअहज्याहलेे पठाएकापठाएका मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई आगोलआगोलेे नष्टनष्ट पाछपाछर्र्
9 अहज्याहले एक जना कप्तान र पचास जना मािनसहरू एिलयाकहाँ

पठाए। कप्तान एिलयाकहाँ गए। त्यस बेला एिलया पवर्तको टाकुरामािथ
बसेका िथए। कप्तानले एिलयालाई भने, “परमेश्वरको जन, राजाले
तपाईलंाई ओलेर्र, ‘आउनु भनी हुकूम गनर् ु भएको छ।’”

10 एिलयाले पचास जना मािनसहरूका कप्तानलाई उत्तर िदए, “यिद
म परमेश्वरको जन हँु, भने स्वगर्बाट आगो आओस्, अिन कप्तान अिन
उनका पचास जना मािनसहरूलाई नष्ट पारोस्!”
तब स्वगर्बाट परमेश्वरको आगो तल आयो अिन कप्तान तथा उनका

पचास जना मािनसहरूलाई नष्ट पायोर्।
11 अहज्याहले अकार् कप्तानलाई पचास जना मािनसहरूसँगै

एिलयासमक्ष पठाए। कप्तानले एिलयालाई भने, “परमेश्वरको जन, राजाले
भनेका छन्, ‘चाँडै तल आऊ!’”

12 एिलयाले कप्तान र उनका पचास जना मािनसहरूलाई भने, “यिद
म परमेश्वरको मािनस हँु, भने स्वगर्बाट आगो आओस् र ितमी र ितम्रा
मािनसहरूलाई नष्ट पारोस्।”
तब स्वगर्बाट आगो आयो र कप्तान तथा उनका पचास जना

मािनसहरूलाई नष्ट पायोर्।
13 अहज्याहले तेस्रो कप्तान पचास जना मािनसहरूसँग पठाए। तेस्रो

कप्तान एिलयाकहाँ आए। कप्तान घँुडा टेकेर िनहुिरए। कप्तानले
एिलयासमक्ष यसो भनेर िबन्ती चढाए, “परमेश्वरको जन, मेरो जीवन र

तपाईकंा पचास जना सेवकहरूको जीवनलाई मूल्यावान सम्झनु होस्,
भनी िबन्ती गछुर् । 14 स्वगर्बाट आगो आयो अिन पिहला दइुजना
कप्तानहरू तथा उनीहरूका पचास जना मािनसहरूलाई नष्ट पायोर्। तर
अब दया गनर् ुहोस् अिन हामीलाई बाँच्न िदनुहोस्।”

15 परमप्रभुको स्वगर्दतूले एिलयालाई भने, “कप्तानसँग जाऊ।
उनीिसत नडराऊ।”
यसकारण एिलया कप्तानसँग राजा अहज्याहलाई भेट्न गए।
16 एिलयाले अहज्याहलाई भने, “इस्राएलमा परमेश्वर हुनुहुन्छ:

‘यसकारण िकन ितमीले एक्रोनका देवता बालजबूबिसत प्रश्नहरू
सोध्नलाई दतूहरू पठायौ। ितमीले यस्तो काम गरकेो हुनाले, ितमी
आफ्नो ओछ्यनबाट उठ्ने छैनौ। ितमी मनेर् छौ।’”

योरामयोराम अहज्याहकोअहज्याहको ठाउठाउँँ ओगटछन्ओगटछन्

17 परमप्रभुले एिलया माफर् त भन्नुभए अनुसार अहज्याहको मृत्यु
भयो। अहज्याहको छोरा िथएन। त्यसकारण अहज्याह पिछ योराम नयाँ
राजा भए। योरामले यहोशापातका छोरा योहोराम यहूदाका राजा भएको
दोस्रो बषर्मा शासन गनर् शुरू गर।े

18 अहज्याहले अरू जे कामहरू गर ेती सब ैनै इस्राएलका
राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ।

परमप्रभुबाटपरमप्रभुबाट एिलयालाईएिलयालाई बोलाउनबोलाउनेे योजनायोजना

जब परमप्रभुले एिलयालाई आँधीवेहरीमा स्वगर्मा उठाए लजैान
आँट्नु भएको िथयो। एिलया र एलीशासँग ैिगलगाल छोडे।

2 एिलयाले एलीशालाई भने, “कृपया यहँी पखर्, िकनभने
परमप्रभुले मलाई बेतेल जानु भन्नु भएको छ।”
तर एलीशाले भने, “परमप्रभु हुनुहुन्छ अिन ितमी िजउँद ैछौ, यसथर् म

शपथ खाएर भन्छु, म ितमीलाई छोड्ने छैन।” यसकारण दइु जना
मािनसहरू बेतेलितर गए।

3 बेतेलमा अगमवक्ताहरूको दल एलीशाकहाँ आयो अिन उनलाई
भन्यो, “ितमीलाई थाह छ परमप्रभुले ितम्रा मािलकलाई आज िलएर जानु
हुनेछ।”
एलीशाले भने, “हो म जान्दछु यो।तर यस बार ेकुरा नगर।”
4 एिलयाले एलीशालाई भने, “कृपया यहीं पखर्, िकनभने परमप्रभुले

मलाई यरीहोमा जानु भन्नुभएको छ।”
एलीशाले उत्तर िदए, “म शपथ खाएर भन्छु िकनभने परमप्रभु हुनुहुन्छ

अिन ितमी िजउँदो छौ, म ितमीलाई छोड्ने छैन।” यसकारण दइु जना
मािनसहरू यरीहोमा गए।

5 यरीहोको अगमवक्ताहरूको दल एलीया कहाँ आयो अिन उिनहरूले
उसलाई भने, “के ितमीलाई थाहा छ िक ितम्रो मािलकलाई आज
परमप्रभुले ितमी देखी टाढा िलएर जानु हँुदछै।”
एलीशाले भने, “हो, म जान्दछु तर यो िवषयमा कुरा नगर।”
6 एिलयाले एलीशासँग भने, “कृपया यहीं पखर् िकनिक परमप्रभुले

मलाई यदर्न तररे जानु भन्नुभएको छ।”
एलीशाले भने, “परमेश्वरको साक्षी िदएर म प्रितज्ञा गछुर् , म तपाईलंाई

छोड्ने छैन।” अिन दइु व्यिक्त गए।
7 अगमवक्ताहरूको दलका पचास जना मािनसहरूले ितनीहरूको

अनुशरण गर।े एिलया र एलीशा यदर्न नदी मा उिभए। पचास जना
मािनसहरू एिलया र एलीशादेिख टाढा उिभए। 8 एिलयाले आफ्नो
खाष्टो खोले, त्यसलाई पट्याए र त्यसले पानीमा िहकार्ए। पानी देब्रे र
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दािहनेितर दइु भागमा बाँिडयो। तब एिलया र एलीशाले सूख्खा भूइँमािथ
िंहडेर नदी तर।े

9 जब ितनीहरूले नदी तर ेएिलयाले एलीशालाई भने, “परमेश्वरले
मलाई ितमीबाट िलएर जानु अिघ ितम्रो लािग म के गनर् सक्छु?”
एलीशाले भने, “म तपाईको उत्तरािधकारी हुन चाहन्छु।”
10 एिलयाले भने, “ितमीले अप्ठ्यारो वस्तु माग्यौ। जब ितमीबाट

मलाई िलएर जाँदा यिद ितमीले देख्यौ भने तब यस्त ैहुन्छ। तर ितमीले
देखेनौ भने त्यस्तो हँुदनै।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे एिलयालाईएिलयालाई स्वगस्वगर्र्मामा लानुहलानुहुुन्छन्छ

11 एिलया र एलीशा िंहिडरहेका िथए अिन कुरा गिररहेका िथए।
अचानक केही घोडाहरू र एउटा रथ आयो अिन एलीशाबाट एिलयालाई
छुट्यायो। घोडा र रथ आगो समान िथए। तब एिलयालाई हावाबतासमा
स्वगर्मा लिगयो।

12 एलीशाले यसलाई देखे अिन िचच्याए, “मेरा िपता! मेरा िपता!
इस्राएलको रथ अिन उहाँका घोडसिैनकहरू।”
एलीशाले एिलयालाई फेिर किहले देखेनन्। एलीशाले आफ्नो लुगालाई

पिक्रए अिन आफ्नो शोक देखाउन च्याते। 13 एिलयाको खाष्टो भुइँमा
झयोर् त्यसकारण एिलशाले त्यसलाई िटपे र यदर्न नदीको िकनारमा
उिभए। 14 एलीशाले एिलयाको खाष्टो िलयो र त्यसले पानीमा िहकार्ए।
उसले भन्यो, “एिलयाका परमेश्वर परमप्रभु कहाँ हुनुहुन्छ?” जब
एलीशाले पानीमािथ प्रहार गर।े तब पानी दािहने र देब्रेितर दइु भागमा
िवभाजन भयो र एलीशाले नदी तर।े

अगमवक्ताहरूलअगमवक्ताहरूलेे एिलयाकोएिलयाको िवषयमािवषयमा सोध्छन्सोध्छन्

15 जब यरीहोका अगमवक्ताहरूको दलले एलीशालाई देखे,
ितनीहरूले भने, “एिलयाको आत्मा अिहले एलीशामा छ।” ितनीहरू
एलीशालाई हेनर् आए। ितनीहरू एलीशा अिघ भुईमंा िनहुिरए। 16

ितनीहरूले उनलाई भने, “हेर, हामी पचास जना असल मािनस छौं।
कृपया ितनीहरूलाई जान देऊ अिन आफ्नो मािलक खोज्न देऊ। हुन
सक्छ, परमप्रभुको आत्माले एिलयालाई मािथ लगेको छ अिन उनलाई
कुन ैपहाड अथवा घाँटीमा झारकेो छ।”
तर एलीशाले उत्तर िदए, “होइन, एिलयालाई खोज्न मािनसहरू

नपठाऊ!”
17 अगमवक्ताहरूको दलले एलीशालाई ितनी अलमल्ल पारून्जेलसम्म

िबन्ती गिररहे। तब एलीशाले भने, “ठीक छ, एिलयालाई खोज्न
मािनसहरू पठाऊ।”
अगमवक्ताहरूको दलले 50 जना मािनसहरूलाई एिलयालाई खोज्न

पठाए। ितनीहरूले तीन िदन खोजे तर ितनीहरूले एिलयालाई भेटेनन्।
18 यसकारण मािनसहरू यिरहो गए जहाँ एलीशा बसेका िथए।
ितनीहरूले उनलाई एिलयालाई ितनीहरूले खोज्न नसकेको बताए।
एलीशाले ितनीहरूलाई बताए, “मलेै ितमीहरूलाई नजानु भनेको िथएँ।”

एलीशालएलीशालेे पानीलाईपानीलाई शुद्धशुद्ध पाछपाछर्र्नन््
19 शहरका मािनसहरूले एलीशालाई भने, “महाशय, तपाई यस

शहरलाई राम्रो ठाउँमा बनाउनुहुनेछ। तर पानी राम्रो छैन। त्यसकारण नै
जमीनले अन्नबाली उमादैर्न।”

20 एलीशाले भने, “एउटा नयाँ कचौरा मकहाँ ल्याऊ र त्यसमा नून
हाल।”
मािनसहरूले एलीशा कहाँ कचौरा ल्याए। 21 तब एलीशा त्यस ठाउँमा

गए जहाँ भुइँबाट पानी बिगरहेको िथयो। एलीशाले पानीमा नून हाले।
उनले भने, “परमप्रभुले भन्नुभएको छ, ‘म यस पानीलाई शुद्ध बनाइरहेको
छु। अब देिख यस पानीले कसलैाई मानेर् छैन अथवा जमीनलाई अन्न
फल्ने बनाउँनेछ।’”

22 पानी शुद्ध भयो। त्यो पानी अझ ैआज पिन राम्रो छ। यो यस्त ैभयो
जस्तो एलीशाले भनेका िथए।

ककेेहीही ककेेटाहरूटाहरू एलीशाकोएलीशाको हाँसोहाँसो उडाउउडाउँँछन्छन्

23 एलीशा त्यस शहरबाट बेतेल गए। एलीशा शहरितर पहाडमा
उकालो चिढरहेका िथए अिन केही केटाहरू शहरबाट तल झिररहेका
िथए। ितनीहरूले एलीशाको हाँसो उडाउन शुरू गर।े ितनीहरूले उनलाई
भने, “मािथ चढ, तँ तालु खईुले मान्छे! मािथ चढ तँ तालु खईुले मान्छे!”

24 एलीशाले पिछ हेर ेअिन उनीलाई देखे। उनले परमप्रभुलाई
ितनीहरूप्रित नराम्रो होस् भनी िबन्ती गर।े तब बनबाट दइुवटा भालू
िनिस्कए अिन केटाहरूमािथ आक्रमण गर।े भालूद्वारा बयालीस केटाहरू
च्याितिदए।

25 एलीशाले बेतेल छोडे अिन कमेर्ल पहाडितर िंहडे। अिन त्यहाँ बाट
एलीशा सामिरयाितर फिर्कए।

योरामयोराम इस्राएलकाइस्राएलका राजाराजा हहुुन्छन्न्छन्

आहाबका छोरा योराम सामिरयामा इस्राएलका राजा भए।
यहोशापात यहूदाको राजा हँुदा अठाह्रौं बषर्कोसमयमा उनले
शासन शुरू गर।े योरामले बाह्र बषर् शासन गर।े 2 योरामले ती

कामहरू गर ेजसलाई परमप्रभुले भूल कायर् भन्नु भएको िथयो। तर योराम
आफ्ना िपता र माता जस्ता िथएनन् िकनभने उनले ती खाँबाहरू उखाले
जसलाई उनका िपताले बालको पूजा गनर्का लािग बनाएका िथए। 3 तर
उनले नबातका छोरा यरोबामको जस्तो पाप गिरन ैरहे। यारोबामले
इस्राएलीहरूलाई पाप गनर् लगाए। योरामले यारोबामको पाप गनर्
रोकेनन्।

मोआबमोआब इस्राएलबाटइस्राएलबाट छछुुिट्टन्छिट्टन्छ

4 मेशा मोआबका राजा िथए। मेशासँग धेर ैभेंडा िथए। मेशाले एक
लाख भेंडा र एक लाख भेंडाका ऊन इस्राएलका राजालाई िदए। 5 तर
जब आहाब मोआबका राजा इस्राएलका राजाको िवरूद्धमा बागी भए।

6 तब राजा योराम सामिरयाबाट िनिस्कए अिन इस्राएलका
मािनसहरूलाई भेला गर।े 7 योरामले यहूदाका राजा यहोशापात कहाँ
दतूहरूलाई पठाए। योरामले भने, “मोआबका राजा मेरो िवरूद्धमा बागी
भएका छन्। के ितमी मोआबको िवरूद्धमा लड्न मसँग जाने छौ?”
यहोशापातले भने, “अवश्य, म ितमीसँग जानेछु। मेरो मािनसहरू ितम्रा

मािनसहरू जस्त ैहुनेछन्। र मेरो घोडाहरू ितम्रा घोडाहरू जस्तै
हुनेछन्।”

तीनजनातीनजना राजाहरूराजाहरू एलीशासएलीशासँँगग सल्लाहसल्लाह माग्छन्माग्छन्

8 यहोशापातले योरामलाई सोधे, “हामी कुन बाटोबाट जाऊँ?”
योरामले जवाफ िदए, “हामी एदोमको मरुभूिमबाट जानुपछर् ।”
9 यसकारण इस्राएलका राजा यहूदा र एदोमका राजाहरूसँग ैगए।

ितनीहरूलाई यात्रा गनर् सात िदन लाग्यो, त्यहाँ सेना र अरू पशुहरूका
लािग पयार्प्त पानी िथएन। 10 अन्तमा, इस्राएलका राजा योरामले भने,
“हाय, मेरो िवचारमा मोआबीलीहरूबाट परास्त गनर्का लािग परमप्रभुले
हामी तीन जना राजाहरूलाई एउटा ठाउँमा ल्याउनुभयो।”

11 तर यहोशापातले भने, “के यहाँ परमप्रभुका कुन ैएकजना
अगमवक्ताछन् यिद यहाँ छन भने हामी अगमवक्तालाई सोध्नु पछर्  जे
परमप्रभु भन्नु हुन्छ हामीले त्यही गनर् ु पछर् ।”
इस्राएलका राजाका सेवकहरूमध्ये एक जनाले भने, “शापातका छोरा

एलीशा यहाँ छन्। एलीशा एिलयाका सेवक िथए।”
12 यहोशापातले भने, “परमप्रभुको वाणी एलीशासँग छ।”
यसकारण इस्राएलका राजा योराम, यहोशापात अिन एदोमका राजा

एलीशालाई भेट्न गए।
13 एलीशाले इस्राएलका राजा (योरामलाई) भने, “तपाई ंमबाट के

चाहनुहुन्छ? आफ्ना माता-िपताका अगमवक्ताहरूकहाँ जानुहोस्!”
इस्राएलका राजाले एलीशालाई भने, “होइन, हामी तपाईसँग भेट्न

आएका छौं िकनभने परमप्रभुले हामी तीन जना राजाहरूलाई सँग ैभेला
हुन बोलाउनु भएको छ तािक मोआबीहरूले हामीलाई परास्त गनर्
नसकोस्।”
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14 एलीशाले भने, “यहूदाका राजा यहोशापातको म सम्मान गछुर्  अिन
म सवर्शिक्तमान परमप्रभुको सेवा गदर्छु। उनी िजउँद ैछन् भनेर न ैम
यहोशापातसँग मात्र भेट्न यहाँ आएँ। म ितम्रो अिघ साँच्चो कुरा भन्छु,
यिद यहोशापात यहाँ नभए, म ितमी प्रित ध्यान िदने िथईनँ। म सम्पूणर्
रूपमा ितम्रो अवहेलना गनेर् िथएँ। 15 तर अब मकहाँ यस्तो मािनस
ल्याऊ जसले वीणा बजाउँछ।”
जब मािनसले वीणा बजायो, एलीशामा परमप्रभुको आत्मा आउनुभयो।

16 तब एिलशाले भने, “परमप्रभु भन्नुहुन्छ कन्दरामा दलुो खन। 17

परमप्रभु भन्नुहुन्छः ितमीले हावा देख्ने छैनौं, ितमीले पानी परकेो देख्ने
छैनौं। तर त्यो बेंसी पानीले भिरने छ। तब ितमी र ितम्रा गाईहरू र अरू
पशुहरूले िपउने पानी पाउने छन्। 18 परमप्रभुका लािग यो गनर् सिजलो
छ। उहाँले ितमीहरूलाई मोआबीहरूलाई िजताउनुहुनेछ। 19 ितमीहरूले
प्रत्येक दिरलो शहर अिन प्रत्येक राम्रो शहरमािथ आक्रमण गनेर् छौ।
ितमीहरूले प्रत्येक राम्रो रूख काट्ने छौ। ितमीहरूले सब ैपानीको
श्रोतहरू बन्द गनेर् छौ। ितमीहरूले प्रत्येक राम्रो खेतलाई ढुङ्गाले नष्ट पानेर्
छौ जुन ितमीले फ्याँक्ने छौ।”

20 िबहान ैिबहानको बिल िदने समयमा एदोमितरबाट पानी बग्न
थाल्यो अिन बेंसी भिरयो।

21 मोआबका मािनसहरूले सुने, राजाहरू ितनीहरूको िवरोधमा
लडाई ँगनर् आएका छन्। यसकारण मोआबमा मािनसहरूले ती सबै
मािनसहरूलाई जो बूढो भए पिन कवच धारणगनर् सक्थे ितनीहरूलाई
जम्मा गर।े ितनीहरूले तयार भएर लडाईकँा लािग सीमानामा पिर्खने
काम गर।े 22 मोआबका मािनसहरू त्यस िबहान सबेर ैउठे। उदाउँदै
गरकेो घाम घाँटीको पानी मािथ चिम्करहेको िथयो, अिन यो मोआबका
मािनसहरूको रगत जस्तो देिखन्थ्यो। 23 मोआबका मािनसहरूले भने,
“रगत हेर! राजाहरूले अवश्य न ैएक अकार्सँग लडाई ँगर।े ितनीहरूले
एक अकार्लाई सवर्नाश पार ेहोलान्। हामी लाशहरूबाट बहुमूल्य
वस्तुहरू िलन जाऔ।ं”

24 मोआबी मािनसहरू इस्राएलीहरूको िशिबरमा आए। तर
इस्राएलीहरू बािहर िनिस्कए अिन मोआबी सेनामािथ आक्रमण गर।े
इस्राएलीहरूले मोआबीहरूलाई लखेटे। इस्राएलीहरूले मोआबीसँग
लडाइँ गनर् ितनीहरूलाई मोआबसम्म पछ्याए। 25 इस्राएलीहरूले
शहरहरू असल पार।े ितनीहरूले मोआबमा प्रत्येक असल खेतमा ढुङ्गा
फ्याँके। ितनीहरूले पानीका सब ैमुहानहरू बन्दगर ेर ितनीहरूले सबै
असल रूख काटेर ढािलिदए। कीरहेरशेत मात्र ढुङ्गाको पखार्लसँग
छोिडयो। तर घँुयेत्रो हान्ने मािनसहरूले कीरहेरशेतलाई घेर ेर त्यसमािथ
आक्रमण गर।े

26 मोआबका राजाले थाह पाए, यदु्ध िजत्न उनकालािग साह्रै नै
मुिश्कल छ। यसकारण उनले तरवारसमेत सात सय मािनसहरूलाई
एदोमका राजाको हत्या गनर् अिन सेनालाई परास्त गनर् पठाए। तर
ितनीहरूले एदोमका राजालाई परास्त गनर् सकेनन्। 27 तब मोआबका
राजाले आफ्नो जेठो छोरालाई लगे। यो त्यही छोरा िथयो जो उनीपिछ
राजा हुनेवाला िथए। शहरको चारिैतर िभत्ताहरूमािथ मोआबका राजाले
आफ्नो छोरालाई होमबिलको रूपमा बिल चढाउन तयार भए। ठूलो रीस
इस्राएलमािथ पयोर्। यसकारण इस्राएलका मािनसहरू मोआबका
राजालाई छोडेर आफ्नो देशितर फिर्कए।

एकएक जनाजना अगमवक्ताकीअगमवक्ताकी िवधवािवधवा एलीशािसतएलीशािसत मद्दतमद्दत मािग्छन्मािग्छन्

अगमवक्ताहरूका समूह मध्ये एउटाकी पत्नीले एलीशालाई
यसो भनेर िबन्ती गिरन्, “तपाईकंो दास मेरो पित अिहले मर।े
तपाईलाई थाह ैछ िक उनले परमप्रभुको सम्मान गदर्थे। तर

उनले एक जना मािनसको ऋण िलएका िथए। र अिहले त्यो मािनसले
मेरो दइुजना छोराहरूलाई िलन र ितनीहरूलाई आफ्नो दास बनाउन
आइरहेको छ।”

2 एलीशाले जवाफ िदए, “म कसरी ितम्रो मद्दत गनर् सक्छु? मलाई
भन, ितमीसँग घरमा के छ?”
आइमाईले भनी, “मिसत घरमा केही छैन। मिसत एउटा भाँडोमा

भद्रक्षको तेल मात्र छ।”

3 तब एलीशाले भने, “जाऊ र आफ्ना सब ैिछमेकहरूबाट कचौराहरू
मागेर ल्याऊ। सब ैकचौराहरू खाली हुनुपछर् । धेर ैकचौराहरू ल्याऊ। 4

त्यसपिछ आफ्नो घर जाऊ अिन ढोकाहरू बन्द गर। ितमी र ितम्रा
छोराहरू मात्र िभत्र हुनेछौ। तब सब ैती भाँडाहरूमा तेल खन्याऊ।
भाँडाहरू भर अिन ितनीहरूलाई बेग्ल ैठाउँमा राख।”

5 यसकारण आइमाई एलीशाबाट िवदा िलएर आफ्नो घर गई अिन
ढोका थुनी। घरिभत्र ऊ र उसका छोराहरू मात्र िथए। उसका छोराहरूले
उसको निजक भाँडाहरू ल्याए अिन उसले तेल भरी। 6 उसले धेरै
भाँडाहरू भरी। अन्तमा उसले आफ्नो छोरालाई भनी, “मलाई अकोर्
भाँडा देऊ।”
तर सब ैभाँडाहरू भिरएका िथए। छोराहरूमध्ये एक जनाले आमालाई

भन्यो, “अरू भाँडा छैन।” त्यस बेला आँङ्खोरामा तेल सिकएको िथयो।
7 तब आइमाईले परमेश्वरका जनलाई के भयो भनी। एलीशाले

उसलाई भने, “जाऊ, तेल बेच अिन बेचेपिछ अफ्नो ऋण ितनेर् काम गर।
ितमी र ितम्रा छोराहरू रहेको रूिपयाँमा गुजारा गनर् सक्छौ।”

शुनशुनैमैमाममा एकएक जनाजना आइमाईलआइमाईलेे एलीशालाईएलीशालाई एउटाएउटा कोठाकोठा िदन्छिदन्छेे

8 एकिदन एलीशा शुनमै ितर गए। त्यहाँ शुनमैमा एक जना प्रख्यता
आइमाई बिस्थइन्। यस आइमाईले एलीशालाई रोकेर आफूसँग खाना
खान िबन्ती गिरन्। यसकारण एलीशा प्रत्येक पटक त्यस ठाउँ भएर जाने
गथेर् त्यहाँ भोजन गनर् बस्थे।

9 आइमाईले आफ्नो लोग्नेलाई भनी, “हेर, म बुझ्न सक्छु एलीशा
परमेश्वरका पिवत्र जन हुन्। उनी सब ैसमय हाम्रो घर भएर जान्छन्। 10

एलीशाका लािग छानामािथ एउटा सानो कोठा बनाई िदउँ। त्यस कोठामा
एउटा ओछ्यान रािखिदउँ। त्यहाँ एउटा चौकी, एउटा कुिर्स अिन एउटा
बत्तीदानी रािखिदउँ। त्यसपिछ जब ितनी हाम्रो घरमा आउँछन्, उनले
आफ्नो लािग यो कोठा पाउने छन्।”

11 एकिदन एलीशा आइमाईको घरमा आए। उनी त्यस कोठामा गए
अिन त्यहाँ िवश्राम गर।े 12 एलीशाले आफ्नो सेवक गेहजीलाई भने,
“यस शुनमेैली आइमाईलाई बोलाऊ।”
सेवकले शुनमेैली आइमाईलाई बोलायो र उ एलीशाको सामु उिभयो।

13 एलीशाले आफ्नो सेवकलाई भने, “अब यस आइमाईलाई भन, ‘हेर
ितमीले हाम्रो हेरचाह गनेर् ठूलो कायर् गरकेी छौ। ितम्रो लािग म के गनर्
सक्छु? के ितमी चाहन्छौ, हामीले ितम्रो लागी राजालाई भन्नु पछर्  अथवा
सेनाका कप्तानलाई?’”
आइमाईले भनी, “म यहाँ आफ्ना मािनसहरूको माझ मा बसेर सुखी

छु।”
14 एलीशाले गेहजीलाई भने, “हामी उसका लािग के गनर् सक्छौं?”
गेहजीले उत्तर िदए, “मलाई थाह छ। उसको छोरा छैन अिन उसको

लोग्ने बूढो भएको छ।”
15 तब एलीशाले भने, “उनलाई बोलाऊ।”
यसकारण गेहजीले आइमाईलाई बोलाए। ऊ आई अिन दलैौमा

उिभई। 16 एलीशाले आइमाईलाई भने, “अकोर् बसन्तमा यस समय
ितमीले आफ्नो छोरालाई अङं्गालेको हुने छौ।”
आइमाईले भनी, “होइन महाशय! परमेश्वरका जन, मिसत ढाँट्ने काम

नगनर् ुहोस्।”

शुनशुनैमैमाममा आइमाईकोआइमाईको छोराछोरा हहुुन्छन्छ
17 तब आइमाई गभर्वती भई। एलीशाले भने जस्त ैअकोर् बसन्तमा

आइमाईले छोरा जन्माई।
18 बालक ठूलो भयो। एकिदन बालक आफ्नो बुबा अिन बािल

काट्नेहरूलाई हेनर् खेत गयो। 19 बालकले आफ्नो बुबालाई भन्यो,
“अह, मेरो टाउको! मेरो टाउको दखु्दछै!”
बुबाले आफ्नो सेवकलाई भन्यो, “उसको आमाकहाँ िलएर जाऊ।”
20 सेवकले केटालाई आमाकहाँ पुयार्यो। बालक िदउँसोसम्म आमाको

काखमा बस्यो। त्यसपिछ ऊ मयोर्।
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आइमाईआइमाई एलीशालाईएलीशालाई भभेेट्नट्न जान्छजान्छेे

21 आइमाईले बालकलाई एलीशाको ओछ्यानमा सुताई। उसले त्यस
कोठाको दलैो बन्द गरी अिन बािहर गई। 22 उसले आफ्नो लोग्नेलाई
बोलाई अिन भनी, “कृपया मेरो िनिम्त एक जना सेवक र एउटा गधा
पठाइ िदनु होस्। त्यसपिछ म परमेश्वरका जनलाई भेट्न जानेछु अिन
फिर्कने छु।”

23 आइमाईको लोग्नेले भन्यो, “ितमी िकन आज परमेश्वरको जन कहाँ
जान चाहन्छौ? महीनाको पिहलो िदन अथवा िबश्राम-िदन त होइन।”
उसले भनी, “िचन्ता नगनर् ु होस्। सबथोक ठीक-ठाक हुनेछ।”
24 तब ितनले गधामािथ एउटा काठी रािखए र आफ्नो सेवकलाई

भिनन्, “गधालाई िछटो डोयार्उ। मलेै नभनुन्जेल सम्म ढीलो नगर।”
25 आइमाई परमेश्वरको जनलाई भेट्न कमेर्ल डाँडामा गई।
परमेश्वरको जन एलीशाले शुनेमेली आइमाईलाई टाढाबाट आउँदै

गरकेो देखे। एलीशाले आफ्नो सेवकलाई भने, “हेर, शुनमेैली आइमाई!
उसलाई िलन अिहले जा! 26 उसलाई भन, ‘के भूल भयो? ितमी
ठीकठाक त छौ? के ितम्रो लोग्ने ठीक छ? ितम्रो नानी ठीक छ?’”
गेहजीले शुनमेैली आइमाईलाई सब ैकुराहरू सोध्यो। उसले उत्तर

िदई, “सब ैठीक ठाक छ।”
27 तर शुनमेैली आइमाई परमेश्वरको जनसम्म पवर्तमा चढी, ऊ

िनहुरी अिन एलीशाको चरण स्पशर् गरी। गेहजी शुनमेैली आइमाईलाई
तान्न निजक आयो। तर परमेश्वरको जन एलीशाले गेहजीलाई भने,
“उसलाई एकै्ल हुन देऊ! ऊ साह्रै दःुखी छ अिन परमेश्वरले यस बार ेकेही
भन्नु भएन। परमप्रभुले यो खबर म देिख लुकाउनुभयो।”

28 तब शुनमेैली आइमाईले भनी, “महाशय, मलेै किहले छोरा मागेको
िथइन। मलेै तपाईलाई भनेको िथएँ, ‘मलाई नढाँट्नु होस्।’”

29 तब एलीशाले गेहजीलाई भने, “जान तयार होऊ। मेरो िंहड्ने लौरो
ितमीिसत िलएर जाऊ कससँैग कुरा गनर् नउिभई! यिद कोही मािनससँग
भेट भयो भने अिभवादन सम्म नगनर् ु यिद कसलेै अिभवादन गर ेजवाफ
निदनु। मेरो िंहड्ने लौरो नानीको अनुहारमािथ रािखिदनु।”

30 तर नानीको आमाले भनी, “म शपथ खाएर भन्छु जस्तो परमप्रभु
सदा रहनु हुन्छ अिन तपाई हुनुहुन्छ, म तपाईलाई छोडेर जाने छैन।”
यसकारण एलीशा उठे अिन शुनमेैली आइमाईको पिछ-पिछ िंहडे।
31 गेहजी एलीशा र शुनमेैली आइमाई भन्दा पिहले शुनमेैलीको घरमा

पुग्यो। गेहजीले नानीको अनुहारमािथ लौरो रािखिदयो। तर नानीले केही
बोलेन न त कुन ैसंकेत गर ेिक उसले कुन ैकुरो सुनेको िथयो। तब गेहजी
एलीशालाई भेट्न फिर्कगयो। गेहजीले एलीशालाई भन्यो, “नानी
िबउँझेको छैन।”

शुनशुनैमैमेेलीली आइमाईकोआइमाईको छोराछोरा फफेेिरिर िजउिजउँँदोदो हहुुन्छन्छ
32 एलीशा घरिभत्र पसे। उसको ओछ्यानमािथ एक जना बालक

लिडरहेको िथयो। 33 एलीशा कोठिभत्र पसे अिन दलैो बन्द गर।े अिहले
कोठामा एलीशा र बालक मात्र िथए। तब एलीशाले परमप्रभुलाई प्राथर्ना
गर।े 34 एलीशा ओछ्यानमािथ चढेर बालकमािथ िनहुिरए। एलीशाले
आफ्नो मुख बालकको मुखमािथ जोडे। उनले उसको आँखा बालकको
आखाँमािथ राखे उनले आफ्नो हातहरू बालकको हातहरू मािथ राखे।
एलीशा बालकको शरीर तातो नभए सम्म बालकमािथ पिल्टरहे।

35 त्यसपिछ एलीशा अलग भए अिन कोठाको विरपिर िंहिडरहे। ितनी
फेिर गए अिन बालकमािथ तबसम्म पिल्टरहे जबसम्म उसले सात पटक
हािच्छउँ गरने अिन आफ्नो आँखा खोल्दनै।

36 एलीशाले गेहजीलाई बोलाए अिन भने, “शुनमेैली आइमाईलाई
बोलाऊ!”
गेहजीले शुनमेैमी आइमाईलाई बोलाए अिन ऊ एलीशासामु आई।

एलीशाले भने, “ितम्रो छोरालाई उठाऊ।”
37 तब शुनमेैली आइमाई कोठिभत्र पसी अिन एलीशाको खटु्टामा

िनहुिरई। त्यसपिछ उसले आफ्नो छोरालाई उठाई अिन बािहर िनिस्क।

एलीशाएलीशा अिनअिन िवषालुिवषाल ुससेेरूवारूवा

38 एलीशा फेिर िगलगाल गए। देशमा अिनकाल िथयो।
अगमवक्ताहरूको दल एलीशाको अिघ बिसरहेका िथए। एलीशाले आफ्नो
सेवकलाई भने, “आगोमा ठूलो भाँडो राख अिन अगमवक्ताहरूको दलका
लािग केही सेरूवा बनाऊ।”

39 एकजना मािनस बािहर खेतमा साग-पात िलन गए। उसले एउटा
जङं्गली दाख भेट्यो र त्यसबाट केही लौकाहरू िटप्यो। उसले लौकाहरू
आफ्नो झोलामा हल्यो र ितनीहरूलाई ल्यायो। उसले जङ्गली
लौकाहरूलाई काट-कुट पार ेर एउटा भाँडामा हाल्यो। तर
अगमवक्ताहरूको दलले कस्तो िकसीमको कन्द-मुल हो िचनेन्।

40 त्यसपिछ ितनीहरूले केही सेरूवा मािनसहरूका लािग खान
खन्याए। तर जब ितनीहरूले सेरूवा खानु शुरू गर,े ितनीहरू एलीशासामु
िचच्याए, “हे परमेश्वरका जन, भाँडोमा िवष छ।” भोजनको स्वाद िबष
जस्तो िथयो, त्यसकारण ितनीहरूले त्यो भोजन खान सकेनन्।

41 तर एलीशाले भने, “केही पीठो ल्याऊ।” ितनीहरूले एलीशाका
लािग िपठो ल्याए अिन उनले त्यो भाँडामा हाले। तब एलीशाले भने,
“मािनसहरूका लािग सेरूवा खन्याऊ जसले गदार् ितनीहरूले खान
सकून्।”
अिन सेरूवामा कुन ैिवष िथएन।

एलीशालएलीशालेे अगमवक्ताहरूकोअगमवक्ताहरूको दललाईदललाई खखुवुाउवाउँँछन्छन्

42 बाल शालीशाहबाट एक जना मािनस आए अिन परमेश्वरको जन
(एलीशा)का लािग पिहलो फसलको रोटी ल्याए। यस मािनसले 20 वटा
जौंका रोटीहरू अिन नयाँ अन्न आफ्नो बोरामा ल्याए, तब एलीशाले भने,
“यो भोजन मािनसहरूलाई देऊ, ितनीहरूले खान सकुन्।”

43 एलीशाको सेवकले भन्यो, “के भन्नु हुन्छ? यहाँ एक सय जना
मािनसहरू छन्। म ती सब ैमािनसहरूलाई यो भोजन िदन सक्छु?”
तर एलीशाले भने, “मािनसहरूलाई भोजन खान देऊ। परमप्रभु

भन्नुहुन्छ, ‘ितनीहरूले खान्छन् अिन अझ ैपिन भोजन रहने छ।’”
44 तर एलीशाको सेवकले अगमवक्ताहरूको दलको सामु भोजन

पिस्कयो। अगमवक्ताहरूको दलका लािग खाना प्रचुर िथयो अिन
ितनीहरूले खाएपिछ भोजन रह्यो। परमप्रभुले भन्नुभए जस्त ैघट्ना भयो।

नामानकोनामानको समस्यासमस्या

नामान अरामका राजाको सेनाका कप्तान िथए। नामान आफ्नो
राजाकालािग धेर ैमहत्वपूणर् िथए। िकनभने परमप्रभुले उनलाई
अरामको िवजयका लािग प्रयोग गरकेा िथए। नामान महान् र

शिक्तशाली मािनस िथए, तर ितनी कुष्ठ रोगले ग्रस्त िथए।
2 अरामी सेनाले इस्राएलमा लडाई ँगनर्का लािग सिैनकहरूको धेरै

दलहरू पठाए। सिैनकहरूले मािनसहरूलाई ितनीहरूको दास बनाए।
एक पटक ितनीहरूले इस्राएलको भूिमबाट एउटी सानी केटी ल्याए। यो
सानी केटी नामानकी पत्नीकी सेिवका भई। 3 यस केटीले नामानकी
पत्नीलाई भनी, “म चाहन्छु, मेरा मािलक नामानले अगमवक्ता एलीशासँग
भेट गरून् जो सामिरयामा बस्छन्। त्यस अगमवक्ताले नामानको कुष्ठा
रोग िनको पानर् सक्छन।”

4 नामान आफ्नो मािलक (अरामका राजा) कहाँ गए। नामानले
अरामका राजालाई ती सब ैकुराहरू गर ेजो इस्राएली केटीले भनेकी
िथई।

5 तब अरामका राजाले भने, “अिहले जाऊ र म इस्राएलका राजालाई
एउटा पत्र पठाउने छु।”
यसकारण नामान इस्राएल गए। नामानले आफूसँग केही उपहारहरू

लगे। नामानले दश तोडा चाँदी, 6,000 शेकेल सुनका टुक्राहरू र दश
जोर लुगा िलएर गए। 6 नामानले अरामका राजाबाट इस्राएलका
राजाका लािग पत्र लगे। पत्रमा लेिखएको छः “अिहले, यस पत्रले बताउँछ
म आफ्नो सेवक नामानलाई तपाईकहाँ पठाउँद ैछु। उसको कुष्ठ रोग
िनको पानर् ुहोस्।”

7 जब इस्राएलका राजाले पत्र पढे, उनले आफूलाई दःुखी र उदाशी
देखाउनका लािग आफ्नो लुगा च्याते। इस्राएलका राजाले भने, “के म
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परमेश्वर हँु? होइन! मिसत जीवन मरण िनयन्त्रणको क्षमता छैन। यस
कारण अरामका राजाले िकन कुष्ठ को रोगीलाई मकहाँ िनको पानर् पठाए?
यस िवषयमा सोचे अिन ितनीले थाह पाए, यो एउटा छल हो। अरामका
राजा लडाइँ शुरू गनेर् चेष्टा गदैर् छन्।”

8 परमेश्वरको जन, एलीशाले सुने, इस्राएलका राजाले आफ्नो दःुख र
रीस देखाउन लुगाहरू, च्याते। यसकारण एलीशाले आफ्नो खबर
राजाकहाँ पठाए, “ितमीले आफ्नो लुगा िकन च्यात्यौ? नामान मकहाँ
आओस्। तब उसले थाह पाउने छ, इस्राएलमा एकजना अगमवक्ता छ।”

9 यसकारण नामान आफ्ना घोडाहरू अिन रथहरूसँग ैएलीशाको
घरमा आए अिन ढोकाको बािहर उिभए। 10 एलीशाले नामानसम्म एक
जना दतू पठाए। दतूले भन्यो, “जाऊ अिन यदर्न नदीमा सात पटक
धोऊ। तब ितम्रो छालाको कुष्ठ िनको हुनेछ अिन ितमी शुद्ध हुने छौ।”

11 नामान िरसाए अिन फिर्कए। उनले भने, “मलेै सोचेको िथएँ एलीशा
बािहर िनिस्कन्छन् अिन मेरो अिघ उिभन्छन् अिन आफ्नो परमप्रभु
परमेश्वरलाई आह्वान गनेर् छन्। मलेै सोचेको िथएँ, उनले मेरो शरीरमािथ
आफ्नो हात हल्लाउने छन् अिन कुष्ठ रोग िनको हुनेछ। 12 दमीशकका
नदीहरू अबाना र फारपर इस्राएलका सब ैपोखरीहरूका पानी भन्दा
राम्रा छन्। मलेै दमीशकका ती नदीहरूमा धुने काम िकन नगनर् ु अिन
िनको नहुनु?” नामान साह्रै िरसाएका िथए अिन ितनी फिर्कए।

13 तर नामानको सेवकहरू उनकोमा गए अिन उनीसँग कुरा गर।े
उनीहरूले भने, “मािलक, यिद अगमवक्ताले तपाईलँाई केही महान कायर्
गनर् ु भनेको खण्डमा, तपाई गनर् ु हुन्छ, होइन र यसकारण तपाईले उनको
आज्ञा पालन गनर् ु पछर्  यिद उनी तपाईलाई केही सरल काम गनर् ु
भन्दछन्। अिन उनले भने, ‘नुहाऊ अिन ितमी शुद्ध र स्वच्छ हुनेछौ।’”

14 यसकारण नामानले त्यही गर ेजो परमेश्वरको जनले गनर् ु भने।
नामान नदीमा पसे अिन यदर्न नदीमा सात पटक डुबे। अिन नामान शुद्ध
र स्वच्छ भए। नामानको छाला नानीकोछाला जस्त ैनरम भयो।

15 नामान अिन उनको सब ैदल परमेश्वरको मािनस कहाँ फकेर् र आए।
उनी एलीशासामु उिभए अिन भने, “हेर, अिहले म जान्दछु इस्राएलमा
बाहेक अरू कत ैपरमेश्वर छैनन्। अब कृपया मबाट एउटा उपहार
स्वीकार गनर् ुहोस्।”

16 तर एलीशाले भने, “म परमप्रभुको सेवा गदर्छु अिन म शपथ खाएर
भन्छु, जब परमप्रभु हुनुहुन्छ म कुन ैउपहार स्वीकार गिर्दन।”
नामानले एलीशालाई उपहार स्वीकार गराउन पुरा चेष्टा गर ेर भने,

“यिद उपहार स्वीकार गनर् ु हुन्न भने मेरो िनिम्त यित काम गनर् ुहोस्। 17

मेरा खच्चरहरूमा इस्राएलबाट दइुभारी धूलो भनर् िदनुहोस्। िकनभने म
अरू कुन ैपरमेश्वरलाई होमबिल अथवा बिलदान चढाउँिदन। म
परमप्रभुलाई मात्र बिल चडाउनेछु। 18 अिन म अिहले प्राथर्ना गछुर् ,
परमप्रभुले यसको लािग मलाई क्षमादान गनर् ुहुने छ अगममा मेरा मािलक
अरामका राजा असत्य देवताको पुजा गनर्का लािग िरम्मोनको मिन्दरमा
जाने छन्। यसकारण मलेै िरम्मोनको मिन्दरमा िनहुिरनु पछर् । म अिहले
परमप्रभुलाई क्षमा गनर् िबन्ती गछुर्  यिद त्यस्तो हुन्छ।”

19 तब एलीशाले नामानलाई भने, “शािन्तसँग जाऊ।”
यसकारण उसले उनलाई छोडे अिन केही टाढा पुगे। 20 तर

परमेश्वरको जन एलीशाको सेवक गेहजीले भन्यो, “हेर, मेरा मािलक
एलीशाले अरामी नामानलाई उनले त्यसको उपहार स्वीकार नगरी नै
जानिदएका छन्। परमप्रभु जीिवत भए जस्त ैम नामानको पिछ लाग्नेछु र
उसबाट केही िलनेछु।” 21 यसकारण गेहजी नामानितर दगुर।े
नामानले कसलैाई आफूितर दगुरकेो देखे। उनी गेहजीसँग भेट गनर्

रथबाट ओिर्लए। नामानले भने, “के सब ैठीक-ठाक छ?”
22 गेहजीले भन्यो, “हजूर, सब ैकुरा ठीक-ठाक छ। मेरा मािलक

एलीशाले मलाई पठाएको छ। उनले भने, ‘हेर, दइुजना यवुकहरू मकहाँ
आए। ितनीहरू एप्रैमको पहाडी देशबाट आएका अगमवक्ताहरू हुन्।
कृपया ितनीहरूलाई चाँदीको एक तोडा र दइु जोर फेनेर् लुगाहरू देऊ।’”

23 नामानले भने, “कृपया दइु तोडा लजैाऊ!” नामानले गेहजीलाई
चाँदी िलनका लािग राजी गराए। नामानले दइुवटा थलैोमा दइु तोडा चाँदी
हाले अिन दइुजोर फेनेर् लुगा िलए। तब नामानले ती चीजहरू आफ्ना दइु
सेवकहरूलाई िदए। सेवकहरूले ती चीजहरू गेहजीसम्म पुयार्ए। 24 जब
गेहजी पहाडमा आयो, उसले सेवकहरूबाट ती चीजहरू लगे। गेहजीले

सेवकहरूलाई टाढा पठाए अिन ितनीहरू गए! तब गेहजीले ती चीजहरू
घरमा लुकाए।

25 गेहजी आए अिन आफ्नो मािलक एलीशा सामु उिभए। एलीशाले
गेहजीलाई भने, “गेहजी तँ कहाँ गएको िथस्?”
गेहजीले भने, “म कत्तै गएको िथइन।”
26 एलीशाले गेहजीलाई भने, “त्यो साँच्चो होइनँ! मेरो मुटु तँसँग ैिथयो

जब त्यो नामान तँ सँग भेट गनर् आफ्नो रथबाट ओिर्लयो। यो धन, लुगा
भद्राक्ष, दाख, भेंडा, गाई अथवा पुरूष तथा मलेै सेवकहरू िलने समय
होइन। 27 अब, तँ र तेरो नानीहरूले नामानको रोग पाउने छौ। तँलाई
सधैँका लािग कुष्ठ हुनेछ।”
जब गेहजीले एलीशालाई छोड्यो, गेहजीको छाला िहउँ जस्तो सेतो

भयो। गेहजी कुष्ठको रोगी भयो।

एलीशाएलीशा रर बञ्चरोबञ्चरो

अगमवक्ताहरूको दलले एलीशालाई भने, “हामी त्यस ठाउँमा
बिसरहेका छौं। तर हाम्रो िनिम्त ठाउँ साह्रै सानो भयो। 2 यदर्न
नदीमा जाऔ ंअिन केही काठ काटौं। हामीमध्ये प्रत्येकले मुढो

पाउने छौं अिन हामीले त्यहाँ बस्नका लािग एउटा ठाउँ बनाउने छौं।”
एलीशाले उत्तर िदए, “राम्रो, जाऊ अिन त्यस ैगर।”
3 एक जना मािनसले भन्यो, “कृपया हामीसँग िंहड्नुहोस्।”
एलीशाले भने, “म आउनेछु।”
4 यसकारण एलीशा अगमवक्ताहरूको दलसँग गए। जब ितनीहरू

यदर्न नदीमा पुगे, ितनीहरूले केही रूख ढाल्न थाले। 5 तर जब एक
जना मािनस केही रूखहरू काट्द ैिथयो, फलामको बञ्चरो िंबडमा
खसु्केर पानीमा झयोर्। त्यो मािनस करायो, “मािलक, मलेै त्यो बञ्चरो
मागेर ल्याएको िथएँ।”

6 परमेश्वरको जन एलीशाले भने, “त्यो कहाँ झयोर्?”
मािनसले ठाउँ देखायो जहाँ बञ्चरो झरकेो िथयो। तब एलीशाले एउटा

लौरो काटे अिन पानीमा लौरो फ्याँके। लौरोले गदार् फलामको बञ्चरो
तिैरन थाल्यो। 7 एलीशाले भने, “बञ्चरो िटप।” तब मािनस लिम्कयो
अिन बञ्चरो िलयो।

अरामअराम इस्राएललाईइस्राएललाई फसाउनफसाउनेे चचेेष्टाष्टा गछगछर्र्
8 अरामका राजा इस्राएलको िवरूद्धमा लडाइँ गिररहेका िथए। उनले

आफ्ना सिैनक अिधकारीहरूसँग सल्लाहको सभा राखे। उनले भने, “यस
ठाउँमा छाउनी बनाऊँ।”

9 तर परमेश्वरका जन एलीशाले इस्राएलका राजाकहाँ एउटा खबर
पठाए। एलीशाले भने, “होिशयार रहनुहोस्! त्यस ठाउँको निजक
नजाउनुहोस् अरामी सिैनकहरू त्यहाँ तल गाइरहेका छन्।”

10 इस्राएलका राजाले आफ्नो मािनसहरूलाई त्यस ठाउँमा खबर
पठाए िक परमेश्वरको मािनसले यस िवषय चेताउनी िदएका िथए। उसले
ती खबरहरू किम्तमा तीनपल्ट पठाए त्यसकारण मािनसहरू होिसयार
भए।

11 अरामका राजा यस िवषयमा साह्रै दःुखी िथए। अरामका राजाले
आफ्ना सिैनक अिधकािरहरूलाई बोलाए अिन ितनीहरूलाई भने,
“मलाई भन, इस्राएलका राजाको िचयो कसले गदैर् छ?”

12 अरामको राजाका अिधकािरहरूमध्ये एक जनाले भने, “मेरो
मािलक र महाराज, हामीमध्ये कोही पिन गुप्तचर छैन! इस्राएलका
अगमवक्ता, एलीशाले इस्राएलका राजालाई तपाईलें भनेको जे पिन
कुराहरू भन्छ यहाँसम्म िक तपाईले सुत्ने कोठामा बोलेका कुरा पिन
बताइिदन्छन्।”

13 अरामका राजाले भने, “एलीशाको पत्तो लगाऊ अिन म उसलाई
पिक्रन मािनसहरू पठाउने छु।”
सेवकहरूले अरामका राजालाई भने, “एलीशा दोतानमा छन्।”
14 तब अरामका राजाले घोडाहरू, रथहरू अिन धेर ैसिैनकहरू

दोतान पठाए। ितनीहरू राित पुगे अिन शहरलाई घेर।े 15 एलीशाको
सेवक त्यस िबहान चाँडै उठेको िथयो। सेवक बािहर िनिस्कयो अिन
उसले देख्यो, शहरलाई चारिैतर बाट घोडाहरू र रथहरू सिहत
सिैनकले घेरकेो िथयो।

2 राजा 5:8 250 2 राजा 6:15
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एलीशाको सेवकले एलीशालाई भन्यो, “हे, मेरा मािलक, हामी के गनर्
सक्छौ?”

16 एलीशाले भने, “नडरा! हाम्रोलािग लडाइँ गनेर् सेना अरामका लािग
लडाइँ गनेर् सेना भन्दा ठूलो छ।”

17 तब एलीशाले प्राथर्ना गर ेअिन भने, “परमप्रभु, म िबन्ती गछुर्
तपाई, मेरो सेवकको आँखा खोिल िदनुहोस् जसले गदार् उसले देख्न
सकोस्।”
परमप्रभुले यवुा सेवकको आखाँ खोिल िदनुभयो अिन सेवकले देख्यो,

पहाड आगोको घोडा अिन रथहरूले घेिरएको िथयो। ितनीहरू सबै
एलीशाको वािरपिर िथए।

18 ती आगोका घोडा र रथहरू एलीशा छेऊ आए। एलीशाले
परमप्रभुसँग प्राथर्ना गर ेअिन भने, “म प्राथर्ना गछुर्  तपाईलें यी
मािनसहरूलाई अनं्धा बनाइिदनुहोस्।”
तब परमप्रभुले त्यस ैगनर् ुभयो जस्तो एलीशाले भने। परमप्रभुले अरामी

सेनाहरूलाई अनं्धो बनाइिदनुभयो। 19 एलीशाले अरामी सेनालाई भने,
“यो सही बाटो होइन, यो सही शहर होइन। मेरो अनुशरण गर। म
ितमीहरू त्यस मािनसकहाँ पुयार्ँउछु जसलाई ितमीहरू खोिज रहेका
छौ।” त्यसपिछ एलीशाले अरामी सिैनकहरूलाई सामिरयामा पुयार्ए।

20 जब ितनीहरू सामिरयामा पुगे, एलीशाले भने, “परमप्रभु, यी
मािनसहरूका आँखा खोिल िदनुहोस्, ियनीहरूले देख्न सकुन्।”
तब परमप्रभुले ितनीहरूको आँखा खोिल िदनुभयो अिन अरामी

सिैनकले देखे, ितनीहरू सामिरया शहरमा छन्। 21 इस्राएलका राजाले
अरामी सेनालाई देखे। इस्राएलका राजाले एलीशालाई भने, “मेरा िपता,
के म ितनीहरूलाई मािरिदऊँ? के ितनीहरूलाई मािरिदऊँ?”

22 एलीशाले जवाफ िदए, “अँहँ, ितनीहरूलाई नमार। ितमीले
ितनीहरूलाई तरवारहरू, धनुषहरू र वाणहरूबाट पके्रनौं। अरामी
सिैनकहरूलाई केही रोटी र पानी देउ। ितनीहरूलाई खाना-पीना देऊ
तब आफ्नो मािलकिसत भेट्न घर फिर्कन देऊ।”

23 इस्राएलका राजाले अरामी सिैनकहरूका लािग ठूलो भोज तयार
गर।े अरामी सिैनकहरूले खान पान गर।े तब इस्राएलका राजाले
ितनीहरूलाई घर फकार्इ िदए। अरामी सिैनकहरू आफ्ना मािलककहाँ
घर फिर्कए। अरामीहरूले इस्राएलको भूिममा आक्रमण गनर् किहले पिन
सेनाहरू पठाएन।

डरलाग्दोडरलाग्दो अिनकाललअिनकाललेे सामिरयालाईसामिरयालाई कष्टकष्ट िदन्छिदन्छ

24 यस्तो घटना भएपिछ अरामका राजा बेनन्हददले आफ्ना सेना
जम्मा गर ेअिन सामािरया शहरलाई घेनर् र आक्रमण गनर् गए। 25

सिैनकहरूले मािनसहरूलाई शहरिभत्र खाद्य ल्याउन िदएनन्।
त्यसकारण सामिरयामा डरलाग्दो अिनकाल भयो। सामिरयामा यस्तो
अिनकाल भयो िक एउटा गधाको टाउको चाँदीको अस्सी शेकेलमा िबक्री
भयो। एक मुठ्ठी िसमीलाई चाँदीको पाँच शेकेलमा िबक्री भयो।

26 इस्राएलका राजा शहरको विरपिर भएको पखार्लमािथ िंहिडरहेका
िथए। एउटी आइमाईले उनलाई देखेर िचच्याई। आइमाईले भनी, “मेरा
मािलक अिन राजा, मलाई सघाउनु होस्।”

27 इस्राएलका राजाले भने, “यिद परमप्रभुले ितमीलाई सहायता गनर् ु
भएन भने म कसरी सहायता गनेर्? मिसत ितमीलाई िदने केही छैन।
खलोबाट अन्नको दाना आएको छैन अथवा दाखरसको कोलबाट
दाखरस ल्याइएको छैन।” 28 इस्राएलका राजाले आइमाईलाई भने,
“ितमीलाई के कष्ट छ?”
आइमाईले उत्तर िदई, “यस आइमाईले मलाई भनी, ‘मलाई तेरो छोरा

दे जसले गदार् हामी त्यसलाई मानर् सक्छौ अिन उसलाई आज ैखान
सक्छौं। त्यसपिछ हामी भोिल हाम्रो खाने छौं।’ 29 यसकारण हामीले
मेरो छोरा उमाल्यौं अिन उसलाई खायौं। त्यसपिछ अकोर् िदन मलेै यस
आइमाईलाई भनें, ‘मलाई तेरो छोरा दे जसले गदार् हामी उसलाई मानर्
सक्छौं अिन खान सक्छौं।’ तर उसले आफ्नो छोरा लुकाई।”

30 जब राजाले आइमाईलाई के भने, उनले आफूलाई िखन्न भएको
देखाउन आफ्नो लुगा च्याते। जब राजा पखार्लमािथ िंहडेको समयमा
मािनसहरूले उनलाई आफूलाई उदास र दःुखी देखाउन शोक वस्त्र
लगाएको देखे।

31 राजाले भने, “परमेश्वरले मलाई सजाय िदऊन् यिद यस िदनको
अन्तसम्म शापातको छोरा एलीशाको टाउको उसको जीउमा रहेको छ
भने।”

32 राजाले एक जना दतू एलीशा कहाँ पठाए। एलीशा आफ्नो घरमा
बिसरहेका िथए र बूढा-प्रधानहरू उनीसँग ैबसेरहेका िथए। दतू पुग्नअिघ
एलीशाले भने, “हेर, एकजना हत्याराले मेरो टाउको काट्नको िनिम्त
मािनसहरू पठाउँद ैछ। जब दतू यहाँ आइपुग्छ, ढोका बन्द गर।
ढोकालाई पके्रर राख र उसलाई िभत्र पस्न देिख रोक। म उसको पिछ
आएको उसको मािलक पतैालाको आवाज सुन्दछुै।”

33 जब एलीशा आफ्ना ठूला-बड़ा िसत कुरा गिररहेका िथए, दतू
उनीसमक्ष आयो। यस्तो सन्देश िथयोः “यो सङ्कट परमप्रभुबाट आएको
हो! म िकन परमप्रभुलाई धेर ैबेरसम्म पिर्खनु?”

एलीशाले भने, “पमरप्रभुको सन्देश सुन! परमप्रभु भन्नुहुन्छः
‘भोिल यस समयसम्ममा प्रशस्त खाद्य हुनेछ र यो सस्तो पिन
हुनेछ। सामािरया शहरको ढोकाको छेऊ बजारमा एकजना

मािनसले एक शेकेल चाँदी िदएर एक माना राम्रो पीठो अथवा दइु माना
जौंको पीठो िकन्न सक्ने छ।’”

2 तब राजाको छेऊमा भएका अिधकारीले परमेश्वरका जनलाई उत्तर
िदए। अिधकारीले भने, “यिद परमप्रभुले अकाशमा झ्याल बनाए भने पिन
यस्तो हुन सक्दनै।”
एलीशाले भने, “ितमीले यसलाई आफ्न ैआँखाले देख्ने छौ। तर ितमी

त्यस खाद्य मध्ये केही पिन खान पाउने छैनौ।”

कोरीहरूकोरीहरू अरामीअरामी िशिबरिशिबर खािलखािल पाउपाउँँछन्छन्

3 शहरको ढोकाको छेऊमा कोर लागेका चार जना मािनसहरू िथए।
ितनीहरूले एका अकार्लाई भने, “मृत्यकुो प्रतीक्षा गदैर् हामीहरू िकन यहाँ
बिसरहेका छौं? 4 सामिरयामा खाद्य छैन। यिद हामी शहरमा गयौं भने
हामी त्यहाँ मनेर् छौं। यिद हामी बस्यौं भने पिन हामी मनेर् छौं। यसकारण
अरामी िशिबरितर न ैजाऔ।ं यिद ितनीहरूले हामीलाई बस्न िदए भने
हामी िजउँदो रहने छौं। यिद ितनीहरूले हामीलाई मार ेभने हामी मनेर्
छौं।”

5 यसकारण त्यस बेलुकी चार जना कोरीहरू अरामी िशिबरितर लागे।
ितनीहरू िशिबरको छेउमा पुगे। त्यहाँ कोही मािनस िथएन। 6 परमप्रभुले
अरामी सेनाहरूलाई रथ, घोडा र िवशाल सेनाको आवाज सुन्ने बनाउनु
भएको िथयो। यसथर् अरामी सिैनकहरूले एका अकार्लाई भने,
“इस्राएलका राजाले हामीमािथ आक्रमण गनर्का लािग िहत्ती र िमश्रका
राजाहरूलाई भाडामा िलएकाछन्।”

7 अरामीहरू त्यस बेलुकी भागे। ितनीहरूले सब ैथोक छोडे।
ितनीहरूले आफ्ना पाल, घोडा र गधाहरू छोडे अिन ितनीहरू आफ्नो
जीवन बचाउन भागे।

कोरीहरूकोरीहरू शत्रुशत्र ुिशिबरमािशिबरमा

8 जब ती कोरीहरूले छाउनी शुरू भएको ठाउँमा पुगे, ितनीहरू एउटा
पालिभत्र पसे। ितनीहरूले खाए अिन मद्यपान गर।े तब चार जना
कोरीहरूले चाँदी, सुन र लुगाहरू िशिबरबाट िलएरगए। ितनीहरूले चाँदी,
सुन र लुगा लुकाए। तब ितनीहरू फिर्कए अिन अकोर् पालिभत्र पसे।
ितनीहरूले यस पालबाट नगद चीजहरू िलएर गए। ितनीहरू बािहर गए
अिन ती चीजहरू लुकाए। 9 ती कोरीहरूले एका अकार्लाई भने, “हामी
भूल काम गिररहेका छौं। आज हामीिसत शुभ-सूचना छ। तर हामी चुप
छौं। यिद हामीले सूयोर्दयसम्म पिर्खने काम गयौर्ं, भने हामीले सजाय
पाउने छौं। अब राजा को महलमा बस्ने मािनसहरूकहाँ जाऔ ंअिन
भनौं।”

कोरीहरूलकोरीहरूलेे शुभशुभ-समाचारसमाचार भन्दछन्भन्दछन्

10 यसथर् ती कोरीहरू आए अिन शहरका द्वारपालकहरूलाई बोलाए।
कोरीहरूले द्वारपालकलाई भने, “हामी अरामी िशिबरमा गएका िथयौं।
तर हामीले कुन ैमािनस को बोली सुनेनौं। कोही मािनस िथएन। घोडा र
गधाहरू अझ ैबाँधेकै िथए अिन पालहरू तलसम्म िथए। तर मािनसहरू
सब ैगइसकेका िथए।”

2 राजा 6:16 251 2 राजा 7:10
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11 तब शहरका द्वारपालकहरूले राजाको महलका मािनसहरू
बोलाएर र सबलैाई सूचना िदए। 12 रातीको समय िथयो तर राजा
ओछ्यानबाट उठे। राजाले आफ्ना अिधकारीहरूलाई भने, “अरामी
सिैनकहरू हामीिसत के गदैर्छन्, म ितमीहरूलाई बताउनेछु। ितनीहरू
जान्दछन् हामी भोकै छौं। खेतमा लुक्नको िनिम्त ितनीहरूले िशिबर
छोडे। ितनीहरू सोच्दछैन्। ‘जब इस्राएलीहरू शहरबािहर आँउछन्,
ितनीहरूलाई िजउँद ैपिक्रने छौं। अिन त्यसपिछ हामी शहरमा पस्ने
छौं।’”

13 राजाका एक जना अिधकारीले भने, “शहरमा अझ ैरहेका पाँचवटा
घोडाहरूलाई केही मािनसहरूले िलएर जाऊन्। घोडाहरू चाँडै नै
त्यसरी मनेर्छन् जसरी शहरमा रहेका इस्राएलीहरू मनेर्छन्। के भयो थाह
पाउँन ती मािनसहरूलाई पठाऔ।”

14 यसथर् मािनसरूले घोडासँग ैदइुवटा रथ िलए। राजाले ती
मािनसहरूलाई अरामी सिैनकको खोजी-िनती गनर् पठाए। राजाले
ितनीहरूलाई भने, “जाऊ अिन हेर, के भयो।”

15 मािनसहरू अरामी सिैनकको पिछ यदर्न नदीसम्म गए। बाटो भिर
लुगा र हितयारहरू िथए। अरामीहरूले हतारमा भाग्दा ती चीजहरू
फ्याँकेका िथए। दतू सामिरया फिर्कयो अिन राजालाई बतायो।

16 तब मािनसहरू अरामी छाउनी ितर दगुर ेर त्यहाँबाट मूल्यवान
चीजहरू लगे। प्रत्येकका लािग पयार्प्त चीजहरू िथयो। यसकरण
परमप्रभुले भन्नुभएको जस्त ैघटना भयो। एक जना जुन सुकै मािनसले
एक शेकेल चाँदी एक माना राम्रो िपठो अथवा दइु माना जौं िकन्न सक्ने
िथयो।

17 राजाले द्वारको हेरचाह गनर्का लािग साह्रै मन पनेर् अिधकारीलाई
रोजे। तर मािनसहरू शत्रुको िशिबरबाट खाद्य सामाग्री िलन दगर् ुन थाले।
मािनसहरूले अिधकारीलाई िहकार्एर लडाए अिन त्यसमािथ टेक्द ैगए
अिन ऊ मयोर्। यसकारण यी सब घटनाहरू त्यसरी न ैहँुद ैगए। जसरी
परमेश्वरका जनले भने जब राजा एलीशाको घरमा गएका िथए। 18

एलीशाले भनेका िथए, “एक जना मािनसले एक शेकेल चाँदी एक माना
राम्रो िपठो अथवा दइु माना जौको सामिरया शहरको द्वारनिजक बजारमा
िकन्न सक्नु हुनेछ।” 19 तर अिधकारीले परमेश्वरका जनलाई उत्तर
िदएका िथए, “परमप्रभुले आकाशमा झ्यालहरू बनाउनुभए पिन यस्तो
घटना हुन सक्दनै।” अिन एलीशाले अिधकारीलाई भनेका िथए, “ितमी
यस्तो आफ्ना आँखाले देख्ने छौ। तर ितमीले त्यस खाद्यमध्ये केही खान
पाउने छैनौ।” 20 अिधकारीसँग ठीक त्यस्त ैघटना भयो। मािनसहरूले
उसलाई शहरद्वारमा हुत्त्याएर लडाए अिन उसलाई कुिल्चए र ऊ मयोर्।

राजाराजा रर शुनशुनैमैीनमीनेेलीली आइमाईआइमाई

एलीशाले त्यस आइमाईसँग कुरा गर ेजसको छोरालाई उनले
पुनर्जीिवत गरकेा िथए। एलीशाले भने, “ितमी र ितम्रो पिरवारले
अकोर् देश जानु पछर् । िकनभने परमप्रभुले िनणर्य िलनुभएको छ,

यहाँ अिनकाल हुनेछ। यो अिनकाल यस देशमा सात बषर् सम्म रहने छ।”
2 यसकारण आइमाईले त्यस ैगरी जस्तो परमेश्वरका जनले भने। ऊ

आफ्नो पिरवारसमेत पिलिश्तको देशमा गएर सात बषर् सम्म बिस। 3

सात बषर् िबतेपिछ आइमाई पिलिश्तहरूको देशबाट फकीर्
आइमाई राजासँग कुरा गनर् गई। उसले आफ्नो घर र जग्गा िफतार् पाउँ

भनी िबन्ती गनर् पुगी।
4 राजा परमेश्वरको जनको सेवक गेहजीसँग कुरा गिररहेका िथए।

राजाले गेहजीलाई भने, “कृपया मलाई एलीशाले गरकेो सब ैमहान
कायर्हरू बताऊ।”

5 गेहजीले राजालाई एलीशाको बारमेा बताउँदा मृत मािनसलाई
िजउँदो गरकेो सुनाउँद ैिथयो। त्यस समयमा त्यो आइमाई जसको
छोरालाई एलीशाले फेिर िजउँदो बनाएका िथए, राजाकहाँ पुगी। ऊ
राजलाई आफ्नो घर र जग्गा िफतार् पाऊँ भनी िबन्ती गनर् चाहन्थी।
गेहजीले भन्यो, “हे मेरा मािलक महाराज, यो त्यही आइमाई हो। अिन यो
त्यही छोरा हो जसलाई एलीशाले फेिर िजउँदो बनाएका िथए।”

6 राजाले आइमाईलाई ऊ के चाहन्छे भनी सोधे अिन आइमाईले
चाहेको कुरा भनी।

तब राजाले एक जना अिधकारीलाई बोलाए। राजाले भने,
“आइमाईलाई उसको जमीनहरू सब ैिदनु। उसलाई जग्गामा छोडेको
िदनदेिख अिहले सम्म फलेको अन्न पिन िदनु।”

बबेेनहददनहदद हजाएललाईहजाएललाई एलीशाकहाँएलीशाकहा ँपठाउपठाउँँछन्छन्

7 एलीशा दमीशकमा गए। अरामका राजा बेनहदद िबरामी िथए। एक
जना मािनसले बेनहददलाई भन्यो, “परमेश्वरको जन यहाँ आएको छ।”

8 तब राजा बेनहददले हजाएललाई भने, “एउटा उपहार िलनु अिन
परमेश्वरको जनसँग भेट्न जानु। उनलाई परमेश्वरसँग सोध्ने िबन्ती गनर् ु के
म आफ्नो िबरामीबाट मुक्त भएर िनको हुनेछु?”

9 यसथर् हजाएल एलीशालाई भेट्न गयो। हजाएलले आफूसँग ैउपहार
पिन लग्यो। उसले दमीशकबाट सब ैप्रकारका राम्रा चीजहरू िलएर गयो।
प्रत्येक चीज बोक्नका लािग 40 वटा ऊँटहरू िथए। हजाएल एलीशाकहाँ
पुग्यो। हजाएलले भन्यो, “तपाईको अनुयायी, अरामका राजा बेनहददले
मलाई तपाईकहाँ पठाएका हुन्। उनी सोध्छन्। के उनी आफ्नो
िबरामीबाट मुक्त भएर िनको हुनेछन्?”

10 तब एलीशाले हजाएललाई बताए, “जा अिन बेन-हददलाई भन,
‘ितमी बाँच्ने छौ।’ तर साँचो अथर्मा परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘उनी मनेर्
छन्।’”

एलीशालएलीशालेे हजाएलकोहजाएलको बारबारेमेामा अगमवाणीअगमवाणी गछगछर्र्नन््
11 एलीशा एकटक हेनर् थाले। उनले हजाएललाई एकटक तबसम्म

हेिररहे जबसम्म हजाएललाई असिजलो लाग्दनै। तब परमेश्वरको जन
िचच्याउन थाले। 12 हजाएलले भन्यो, “महाशय, तपाई िकन िचच्याउनु
हँुदछै?”
एलीशाले उत्तर िदए, “म िचच्याउँद ैछु िकन भने म जान्दछु तैंले

इस्राएलीहरूलाई नराम्रो गनेर्छस्। तैंले ितनीहरूको दिरलो शहर
जलाउनेछस्। तैंले ितनीहरूका यवुकहरूको हत्या गनेर्छस्। तैंले
ितनीहरूका नानीहरू मानेर्छस्। तैंले गभर्वती आइमाईहरूको गभर्
तुवाउने छस्।”

13 हजाएलले भन्यो, “म शिक्तशाली मािनस होइन। म ती महान काम
गनर् सिक्दनँ।”
एलीशाले भने, “परमप्रभुले मलाई देखाउनुभएको छ, तँ न ैअरामको

राजा हुनेछस्।”
14 त्यसपिछ हजाएलले एलीशाबाट िवदा िलए अिन आफ्नो राजाकहाँ

गए। बेनहददले हजाएललाई सोधे, “एलीशाले तँलाई के भने?”
हजाएलले उत्तर िदयो, “एलीशाले मलाई भने तपाई बाँच्नु हुनेछ।”

हजाएललहजाएललेे बबेेनहददकोनहददको हत्याहत्या गछगछर्र्
15 तर अकोर् िदन न,ै हजाएलले एउटा बाक्लो लुगा िलयो अिन पानीमा

डुबायो। त्यसपिछ उसले बेन-हददको अनुहार छोप्यो अिन सास थुन्यो।
बेन-हददको मृत्य ुभयो अिन हजाएल नयाँ राजा भयो।

योरामयोराम आफ्नोआफ्नो शासनशासन शुरूशुरू गछगछर्र्नन््
16 यहोशापातका छोरा योराम यहूदाका राजा िथए। योरामले

आहाबका छोरा योराम इस्राएलका राजा हँुदा पाँचौ बषर् शासन शुरू गर।े
17 योराम 32 बषर्का िथए जब उनले शासन शुरू गर।े उनले
यरूशलेममा आठ बषर् शासन गर।े 18 तर योरामले इस्राएलका राजाहरू
जस्त ैशासन गर ेअिन परमप्रभुले भूल भन्नुभएको कायर्हरू न ैगर।े
योरामले आहाबको पिरवारका मािनसहरू जस्त ैन ैजीवन यापन गर।े
योरामले यस्त ैप्रकारले जीवन यापन गर ेिकनभने उनकी पत्नी
आहाबकी छोरी िथइ। 19 तर परमप्रभुले यहूदालाई नष्ट पानर् ुभएन
िकनभने आफ्ना सेवक दाऊदलाई वचन िदनुभएको िथयो। परमप्रभुले
दाऊदलाई वचन िदनुभएको िथयो, उनको पिरवारबाट कोही सधैँ नै
राजा हुनेछ।

20 योरामको समयमा एदोम यहूदाको शासनबाट छुिट्टयो। एदोमका
मािनसहरूले आफ्ना लािग राजा रोजे।
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21 तब योराम र उनका सब ैरथहरू िलएर याईरमा गए। एदोमी
सिैनकहरूले उनलाई घेर।े योराम र उनका अिधकारीहरूले
ितनीहरूमािथ राती आक्रमण गर।े तर योरामका सब ैसिैनकहरू भागे।
22 यस प्रकार एदोमीहरू यहूदाको शासनबाट छुिट्टए अिन ितनीहरू
आजसम्म यहूदाको शासनबाट स्वतन्त्र छन्।
त्यस ैसमयमा िलब्नी पिन यहूदाको शासन बाट स्वतन्त्र भयो।
23 योरामले गरकेो सब ैकामको िवषयमा यहूदाका राजाहरूको

इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ।
24 योरामको मृत्य ुभयो अिन दाऊद शहरमा आफ्ना पुखार्हरूसँगै

उसलाई गाडीयो। योरामका छोरा अहज्याह नयाँ राजा भए।

अहज्याहअहज्याह आफ्नोआफ्नो शासनशासन शुरूशुरू गछगछर्र्नन््
25 आहाबका छोरा योराम इस्राएलका राजा भएको 12 औ ंबषर्मा

योरामका छोरा अहज्याह यहूदाका राजा भए। 26 अहज्याह 22 बषर्का
िथए जब उनले शासन शुरू गर।े उनले एक बषर् यरूशलेममा शासन गर।े
उनको आमाको नाउँ अतल्याह िथयो। उनी इस्राएलका राजा ओम्रीकी
छोरी िथइन्। 27 अहज्याहले ती कायर् गर ेजसलाई परमप्रभुले भूल
भन्नुभएको िथयो। अहज्याहले आहाब पिरवारका मािनसहरू जस्त ैधेरै
भूल कामहरू गर।े अहज्याहले त्यस प्रकारले न ैजीवन-यापन गरे
िकनभने उनकी पत्नी आहाब पिरवारकी िथइन्।

योरामयोराम हजाएलकोहजाएलको िवरोधमािवरोधमा लडाईलडाई ँ ँगदार्गदार् घाइतघाइतेेभएभए

28 योराम आहाबको पिरवारबाट आएको िथयो। अहज्याह योरामसँग
अरामका राजा हजाएलको िवरूद्धमा यदु्ध गनर् रामोत िगलाद गए।
अरामीहरूले योरामलाई घाइते बनाए। 29 राजा योराम इस्राएलमा
फिर्कए यसकारण ितनी चोटबाट िनको हुन सकोस्। योराम ियज्रेलको
इलाकामा गए। योरामका छोरा अहज्याह यहूदाका राजा िथए। अहज्याह
योरामसँग भेट गनर् ियज्रेल गए।

एलीशाएलीशा एकएक जनाजना नयाँनया ँअगमवक्ताअगमवक्ता ययेेहहूूलाईलाई अिभषअिभषेेकक गनगनर्र् भन्दछन्भन्दछन्

एलीशा अगमवक्ताले अगमवक्ताहरूको एउटा दललाई बोलाए।
एलीशाले यस मािनसलाई भने, “तयार होऊ अिन यो सानो
तेलको सीसी आफ्नो हातमा लेऊ। रामोत-िगलाद जाऊ। 2

जब ितमी त्यहाँ पुग्छौ, िनम्शीका नाती, यहोशापातका छोरा येहूलाई
भेट्ने छौ। तब िभत्र पस अिन उनलाई आफ्ना दाज्यू भाइ माझबाट
उठाउ। उनलाई िभत्री कोठामा िलएर जाऊ। 3 तेलको सानो सीसी
िनकाल अिन येहूको टाउकोमािथ तेल खन्याऊ र भन, ‘परमप्रभु यसो
भन्नुहुन्छ; ितमीलाई इस्राएलको नयाँ राजा हुनकोलािग अिभषेक मलेै
गरकेो छु।’ तब ढोका खोल अिन िंहड। न फकर् ।”

4 यसकारण यो यवुक, अगमवक्ता, रामोत िगलाद गयो। 5 जब यवुक
पुग्यो उसले सेनाको सेनापितलाई बसेको देख्यो। यवुकले भन्यो,
“सेनापित ितम्रो लािग एउटा सन्देश छ।”
येहूले भने, “हामी सब ैयहाँ छौं। हामी मध्ये कसको लािग सन्देश छ?”
यवुकले भन्यो, “सेनापित, संन्देश तपाईका लािग हो।”
6 येहू उिभए अिन घरिभत्र पसे। तब यवुक अगमवक्ताले येहूको

टाउकोमािथ तेल खन्याए। यवुक अगमवक्ताले येहूलाई भने, “इस्राएलका
परमेश्वरले भन्नु भएको छ, ‘इस्राएल अिन परमप्रभुका मािनसहरूको नयाँ
राजाको रूपमा ितमीलाई अिभषेक गदैर् छु। 7 ितमीले आफ्नो राजा
आहाबको पिरवारलाई नष्ट पानर् ु पछर् । यस प्रकार म ईजेबेललाई मेरा
सेवकहरू, अगमवक्ताहरू तथा परमप्रभुका सब ैसेवकहरूको मृत्य,
(जसको हत्या गिरएको िथयो) को लािग सजाय िदनेछु। 8 यसप्रकार
आहाबको सब पिरवार मनेर्छ। म आहाबको पिरवारको कुन ैबालक
िजउँदो रहन िदने छैन। यसको कुन ैअथर् हँुदनै त्यो बालक दास हो
अथवा इस्राएलको स्वतन्त्र मािनस हो। 9 म आहाबको पिरवारलाई
नबातको छोरा यारोबाम वा अिहयाहका छोरा बाशाको पिरवार जस्तो
बनाउने छु। 10 ियज्रेलको इलाकामा ईजेबेललाई कुकुरले खाने छन्।
ईजेबेललाई गािडने छैन।’”
तब यवुक अगमवक्ताले ढोका खोले अिन िंहडे।

ससेेवकहरूवकहरू ययेेहहूूलाईलाई राजाराजा घोिषतघोिषत गछगछर्र्नन््
11 येहू आफ्नो राजाका अिधकारीहरूितर फिर्कए। एकजना

अिधकारीले येहूलाई सोधे, “सब ैकुरा ठीकै छ? त्यो बौलाहा मािनस
ितमी कहाँ िकन आएछ?”
येहूले सेवकहरूलाई जवाफ िदए, “ितमीलाई त्यो थाहा छ बौलाह

मािनस सधैँ केही कुराहरूको िवषयमा हतािरन्छ?”
12 अधीकारीहरूले भने, “होइन! हामीलाई साँच्चो कुरा भन। उसले के

भन्यो?” येहूले अिधकारीहरूलाई यवुक अगमवक्ताले भनेको कुरा बताए।
येहूले भने, “उसले भन्यो, ‘यो कुरा परमप्रभुले भन्नुभएको हो मलेै
ितमीलाई इस्राएलको नयाँ राजाको रूपमा अिभषेक गरकेो छु।’”

13 तब प्रत्येक अिधकारीले हतार-हतार आफ्नो बािहरी पोशाक खोले
अिन येहू अिघ सींडीमािथ राखे। त्यसपिछ ितनीहरूले तुरही फूके अिन
घोषणा गर,े “येहू राजा हुन्।”

ययेेहहूू ियज्रेलियज्रेल जान्छन्जान्छन्

14 यसथर् यहोशापातका छोरा अिन िनम्शीका नाती येहूले योरामको
िवरोधमा योजनाहरू बनाए।
त्यस समयमा योराम र इस्राएलीहरू अरामका राजा हजाएलबाट

रामोत िगलादको रक्षा गनेर् चेष्टा गिररहेका िथए। 15 राजा योरामले
अरामका राजा हजाएलको िवरोधमा लडाई ँगर।े तर अरामीहरूले राजा
योरामलाई घाइते बनाए अिन उनी ती घाउहरू िनको पानर्का लािग
ियज्रेल गए।
यसकारण येहूले अिधकारीहरूलाई भने, “यिद ितमीहरू सहमत छौ, म

नयाँ राजा हँु, तब शहरको कुन ैमािनसलाई ियज्रेलमा खबर भन्नकालािग
त्यस ैिंहड्न निदनु।”

16 योराम ियज्रेलमा िवश्राम गिररहेका िथए। यस कारण येहू आफ्नो
रथमा चढे अिन ियज्रेलितर िंहडे। यहूदाका राजा अहज्याह पिन
योरामसँग भेट गनर् ियज्रेल आएका िथए।

17 एक जना रक्षक ियज्रेलमा स्तम्भमािथ उिभएको िथयो। उसले
येहूको िवशाल समूहलाई आउँद ैगरकेो देख्यो। उसले भन्यो, “म
मािनसहरूको िवशाल समुह देख्द ैछु।”
योरामले भने, “ितनीहरूसँग भेट गनर् कसलैाई घोडामा पठाऊ। त्यस

दतूलाई ती मािनसहरू शािन्तको इच्छाले आएका हुन, िक सोध।”
18 यसकारण दतू घोडामािथ चढ्यो अिन येहूसँग भेट्न गयो। दतूले

भन्यो, “राजा योरामले सोधेकाछन्, ‘के ितमी शािन्तको इच्छाले आएका
हौ?’”
येहूले भने, “ितमीले शािन्तको बार ेकेही गनर् ु पनेर् छैन। आऊ अिन मेरो

पिछ लाग।”
रक्षकले योरामलाई भन्यो, “दतू जनसमूहकहाँ गयो र अिहलेसम्म

फकेर् र आएको छैन।”
19 तब योरामले अकोर् दतूलाई घोडामािथ पठाए। यो मािनस येहूको

समूहकहाँ आयो र भन्यो, “राजा योराम भन्नुहुन्छ। ‘शािन्त।’”
येहूले जवाफ िदए, “ितमीले शािन्तसँग केही गनर् ु पनेर् छैन। आऊ र मेरो

पिछ लाग।”
20 रक्षकले योरामलाई भन्यो, “दोस्रो दतू समूहितर गयो, तर

अिहलेसम्म फकेर् र आएको छैन। एक जना मािनस आफ्नो रथ बौलाहा
जस्त ैचलाई रहेको छ। ऊ िनम्शीको नाती येहू जस्त ैन ैचलाइ रहेको
छ।”

21 योरामले भने, “मेरो रथ तयार गर!”
यसकारण सेवकले योरामको रथ ल्यायो। इस्राएलका राजा योराम

अिन यहूदाका राजा अहज्याह दवु ैजनाले आ-आफ्नो रथ िलए अिन
येहूसँग भेट गनर् िंहडे। ितनीहरूले येहूसँग ियज्रेली नाबोतको जग्गाको
छेऊमा भेट गर।े

22 योरामले येहूलाई हेररे सोधे, “येहू, ितमी यहाँ शािन्तको भावनाले
आएका हौ?”
येहूले जवाफ िदए, “जबसम्म ितम्री आमा ईजेबेल वेश्यावृित्त र ततं्र-

मतं्रका काम गिररहिन्छन् तबसम्म शािन्त हुनेछैन।”
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23 योरामले भाग्नका लािग घोडाहरू फकार्ए। योरामले अहज्याहलाई
भने, “यो धोखा हो, अहज्याह।”

24 तर येहूले आफ्नो सम्पूणर् शिक्त लगाएर धनु ताने र योरामको
पीठमा छोडे। तीर योरामको मुटु छेिंडद ैगयो। योराम आफ्नो रथमा लडे।

25 येहूले आफ्नो रथ चालक िबतकरलाई भने, “योरामको लाश मािथ
िलएर जाऊ अिन ियज्रेलबाट नाबोतको खेतमा फ्याँिकदेऊ। थाह छ
होला जब ितमी र म योरामका िपता आहाबसँग घोडामा चढेर जाँदा
परमप्रभुले भन्नु भएको िथयो उनीिसत यस्तो घट्ना हुनेछ। 26

परमप्रभुले भन्नुभएको, ‘िहजो मलेै नाबोत र उनका छोराहरूको रगत
देखें। यसकारण म आहाबलाई यस खेतमा सजाय िदनेछु।’ परमप्रभुले
यस्तो भन्नुभयो। यसकारण योरामका लाश उठाऊ अिन परमप्रभुले भने
जस्त ैखेतमा फ्याँिकदेऊ।”

27 यहूदाका राजा अहज्याहले यो देखे अिन भागे। उनले बगैंचाको घर
भएर भाग्ने चेष्टा गर,े तर येहू उनको पिछ लागे। यहूले भने, “अहज्याहलाई
पिन मार।”
अहज्याह घाइते भए जब ितनी ियब्लामनिजक गूर जाने बाटोमा

आफ्नो रथमा िथए। अहज्याह मिगद्दो सम्म पुगे, र ितनी त्यहाँ मर।े 28

अहज्याहका सेवकहरूले उनको लाश रथमा लादेर यरूशलेम लगे।
ितनीहरूले अहज्याहलाई दाऊदशहरमा उनका पुखार्हरूसँग ैउनको
िचहानमा गाडे।

29 अहज्याह योराम इस्राएलको राजा भएको एघारौं बषर्मा यहूदाका
राजा भएका िथए।

ईजईजेेबबेेलकोलको डरलाग्दोडरलाग्दो मृत्यमृत्युु

30 येहू ियज्रेल गए अिन ईजेबेलले खबर सुनीन्। उनले आफ्नो श्रंृगार
गिरन, अिन कपाल बािटन्। त्यसपिछ ितनी झ्यालमा उिभन् र बािहर
हेिरन्। 31 येहूले शहरमा प्रवेश गर।े ईजेबेलले भनी, “नमस्कार िजम्री!
ऊ जस्त ैन ैितमीले आफ्नो मािलकको हत्या गयौर्।”

32 येहूले मािथ झ्यालमा हेर।े उनले भने, “मािथितर को छ? कोहो?”
दइु अथवा तीन जना नपंुसकहरूले झ्यालबाट बािहर येहूलाई हेर।े 33

येहूले ितनीहरूलाई भने, “ईजेबेललाई तल फ्याँिक देऊ।”
तब नपुसंकहरूले ईजेबेललाई तल फ्याँिक िदए। ईजेबेलको केही रगत

िभत्ता र घोडामा लाग्यो। घोडाहरू ईजेबेलको लाशमािथ िहडे। 34 येहू
घरिभत्र पसे खान पीन र मद्यापान गर।े तब उनले भने, “अब यस श्रािपत
आइमाईलाई राम्रो सँग गािडदेऊ, िकनभने ऊ एक राजकुमारी हो।”

35 मािनसहरू ईजेबेललाई गाड्न गए। तर ितनीहरूले उनको लाश
पाउँन सकेनन्। ितनीहरूले मात्र उनको खप्परका, खटु्टा र हातका
हत्केलाहरू पाए। 36 यसकारण मािनसहरू फिर्कए अिन येहूलाई बताए।
तब येहूले भने, “परमप्रभुले आफ्नो सेवक ितश्बी एिलयाहद्वारा िदएको
सन्देश यो िथयो। एिलयाहले भनेः ‘कुकुरहरूले ईजेबेलको लाश
ियज्रेलको इलाकामा खाने छन्। 37 ईजेबेलको लाश ियज्रेलको
इलाकाको खेतमा मल हुनेछ। मािनसहरू ईजेबेलको लाश िचन्न असमथर्
हुनेछन्।’”

ययेेहहूू सामिरयाकासामिरयाका प्रमुखहरूलाईप्रमुखहरूलाई ललेेख्छन्ख्छन्

आहाबका सत्तरी जना छोराहरू सामिरयामा िथए। येहूले
पत्रहरू लेखे अिन सामिरयामा ियज्रेलका अगुवाहरू र
शासकहरूकहाँ पठाए। उनले पत्रहरू ती मािनसहरूकहाँ

पिन पठाए जसले आहाबका छोराहरूको हेरचाह गरकेा िथए। पत्रहरूमा
येहूले भने, 2 “यो पत्र पाउने िबित्तकै ितम्रा िपताहरूका छोराहरूमध्ये
िविशष्ट अिन योग्य मािनसको छनौट गर। ितमीसँग रथहरू र घोडाहरू
छन्। अिन ितमी दिरिह्रलो शहरमा बिसरहेका छौ। ितमीसँग हितयार पिन
छ। छनौट गरकेो छोरालाई िपताको िंसहासनमा राख। तब ितम्रो िपताको
पिरवारका लािग लडाइँ गर।”

4 तर ियज्रेलका अगुवाहरू तथा शासकहरू साह्रै डराएका िथए।
ितनीहरू भन्थे, “दइु जना राजा (योराम र अहज्याह) ले येहूलाई रोक्न
सकेनन्। यसकारण हामी पिन उनलाई रोक्न सक्ने छैनौ।”

5 जुन मािनसले आहाबले घरको हेरचाह गयोर्, शहरका बूढा-पाका
अिन मािनसहरूको रखे-देख गयोर् जसले आहाबका नानीहरूको हेरचाह

गरकेा िथए, त्यसले येहूलाई सन्देश पठायो, “हामी तपाईको सेवकहरू
हौं। हामी तपाईले भनेको जे पिन गनेर्छौं। हामी कुन ैमािनसलाई राजा
बनाउने छैनौं। तपाई जे उिचत सम्झनु हुन्छ, गनर् ुहोस्।”

सामिरयाकासामिरयाका अगुवाहरूलअगुवाहरूलेे आहाबकाआहाबका नानीहरूलाईनानीहरूलाई माछमाछर्र्नन््

6 तब येहूले अगुवाहरूलाई एउटा पत्र लेखे। येहूले भने, “यिद
ितमीहरूले मलाई सहायता गछौर् र मेरो हुकुम मान्ने छौ भने तब
आहाबका छोराहरूका टाउका िछनाऊ। अिन भोिल यस ैसमयमा
ितनीहरूलाई ियज्रेलमा ल्याऊ।”
आहाबका सत्तरी जना छोराहरू िथए। ितनीहरू शहरका अगुवाहरूसँग

िथए जसले ितनीहरूलाई हुकाउने गदर्थे। 7 जब शहरका अगुवाहरूले
पत्र पाए, ितनीहरूले राजाका छोराहरू जम्मा गर ेअिन सब ैसत्तरी जना
को हत्या गर।े तब अगुवाहरूले राजाका छोराहरूका टाउका डालाहरूमा
हाले। ितनीहरूले डालाहरू ियज्रेलमा येहूकहाँ पठाए। 8 दतू येहूकहाँ
आयो अिन उनलाई भन्यो, “ितनीहरूले राजाका छोराहरूका टाउकाहरू
ल्याए।”
तब येहूले भने, “टाउकाहरू शहरको प्रवेशद्वारमा िबहानसम्म दइु थुप्रो

बनाएर राख।”
9 येहू िबहान ैबािहर िनस्के अिन मािनसहरूको सामु उिभए। उनले

मािनसहरूलाई भने, “ितमीहरू िनदोर्ष छौ। हेर, मेरो मािलकको िवरोधमा
योजनाहरू मलेै बनाएँ। मलेै उसलाई मारें। तर आहाबका यी सबै
छोराहरूलाई कसले मायोर्? ितमीहरूले मायौर्। 10 ितमीहरूलाई थाह
हुनु पछर्  परमप्रभुले भनेको प्रत्येक कुरो पूरा हुन्छ। अिन परमप्रभुले
आहाबको पिरवारको िवषयमा यी कुरा भन्नका लािग एिलयालाई प्रयोग
गर।े अिहले परमप्रभुले त्यही काम गनर् ुभयो जो उहाँले गछुर्  भन्नुभएको
िथयो।”

11 यस प्रकार येहूले ियज्रेलमा बसोबास गनेर् आहाबको पिरवारका सबै
मािनसहरूको हत्या गर।े येहूले सब ैप्रिसद्ध मािनसहरू, परमिमत्रहरू
तथा पूजाहारीहरूको हत्या गर।े आहाबका आफन्तहरूमध्ये कोही
िजउँदो रहेन।

ययेेहहूू अहज्याहकाअहज्याहका आफन्तहरूलाईआफन्तहरूलाई माछमाछर्र्नन््

12 येहूले ियज्रेल छोडे अिन सामािरया गए। बाटोमा येहू भेंडा
गोठालाहरू भएको ठाउँमा रोिकए जहाँ गोठालाहरूले आफ्ना भेंडाहरूको
ऊन काट्ने गदर्थे। 13 येहूले यहूदाका राजा अहज्याहका
आफन्तहरूसँग भेट गर।े येहूले उनीहरूलाई भने, “ितमी को हौ?”
उनीहरूले उत्तर िदए, “हामी यहूदाका राजा अहज्याहाका आफन्त हौं।

हामी नानीहरूका राजा अिन नानीहरूका आमाकी रानीको दशर्न गनर्
तल ओिर्लएका छौं।”

14 तब येहूले आफ्ना मािनसहरूलाई भने, “ियनीहरूलाई िजउँदै
पक्रौं।”
येहूका मािनसहरूले अहज्याहका आफन्तहरूलाई िजउँद ैपिक्रए। 42

जना मािनसहरू िथए। येहूले ितनीहरूलाई बेत-एकद छेऊ कुपमा मार।े
येहूले कुन ैपिन मािनसलाई िजउँदो छोडेनन्।

ययेेहहूू यहोनादाबिसतयहोनादाबिसत भभेेटट गछगछर्र्नन््
15 त्यहाँबाट गएपिछ येहूले रकेाबका छोरा यहोनादाबसँग भेट गर।े

यहोनादाब येहूसँग भेट गनर् आउँद ैिथए। येहूले यहोनादाबको स्वागत गर।े
उनलाई भने, “म ितम्रो िवश्वासी िमत्र भए जस्त ैके ितमी मेरो िवश्वासी िमत्र
हौ?”
यहोनादाबले उत्तर िदए, “अवश्य, म ितम्रो िवश्वासी िमत्र हँु।”
येहूले भने, “यिद ितमी हौ भने मलाई ितम्रो हात देऊ।”
तब येहू बािहर िनहुिरए अिन यहोनादाबलाई मािथ रथमा ताने।
16 येहूले भने, “मिसत आऊ! परमप्रभुप्रित मेरा भावनाहरू कित

प्रबल छन् ितमी बुझ्न सक्ने छौ।”
यसकारण यहोनादाब येहूको रथमा चढे। 17 येहू सामिरया आए अिन

आहाबका सब ैआफन्तहरूको हत्या गर ेजो अझसम्म सामिरयामा िजउँदै
िथए। येहूले ितनीहरू सबकैो हत्या गर।े येहूले ती कायर्हरू गर ेजो
परमप्रभुले एिलयाहलाई भन्नुभएको िथयो।

2 राजा 9:23 254 2 राजा 10:17
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ययेेहहूू बालकाबालका उपासकहरूलाईउपासकहरूलाई बोलाउबोलाउँँछन्छन्

18 त्यसपिछ येहूले सब ैमािनसहरूलाई जम्मा गर।े येहूले
ितनीहरूलाई भने, “आहाबले बालको सेवा थोर ैगर।े तर येहूले बालको
सेवा मनग्गे गनेर्छ। 19 अिहले न ैबालका सब ैपूजाहारीहरू अिन
अगमवक्ताहरूलाई बोलाऊ। अिन सँगसँग ैबालको पूजा गनेर् सबै
मािनसहरूलाई बोलाऊ। कोही पिन मािनसहरू यस सभामा नछुटुन्। म
बाललाई साह्रै ठूलो बिल चढाउँनेछु। म कुन ैपिन मािनसलाई मानेर् छु जो
यस सभामा उपिस्थत हँुदनैन्।”
तर येहू ितनीहरूसँग छल गदैर् िथए। येहू बालका उपासकहरूलाई नष्ट

पानर् चाहन्थे। 20 येहूले भने, “बालको लािग एउटा पिवत्र सभाको
आयोजना गर।” अिन पूजाहारीहरूले सभाको घोषणा गर।े 21 तब येहूले
सब ैइस्राएल भूिमका लािग सन्देश पठाए। सब ैबालका उपासकहरू
आए। घरमा बस्ने कोही पिन मािनस िथएन। बालका उपासकहरू
बालको मिन्दरमा आए। मिन्दर मािनसहरूले भिरएको िथयो।

22 येहूले भन्डारलेाई भने, “बालका उपासकहरूका लािग बािहरी
पोशाक ल्याऊ।” यसकारण त्यस मािनसले बालका उपासकहरूका
लािग बािहरी पोशाक ल्यायो।

23 त्यसपिछ येहू र रकेाबका छोरा यहोनादाब बालको मिन्दरिभत्र
पसे। येहूले बालका उपासकहरूलाई भने, “चारिैतर हेर अिन िवश्वस्त
होऊ, परमप्रभुका सेवकहरू कोही छैनन्। िवश्वस्त होऊ, बालको पूजा
गनेर् मािनसहरू मात्र छन्।” 24 बालका उपासकहरू बालको मिन्दरिमत्र
बिलहरू र होमबिल चढाउन पसे।
तर बािहर येहूका 80 जना मािनसहरू पिर्खरहेका िथए। येहूले

ितनीहरूलाई भने, “कोही पिन मािनसलाई भाग्ने मौका न देऊ। यिद
कोही मािनसले एक जना मािनसलाई भाग्ने मौका िदयो भने, त्यस
मािनसले आफ्नो जीवनदान गनर् ु पनेर्छ।”

25 येहूले बिल र होमबली चढाउने िबित्तकै उनले रक्षकहरू तथा
सेनापितहरूलाई भने, “िभत्र जाऊ अिन बालका उपासकहरूलाई मार।
कसलैाई पिन मिन्दरबाट बािहर िजउँदो िनस्कन निदनु।”
यसकारण सेनापितहरूले पातलो तरवार प्रयोग गर ेअिन बालका

उपासकहरूलाई मार।े रक्षकहरू अिन सेनापितहरूले बालका
उपासकहरूका लाश बािहर फ्याँके। त्यसपिछ रक्षकहरू र सेनापितहरू
बालको मिन्दरको िभत्री कोठामा गए। 26 ितनीहरू बालको मिन्दरमा
भएका स्मारक ढुङ्गाहरू बािहर िनकाले अिन मिन्दरलाई जलाए। 27 तब
ितनीले बालका स्मारक ढुङ्गाहरू फोररे धूलोपीठो बनाए। ितनीले बालको
मिन्दरलाई पिन फोररे धूलोपीटो बनाए। ितनीहरूले बालको मिन्दरलाई
आरामकोठा बनाए। मािनसहरू अझ ैपिन त्यस ठाउँलाई शौचालयको
रूपमा प्रयोग गछर्न्।

28 यसप्रकार येहूले इस्राएलमा बालको पूजालाई अन्त गिरिदए। 29

तर येहू नबातको छोरा योराबामको पाप कायर्बाट सम्पूणर् रूपले टािढन
सकेन जसले इस्राएलमा पाप गराएका िथए। येहूले बेतेल र दानमा
सुनका बाछाहरूलाई नष्ट पारनेन्।

इस्राएलमाइस्राएलमा ययेेहहूूकोको शासनशासन

30 परमप्रभुले येहूलाई भन्नुभयो, “ितमीले राम्रो काम गरकेा छौ।
ितमीले ती कायर्हरू गरकेा छौ, जो म भन्छु, राम्रो कायर् हो। ितमीले मलेै
भने अनुसार न ैआहाबको पिरवारलाई सवर्नाश पायौर्। यसकारण ितम्रा
वंशजहरूले चार पुस्तासम्म इस्राएलमा शासन गनेर्छन्।”

31 तर येहू आफ्नो सम्पूणर् हृदयले परमप्रभु इस्राएलको परमेश्वरका
िनयम पालन गनर् सावधान भएनन्। येहूले योरोबामको पापहरू गनेर् देिख
रोकेनन् इस्राएलाई पाप गनर् लगायो।

हजाएलहजाएल इस्राएललाईइस्राएललाई परािजतपरािजत गछगछर्र्नन््
32 त्यस समयमा परमप्रभुले इस्राएललाई टुक्रायाउन शुरू गनर् ु भएको

िथयो। अरामका राजा हजाएलले इस्राएलीहरूलाई इस्राएलको प्रत्येक
सीमानामा परास्त गरकेा िथए। 33 हजाएलले यदर्न नदीको पूवर्को के्षत्र
िगलादका के्षत्र, गाद, रूबेन र मनश्शेका पिरवार समूहको जग्गासमेत

अरोएर देिख िलएर अनोर्न नदीको निजक िगलाद र बाशान सम्म सम्पूणर्
भूिम जीते।

ययेेहहूूकोको मृत्यमृत्युु

34 सब ैअरू महान कायर्हरू जो येहूले गरकेा िथए, इस्राएलका
राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। 35 येहू मर ेअिन
उनलाई उनका पुखार्हरूसँग ैगािडयो। मािनसहरूले येहूलाई सामिरयामा
गाडे। त्यसपिछ येहूका छोरा योआहाज इस्राएलका नयाँ राजा भए। 36

येहूले सामिरयामा 28 बषर् शासन गर।े

अतल्याहलअतल्याहलेे यहयहूूदामादामा राजाकाराजाका छोराहरूलाईछोराहरूलाई मािर्छन्मािर्छन्

अतल्याह अहज्याहकी आमा िथइन। उनले देिखन, उनको
छोरा मयोर्। तब उनी उिठन अिन सब ैराजाको पिरवारलाई
मािरन्।

2 यहोशेबा राजा योरामकी छोरी र अहज्याहकी बिहनी िथइ। योआश
राजाका छोराहरू मध्ये एक जना िथए। यहोशेबाले योआशलाई आफूसँग
िलएर गयो जब सब ैअरू नानीहरू मिरसकेका िथए। योहोशापातले
योआश र उसको धाईलाई एउटा सुत्ने कोठामा लुकाइन तािक
अतल्याले ितनीहरूलाई नभेटाउन। यसरी योआश मािरएन।

3 तब योआश र यहोशेबा परमप्रभुको मिन्दरमा लुके। योआश त्यहाँ
छ बषर् लुके। अिन अतल्याहले यहूदा भूिममा शासन गिरन्।

4 सातौं बषर्मा प्रमुख पूजाहारी यहोयादाले खबर पठाए र करीतो र
रक्षकहरूका सेनापितहरू आए। यहोयादाले ितनीहरूलाई परमप्रभुको
मिन्दरमा ल्याए। तब यहोयादाले ितनीहरूसँग एउटा सम्झौता गर।े
मिन्दरमा यहोयादाले ितनीहरूलाई शपथ खान वाध्य गराए। तब उनले
ितनीहरूलाई राजाको छोरा (योआश) देखाए।

5 तब यहोयादाले ितनीहरूलाई एउटा आदेश पठाए। उसले भने
ितमीहरूले यो काम अवश्य ैगनर् ु पछर् , “ितमीहरूमध्येको एक ितहाइ यो
हप्ता काममा अवश्य ैराजमहलको रक्षा गनर्लाई बस्नुपछर् । 6

ितमीहरूमध्ये अकोर् एक ितहाइ शूरद्वारमा हुनेछन्। र अकोर् एक ितहाइ
रक्षकहरू पिछको द्वारको पछाडी हुनेछ। यसप्रकार ितमीहरूले घरको
चारिैतर सुरक्षा प्रदान गनेर्छौ। 7 दइु दल जो त्यस हप्तामा िवश्राममा छन्
ितनीहरूले मिन्दरको सुरक्षा र राजा यहोशेबाको रक्षा गनर् ुपछर् । 8 ितमी
अवश्य न ैसब समय राजासँग बस्नु ऊ कुन ैठाउँ जाँदा पिन। सबै
समूहहरूले राजालाई घेररे राख्नु पछर् । प्रत्येक रक्षकले आफ्नो हातमा
आफ्नो हितयार राख्नु पछर् । अिन ितमीले त्यो मािनसलाई मानर् ु पछर्  जो
ितम्रो साह्रै निजक आउँछ।”

9 सेनापितले सब ैआदेशको पालन गर ेजो येहोयादा पूजाहारीले
आदेश गरकेा िथए। प्रत्येक सेनापितले आफ्ना मािनसहरू िलए।
ितनीहरू सब ैआए, जो त्यस हप्ता काममा िथयो वा काममा िथएन। सबै
मािनसहरू पूजाहारी योहोयदा कहाँ गए। 10 अिन पूजाहारीले
सेनापितहरूलाई भाला र ढाल िदए। ती भाला र ढालहरू दाऊदले
परमप्रभुको मिन्दरमा राखेका िथए। 11 ती रक्षकहरू मिन्दरको दािहने
कुनादेिख देब्रे कुनासम्म आफ्ना हातहरूमा हितयार िलएर उिभएका
िथए। ितनीहरू वेदी अिन राजाको विरपिर उिभए। जब उनी मिन्दरमा
गए। 12 ती मािनसहरूले योआशलाई बािहर िनकाले। ितनीहरूले
योआशलाई राजमुकुट पिहराए अिन राजा र परमप्रभुबीच हुने करार
गराए। त्यसपिछ ितनीहरूले उनलाई अिभषेक गर ेअिन नयाँ राजा
बनाए। ितनीहरूले थप्पडी बजाए अिन घोषणा गर,े “राजा दीघार्यु
होऊन।”

13 रानी अतल्याहले रक्षकहरू र मािनसहरूको ध्वनी सुिनन्,
यसकारण उनी परमप्रभुको मिन्दरमा मािनसहरूसमक्ष गइन्। 14

अतल्याहले खाँबोको छेउमा राजालाई देिखन जहाँ साधारण मािनसहरू
उिभने गदर्थे। उनले अगुवाहरू र मािनसहरूलाई पिन देिखन् जो राजाका
लािग तुरही फुक्द ैिथए। उनले देिखन्, सब ैमािनसहरू औधी खशुी िथए।
उनले तुरहीको ध्विन सुिनन् अिन आफूलाई िखन्न बनाउन उनले आफ्नो
लुगा च्याितन्। तब अतल्याह िचच्याइन, “राजद्रोह! राजद्रोह!”

15 यहोयदा पूजाहारीले सेनापितहरूलाई आदेश िदए, ितनीहरू
सिैनकका अिधकारी हुन। यहोयादाले उनीहरूलाई भने, “अतल्याहलाई

2 राजा 10:18 255 2 राजा 11:15



12

13

मिन्दरको इलाकाबाट बािहर लजैाउ। उनका सब ैअनुयाईहरूलाई मार।
तर परमप्रभुको मिन्दरिभत्र ितनीहरूलाई नमार।”

16 यसकारण सिैनकहरूले अतल्यालाई पिक्रए। ितनीहरूले उनलाई
मार ेजित बेला उनी घोडशालाको द्वार हँुद ैमहलमा गइन।

17 तब यहोयादाले परमप्रभु, राजा र मािनसहरूबीच एउटा करार गर।े
यस करारमा भिनएकोछ, राजा र मािनसहरू परमप्रभुका हुन।
यहोयादाले राजा र मािनसहरूबीच पिन सम्झौता गराए। यस सम्झौताले
भिनएको छ मािनसहरूका लािग राजाले के गनर् ुपछर् । अिन यो भिनएको छ
मािनसहरूले राजाको आज्ञाको पालन गनर् ुपछर्  अिन अनुशरण गनर् ुपछर् ।

18 तब सब ैमािनसहरू झूटो देवता बालको मिन्दरमा गए।
मािनसहरूले बालको मूिर्तहरूलाई तल झारीिदए र वेदी भत्काइिदए। र
ितनीहरूले उनको वेदी तोिडिदए। ितनीहरूले त्यसलाई धेर ैटुक्रा पार।े
मािनसहरूले बालका पूजारी मतनलाई पिन वेदीको सामु मार।े
यसप्रकार पूजाहारी यहोयादाले मािनसहरूलाई परमप्रभुको मिन्दर

हेरचाहा गनर् लगाए। 19 पूजाहारीले सब ैमािनसहरूलाई बाटो देखाए।
ितनीहरू परमप्रभुको मिन्दरबाट राजाको महलमा गए। राजाका िवशेष
रक्षकहरू र सेनापित राजासँग ैगए। अिन अरू सब ैमािनसहरूले
उनीहरूको अनुशरण गर।े ितनीहरू राजाको घरको प्रवेशद्वारमा पुगे। तब
राजा योआश िंसहासनमा बसे। 20 सब ैमािनसहरू प्रसन्न िथए। शहर
िस्थर र शान्त िथयो। र रानी अतल्यालाई राजाको महलको निजक
तरवारद्वारा मािरएको िथयो।

21 योआश सात बषर्का िथए जब ितनी राजा बने।

योआशयोआश आफ्नोआफ्नो शासनशासन शुरूशुरू गछगछर्र्नन््

योआशले येहू इस्राएलका राजा हँुदा सातौं बषर्मा शासन
शुरू गर।े योआशले यरूशलेममा 40 बषर् शासन गर।े
योआशकी आमाको नाउँ बेशेर्बाकी िसब्या िथयो। 2

योआशले त्यही कायर् गर ेजो परमप्रभुले सही भन्नुभएको िथयो। योआशले
जीवनमा परमप्रभुको आदेश पालनगर।े उनले ती कायर्हरू गर ेजो
पूजाहारी यहोयादाले उनलाई िसकाए। 3 तर उनले अग्ला ठाउँहरू
भत्काएनन् मािनसहरू तब सम्म पिन ती पूजा स्थनहरूमा बिलहरू िदने
गदर्थे अिन सुगिन्ध धूप जलाउँने गदर्थे।

योआशयोआश मिन्दरमिन्दर ममममर्र्तत गनगनेर्ेर् आदआदेेशश िदन्छन्िदन्छन्

4 योआशले पूजाहारीहरूलाई भने, “परमप्रभुको मिन्दरमा धेर ैधन छ।
मािनसहरूले मिन्दरमा चीजहरू िदएका छन्। मािनसहरूले मिन्दरमा कर
िदए जब ितनीहरूको गणना गिरयो। अिन मािनसहरूले धन िदएका छन्
कारण यही छ ितनीहरू िदन चाहन्थे। पूजाहारीहरू ितमीले धन िनकाल्नु
पछर्  अिन परमप्रभुको मिन्दर ममर्त खचर् गनर् ुपछर् । प्रत्येक पूजाहारीले धन
उपयोग गनर् ुपछर् । जो उसले सेवा गरकेो मािनसहरूबाट पाउँछन्। उसले
त्यस धनको प्रयोग परमप्रभुको मिन्दर भित्कएको ममर्त गनर्मा गनर् ुपछर् ।”

6 तर पूजाहारीहरूले ममर्तको काम गरनेन्। योआश राजा भएको 23
औ ंबषर्मा पूजाहारीहरूले अझ ैपिन मिन्दरको ममर्त गरनेन्। 7 यसकारण
राजा योआशले पूजाहारी यहोयादा अिन अन्य पूजाहारीहरूलाई बोलाए।
योआशले यहोयादा र अरू पूजाहारीहरूलाई भने, “ितमीहरूले मिन्दरको
ममर्त गरकेा छैनौ? सेवा गर ेवापत मािनसहरूबाट धन िलन बन्द गर। त्यो
धन मिन्दरको ममर्तमा खचर् हुनु पछर् ।”

8 पूजाहारीहरू मािनसहरूबाट धन िलन बन्द गनर् राजी भए। तर
ितनीहरूले मिन्दर ममर्त नगनेर् िनणर्य पिन िलए। 9 यसकारण पूजाहारी
यहोयादाले एउटा सन्दकू ल्याए अिन त्यसको मािथ एउटा प्वाल बनाए।
त्यसपिछ यहोयादाले सन्दकूलाई वेदीको दिक्षणितर राखे। यो सन्दकू
ढोकाको छेऊमा िथयो जहाँबाट मािनसहरूले परमप्रभुको मिन्दरमा
आउने गदर् िथए। केही पूजाहारीहरूले मिन्दरको द्वारपथको पाले काम
गदर्थे। ती पूजाहारीहरूले धन िलने गदर्थे जो मािनसहरू परमप्रभुलाई
चढाउने गदर्थे अिन ितनीहरू त्यो धन सन्दकूमा राख्ने गदर्थे।

10 तब मािनसहरूले रूिपयाँ सन्दकूमा हाल्न थाले जब ितनीहरू
मिन्दर जाने गदर्थे। जिहले राजाका सिचब अिन महा पूजाहारी सन्दकूमा
थुप्रै रूिपयाँ देख्थे, ितनी आउँथे अिन सन्दकूबाट रूिपयाँ िनकाल्थे।
ितनीहरू रूिपयाँ थलैोमा राख्थे अिन गन्ती गदर्थे। 11 तब ितनीहरू

परमप्रभुको मिन्दरमा काम गनेर् कमीर्हरूलाई भुक्तानी (ज्याला) िदनेगदर्थे।
ितनीहरू िसकमीर् र अरू डकमीर्लाई भुक्तानी िदन्थे। जो परमप्रभुको
मिन्दरमा काम गदर्थे। 12 ितनीहरूले त्यो रूिपयाँ ढुङ्गाको काम गनेर् अिन
ढुङ्गाकाट्नेहरूलाई भुक्तानी िदनमा उपयोग गदर्थे। अिन ितनी त्यो काठ,
काटेको ढुङ्गा अिन अरू चीज मिन्दर ममर्तका सामाग्री िकन्नुमा प्रयोग
गदर्थे।

13 मािनसहरूले परमप्रभुको मिन्दरका लािग रूिपयाँ िदए। तर
पूजाहारीहरूले त्यो रूिपयाँ चाँदीका कचौराहरू, धूपदानीहरू, हातधूने
भाँडा, तुरही अथवा कुन ैसुन अिन चाँदीको भाँडा बनाउनमा प्रयोग
गरनेन्। त्यो रूिपयाँ कमीर्हरूलाई भुक्तानी गनर्मा प्रयोग गिरयो अिन ती
कमीर्हरूले परमप्रभुको मिन्दर ममर्त गर।े 15 कसलेै कुन ैरूिपयाँ गन्ती
गरने र रूिपयाँ के भयो भनी कुन ैकमीर्हरूलाई भन्न वाध्य गराएन।
िकनभने कमीर्हरूलाई िवश्वास गनर् सिकन्थ्यो।

16 मािनसहरूले त्यस बेला रूिपयाँ जब ितनीहरूले दोषबिलहरू र
पापबिलहरू चढाए। तर त्यो रूिपयाँ कमीर्हरूलाई भुक्तानी गनर्मा प्रयोग
गिरएन। त्यो रूिपयाँ पूजाहारीहरूको हुने गदर्थ्यो।

योआशयोआश हजाएलबाटहजाएलबाट यरूशलयरूशलेेमकोमको रक्षारक्षा गछगछर्र्नन््
17 हजाएल अरामका राजा िथए। हजाएल गात शहरको िवरूद्ध यदु्ध

गनर्गए। हजाएलले गातलाई परािजत गर।े त्यसपिछ उनले यरूशलेमको
िवरूद्ध यदु्ध गनेर् योजना बनाए।

18 यहोशापात, यहोराम र अहज्याह यहूदाका राजाहरू भइसकेका
िथए। ितनीहरू योआशका िपता-पुखार्हरू िथए। ितनीहरूले परमप्रभुलाई
धेर ैचीजहरू िदएका िथए। ती चीजहरू मिन्दरमा रािखएका िथए।
योआशले पिन परमप्रभुलाई धेर ैचीजहरू िदएका िथए। योआशले ती सबै
चीजहरू सब ैसुन लगे जो मिन्दर र उनको घरमा रािखएको िथयो। तब
योआशले सब ैती बहूमुल्य चीजहरू अरामका राजा हजाएलकहाँ पठाए।
तब हजाएलले यरूशलेमलाई आक्रमण गनर् रोके।

योआशकोयोआशको मृत्यमृत्युु

19 बाँकी रहेका कुराहरू त्यो योआशले गर,े यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ।

20 योआशका अिधकारीहरूले उनको िवरोधमा योजनाहरू बनाए।
ितनीहरूले योआशलाई िसल्ला सम्म जाने सडकमािथ िमल्लोको घरमा
मार।े 21 िशम्मातका छोरा योजाबाद अिन शोमेरका छोरा यहोजाबाद
योआशका अिधकारीहरू िथए। ती मािनसहरूले योआशलाई मार।े
मािनसहरूले योआशलाई उनका पुखार्हरूसँग ैदाऊदशहरमा गाडे।

योआशका छोरा अमस्याह उनीपिछ नयाँ राजा भए।

योआहाजयोआहाज आफ्नोआफ्नो शासनशासन शुरूशुरू गछगछर्र्नन््

येहूका छोरा योआहाज सामिरयामा इस्राएलका राजा भए।
यहूदामा अहज्याहका छोरा योआश राजा भएको 23 औ ंबषर्
िथयो। योआहाजले 17 बषर् शासन गर।े

2 योआहाजले ती कामहरू गर ेजसलाई परमप्रभुले गलत भन्नुभएको
िथयो। योआहाजले नबातका यरोबामले पाप कायर् न ैगर ेजसले गदार्
इस्राएलमा पाप सृिष्ट भयो। योआहाज ती कामहरू गनर् बन्द गरनेन्। 3

तब परमप्रभु इस्राएलिसत िरसाउनुभयो। परमप्रभुले इस्राएललाईलामो
समय सम्मको िनिम्त अरामका राजा छोरा हजाएल र हजाएलका छोरा
बेनहददको अधीनमा िदनुभयो।

इस्राएलकाइस्राएलका मािनसहरूप्रितमािनसहरूप्रित परमप्रभुकोपरमप्रभुको दयादया

4 तब योआहाजले परमप्रभुिसत मद्दतका लािग िबन्ती चढाए। अिन
परमप्रभुले उनको कुरा सुन्नुभयो। परमप्रभुले इस्राएलको सङ्कट अिन
अरामका राजाले इस्राएलीमािथ गरकेो कष्ट देख्नु भएको िथयो।

5 यसकारण परमप्रभुले इस्राएललाई रक्षा गनर् एकजना मािनस
पठाउनुभयो। इस्राएलीहरू अरामीहरूबाट मुक्त भए। यसकारण
इस्राएलीहरू आ-आफ्नो घर गए जस्तो ितनीहरूले पिहले गरकेा िथए।

2 राजा 11:16 256 2 राजा 13:5
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6 तर इस्राएलीहरूले अझ ैपिन यारोबामको पिरवारले गरकेो पाप कमर्
बन्द गरनेन् जसले गदार् इस्राएलमा पाप िफँिजयो। इस्राएलीहरूले
यारोबामले गरकेो पाप गिरन ैराखे। ितनीहरूले अशेराको खाँबोलाई
सामिरयामा राख्ने काम गर।े

7 अरामका राजाले योआहाजको सेनालाई परास्त गर।े अरामका
राजाले सेनाका धेर ैमािनसहरू मार।े उनले मात्र 50 वटा घोडा
सिैनकहरू, 10 वटा रथहरू अिन 10,000 पदैल सिैनकहरू छोिड िदए।
योआहाजका सिैनकहरू दाँई ंगदार् हावाले उडाएको भुस जस्त ैभए।

8 सब ैमहान कामहरू जो योआहाजले गरकेा िथए इस्राएलका
राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। 9 योआहाज मर ेअिन
उनलाई पुखार्हरूसँग ैगािडयो। मािनसहरूले योआहाजलाई सामिरयामा
गाडे। योआहाजका छोरा योआश उनीपिछ नयाँ राजा भए।

योआशकोयोआशको इस्राएलमाइस्राएलमा शासनशासन

10 योआहाजका छोरा योआश सामिरयामा इस्राएलका राजा भए। यो
यहूदाका राजा योआशको सैंतीसौं बषर् शासन गरकेो समय िथयो।
योआशले इस्राएलमा सोह्र बषर् शासन गर।े 11 इस्राएलका राजा
योआशले ती कायर्हरू न ैगर ेजसलाई परमप्रभुले भूल भन्नुभएको िथयो।
12 सब ैमहान कामहरू जो योआशले गरकेा िथए अिन उनको यहूदाका
राजा अमस्याहले गरकेो यदु्धको िवषयमा इस्राएलका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। 13 योआश मर ेअिन उनलाई
पुखार्हरूसँग ैगािडयो। यारोबाम नयाँ राजा भए अिन योआशको
िंसहासनमा बसे। योआशलाई इस्राएलका राजाहरूसँग ैसामिरयामा
गािडयो।

योआशायोआशा एलीशािसतएलीशािसत भभेेटट गछगछर्र्नन््
14 एलीशा िबरामी भए। पिछ एलीशा त्यस ैिबरामीले गदार् न ैमर।े

इस्राएलका राजा येहोआश एलीशालाई भेट्न गए। योआश एलीशाका
िनिम्त रोए। योआशले भने, “हे मेरा िपता, हे मेरा िपता, रथहरू अिन
इस्राएलका घोडसवारहरू?”

15 एलीशाले योआशलाई भने, “एउटा धनुष र केही वाणहरू लेऊ।”
योआशले एउटा धनुष अिन केही तीरहरू िलए। 16 तब एलीशाले

इस्राएलका राजालाई भने, “धनु तान्नु होस्।” योआसले धनु ताने तब
एलीशाले उसको हात राजाको हातमािथ राखे। 17 एलीशाले भने,
“पूवर्को झ्याल खोल।” योआशले झ्याल खोले। तब एिलशाले भने,
“चलाउनु होस्!”
योआशले चलाए। तब एलीशाले भने, “त्यो परमप्रभुको जीतको वाण

हो! अराममािथ जीतको वाण हो। ितमीले अरामीहरूलाई अपेकमा
परािजत गनेर्छौ अिन ितनीहरूलाई नष्ट पानेर्छौ।”

18 एलीशाले भने, “वाणहरू लेऊ।” योआशले वाणहरू िलए। तब
एलीशाले इस्राएलका राजालाई भने, “भूिममा प्रहार गर।”
योआश भूिममा तीन पटक प्रहार गर।े त्यसपिछ उनले बन्द गर।े 19

परमेश्वरको जन योआशिसत िरसाए। उनले भने, “ितमीले पाँच छ पटक
प्रहार गनर् ु पनेर् िथयो। तब ितमी अरामलाई नष्ट नपारून्जेल िजत्नसक्ने
िथयौ। तर अब, ितमीले अरामलाई तीन पटकमात्र िजत्ने छौ।”

एलीशाकोएलीशाको िचहानमािचहानमा अचम्मकोअचम्मको ककुुरारा
20 एलीशा मर ेर मािनसहरूले उनलाई गाडे। एक पटक वसन्तमा

मोआबी सिैनकहरूको एउटा दल इस्राएललाई आक्रमण गनर् आयो। 21

केही इस्राएलीहरू एक जना मरकेो मािनसलाई गाड्द ैिथए अिन
ितनीहरूले सिैनकहरूको त्यस दललाई देखे। इस्राएलीहरूले हतार-
हतार एलीशाको िचहानमा लाश फ्याँके अिन भागे। तर मरकेो मािनस
एलीशाको हड्डी छुने िबित्तकै िजउँदो भयो र आफ्नो खटु्टामा उिभयो।

योआशयोआश इस्राएलकाइस्राएलका शहरहरूशहरहरू फफेेरीरी िजत्छन्िजत्छन्

22 योआहाजले शासन गरकेो समयमा अरामका राजा हजाएलले
इस्राएलमािथ सङ्कट सृिष्ट गर।े 23 तर परमप्रभु इस्राएलीहरू प्रित दयालु
हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुले दया अिन कृपा इस्राएलीहरूलाई देखाउनु भयो।

अब्राहाम इसहाक र याकूबिसतको आफ्नो करारको कारण परमप्रभुले
इस्राएलीहरूलाई अझसम्म नष्ट गनर् अथवा टाढा फ्याँक्न चाँहदनै िथए।

24 हजाएल, आरमका राजा मर ेर ऊ पिछ उनका छोरा बेन-हदद
राजा भए। 25 मनर् अिघ हजाएलले योआशका िपता योआहाजबाट
यदु्धमा केही शहर िलएका िथए। तर अिहले योआशले ती शहरहरू
हजाएलका छोरा बेन-हददबाट िलए। योआशले बेन-हददलाई तीन पटक
परास्त गर ेअिन इस्राएलका शहरहरू िफतार् िलए।

अमस्याहअमस्याह यहयहूूदामादामा आफ्नोआफ्नो शासनशासन शुरूशुरू गछगछर्र्नन््

यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस्याह इस्राएलका राजा
योआहजाका छोरा योआशको शासनकालको दोस्रो बषर्
राजा भए। 2 जब उनले शासन गनर् शुरू गदार् अमस्याह

पच्चीस बषर्का िथए। अमस्याहले यरूशलेममा उनन्तीस बषर् शासन गर।े
अमस्याहकी आमा यहोअदीन यरूशलेमकी िथइन्। 3 अमस्याहले ती
कामहरू गर ेजो परमप्रभुले सही भन्नुभएको िथयो, तर उनले आफ्ना
पुखार् दाऊदले जस्त ैसम्पूणर् रूपले परमेश्वरको अनुशरण गरनेन्।
अमस्याहले ती सब ैकामहरू गर ेजो उनका िपता योआशले गरकेा िथए।
4 उनले अग्लो ठाउँहरू नष्ट पारनेन्। मािनसहरू अझ ैती पूजा
स्थलहरूमा बिलहरू र धूपबिल जलाउने गदर्थे।

5 जुन समयमा अमस्याहले राज्यलाई कडा िनयन्त्रणमा राखेका िथए,
उनले अिधकारीहरूलाई मार ेजसले उनका िपतालाई मारकेा िथए। 6

तर उसले हत्याराहरूका नानीहरूलाई मारनेन् िकनभने मोशाको
व्यवस्थाको पुस्तकमा लेिखएका िथए। परमप्रभुले मोशाको व्यवस्थामा
यस्तो आदेश िदनुभएको िथयो, “माता-िपताहरूलाई उनका नानीहरूले
केही गरकेोमा मानर् ु हँुदनै। अिन नािनहरूलाई उनका माता-िपताहरूले
केही गरकेोमा मानर् ु हँुदनै। एक जना मािनसहरूलाई उसले गरकेो भूल
काम वापत न ैमात्र मानर् ु पछर् ।”

7 अमस्याहले नूनको बेंसीमा 10,000 एदोमीहरूलाई मार ेर यदु्धमा
अमस्याहरूले सेनालाई िजते अिन त्यस ठाउको नाउँ “योके्तल” राखे।
त्यो ठाउँ आजसम्म “योके्तल” भिनन्छ।

अमस्याहअमस्याह योआशकोयोआशको िवरोधमािवरोधमा ययुदु्धद्ध चाहन्छन्चाहन्छन्

8 अमस्याहले इस्राएलका राजा येहूका नाती, योआहाजका छोरा
योआशकहाँ दतू पठाए। अमस्याहको सन्देश िथयो, “आऊ, हामी
आपस्तमा मुखा-मुख गयौर् अिन यदु्ध गयौर्।”

9 इस्राएलका राजा योआशले यहूदाका राजा अमस्याहलाई उत्तर
पठाए। योआशले भने, “लबानोनका एउटा काँडे झाडीले लबानोनकै
देवदारूको रूखलाई खबर पठायो। यसले भन्यो, ‘ितमीले आफ्नी छोरी
मेरो छोरालाई िबवाह गनर् देऊ।’ तर लबानोनको एउटा जगंली जनावर
त्यहाँ त्यत ैितरबाट गयो अिन काँडे झाडीलाई कुिल्च िदयो। 10 साँचो
हो, ितमीले एदोमलाई िजतेका छौ। तर एदोमलाई िजतेको कारणले गदार्
ितमी घमण्डी भएका छौ। तर घरमा न ैबस र खशुी मनाऊ। आफ्नो लािग
सङ्कट सृिष्ट नगर। यिद ितमी यस्तो गछौर्, ितमी लड्ने छौ अिन ितमीसँगै
यहूदाको पतन हुनेछ।”

11 तर अमस्याहले योआशको चेताउनी नसुने जस्तो गर।े यसकारण
इस्राएलका राजा योआश यहूदाको वेतशेमेशमा यहूदाका राजा
अमस्याहको िवरोधमा यदु्ध गनर् िंहडे। 12 इस्राएलले यहूदालाई परास्त
गयोर्। यहूदा घरितर भाग्यो। 13 बेतशेमेशमा, योआश, इस्राएलका
राजाले अहज्याहका नाित र योआशका छोराले, यहूदाका राजा
अमस्याहलाई बन्दी बनाए। योआशले 400 हातको यरूशलेमको िभत्ता
एप्रैम द्वार देिख कुनाको द्वारसम्म भत्काए। 14 तब योआशले परमप्रभुको
मिन्दर र राजाको महलको भन्डारबाट सब ैसुन चाँदी र सब ैभाँडा-
कँुडाहरू लगे। योआशले मािनसहरूलाई बन्दीको रूपमा पिन लगे। तब
योआश समािरया फकेर् ।

15 सब ैमहान कायर्हरू योआशले गर ेजसमा उनले यहूदाका राजा
अमस्याहको िवरोधमा कसरी यदु्ध गर।े इस्राएलका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। 16 योआश मर ेअिन उनलाई
पुखार्हरू सँग ैगािडयो। योआशलाई इस्राएलका राजाहरूसँग ैसामिरयामा
गािडयो। योआशका छोरा यारोबाम उनीपिछ नयाँ राजा भए।
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अमस्याहकोअमस्याहको मृत्यमृत्युु

17 यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस्याह इस्राएलका राजा
योआहाजका छोरा योआशको मृत्यपुिछ 15 बषर् बाँचे। 18 सब ैकुराहरू
जो अमस्याहले गरे यहूदाका राजाहरूको इितहासमा लेिखएको छ। 19

मािनसहरूले येरूशलेममा अमस्याहको िवरूद्धमा षड्यन्त्र बनाए।
अमस्याह लाकीशितर भागे। तर मािनसहरूले अमस्याहको पिछ केही
मािनसहरू लाकीशमा पठाए र ितनीलाई त्यहीं ठाउँमा मार।े 20

मािनसहरूले अमस्याहको लाश घोडाहरूमा ल्याए। अमस्याहलाई
दाऊदको शहरमा उनका िपता-पुखार्हरूसँग ैगाडे।

अजयार्हअजयार्ह यहयहूूदामादामा आफ्नोआफ्नो शासनशासन शुरूशुरू गछगछर्र्नन््
21 तब यहूदाका सब ैमािनसरूले अजयार्हलाई नयाँ राजा बनाए

अजयार्ह 16 बषर्का िथए। 22 यसकारण राजा अमस्याह मर ेअिन
उनलाई उनका पुखार्हरूसँग ैगािडयो। तब अजयार्हले एलतलाई फेिर
राजा बनाए अिन यसलाई यहूदामा फकार्इिदए।

यारोबामयारोबाम दोस्रोदोस्रो इस्राएलमाइस्राएलमा आफ्नोआफ्नो शासनशासन शुरूशुरू गछगछर्र्नन््
23 इस्राएलका राजा योआशका छोरा यारोबामले यहूदाका राजा

योआशका छोरा अमस्याहको शासनकालको पन्ध्रौं बषर्मा शासन शुरू
गर।े यारोबामले 41 बषर् शासन गर।े 24 यारोबामले ती कामहरू गरे
जसलाई परमप्रभुले भूल भन्नुभएको िथयो। यारोबामले नबातका छोरा
यारोबामको पाप काम बन्द गरनेन् जसले इस्राएललाई पाप गनर् लगायो।
25 यारोबामले इस्राएलको भूिम िफतार् िलए जो लेबो हमात देिख
अराबाको सागरसम्म िंफिजएको िथयो। यो त्यसरी न ैभयो जस्तो
इस्राएलका परमप्रभुले उहाँको दास अिमत्तैक छोरा अगमवक्ता योना,
गात हेपेरबाटकाले भन्नुभएको िथयो। 26 परमप्रभुले त्यो देख्नु भयो सबै
इस्राएली, दास हुन वा स्वतन्त्र, सङ्कटमा परकेा िथए। इस्राएललाई मद्दत
गनर् कोही मािनस िथएन। 27 परमप्रभुले इस्राएलको नाउँ संसारबाट
हटाउनेछु भन्नुभएको िथएन यसकारण परमप्रभुले योआशका छोरा
यारोबामलाई इस्राएलका मािनस बचाउनमा प्रयोग गर।े

28 सब ैमहान कामहरू जो यारोबामले गर,े इस्राएलका राजाहरूको
इितहास पुस्तकमा लेिखएको छ। यसमा यारोबामले इस्राएलका लािग
दमीशक र हमात िजतेर िफतार् िलएको कथा सामेल छ। (यी शहरहरू
यहूदाका िथए।) 29 यारोबाम मर ेअिन उनलाई इस्राएलका उनका
आफ्ना पुखार्हरूसँग ैगािडयो। यारोबामका छोरा जकयार्ह उनीपिछ नयाँ
राजा भए।

यहयहूूदाकादाका अजयार्हकोअजयार्हको शासनशासन

यहूदाका राजा अमस्याहका छोरा अजयार्ह इस्राएलका राजा
यारोबामको शासन कालको सत्ताईसौं बषर्मा राजा भए। 2

अजयार्ह 16 बषर्का िथए जब उनले शासन गनर् शुरू गर।े
उनले यरूशलेममा 52 बषर् शासन गर।े अजयार्हकी आमाको नाउँ
यकोल्याह िथयो, उनी यरूशलेमकी िथइन, 3 अजयार्हले ती कामहरू
गर ेजसलाई परमप्रभुले उिचत भन्नुभएको िथयो, जस्तो उनका िपता
अमस्याहले गरकेा िथए। अजयार्हले उनका िपता अमस्याहले गरकेो
कायर्हरून ैअनुशरण गर।े 4 तर उनले अग्ला ठाउँहरू ध्वंस पारनेन्।
मािनसहरू अझ ैती पूजास्थलहरूमा बिलदानहरू धूपबिलहरू जलाउने
गदर्थे।

5 परमप्रभुले राजा अजयार्हलाई कोर लागेको रोगी बनाउनुभयो। उनी
बाचुन्जेलसम्म कोरी भए। अजयार्ह बेग्ल ैघरमा बस्ने गदर्थे। राजाका
छोरा योताम राजाको महलको हेरचाह गदर्थे अिन मािनसहरूको उिचत
न्याय गदर्थे।

6 सब ैकुराहरू जो अजयार्हले गरकेा िथए, यहूदाका राजाहरूका
इितहासमा लेिखएको छ। 7 अजयार्ह मर ेअिन उनलाई उनका
पुखार्हरूसँग ैदाऊदशहरमा गािडयो। अजयार्हका छोरा योताम उनीपिछ,
नयाँ राजा भए।

इस्राएलकाइस्राएलका जकयार्हकोजकयार्हको छोटोछोटो शासनशासन

8 यारोबामका छोरा जकयार्हले इस्राएलको सामिरयामा छ महीना
शासन गर।े यो समय यहूदाका राजा अजयार्हको शासनकालको
अड्तीसौं बषर् िथयो। 9 जकयार्हले ती कामहरू गर ेजसलाई परमप्रभुले
भूल भन्नुभएको िथयो। उनले ती कामहरू गर ेजो पुखार्हरूले गरकेा िथए।
उनले नाबातका छोरा यारोबामले गरकेो पापको काम बन्द गरनेन् जसले
इस्राएललाई पाप गनर् लगायो।

10 याबेशका छोरा शल्लमूले जकयार्हको िवरोधमा षड्यन्त्र गर।े
शल्लमूले इबिलयममा जकयार्हलाई मार।े शल्लसू उनीपिछ नयाँ राजा भए।
11 सब ैअरू कामहरू जित जयार्हले गरे इस्राएलका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। 12 यस प्रकार परमप्रभुको बचन
साँच्चो भयो। परमप्रभुले येहूलाई भन्नुभएको िथयो, उसको सन्तानका चार
पुस्ताहरू इस्राएलका राजाहरू हुनेछन्।

इस्राएलकाइस्राएलका शल्लशलू्लमूकोमको छोटोछोटो शासनशासन

13 याबेशका छोरा शल्लमू यहूदाका राजा उिज्जयाहको शासनकालको
39 औ ंबषर्मा इस्राएलका राजा भए। शल्लमूले सामिरयामा एक महीना
राज्य गर।े

14 गादीका छोरा मनहेम ितसार्बाट सामिरयामा आए। मनहेमले
याबेशका छोरा शल्लमूलाई मार।े तब उनीपिछ, मनहेम नयाँ राजा भए।

15 शल्लमूले गरकेा सबकैामहरू, जकयार्हलाई मानेर् उसको षड्यन्त्र
समेत, इस्राएलका राजाहरूको इितहास भन्ने पुस्तकमा लेिखएको छ।

इस्राएलकाइस्राएलका मनहमनहेेमकोमको शासनशासन

16 शल्लमूको मृत्यपुिछ मनहेमले ितप्पूह र यसको विरपिरको के्षत्रलाई
परास्त गर।े मािनसहरूले उनका लािग शहरकाद्वार खोल्न मानेनन्
यसकारण मनहेमले ितनीहरूलाई परास्त गर ेअिन शहरका सब ैगभर्वती
आइमाईहरूको गभर् तुवाईिदए।

17 गादीका छोरा मनहेम यहूदाका राजा अजयार्हको शासन कालको
39 औ ंबषर्मा इस्राएलका राजा भए। सामिरयामा मनहेमले दश बषर्
शासन गर।े 18 मनहेमले ती कामहरू गर ेजो परमप्रभुले भूल भन्नुभएको
िथयो। मनहेमले नबातका छोरा यारोबामले गर ेजस्तो पाप कामबन्द
गरनेन् जसले गदार् इस्राएलमा पाप बढ्यो।

19 अश्शूरका राजा पूल इस्राएलको िवरूद्धमा यदु्ध गनर् आए। मनहेमले
पूललाई 1,000 तोडा चाँदी िदए, उनले यस्तो गर ेजसले गदार् उसको
राज्य बिलयो बनाउन पूलबाट सहायता पाउन्। 20 मनहेमले सब ैधनी र
शिक्तशाली मािनसहरूलाई कर िदन लगाएर धन सँग्रह गर।े मनहेमले
प्रत्येक मािनसबाट पचास शेकेल चाँदी कर िलए। त्यसपिछ मनहेमले
अश्शूरका राजालाई धन िदए। यस प्रकार अश्शूर त्यहाँबाट गए अिन
इस्राएलमा बसेनन्।

21 सब ैकुराहरू जो मनहेमले गरे इस्राएलका राजाहरूको इितहासको
पुस्तकमा लेिखएको छ। 22 मनहेम मर ेअिन उनलाई उनका
पुखार्हरूसँग ैगािडयो। मनहेमका छोरा पकिहया उनीपिछ नयाँ राजा भए।

इस्राएलकाइस्राएलका पकहीयाकोपकहीयाको शासनशासन

23 मनहेमका छोरा पकहीयाह यहूदाका राजा अजयार्हको
शासनकालको 50 औ ंबषर्मा सामिरयामा इस्राएलका राजा भए।
पकहीयाहले दइु बषर् शासन गर।े 24 पकहीयाले ती कामहरू गर ेजो
परमप्रभुले भूल भन्नुभएको िथयो। पकहीयाले नबातमा छोरा यारोबामले
गर ेजस्तो पाप काम बन्द गरनेन् जसले गदार् इस्राएलमा पाप बढ्यो।

25 पेकहीया रमल्याहका छोरा, पेकहीयाको सिैनक सेनापित िथए।
पेकहले पचास जना िगलादी मािनसहरू उनीसँग लगे र पकहीयालाई
अगर्म र एिरहसँग ैसामिरयामा राजमहल िभत्र मार।े तब पेकह नयाँ राजा
भए।

26 सब ैकामहरू जे जित पकहीयाले गरे इस्राएलका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ।
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इस्राएलमाइस्राएलमा पपेेकहकोकहको शासनशासन

27 रमल्याहका छोरा पेकहले यहूदाका अजयार्हको शासन काल 52
औ ंबषर्मा सामिरयामा इस्राएलमािथ शासन गर।े पेकहले 20 बषर् शासन
गर।े 28 पेकहले ती कामहरू गर ेजो परमप्रभुले भूल भन्नुभएको िथयो।
पेकहले नबातका छोरा यारोबामले गरकेो पापकाम बन्द गरनेन् जसले
इस्राएलमा पाप बढ्यो।

29 अश्शूरका राजा ितग्लत िपलेसेर इस्राएलको िवरोधमा यदु्ध गनर्
आए। इस्राएलका राजा पेकह भएको समय िथयो। ितग्लत िपलेसेर
इय्योन, आबेल-बेत्माका, यानोह, केदेश, हासोर, िगलाद, गालील अिन
नप्तालीका सब ैके्षत्रहरू वसमा िलए। ितग्लत िपलेसेरले ती ठाउँहरूबाट
मािनसहरू बन्दीको रूपमा अश्शूर लगे।

30 एलाका छोरा होशेले रमल्याहका छोरा पेकहको िवरोधमा
योजनाहरू बनाए। होशेले पेकहलाई मार।े त्यसपिछ होशे नयाँ राजा भए।
यस्तो यहूदाका राजा उिजयाहका छोरा योतामको शासनकालको 20
औ ंबषर्मा भयो।

31 सब ैकुराहरू जे जित पेकहले गरे इस्राएलका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ।

यहयहूूदामादामा योतामयोताम शासनशासन गछगछर्र्नन््
32 उिजयाहका छोरा योताम यहूदाका राजा भए। रमल्याहका छोरा

पेकह इस्राएलका राजा हँुदा दोस्रो बषर्मा यस्तो भयो। 33 योताम 25
बषर्का िथए जब ितनी राजा भए। योतामले यरूशलेममा 16 बषर् शासन
गर।े योतामकी आमाको नाउँ यरूशा िथयो, ितनी सादोककी छोरी
िथइन। 34 योतामले आफ्ना िपता उिज्जयाह जस्त ैती कामहरू गरे
जसलाई परमप्रभुले सही भन्नुभएको िथयो। 35 तर उनले अग्ला
ठाउँहरूमा भएका बालका मूिर्त भत्काएनन्। मािनसहरू अझ ैती अग्ला
पूजास्थलहरूमा बिलदानद्वारा िदने गदर् िथए अिन धूपबिलहरू जलाउँने
गदर्थे। योतामले परमप्रभुको मिन्दरको मािथल्लो ढोका बनाए। 36 सबै
कुराहरू जे जित योतामले गरे यहूदाका राजाहरूको इितहासको
पुस्तकमा लेिखएको छ।

37 त्यस समयमा परमप्रभुले रमल्याहका छोरा पेकह र अरामका राजा
रसीनलाई यहूदाको िवरोधमा यदु्ध गनर् पठाउनुभयो।

38 योताम मर ेअिन उनका पुखार्हरूसँग ैगािडए। योतामलाई आफ्ना
पुखार् दाऊदशहरमा गािडयो। योतामका छोरा आहाज उनीपिछ नयाँ
राजा भए।

आहाजआहाज यहयहूूदाकादाका राजाराजा हहुुन्छन्न्छन्

योतामका छोरा आहाज पेकह रमल्याहका छोराको
शासनकालको 17 औ ंबषर्मा यहूदाका राजा भए। 2 आहाज
20 बषर्का िथए जब ितनी राजा भए। आहाजले यरूशलेममा

16 बषर् शासन गर।े आहाज आफ्ना पुखार् दाऊद जस्ता िथएनन्
आहाजले ती कामहरू गर ेजसलाई परमप्रभुले गलत भन्नुभएको िथयो।
3 आहाजले इस्राएलका राजाहरू जस्त ैजीवन िबताए। उनले आफ्नो
छोरालाई आगोमा बिल िदए। उनले राष्ट्रमा घोर पापको नक्कल गरे
जसलाई परमप्रभुले इस्राएलीहरू आएको बेला देश छोड्न लगाउनुभयो।
4 आहाजले अग्ला ठाउँहरू, पहाडको िशखर र प्रत्येक हिरयो रूखतल
बिलदानहरू अिन धूपबिलहरू जलाउँथे।

5 अरामका राजा रसीन अिन इस्राएलका राजा रमल्याहका छोरा
पेकह यरूशलेमको िवरोधमा यदु्ध गनर् आए, रसीन अिन पेकहले
आहाजलाई घेर ेतर िजत्न सेकनन्। 6 त्यस समयमा अरामका राजा
रसीनले अरामका लािग एलत िफतार् िलए। रसीनले यहूदाका सबै
मािनसहरूलाई धपाए जो एलतमा िथए। अरामीहरू एलतमा बस्न थाले
अिन ितनीहरू आज पिन त्यहाँ बस्दछैन्।

7 आहाजले अश्शूरका राजा ितग्लत िपलेसेरकहाँ दतूहरू पठाए।
सन्देश िथयोः “म ितम्रो सेवक हँु। म ितम्रो छोरा जस्त ैहँु आऊ अिन
अरामका राजा तथा इस्राएलका राजाबाट मलाई बचाऊ। ितनीहरू
मिसत यदु्ध गनर् आएका छन्।” 8 आहाजले परमप्रभुको मिन्दर अिन
राजाको घरको भन्डारमा भएको चाँदी र सुन िनकाले। त्यसपिछ

आहाजले अश्शूरका राजालाई एउटा उपहार पठाए। 9 अश्शूरका
राजाले आहाजको कुरा सुने। अश्शूरका राजा दमीशकको िवरोधमा यदु्ध
गनर् गए। राजाले शहर दखल गर ेअिन दमीशकका मािनसहरूलाई बन्दी
बनाएर िकर लगे र उनले रसीनलाई पिन मार।े

10 राजा आहाज अश्शूरका राजा ितग्लत िपलेसेरसँग भेट गनर्
दमीशक गए। आहाजले दमीशक मा वेदी देखे। राजा आहाजले यस
वेदीको नमूना र ढाँचा पूजाहारी ऊिरयाहकहाँ पठाए। 11 तब पूजाहारी
उिरयाहले दमीशकबाट आहाजले पठाएको नमूना जस्त ैएउटा वेदी
बनाए। पूजाहारी उिरयाहले यस प्रकारको वेदी राजा आहाज दमीशकबाट
फिर्कनु अिघ बनाए।

12 जब राजा दमीशकबाट फिर्कए उनले वेदी देखे। उनले वेदीमा
बिलहरू चढाए। 13 वेदीमा उनले आहाजले होमबिल अिन अन्नबिल
चढाए। उनले आफ्नो अघर्बिल चढाए पिन अिन त्यस वेदीमा मेलबिलको
रगत छिर्कने काम गर।े

14 आहाजले मिन्दरको सामु परमप्रभु अिघ भएको काँसाको वेदी
हटाए। यो काँसाको वेदी आहाजको वेदी अिन परमप्रभुको मिन्दरको
माझमा िथयो। आहाजले काँसाको वेदीलाई आफ्नो वेदीको उत्तर ितर
राखे। 15 आहाजले पूजाहारी उिरयाहलाई एउटा आदेश िदए। उनले
भने, “यस देशका मािनसहरूले िबहान होमबिल, बेलुकी अन्नबिल
राजाको होमबिल राजाको अन्नबिल अिन साधारण मािनसहरूको
होमबिल अन्नबिलहरू पेय बिलहरू चढाउँदा ठूलो वेदी प्रयोग गर। ठूलो
वेदीमा बिलदान र अरू बिलहरूको रगत छकर् नु। तर म परमेश्वरसँग प्रश्न
सोध्न काँसाको वेदी प्रयोग गनेर्छु।” 16 उिरयाह पूजाहारीले सब ैकाम
गर ेजस्तो राजा आहाजले आदेश िदएका िथए।

17 काँसाका पाटाहरू भएका गोरूगािडहरू र हात धुने भाँडाहरू
पूजाहारीहरूका लािग िथए। राजा आहाजले सब ैपाटाहरू तथा भाँडाहरू
िनकाले। उनले ठूलो खँड्कुला पिन िनकाले जसको तल काँसाका
गोरूहरू उिभएका िथए। उनले ठूलो खँड्कुलो ढुङ्गाको आधरमािथ राखे।
18 कमीर्हरूले िवश्राम िदनको सभाका लािग मिन्दरिभत्र एउटा छापको
ठाउँ बनाए। आहाजले राजाको बािहरी प्रवेशद्वार पिन हटाए। आहाजले
यी सब ैपरमप्रभुको मिन्दरबाट िनकाले। आहाजले यस्तो काम अश्शूरका
राजाको कारणले गदार् गर।े

19 सब,ै कुराहरू जे जित आहाजले गरे यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। 20 आहाज मर ेअिन उनलाई
दाऊदशहरमा पुखार्हरूसँग ैगािडयो। आहाजका छोरा िहजिकयाह
उनीपिछ नयाँ राजा भए।

होशहोशेे इस्राएलमाइस्राएलमा आफ्नोआफ्नो शासनशासन शुरूशुरू गछगछर्र्नन््

एलाका छोरा होशेले सामिरयामा इस्राएलमािथ शासन शुरू
गर।े यो समय यहूदाका राजा आहाजको शासनकालको 12
औ ंबषर् िथयो। होशेले नौं बषर् शासन गर।े 2 होशेले ती

कामहरू गर ेजसलाई परमप्रभुले भूल भन्नुभएको िथयो। तर होशे अिघ
शासन गनेर् इस्राएलका राजाहरू जस्तो खराब िथएनन्।

3 अश्शूरका राजा शलमनेसेर होशेको िवरोधमा यदु्ध गनर् आए।
शलमनेसेरले होशेलाई परािजत गर ेअिन होशे उनको सेवक भए। यस
प्रकार होशेले शलमनेसेरलाई कर ितनर् थाले।

4 पिछ होशेले िमश्रका राजालाई मद्दत माग्न दतू पठाए। त्यस राजाको
नाउँ सो िथयो। त्यस बषर् होशेले अश्शूरका राजालाई प्रत्येक बषर् िदए
जस्त ैकर िदएनन्। अश्शूरका राजाले थाहपाए, होशेले उनको िवरोधमा
षड्यन्त्र रचेका छन्। यस कारण अश्शूरका राजाले होशेलाई बन्दी बनाए
अिन जेलमा थुने।

5 अश्शूरका राजाले इस्राएलमा धेर ैठाउँहरूमा आक्रमण गर।े
त्यसपिछ ितनी सामिरया आए। उनले सामिरयाको िवरोधमा तीन बषर्
यदु्ध गर।े 6 अश्शूरका राजाले इस्राएलका राजा होशेको नवौं बषर्को
अविधमा सामिरयालाई कब्जामा िलए। अश्शूरका राजाले धेरै
इस्राएलीहरूलाई पके्र र बन्दीको रूपमा अश्शूर लगे। उनले ितनीहरूलाई
हलहमा गोजान, नदीको िकनार हाबोर र माहीहरूका शहरहरूमा छोडी
िदए।
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7 यस्ता घटनाहरू भए िकनभने इस्राएलीहरूले परमप्रभु ितनीहरूको
परमेश्वरको िवरूद्धमा पाप काम गरकेा िथए। जसले ितनीहरूलाई िमश्र
भूिमबाट बािहर िनकालेर ल्याउनु भएको िथयो। परमप्रभुले ितनीहरूलाई
िमश्रका राजा िफरऊनको कब्जाबाट बचाउनुभएको िथयो। तर
इस्राएलीहरूले अरू देवताहरूको पूजा गनर् थाले। 8 ितनीहरू त्यही
कुराहरू गनर् थाले जो अरू मािनसहरू गदर्थे। र परमप्रभुले ती
मािनसहरूलाई भूिम छोड्न वाध्य गराए जब इस्राएलीहरू आए।
इस्राएलीहरूका राजाहरूले पिन ितनीहरूलाई गलत काम गनर् लगायो।
9 इस्राएलीहरूले लुकेर आफ्ना परमेश्वरको िवरोधमा कामहरू गनर् थाले।
अिन ती कामहरू झूटा िथए।
इस्राएलीहरूले सानो शहरदेिख ठूलो शहरसम्म सब ैशहरहरूमा अग्ला

ठाउँहरू बनाए। 10 इस्राएलीहरूले प्रत्येक अग्लो पहाडमािथ अिन
प्रत्येक हिरयो रूखमुिन स्मारक ढुङ्गा अशेर खाँबो खडा गर।े 11

इस्राएलीहरू ती सब ैपूजा स्थलहरूमा धूपबिल बाल्ने गदर्थे। ितनीहरूले
यी कामहरू ती राष्ट्रहरू जस्त ैगर ेजसलाई परमप्रभुले उनीहरूको सामुने
देश त्याग्न वाध्य गराउनुभएको िथयो। इस्राएलीहरूले दषु्ट कामहरू गरे
जसले परमप्रभुलाई रीस उठायो। 12 ितनीहरूले देवमूिर्तहरूको सेवा
गर।े अिन परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई भन्नुभएको िथयो, “ितमीले यस्तो
काम गनर् ु हँुदनै।”

13 परमप्रभुले प्रत्येक अगमवक्ता र दशीर्लाई प्रयोग गररे इस्राएल र
यहूदालाई चेताउनी िदनुभएको िथयो। परमप्रभुले भन्नुभयो, “ितमीले
गरकेो नीच कामबाट टाढा बस। मेरा आदेश र िविधहरू पालन गर। सबै
िनयमहरू पालन गर जो मलेै ितम्रा पुखार्हरूलाई िदएको िथएँ। मलेै यो
िनयम ितमीलाई िदनका लािग मेरा सेवक अगमवक्ताहरूलाई काममा
लगाएँ।”

14 तर मािनसहरूले सुनेनन्। ितनीहरू आफ्ना पुखार्हरू जस्त ैढीठ
िथए। ितनका पुखार्हरूले आफ्नो परमेश्वरमािथ िवश्वास गरनेन् 15

मािनसहरूले परमप्रभुको िनयम र पुखार्हरूसँग भएको उहाँको करार मान्न
स्वीकारनेन्। ितनीहरू परमप्रभुको चेताउनी सुन्न तयार भएनन्।
ितनीहरूले देवमूिर्तहरूको पूजा गर ेजो काम ैनलाग्ने िथए अिन ितनीहरू
आफैं  पिन काम नलाग्ने भए। ितनीहरू आफ्ना विरपिर भएका राष्ट्रहरूका
मािनसहरू जस्त ैजीवन यापन गनर् थाले। ितनीहरूले त्यस्त ैखराब
कामहरू गर।े अिन परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूलाई चेताउनी
िदनुभएको िथयो। परमप्रभुले ितनीहरूलाई त्यस्ता खराब कामहरू नगनर् ु
भन्नुभएको िथयो।

16 मािनसहरूले आफ्ना परमेश्वरको आदेश अनुशरण गनर् बन्द गर।े
ितनीहरूले दइुवटा सुनको बाछाका मूिर्तहरू बनाए। ितनीहरूले अशेरा
खाँबो बनाए। ितनीहरूले आकाशका सब ैताराहरूको पूजा गर ेअिन
बालको सेवा गर।े 17 ितनीहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरू आगोमा बिल
िदए। ितनीहरूले भिवष्यको जानकारी प्राप्तका लािग ततं्र-मतं्र जाद-ूप्रेत,
िवद्याको प्रयोग गर।े ितनीहरूले त्यस्तो काम गनर्का लािग आफूलाई बेचे
जसलाई परमप्रभुले नराम्रो भन्नुभएको िथयो। ितनीले यस्तो काम
परमप्रभुको रीस जगाउनका लािग गर।े 18 यस कारण परमप्रभु
इस्राएलमािथ साह्रै िरसाउनुभयो अिन आफ्नो नजर देिख टाढामा
राख्नुभयो। यहूदाका पिरवार समूहबाहेक कोही इस्राएली रहेको िथएन।

यहयहूूदाकादाका मािनसहरूमािनसहरू पिनपिन दोषीदोषी छन्छन्

19 तर यहूदाका मािनसहरूले आफ्ना परमप्रभुको आदेश पालन
गरनेन्। यहूदाका मािनसहरूले इस्राएलका मािनसहरू जस्त ैजीवन
यापन गर।े

20 परमप्रभुले इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई अस्वीकार गनर् ुभयो।
उहाँले ितनीहरूमािथ धेर ैसङ्कटहरू ल्याउनुभयो अिन, अन्तमा उहाँले
ितनीहरूलाई बािहर फ्याँकी िदनुभयो अिन आफ्नो नजरबाट बािहर
राख्नुभयो। 21 परमप्रभुले इस्राएललाई दाऊदको पिरवारबाट
छुट्ट्याउनुभयो अिन इस्राएलीहरूले नाबातका छोरा योरोवामलाई
आफ्नो राजा बनाए। यारोवामले इस्राएलीहरूलाई परमप्रभुको अनुशरण
गनर् निदएर टाढ राखे यारोवामले इस्राएलीहरूलाई ठुलो पाप गनर् लगाए।
22 यस प्रकार इस्राएलीहरूले सब ैपाप कामहरू अनुशरण गर ेजो
यारोबामले गर।े ितनीहरूले ती पाप कामहरू परमप्रभुले इस्राएललाई

नजरबाट पर नगरून्जेल सम्म बन्द गरनेन्। 23 अिन परमप्रभुले भन्नुभयो
यस्तो हुनेछ। उहाँले आफ्ना अगमवक्ताहरू मािनसहरूलाई यस्तो भन्न
पठाउनुभयो। यसकारण इस्राएलीहरूलाई आफ्नो देशबाट बािहर अश्शूर
पुयार्इयो अिन ितनीहरू आजसम्म त्यहीं छन्।

सामिरयसामिरयेेलीली मािनसहरूकोमािनसहरूको शुरूआतशुरूआत

24 अश्शूरका राजाले इस्राएलीहरूलाई सामिरयाबाट बािहर लगे।
त्यसपिछ अश्शूरका राजाले बाबेल कूता, अब्बा, हमात र सपवेर्मबाट
मािनसहरू ल्याए। उनले ती मािनसहरूलाई सामिरयामा बस्न लगाए। ती
मािनसहरूले सामिरयामा अिधकार जमाए अिन विरपिर शहरहरूमा बस्न
थाले। 25 जब ती मािनसहरू सामिरयामा बस्न थाले। ितनीहरूले
परमप्रभुको सम्मान गरनेन्। यसकारण परमप्रभुले ितनीहरूमािथ
आक्रमण गराउन िंसहहरू पठाउनुभयो। ती िंसहहरूले ती
मािनसहरूमध्ये केहीलाई मार।े 26 केही मािनसहरूले अश्शूका
राजालाई भने, “ती मािनसहरू जसलाई ितमीले लग्यौ अिन सामिरयाका
शहरहरूमा बस्न लगायौ। त्यस देशका देवताको िनयमहरू जान्दनैन्।
यसकारण देवताले ितनीहरूमािथ आक्रमण गराउन िंसहहरू पठाए।
िंसहहरूले ती मािनसहरूलाई मार ेिकन भने ितनीहरू त्यस देशका
देवताको िनयम जान्दनै िथए।”

27 यसकारण अश्शूरका राजाले यस्तो आदेश िदएः “ितमीले
सामिरयाबाट केही पूजाहारी ल्याउ। ती पूजाहारीहरूमध्ये एक जनालाई
पठाऊ जसलाई बन्दी बनाएर सामिरया लगेको िथए। त्यो पूजाहारी
जाओस् अिन त्यहीं बसोस। तर त्यस पूजाहारीले मािनसहरूलाई त्यस
देशको देवताको िनयम पढाउन सक्नेछन्।”

28 यसकारण पूजाहारीहरूमध्ये एक जना जसलाई अश्शूरीहरूले
सामिरयाबाट ल्याएका िथए,उनी बेतेलमा बस्न आए। यस पूजाहारीले
मािनसहरूलाई कसरी ितनीहरूले परमप्रभुको सम्मान गनर् ुपछर्  बताए।

29 तर ती सब ैमािनसहरूले आ-आफ्नो देवताहरू बनाए अिन अग्लो
ठाउँहरूमा भएका मिन्दरहरूमा ितनीहरूलाई स्थािपत गर ेजो
सामरीहरूले बनाएका िथए। ती मािनसहरूलाई यस्त ैगर ेजहाँ-जहाँ
ितनीहरू बस्थे। 30 बाबेलका मािनसहरूले झूटा देवता सुक्कोत-बनोत
बनाए। कूतका मािनसहरूले झूटा देवता नेगेल बनाए। हमातका
मािनसहरूले झूटा देवता अशीमा बनाए। 31 अब्बाका मािनसहरूले झूटा
देवता नेभज र ततार्क बनाए अिन सपवेर्का मािनसहरूले आफ्ना झूटा
देवताहरूको सम्मान गनर्का लािग आफ्ना नानीहरू आगोमा जलाए।
झूटा देवताहरू अद्रमेलेक र अनमेलेक िथए।

32 तर ती मािनसहरूले परमप्रभुको पिन आराधना गर।े ितनीहरूले
मािनसहरूबाट अग्ला पूजा स्थलका लािग पूजाहारीहरू रोजे। ती
पूजाहारीहरूले ती पूजा स्थलहरूमा मिन्दरिभत्र मािनसहरूका लािग
बिल िदए। 33 ितनीहरूले परमप्रभुको आदर गर ेतर ितनीहरूले आफ्ना
देवताहरूको पिन सेवा गर।े ती मािनसहरू आफ्ना देवताहरूको सेवा
त्यसरी न ैगदर्थे जसरी ितनीहरू ती देशमा गदर्थे जहाँबाट ितनीहरूलाई
ल्याइयो।

34 आजसम्म ती मािनसहरू त्यसरी बस्छन् जसरी ितनीहरू
अतीतमा बसेका िथए। ितनीहरूले परमप्रभुको डर मान्छन् नत भिक्त नै
गछर्न्। ितनीहरूले िनयमको, िनदेर्शन, व्यवस्था अथवा आदेशहरू जुन
परमप्रभुले याकूबको सन्तानहरूलाई िदएको िथयो पालन गदेर्नन्। 35

परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूसँग एउटा करार गनर् ुभयो। परमप्रभुले
ितनीहरूलाई आदेश िदनुभयो, “ितमीहरूले अरू देवताहरूको आदर
नगर। ितमीहरूले ितनीहरूको पूजा गनर् ु हँुदनै, सेवा गनर् ु हँुदनै अथवा बिल
चढाउनु हँुदनै। 36 तर ितमीहरूले परमप्रभुको अनुशरण गनर् ु पछर् ।
परमप्रभु न ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ जसले ितमीलाई िमश्रबाट बािहर
ल्याउनुभयो। परमप्रभुले ितमीलाई बचाउनका लािग आफ्नो महाशिक्त
प्रयोग गनर् ुभयो। ितमीले परमप्रभुको आराधना गनर् ुपछर्  अिन उहाँका लािग
बिल चढाउनु पछर् । 37 ितमीले िविधहरू, िनयमहरू, उपदेशहरू तथा
आदेश पालन गनर् ु पछर्  जो उहाँले ितम्रो िनिम्त लेख्नुभएको िथयो।
ितमीले यी कुराहरू सधैँ हर समय पालन गनर् ु पछर् । ितमीले अरू
देवताहरूको आदर गनर् ुहँुदनै। 38 ितमीले त्यो करार िबिर्सनु हँुदनै जो
मलेै ितमीहरूिसत गरकेो िथएँ। ितमीले अरू देवताहरूको आदर
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गनर् ुहँुदनै। 39 ितमीले परमप्रभु ितनीहरूको परमेश्वरको मात्र डर मान्नु पछर्
अिन आदर गनर् ुपछर् । तब उहाँले ितमीलाई ितम्रा सब ैशत्रुहरूबाट बचाउनु
हुनेछ।”

40 तर इस्राएलीहरूले सुनेनन्। ितनीहरू त्यही कामहरू गिरनरैहे
जस्तो पिहला गदर्थे। 41 यस प्रकार अिहले अरू राष्ट्रहरू परमप्रभुको
सम्मान गछर्न् तर ितनीहरू आफ्ना देवताका मूिर्तहरूको पिन सेवा
गदर्छन्। ितनका छोरा-छोरी र नाता नाितनीहरू त्यही काम गछर्न जो
उनका पुखार्हरू गदर्थे। ितनीहरू अझ ैपिन ती कामहरू गछर्न्।

िहजिकयाहिहजिकयाह यहयहूूदामादामा आफ्नोआफ्नो शासनशासन शुरूशुरू गछगछर्र्नन््

आहारजका छोरा िहजिकयाह यहूदाका राजा िथए। एलाका
छोरा होशे इस्राएलका राजा हँुदा तेस्रो बषर्मा िहजिकयाहले
शासन गनर् शुरू गर।े 2 िहजिकयाह 25 बषर्का िथए जब

उनले शासन गनर् शुरू गर।े िहजिकयाहले यरूशलेममा 29 बषर् शासन
गर।े उनकी आमा जकयार्हकी छोरीको नाउँ अबी िथयो।

3 िहजिकयाहले ती कामहरू गर ेआफ्ना पुखार् दाऊद जस्त ैजो
परमप्रभुले सही भन्नुभएको िथयो।

4 िहजिकयाहले अल्गा ठाउँहरू भत्काए। उनले स्मारक ढुङ्गाहरू फोरे
अिन अश्तारोत खाँमाहरू ढाले। त्यस समयमा इस्राएलका मािनसहरूले
मोशाद्वारा बनाइएको काँसाको सपर्का लािग धूपबिल जलाउने गदर्थे। यस
काँसको सपर्लाई “नेहुरातान” भिनन्थ्यो िहजिकयाहरूले यस काँसाको
सपर्लाई टुक्रा-टुक्रा पार ेिकनभने मािनसहरूले त्यस सापको पूजा
गिररहेका िथए।

5 िहजिकयाहले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरमािथ िवश्वास गदर्थे।
यहूदाका राजाहरूमा उनी अिघ अथवा पिछ िहजिकयाह जस्तो व्यिक्त
कोही भएन। 6 िहजिकयाह परमप्रभुप्रित साह्रै न ैिवश्वासी िथए। उनले
परमप्रभुको अनुशरण गनर् छोडेनन्। उनले आदेशहरू पालन गर ेजो
परमप्रभुले मोशालाई िदनुभएको िथयो। 7 परमप्रभु िहजिकयाहसँग
हुनुहुन्थ्यो। िहजिकयाह प्रत्येक काममा सफल भए जो उनले गर।े
िहजिकयाह अश्शूरका राजाबाट अलग भए।िहजिकयाहले अश्शूरका

राजाको सेवा गनर् बन्द गर।े 8 िहजिकयाहले गाजासम्म तथा यसको
विरपिर पिलश्तीलीहरूलाई परािजत गर।े उनले सानो देिख ठूलो सबै
पिलश्तीली शहरहरू परािजत गर।े

अश्शूरीहरूअश्शूरीहरू सामिरयासामिरया दखलदखल गछगछर्र्नन््
9 अश्शूरका राजा शल्मनेसेर सामिरयाको िवरोधमा यदु्ध गनर् गए।

उनको सिैनकले शहरलाई घेर ेयो घटना यहूदाका राजा िहजिकयाहको
शासन कालको चौथो बषर्मा भयो।(एलाका छोरा होशे इस्राएलका राजा
भएको सातौं बषर् पिन िथयो।) 10 तेस्रो बषर्को अन्तमा, शल्मनेसेरले
सामिरया कब्जा गर।े उनले सामिरयालाई यहूदाका राजा िहजिकयाहको
छैटौं बषर्मा कब्जा गर।े(यो इस्राएलका राजा होशे भएको नवौं बषर् िथयो।)
11 अश्शूरका राजाले इस्राएलीहरूलाई बन्दी बनाएर अश्शूर लगे। उनले
ितनीहरूलाई हाबीर (गोजान नदी) िकनारमा हलह र मादीमा बसाए। 12

यस्तो घटना भयो िकनभने इस्राएलीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको
अनुशरण गरनेन्। ितनीहरूले परमप्रभुको करारलाई मानेनन्। ितनीहरूले
ती सब ैकुराहरू माननेन् जो परमप्रभुका सेवक मोशाले आदेश िदएका
िथए। इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुको करार नसुने जस्तो गर ेन त
ती कामहरू गर ेकरारमा उनीहरूलाई गनर् भिनएको िथयो।

अश्शूरअश्शूर यहयहूूदालाईदालाई िलनिलन तयारतयार हहुुन्छन्छ
13 िहजिकयाहको शासनकालको 14औ ंबषर्मा अश्शूरका राजा

सनहेरीब यहूदाका सब ैशिक्तशाली शहरहरूको िवरोधमा यदु्ध गनर् गए।
सनहेरीबले ती सब ैशहरहरू िजते। 14 तब यहूदाका राजा िहजिकयाहले
अश्शूरका राजालाई लाकीशमा एउटा सन्देश पठाए। िहजिकयाहले भने,
“मलेै भूल गरकेो छु। मलाई एकै्ल छोिडदेऊ। तब ितमीले मागेको जे पिन
ितनर् तयार हुनेछु।”
तब अश्शूरका राजाले यहूदाका राजा िहजिकयाहलाई 300 तोडा

भन्दा बढी चाँदी तथा 30 तोडा भन्दा बढी सुन ितनर् ु भने। 15

िहजिकयाहले परमप्रभुको मिन्दर अिन राजाको खजानामा भएको चाँदी

िदए। 16 त्यस समयमा िहजिकयाहले परमप्रभुको मिन्दरको ढोकाहरू र
चौखटहरूमा लगाइएका सुन उप्काए। राजा िहजिकयाहले न ैती
ढोकाहरू र चौखटहरूमा सुन जोड्ने काम गरकेा िथए। िहजिकयाहले ती
सुन अश्शूरका राजालाई िदए।

अश्शूरकाअश्शूरका राजाराजा मािनसहरूमािनसहरू यरूशलयरूशलेेमम पठाउपठाउँँछन्छन्

17 अश्शूरका राजाले आफ्ना अत्यन्त महत्वपूणर् तीनजना
सेनापितहरू िवशाल सेनासँग ैराजा िहजिकयाहकहाँ यरूशलेम पठाए। ती
मािनसहरू लाकीशबाट िंहडे अिन यरूशलेम पुगे। ितनीहरू मािथल्लो
पोखिरको छेऊको कुलो निजक उिभए। मािथल्लो पोखरी धोबीको खेत
जाने बाटोमा िथयो। 18 यी मािनसहरूले राजालाई बोलाए।
िहिल्कयाहका छोरा एल्याकीम (एल्याकीम राजाको महलको हेरचाह
गदैर्थे।) शेब्ना (मुख्य सिचब) र आसापका छोरा योआ (अिभलेखापाल)
ितनीहरूसँग भेट गनर् बािहर आए।

19 सेनापितहरूमध्ये एक जनाले उनीहरूलाई भने, “अश्शूका राजा,
महाराजले जे भनेका छन्, िहजिकयाहलाई भनः
‘ितमी केमािथ िवश्वास गदर्छौ? 20 ितम्रा वचनहरू अथर्हीन छन्। ितमी
भन्छौ, “यदु्धमा मलाई सघाउन ितमीसँग पयार्प्त सल्लाह र शिक्त छ।” तर
ितमीलाई कसले िवश्वास गछर्  िकनभने ितमीले मेरो िनयमको उल्लंघन
गरकेा छौ। 21 ितमी भाँिच्चएको बेतको लौरोको मद्दत िंलद ैछौ। यो िंहड्ने
लौरो िमश्र हो। यिद कोही मािनस यस लौरोको मद्दत िलन्छ भने यो
भाँिचन्छ र हातउँदो गएर घाइते बनाउँछ। िमश्रका राजा त्यस्त ैहुन ती
मािनसहरूका लािग जो उनलाई िवश्वास गछर्न्। 22 हुन सक्छ ितमी भन्ने
छौ, “हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरमािथ िवश्वास गदर्छौ।” तर म जान्दछु
िहजिकयाहले अग्ला ठाउँहरू र वेदीहरू हटाए जहाँ मािनसहरू
परमप्रभुको आराधना गदर्थे हटाए। अिन िहजिकयाहले यहूदा र
यरूशलेमका मािनसहरूलाई भने, “ितमीहरूले यहाँ यरूशलेममा वेदीको
अिघ मात्र आराधना गनेर् छौ।”
23 ‘अब अश्शूरका राजा, हाम्रा मािलकसँग सम्झौता गर। म वचन िदन्छु,
यिद ितमीले सवार गनेर्हरू भेटाउन सक्छौ भने म ितमीलाई 2,000
घोडाहरू िदनेछु। 24 ितमी मेरा मािलकका अिधकारीहरूमध्ये तल्लो
स्तरका एक जना अिधकारीलाई परास्त गनर् सक्ने छैनौ। ितमी रथ र
घोडाका सिैनकहरूका लािग िमश्रमािथ भर पछौर्।
25 ‘म परमप्रभुको आदेश िबना यरूशलेमलाई नष्टपानर् आएको होइन।
परमप्रभुले मलाई भन्नुभएको छ “यस देशको िवरोधमा जाऊ अिन
यसलाई नष्टपार।”’”

26 तब िहिल्कयाहका छोरा एल्याकीम, शेब्ना र योआले सेनापितलाई
भने, “कृपया हामीसँग अरामी भाषामा कुरा गर। हामी त्यो भाषा बुझ्छौं।
यहूदाको भाषामा हामीसँग कुरा नगर िकनभने पखार्लमािथ उिभएका
मािनसहरूले सुन्ने छन्।”

27 तर सेनापितले ितनीहरूलाई भने, “मेरो मािलकले मलाई ितमी र
ितम्रा राजासँग बोल्न मात्र पठाउनुभएको छैन। म अरू मािनसहरूसँग
पिन कुरा गनेर्छु जो पखार्लमा बिसरहेका छन्। ितनीहरूले ितनीहरूको
मल-मूत्र ितमीहरूसँग ैन ैखाने अिन िपउने छन्।”

28 तब सेनापित जोरिसत िहब्रू भाषामा कराएर भने,
“महाराजािधराज, अश्शूरका राजाबाट यो सन्देश सुन। 29 राजा
भन्दछन्, ‘िहजिकयाहलाई मूखर् बनाउन नदेऊ। उनले ितमीलाई मेरो
शिक्तबाट बचाउन सक्दनैन्। 30 िहजिकयाहले परमप्रभुप्रित ितमीहरू
िवश्वास गनेर् बनाउन नसकोस्।’ िहजिकयाह भन्दछन्, ‘परमप्रभुले
हामीलाई बचाउनु हुनेछ! अश्शूरकाले राजा यस शहरलाई परास्त गनेर्
छैनन्!’ 31 तर िहजिकयाहका कुरा नसुन! अश्शूरका राजा यस्तो
भन्दछन्:
‘मिसत शािन्त सिन्ध गर अिन मसँग िमल। तब ितमीहरूमध्ये प्रत्येकले
आफ्नो आइफल, आफ्न ैअञं्जीर फल अिन आफ्न ैकपको पानी खान
सक्ने छौ। 32 ितमीहरू यस्तो तबसम्म गनर् सक्ने छौ जबसम्म म आएर
ितमीहरू टाढा आफ्नो देशमा िलएर जान्न। यो ठाउँ अन्न र नयाँ दाखरस,
गहँु र अङुं्गर र अडंीर, महको देश हो। तब ितमीहरू बाँच्ने छौ, मदैर्नौ। तर
िहजिकयाहका कुरा नसुन। उनी ितमीहरूको मन बदली गनर् चाहन्छन्।
उनी भन्दछैन्। “परमप्रभुले हामीलाई बचाउनु हुनेछ।” 33 के अकैर्

2 राजा 17:39 261 2 राजा 18:33
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राष्ट्रका देवताहरूमध्ये कसलेै अश्शूरका राजाबाट उनको देशलाई
बचाउन सक्यो? सकेन! 34 हमात र अपादर्का देवताहरू कहाँ छन?
सपवमै, हेना र इव्वाका देवताहरू कहाँ छन्? के ितनीहरूले मबाट
सामिरयालाई बचाउन सके? 35 सकेनन् के अरू देशका देवताहरू मध्ये
कसलेै आफ्नो देश मबाट बचाउन सके? सकेनन् के परमप्रभुले मबाट
यरूशलेमलाई बचाउन सक्नुहुन्छ? सक्दनैन्।’”

36 तर मािनसहरू बोलेका िथएनन्। ितनीहरूले सेनापितलाई एक
शब्द पिन भनेनन् िकनभने राजा िहजिकयाहले ितनीहरूलाई आदेश
िदएका िथए। उनले भने, “उनलाई केही नभन।”

37 िहिल्कयाहका छोरा एल्याकीम (एल्याकीम राजाको दरबारको
अिधकारी िथए) शेब्ना (सेबाका मुख्य सिचब) र आसापका छोरा योआ
(अिभलेखापाल) िहजिकयाहसमक्ष आए। ितनीहरूको लुगा च्याितएको
िथयो र ितनीहरू दःुखी भएको बुिझन्थ्यो। ितनीहरूले िहजिकयाहलाई
सब ैकुरा भने जो अश्शूरका सेनापितले भनेका िथए।

िहजिकयाहिहजिकयाह अगमवक्ताअगमवक्ता यशयशैयैाहिसतयाहिसत ककुुरारा गछगछर्र्नन््

राजा िहजिकयाहले ती कुराहरू सुने अिन आफू दःुखी र
िचिन्तत देखाउनका लािग उनले आफ्नो लुगा च्याते।
त्यसपिछ ितनी परमप्रभुको मिन्दरिभत्र पसे।

2 िहजिकयाहले एल्याकीम (एल्याकीम राजाको दरबारको अिधकारी
िथए) शेब्ना (सेबाका मुख्य सिचब) अिन पूजाहारीहरूमध्ये बुढा
पाकालाई आमोसका छोरालाई अगमवक्ता यशयैाहकहाँ पठाए। ितनीले
फाटेको लुगा लगाए जसले ितनीहरू दःुखी र उदास भएको देखाँउथ्यो।
3 राजाबाट ितनीहरू यो समाचार लगेर गए, “आजको िदन हाम्रा िनिम्त
कष्टको िदन छ, ‘ितरस्कार र िनन्दा को िदन! बालक जन्माउँदा बल
नभएकी स्त्री झैं हामी भएका छौं। 4 सेनापितका मािलक अश्शूरा राजाले
उनलाई िजिवत परमप्रभुको िवषयमा नराम्रा कुराहरू भन्न पठाएका छन्।
हुन सक्छ, परमेश्वरले ती सब ैकुराहरू सुन्नु हुन्छ। परमप्रभुले शत्रुलाई
सजाय िदनुहुनेछ यसकारण ती मािनसहरूका लािग प्राथर्ना गिर िदनुहोस्
जो अझ ैिजउँद ैरहेका छन्।’”

5 राजा िहजिकयाहका अिधकारीहरू यशयैाहकहाँ गए। 6 यशयैाहले
ितनीहरूलाई भने, “ितम्रो मािलक िहजिकयाहलाई यो सन्देश देऊः
‘परमप्रभु भन्नुहुन्छः अश्शूरका राजाका अिधकारीहरूले मेरो बारमेा गरकेा
कुराहरूका लािग डर मान्नु पदैर्न। 7 म उसमा आत्मा समावेश गराउँदछुै।
उनले खतराको संदेस सुन्ने छन्। त्यसपिछ उनी आफ्नो देशितर फिर्कए
र भाग्ने छन्। अिन म उनलाई उनको देशमा तरवारले िछनाउनेछु।’”

अश्शूरकाअश्शूरका राजाराजा िहजिकयाहलाईिहजिकयाहलाई फफेेिरिर चचेेताउनीताउनी िदन्छन्िदन्छन्

8 सेनापितले सुने अश्शूरका राजा लाकीशबाट िंहडे। यसकारण
सेनापितले आफ्ना राजालाई िलब्नाको िवरूद्धमा लडाइँ गदैर् गरकेो पाए।
9 अश्शूरका राजाले कूशका ितहार्काको िवषयमा एउटा कुखबर सुने।
खबर िथयो, “ितहार्का ितम्रो िवरोधमा लडाइँ गनर् आएको छ।”
यसकारण अश्शूरका राजाले िहजिकयाहकहाँ फेरी राजदतू पठाए।

अश्शूरका राजाले ती राजदतूहरूलाई एउटा सन्देश िदनु भनी पठाए।
उनले यी कुराहरू भनेः 10 “यहूदाका राजा िहजिकयाह यो भन, परमेश्वर
जसमािथ ितमीले भरोसा गछौर्:
‘ितमीलाई धोका िदन्छ उसलाई यो गनर् नदेऊ उसले भन्छ अश्शूरका
राजाले यरूशलेमलाई परािजत गनेर् छैनन्। 11 ितमीले ती सब ैघट्नाहरू
सुनेका छौ जो अश्शूरका राजाले अरू सब ैदेशहरूिसत गरकेा िथए।
हामीले ितनीहरूलाई पूणर्तः नष्ट गयौर् के ितमी बाच्ने छौ? अँहँ! 12 ती
देशहरूका देवताहरूले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाएनन्। मेरा
पुखार्हरूले ितनीहरू सबलैाई शेषपार।े ितनीहरूले गोजान, हारान, रसेेप
र तलस्सारमा बेत-एदेनका मािनसहरूलाई खत्तम गर।े 13 हमातका
राजा कहाँ छन्? अपार्दका राजा? रूपवमै शहरका राजा? हेना अिन
इव्वाका राजा? ितनीहरू सब ैन ैखतम भए।’”

िहजिकयाहिहजिकयाह परमपरमेेश्वरिसतश्वरिसत प्राथप्राथर्र्नाना गछगछर्र्नन््
14 िहजिकयाहले राजदतूहरूबाट पत्र िलए अिन ितनीहरूलाई पढे।

तब िहजिकयाह मािथ परमप्रभुको मिन्दरमा गए अिन ितनले परमप्रभुको

सामु पत्रहरू िंफजाए। 15 िहजिकयाहले परमेश्वरको सामुन्ने प्राथर्ना गरे
अिन भने, “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर,त्यो परमेश्वर जो करूब
स्वगर्दतूमाझ राजा जस्तो बस्नुभएको छ। तपाई परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाई
मात्रै धतीर्का सब ैराज्यहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईलें न ैस्वगर्हरू र
पृथ्वी बनाउनु भयो। 16 हे परमप्रभु, कृपया मेरो कुरा सुिनिदनु होस्।
परमप्रभु, मेरो आँखा खोिल िदनु होस् अिन यो पत्र हेनर् ु होस् र शब्दहरू
सन्नुहोस जो सनहेरीबले जीिवत परमेश्वरको अपमान गनर्का लािग
पठाएका छन्। 17 हे परमप्रभु, यो सत्य हो। अश्शूरका राजाहरूले ती
सब ैराष्ट्रहरूलाई खत्तम पार।े 18 ितनीहरूले ती राष्ट्रहरूका
देवताहरूलाई आगोमा फ्याँके। तर ती साँच्चैका देवताहरू िथएनन्। ती
केवल काठ र ढुङ्गाका मूिर्तहरू िथए। जसलाई मािनसहरूले बनाएका
िथए। त्यस ैकारणले गदार् अश्शूरका राजाहरूले ितनीहरूलाई खत्तम
पानर् सके। 19 यसथर् अब, हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, हामीलाई अश्शूरका
राजाबाट बचाउनुहोस्। तब धतीर्का सब ैराज्यहरूले जान्ने छन, तपाई ं
परमप्रभु मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ।”

20 आमोसका छोरा यशयैाहले िहजिकयाहलाई यो सन्देश पठाए।
उनले भने, “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ: ितमीहरूले म िसत
अश्शूरका राजा सनहेिरबको िवषयमा प्राथर्ना गयौर्। मलेै ितमीहरूको
प्राथर्ना सुनेको छु।

21 “सनहेरीबको िवषयमा परमप्रभुको सन्देश यो छ:
‘िसयोनकी कुमारी छोरी सोिच्छन् ितमी महत्वपूणर् छौ।
उनी ितम्रो हाँसो उडाउँिछन्।
यरूशलेमकी छोरी ितम्रो पीठ्यूँपिछ आफ्नो टाउको हल्लाउँिछन्।

22 तर कसले ितम्रो अपमान गयोर् र हाँसो गयोर्?
ितमीले कसको िवरूद्धमा कुरा गयौर्?
ितमी इस्राएलको पिवत्रताको िवरूद्धमा िथयौ।
ितमीले घमण्ड साथ व्यवहार गयौर्?

23 ितमीले आफ्ना राजदतूहरू पठायौ परमप्रभुको अपमान गनर् ितमीले
भन्यौ,

“म सँग ैधेर ैमेरा रथहरू िलई अग्ला पहाडमा आएँ।
म लबानोनको िभत्रसम्म आएँ मलेै लबानोनका अग्ला देवदार रूखहरू
असल सल्लाका रूखहरू ढालें।
म लबानोनको अग्लो भागमािथ गएँ लहलहाउँदो बनमा पसें।

24 मलेै कुवा खनें र अन्जान ठाउँहरूको पानी िपएँ।
मेरो खटु्टाको पतैालाले मलेै,
िमश्र देशका खोलाहरू सुकाइिदएँ।”

25 त्यो ितमीलाई भनेकै हो तर के ितमीले सुनेनौ परमेश्वरले के
भन्नुभयो?
मलेै धेर ैअिघ यो योजना गरें
प्राचीनकाल देिख न ैमलेै यो योजना गर।े
अिन अब, मलेै यो हुन िदएको छु।
मलेै ितमीलाई सुदृढ शहरहरू भत्काउन िदएँ
अिन ितनीहरूलाई चट्टानको थुप्रो बनाएँ।

26 शहरका मािनसहरूमा शिक्त िथएन।
मािनसहरू डराएका अिन अल्लमल परकेा िथए।
ितनीहरू खेतका रूखपात र घाँस जस्ता झनेर् भए।
ितनीहरू घरका छानामा
उिम्रएका घाँस जस्त ैन ैभए
अग्लो हुनु अिघ न ैमनेर्।

27 म जान्दछु ितमी किहले बस्छौ
म जान्दछु ितमी किहले लडाई ँगनर् जान्छौ
अिन किहले ितमी घर फिर्कन्छौ।
अिन म जान्दछु
किहले ितमी ममािथ िरसाएको हुन्छौ।
28 पकै्क ितमी मसँग िरसाएका िथयौ।
मलेै ितम्रा अिभमानी अपमानका कुराहरू सुने।
यसथर् म ितम्रो नाकमा बल्छी ठोक्छु
र म ितम्रो मुखमा मेरो लगाम लगाउँछु।
तब म ितमीलाई चारिैतर घुमाउनेछु
र ितमी आएकै बाटो भएर ितमीलाई लजैानेछु।’”

2 राजा 18:34 262 2 राजा 19:28
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िहजिकयाहलाईिहजिकयाहलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको ससंनं्दन्देेशश
29 “यो न ैिचन्ह हुनेछ, जसले सािबत गछर्  म ितमीलाई सहायता

गनेर्छु। यस बषर् ितमी यस्तो अन्न खाने छौ जुन आफै उिम्रनेछ। अकोर् बषर्,
ितमी यस्तो अन्न खानेछौ जुन बीउबाट प्राकृितक रूपमा बािहर िनस्केको
हुनेछ। तर तेस्रो बषर्मा ितमीले आफैले रोपेको बीउबाट फलेको अन्न
चलाउनेछौ। ितमीले दाखको बारी लगाउने छौ र त्यसबाट दाख
खानेछौ। 30 यहूदाका पिरवारबाट छुिट्टएका अिन छोिडएका मािनसहरू
फेरी मौलाउन शुरू गनेर्छन्। 31 िकनभने केही मािनसहरू बाँचेका
हुनेछन्। ितनीहरू यरूशलेमबाट बािहर िनस्केर जानेछन्। जो मािनसहरू
बाँचेका हुन्छन् ती सब ैिसयोन डाँडाबाट बािहर िनस्केर जानेछन्।
परमप्रभुको जोशले यो काम हुनेछा।

32 “यसकारण परमप्रभु अश्शूरका राजाको बारमेा यस्तो भन्नुहुन्छः
‘ऊ यस शहरमा आउने छैन।
ऊ यस शहरमा एउटा पिन तीर चलाउँनेछैन।
ऊ यस शहरमा आफ्नो ढाल ल्याउने छैन।
ऊ फोहोर माटो को थुप्रो बनाउने छैन यस शहरका िभन्ताहरूमािथ

आक्रमण गनेर्छैन।
33 ऊ जुन बाटो आउँछ त्यही बाटो फिर्कनेछ,
ऊ यस शहरमा आउने छैन।
परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ,
34 म यस शहरको रक्षा गनेर्छु अिन यसलाई बचाउँने छु
म यस्तो आफ्न ैलािग गनेर्छु अिन मेरा सेवक दाऊदका लािग गनेर्छु।’”

अश्शूरकोअश्शूरको ससेेनाना नष्टनष्ट गिरन्छगिरन्छ

35 त्यस राती परमप्रभुका स्वगर्दतू बािहर िनिस्कए अिन अश्शूरको
िशिबरका 1,85,000 मािनसहरू मार।े जब मािनसहरू िबहान उठे,
ितनीहरूले सब ैलाशहरू देखे।

36 यसकारण अश्शूरका राजा सनहेरीबले त्यो ठाउँ छोडे अिन नीनवे
फिर्कए जहाँ ितनी बस्ने गदर्थे। 37 एकिदन सनहेरीब िनसोकका
मिन्दरमा आफ्नो देवताको पूजा गिररहेका िथए। उसका छोराहरू
अद्रमेलेक र शरसेेरले उनलाई तरवारले काटेर मार।े त्यसपिछ अद्रमेलेक
र शरसेेर भागेर अरारात प्रदेशमा गए। अिन सनहेरीबका छोरा
एसरहद्दोन उनीपिछ नयाँ राजा भए।

िहजिकयाहिहजिकयाह बीरामीबीरामी मरणासनमामरणासनमा

त्यस समयमा िहजिकयाह िबरामी भए र मरणासनमा िथए।
आमोसका छोरा अगमवक्ता यशयैाले िहजिकयाहसँग भेट
गर।े यशयैाहले िहजिकयाहलाई भने, “परमप्रभु भन्नुहुन्छ,

‘आफ्नो पिरवारको सदस्यहरूलाई अिन्तम िनदेर्शन देऊ िकनभने ितमी
मनेर्छौ, ितमी बाँच्ने छैनौ।’”

2 िहजिकयाहले आफ्नो अनुहार िभत्ताितर फकार्ए। उनले
परमप्रभुलाई प्राथर्ना गर ेअिन भने, 3 “परमप्रभु, स्मरण गनर् ुहोस् मलेै
आफ्नो हृदयकासाथ तपाईकंो सेवा गरें। मलेै त्यही काम गर ेजो तपाईलें
सही भन्नुभएको िथयो।” त्यसपिछ िहजिकयाह जोरिसत रून थाले।

4 यशयैाहले माझको आँगन नाघ्न अिघ परमप्रभुको संन्देश सुने।
परमप्रभुले भन्नुभयो, 5 “फकर्  अिन मेरा मािनसहरूका अगुवा
िहजिकयाहलाई भन। उनलाई भन, ‘परमप्रभु ितम्रा पुखार् दाऊदका,
परमेश्वर भन्नुहुन्छ मलेै ितम्रो प्राथर्ना सुनेको छु अिन मलेै ितम्रो आँसू
देखेको छु। यसथर् म ितमीलाई िनको पानेर्छु। तेस्रो िदन, ितमी
परमप्रभुको मिन्दरमा जानेछौ। 6 अिन म ितम्रो जीवनमा 15 बषर् आयु
थप्नेछु। म ितमी र यस शहरलाई अश्शूरका राजाको शिक्तबाट रक्षा
गनेर्छु। म यस शहरको रक्षा गनेर्छु। म यो सब ैमेर ैलािग गनेर्छु िकनभने
मेरो सेवक दाऊदलाई वचन िदएको िथएँ।’”

7 तब यशयैाहले भने, “नेभाराको लेप बनाऊ अिन दखेुको ठाउँमा
लगाउ।”
यस कारण ितनीहरूले नेभाराको लेप बनाए अिन त्यसलाई

िहजिकयाको दखेुको ठाउँमा लगाए। तब िहजिकयाह िनको भए।

8 िहजिकयाहले यशयैाहलाई भने, “परमप्रभुले मलाई िनको पानर् ुहुनेछ
त्यसको संकेत के हुनेछ अिन मलेै तेस्रो िदन मािथ परमप्रभुको मिन्दरमा
जानु पनेर्छ?”

9 यशयैाहले भने, “ितमी के चाहन्छौ? के छायाँ अगाडी दश पाइला
अथवा पछाडी दश पाइला जाओस्? परमप्रभुबाट ितम्रो लािग संकेत यही
हो जसले यो बताउँछ परमप्रभुले त्यो काम गनर् ुहुनेछ जो उहाँले गछुर्
भन्नुभएको िथयो।”

10 िहजिकयाहले उत्तर िदए, “छायाँका लािग तलितर दश पाइल जानु
सिजलो काम हो। होइन, छायाँलाई दश पाइला पिछ जानु देऊ।”

11 तब यशयैाले परमप्रभुिसत प्राथर्ना गर ेर परमप्रभुले आहाजको
खिुड्कलोको छाँया दश पाइला पिछ सािर िदनुभयो। यो दश पाइला
पिहलेको स्थानबाट सरकेो िथयो।

िहजिकयाहिहजिकयाह अिनअिन बाबबाबेेलकोलको मािनसहरूमािनसहरू

12 त्यस समयमा बलदानका छोरा बरोदक बलदान बाबेलका राजा
िथए। उनले पत्रहरू र एउटा उपहार िहजिकयाहका लािग पठाए। बरोदक
बलदानले यस्तो यसकारण गर ेिकनभने उनले सुनेका िथए िहजिकयाह
िबरामी भएका छन्। 13 िहजिकयाहले बाबेलबाट आएका मािनसहरूको
स्वागत गर ेर ितनीहरूलाई आफ्नो घरमा भएका सब ैबहूमुल्य चीजहरू
देखाए। उनले ितनीहरूलाई आफ्नो भन्डारमा भएको चाँदी, सुन,
मसाला, बहूमुल्य सुगिन्धत तेल, हितयारहरू र सब ैथोक देखाइिदए।
िहजिकयाहको महल र सम्पूणर् राज्यमा नदेखाएको कुन ैपिन थोक रहेन।

14 तब अगमवक्ता यशयैाह राजा िहजिकयाहसमक्ष आए अिन उनलाई
सोधे, “यी मािनसहरूले के भने? ियनीहरू कहाँबाट आएका हुन?”
िहजिकयाहले भने, “ितनीहरू टाढाको देश बाबेलबाट आएका हुन।”
15 यशयैाहले भने, “ितनीहरूले ितम्रो महलमा के देखे?”
िहजिकयाहले उत्तर िदए, “ितनीहरूले मेरो महलमा प्रत्येक चीज नै

देखे। मेरो भन्डार कुन ैयस्तो चीज छैन जसलाई मलेै ितनीहरूलाई
देखाँईनं।”

16 तब यशयैाहले िहजिकयाहलाई भने, “परमप्रभुबाट यो सन्देश सुन।
17 समय आउँद ैछ जब ितम्रो महलका सब ैचीजहरू र ितम्रा िपता-
पुखार्हरूले थुपारकेा सब ैचीजहरू बाबेलमा लिगनेछन्। केही पिन छोिडने
छैन। परमप्रभु यस्तो भन्नुहुन्छ। 18 बाबलीहरूले ितम्रो छोराहरूलाई
लग्नेछन्। अिन ितम्रा छोराहरू बाबेलका राजाको महलमा नपंुसक
हुनेछन्।”

19 तब िहजिकयाहले यशयैाहलाई भने, “परमप्रभुको यो सन्देश राम्रो
छ।” (िहजिकयाहले यस्तो पिन भने, “त्यो राम्रो हो यिद मेरो जीवन
कालमा साँच्चो शािन्त हुनेछ।”)

20 सब ैमहान कामहरू जो िहजिकयाहले गर ेजसमा तलाऊ काम र
शहरमा पानी ल्याउन कूलोहरू बनाउने काम छन् सबको िवषयमा
यहूदाका राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। 21

िहजिकयाहको मृत्यभुयो अिन उनलाई उनका िपता-पुखार्हरूसँगै
गािडयो। अिन िहजिकयाहको छोरा मनश्शे उनीपिछ नयाँ राजा भए।

मनश्शमनश्शेे यहयहूूदामादामा ककुुशासनशासन शुरूशुरू गछगछर्र्नन््

मनश्शे बाह्र बषर्का िथए जब उनले शासन शुरू गर।े उनले
यरूशलेममा 55 बषर् शासन गर।े उनको आमाको नाउँ
हेप्सीबा िथयो।

2 मनश्शेले ती कामहरू गर ेजसलाई परमप्रभुले नराम्रो भन्नुभएको
िथयो। मनश्शेले अरू मािनसहरूले गर ेजस्त ैडरलाग्दा कामहरू गर।े
(अिन परमप्रभुले ती राष्ट्रहरूलाई आफ्ना देश छोड्नु वाध्य गराउनुभयो
जब इस्राएलीहरू आए।) 3 मनश्शेले अग्लाठाउँहरू फेिर बनाए जसलाई
उनका िपताले भत्काएका िथए। मनश्शेले बालका लािग वेदीहरू पिन
बनाए अिन अशेरा खाँबो िनमार्ण गर ेजसरी इस्राएलका राजाले गरकेा
िथए। मनश्शेले आकाशका ताराहरूको पूजा गर ेअिन सेवा गर।े 4

मनश्शेले परमप्रभुको मिन्दरमा असत्य देवताहरूको पूजा गनर् वेदीहरू
बनाए। (यो त्यही ठाउँ हो जसको बारमेा परमप्रभु बोल्नु हुन्थ्यो जब
उहाँले भन्नुभयो, “म मेरो नाउँ यरूशलेममा राख्नेछु।”) 5 मनश्शेले
परमप्रभुको मिन्दरको दइुवटा आँगनमा अकाशका ताराहरूका लािग

2 राजा 19:29 263 2 राजा 21:5
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वेदीहरू बनाए। 6 मनश्शेले आफ्नो छोराको बिल िदए अिन यसलाई
वेदीमािथ जलाए। मनश्शेले भिवष्य जान्नकालािग धेर ैतरीकाहरू प्रयोग
गर।े उनले भूत-प्रेत र िपशाचहरूसँग समपर्क राख्ने मािनसहरू अिन
ततं्र-मतं्रगनेर्हरूलाई भेटे।
मनश्शेले ित कामहरू बिढभन्दा बढी गर ेजसलाई परमप्रभुले नराम्रो

भन्नुभएको िथयो। यसले परमप्रभुलाई रीस उठायो। 7 मनश्शेले
अश्तारोत देवीको मूिर्त बनाए। उनले मूिर्तलाई मिन्दरमा स्थािपत गर।े
परमप्रभुले दाऊद दाऊदका छोरा सुलेमानलाई यस मिन्दरको िवषयमा
भन्नुभएको िथयो, “इस्राएलका सब ैशहरहरूमध्ये मलेै यरूशलेमलाई
चुनेको िथएँ। म यरूशलेमको मिन्दरमा आफ्नो नाउँ सदाका लािग
राख्नेछु। 8 म इस्राएलका मािनसहरूलाई किहल्य ैपिन भूिम छोड्न
वाध्य गराउने छैन जुन मलेै उनका िपता-पुखार्हरूलाई िदएको िथएँ। म
मािनसहरूलाई ितनीहरूको आफ्नो देशमा बस्न िदनेछु यिद ितनीहरू
मलेै िदएको आदेशहरू पालन गछर्न् र मेरो सेवक मोशाले िदएको िशक्षा
पालन गछर्न्।” 9 तर मािनसहरूले परमेश्वरको कुरा सुनेनन्। मनश्शेले
इस्राएली आउन अिघ कनानमा बस्ने सब ैराष्ट्रहरूले गरकेो भन्दा बढी
दषु्कमर् गर।े अिन परमप्रभुले ती राष्ट्रहरूलाई खत्तम पानर् ुभयो जब
इस्राएलका मािनसहरू त्यो भूिममा आए।

10 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नको लािग आफ्ना सेवक
अगमवक्ताहरूलाई प्रयोग गनर् ुभयोः 11 “यहूदाका राजा मनश्शेले उनी
अिघका एमोरीहरूले भन्दा बढी घृिणत र दषु्कमर् गर।े मनश्शेले देवी
देवताका मूिर्तहरूले गदार् यहूदालाई पिन पाप गनर् लगाए। 12 यसथर्
इस्राएलका परमप्रभु भन्नुहुन्छ सुन, ‘म यरूशलेम र यहूदामा धेर ैसङ्कट
ल्याउनेछु जसले यस िवषयमा सुन्नेहरू छक्क पनेर्छ। 13 म सामिरयाको
नाप्ने सीमा रखेा र आहाबको पिरवारलाई नाप्ने साहुल यरूशलेमसम्म
िफजाउनेछु। एउटा मािनसले थाल माझ्छ र यसलाई घोप्टाउँछ। त्यत ैम
यरूशलेमलाई गिरिदनेछु। 14 तर म मेरो बाँकी मिनसहरूलाई छोड्नेछु।
म ितनीहरूलाई ितनीहरूका शत्रुद्वारा परािजत गराउँने छु। ितनीहरूका
शत्रुहरूले ितनीहरूलाई बन्दी बनाउनेछन्। ितनीहरू सिैनकहरूले
यदु्धको बेलामा पाउने बहुमूल्य चीजहरू जस्त ैहुनेछन्। 15 म यस्तो
गनेर्छु िकनभने मेरा मािनसहरूले मलेै गल्ती हो भनेको काम गर।े
ितनीहरूले मलाई रीस उठाउने काम िमश्रबाट ितनीहरूका िपता-
पुखार्हरू िनस्केको िदनदेिख गरकेा छन्। 16 अिन मनश्शेले धेर ैिनदोर्ष
मािनसहरूलाई मार।े उनले यरूशलेममा एक छेऊदेिख अकोर् छेउसम्म
रगतले भर ेअिन ती सब ैपाप कामहरूको अितिरक्त छन् जसले
यहूदालाई पाप काम गनर् लगाए। मनश्शेले यहूदालाई ती कामहरू गनर्
लगाए जसलाई परमप्रभुले नराम्रो भन्नु भएको िथयो।’”

17 सब ैकामहरू जो मनश्शेले गर ेजसमा उनले गरकेो पाप कामहरू
पिन छ जसको िवषयमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा
लेिखएको छ। 18 मनश्शेको मृत्य ुभयो अिन उनलाई उनका
पुखार्हरूसँग ैगािडयो। मनश्शेलेलाई उनको महलको बगैंचामा गािडयो।
यसलाई, “उज्जाको बगैंचा” भिनन्थ्यो। मनश्शेका छोरा आमोन उनीपिछ
नयाँ राजा भए।

आमोनकोआमोनको छोटोछोटो शासनशासन

19 आमोन 22 बषर्का िथए जब उनले शासन शुरू गर।े उनले
यरूशलेममा दइु बषर् शासन गर।े उनको आमाको नाउँ मशूलेमेत िथयो
जो योत्बाका हारूसकी छोरी िथइन्।

20 आमोनले आफ्ना िपता मनश्शे जस्त ैती कामहरू गर ेजसलाई
परमप्रभुले नराम्रो भन्नुभएको िथयो। 21 आमोनले आफ्ना िपता जस्तै
जीवन यापन गर।े आमोनले ती देवमूतीर्हरूको पूजा र सेवा गर ेजसलाई
उनका िपताले गरकेा िथए। 22 आमोनले आफ्ना पुखार्हरूका परमप्रभु,
परमेश्वरलाई त्यागे अिन परमप्रभुले चाहे जस्तो जीवन यापन गरनेन्।

23 आमोनका सेवकहरूले उनको िवरोधमा षड्यन्त्र गर ेअिन उनको
आफ्नो महलमा न ैउनको हत्या गर।े 24 साधारण मािनसहरूले ती सबै
अिधकारीहरूको हत्या गर ेजसले राजा आमोनको िवरोधमा षड्यन्त्र
गरकेा िथए। त्यसपिछ मािनसहरूले आमोनका छोरा योिशयाहलाई
उनीपिछ नयाँ राजा बनाए।

25 आमोनले गरकेो अरू कामहरूको िवषयमा यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। 26 आमोनलाई उज्जाका बगैंचामा
उनको िचहानमा गािडयो। आमोनका छोरा योिशयाह नयाँ राजा भए।

योिशयाहयोिशयाह यहयहूूदामादामा आफ्नोआफ्नो शासनशासन शुरूशुरू गछगछर्र्नन््

योिशयाह आठ बषर्का िथए जब उनले शासन शुरू गर।े
उनले यरूशलेममा 33 बषर् शासन गर।े उनको आमाको नाउँ
यदीदा िथयो जो बोसकतका अदायाकी छोरी िथइन। 2

योिशयाहले ती कामहरू गर ेजसलाई परमप्रभुले सही भन्नुभएको िथयो।
योिशयाहले आफ्ना पुखार् दाऊद जस्त ैपरमेश्वरकोको अनुMरण गर।े
योिशयाहले परमेश्वरको वचनको पालन गर ेउनले त्यही गर ेजो परमेश्वरले
चाहाँनु भएको िथयो।

योिशयाहयोिशयाह मिन्दरकोमिन्दरको ममममर्र्तत गनगनेर्ेर् आदआदेेशश िदन्छन्िदन्छन्

3 योिशयाह राजा भएको अठारह्रौं बषर्मा, उनले मशुल्लामका छोरा
जाित असल्याहको छोरा, शापानलाई सिचव बनाएर र उनलाई
परमप्रभुको मिन्दरमा पठाए। योिशयाहले भने, 4 “प्रधान पूजाहारी
िहिल्कयाहकहाँ जाऊ। उनलाई भन, मािनसहरूले परमप्रभुको मिन्दरमा
चढाएको धन उनले िलनु पछर् । द्वारपालकहरूले मािनसहरूबाट त्यो धन
सँग्रह गरकेा िथए। 5 पूजाहारीहरूले त्यो धन परमप्रभुको मिन्दर ममर्त
गनर् कमीर्हरूलाई िदएर प्रयोग गनर् ु पछर् । पूजाहारीहरूले त्यो धन
परमप्रभुको मिन्दरको काम हेरचाह गनेर् मािनसहरूलाई िदएर प्रयोग गनर् ु
पछर् । 6 त्यो धन िसकमीर्, डकमीर् र ढुङ्गाकाट्नेहरूमा प्रयोग गनर् ु पछर् ।
अिन त्यो धन काठ िकन्नु अिन ढुङ्गा काट्नुमा खचर् गनर् ु पछर्  जो मिन्दरमा
ठोक्न चािहन्छ। 7 रूिपयाँ गन्ती नगनर् ु जो ितमी कमीर्हरूलाई िदन्छौ।
ती कमीर्हरूलाई िवश्वास गनर् सक्नु पछर् ।”

मिन्दरमामिन्दरमा पाइएकोपाइएको िविधकोिविधको पुस्तकपुस्तक

8 प्रधान पूजाहारी िहिल्कयाहले सिचव शापानलाई भने, “सुन,
परमप्रभुको मिन्दरमा मलेै व्यवस्थाको पुस्तक पाएँ।” िहिल्कयाले पुस्तक
शापानलाई िदए अिन शापानले त्यो पढे।

9 सिचव शापान राजा योिशयाहकहाँ गए अिन उनलाई के भयो भने।
शापनले भने, “तपाईका सेवकहरूले सब ैधन सँग्रह गरकेा छन् जो
मिन्दरमा िथयो। ितनीहरूले त्यो परमप्रभुको मिन्दरको काम हेरचाह गनेर्
मािनसरूलाई िदए।” 10 तब सिचव शापानले राजालाई भने, “अिन
िहिल्कयाह पूजाहारीले त्यो पुस्तक मलाई पिन िदए।” तब शापानले
राजाका लािग पुस्तक पढे र सुनाए।

11 जब राजाले व्यवस्थाको पुस्तक का शब्दहरू सुने, उनले
आफूलाई उदास र अशान्त देखाउन आफ्ना लुगाहरू च्याते। 12 तब
राजाले पूजाहारी िहिल्कयाह शापानका छोरा अहीकाम, मीकायाहका
छोरा अक्बोर, सेनाका सिचव शापान तथा राजाको सेवक असायाहलाई
िदए। 13 राजा योिशयाहले भने, “जाऊ अिन परमेश्वरलाई सोध हामीले
के गनर् ु पछर्? परमप्रभुलाई मेरो िनिम्त, मािनसहरूको िनिम्त तथा सम्पूणर्
यहूदाको िनिम्त सोध। पाइएको पुस्तकका शब्दहरूको िवषयमा सोध।
परमप्रभु हामीिसत िरसाउनु भएको छ। िकनभने हाम्रा पुखार्हरूले यस
पुस्तकका शब्दहरू सुनेनन्। ितनीहरूले सब ैआदोशहरू पालन गरनेन्
जो हाम्रोलािग लेिखएका िथए।”

योिशयाहयोिशयाह रर अगमवािदनीअगमवािदनी हहुुल्दाल्दा

14 यसकारण पूजाहारी िहिल्कयाह, अहीकाम, अक्बोर, शापान र
असायाह हुल्दा आइमाई अगमवक्ता कहाँ गए। हुल्दा हहर्सको नाती,
ितक्बाको छोरा शाल्लमूकी पत्नी िथइन्। उ पूजाहारीको लुगाफाटा हेरचाह
गथ्योर्। हुल्दा यरूशलेमको दोस्रो खण्डमा बस्ने गिर्थन्। ितनीहरू
हुल्दािसत कुरा गर।े

15 तब हुल्दाले ितनीहरूलाई भिनन, “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर
भन्नुहुन्छः त्यो मािनसलाई भन जसले ितमीलाई मकहाँ पठाएका छ। 16

‘परमप्रभु यस्तो भन्नुहुन्छ म यस ठाउँ र यहाँका मािनसहरूमािथ सङ्कट
ल्याउँदछुै। यी सङ्कटहरू पुस्तकमा उिल्लिखत छन् जसलाई यहूदाका
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राजाले पढे। 17 यहूदाका मािनसहरूले मलाई छोडे अिन अरू
देवताहरूका लािग धूपबिल बाले। ितनीहरूले मलाई रीस उठाए।
ितनीहरूले धेर ैदेवमूिर्तहरू बनाए। त्यस ैकारणले गदार् म यस ठाउँको
िवरोधमा आफ्नो रीस देखाउनेछु। मेरो रीस आगो जस्तो हुनेछ जसलाई
थाम्न सिकने छैन।’

18 “यहूदाका राजा योिशयाहले ितमीलाई परमप्रभुबाट सल्लाह िलन
भनी पठाए। योिशयाहलाई यी कुरा भनः ‘परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले
भन्नुभएका शब्दहरू ितमीले सुन्यौ। यस ठाउँ र यहाँ बस्ने मािनसहरूको
िवषयमा मलेै भनेको ितमीले सुन्यौ ितम्रो हृदय कमलो िथयो। ितमीले
दःुख मान्यौ जब ती कुरा सुन्यौ मलेै भनें यस ठाउँमा डरलाग्दो घटनाहरू
हुनेछ (यरूशलेम) ितमीले आफ्नो दःुख देखाउन आफ्नो लुगा च्यात्यौ
अिन ितमी रून थाल्यौ। यसकैारण मलेै ितम्रो कुरा सुने।’ परमप्रभु यस्तो
भन्नुहुन्छ। 20 ‘म ितमीहरूलाई आफ्ना पुखार्हरूकहाँ िलएर जानेछु।
ितमीहरू मनेर्छौ अिन शािन्तसँग िचहानमा जाने छौ। यसकारण ितम्रा
आँखाले सब ैसङ्कटहरू देख्ने छैनन् जो म यस ठाउँ यरूशलेममा ल्याउँदै
छु।’”
त्यसपिछ पूजाहारी िहिल्कयाह, अहीकाम, अक्बोर, शापान अिन

असायाहले यो सन्देश राजालाई भने।

मािनसहरूमािनसहरू िविधिविध-िवधानिवधान सुन्दछन्सुन्दछन्

राजा योिशयाहले यहूदा यरूशलेमका सब ैअगुवाहरूलाई
आउनु अिन उनीहरूसँग भेट गनर् ु भनी बताए। 2 तब राजा
मािथ परमप्रभुको मिन्दरमा गए। यहूदाका सब ैमािनसहरू

तथा यरूशलेममा बस्ने मािनसहरू उनीसँग ैगए। पूजाहारीहरू,
अगमवक्ताहरू अिन सब ैमािनसहरू तल्लो तहदेिख मािथल्लो तहसम्मका
उनीसँग गए। तब उनले करारको पुस्तक पढे। यो व्यवस्थाको पुस्तक
िथयो जो मिन्दरमा पाइएको िथयो। योिशयाहले पुस्तक पढे जसले गदार्
अरू सब ैमािनसहरूले सुन्न सकून्।

3 राजा खाँबोको छेउमा उिभएर अिन परमप्रभुिसत करार गर।े उनले
परमप्रभुलाई अनुशरण गनेर् अिन उहाँका आदेशहरू, िनयमहरू तथा
उहाँका िविधहरू पालनगनेर् वचन िदए। उनले यो सब आत्मा र हृदयका
साथ गनेर् वचन िदए। उनले यस पुस्तकमा लेिखएका वचन पालन गनेर्
वचन िदए। सब ैमािनसहरू राजाले गरकेो करारलाई समथर्न गरकेो
देखाउन उिभए।

4 तब राजाले प्रधान पूजाहारी िहिल्कयाह, अरू पूजाहारीहरू तथा
द्वारपालकहरूलाई बाल देवता, अशेरा देवी तथा आकाशका ताराहरूको
सम्मानका लािग बनाइएका थाल र चीजहरू परमप्रभुको मिन्दरबाट
बािहर िनकाल्ने आदेश िदए। त्यसपिछ योिशयाहले ती कुराहरूलाई
यरूशलेमबािहर िकद्रोन खोल्साको खेतमा जलाए। तब ितनीहरूले
खरानी बेतेलमा लगे।

5 यहूदाका राजाहरूले साधारण मािनसहरूलाई पूजाहारीको रूपमा
सेवा गनर्का लािग िनयिुक्त गर।े यी मािनसहरू हारूनका सन्तानहरू
िथएन। झूटा पुरोिहतहरूले यहूदाका प्रत्येक शहरहरू अिन यरूशलेमका
विरपिरका सब ैशहरहरूका अग्ला ठाउँहरूमा धूपबत्ती बाले। ितनीहरू
बाल देवता, सूयर्, चन्द्र, नक्षत्रको पूजा र आकाशका तारा-मण्डलहरूलाई
धूपबत्ती बाल्ने गदर्थे। तर योिशयाहले ती झूटा पूजाहारीहरूलाई रोके।

6 योिशयाहले परमप्रभुको मिन्दरबाट अश्तारोत देवीको खाँबो हटाए।
उनले अश्तारोत खाँबोलाई िकद्रोन उपत्यकामा शहर बािहर लगे अिन
त्यसलाई त्यहाँ जलाए। तब उनले डढेको भागलाई धूलो बनाए अिन
साधारण मािनसहरूको िचहानमािथ छिर्किदए।

7 तब राजा योिशयाहले पुरूषगामीहरूको घर भत्काए जो परमप्रभुको
मिन्दरमा िथयो। आइमाईहरू पिन ती घरहरू प्रयोग गदर्थे अिन असत्य
देवी अश्तारोतको सम्मान गनर्का लािग पालको छानो बनाउँने गदर्थे।

8 योिशयाहले यहूदाका शहरहरूबाट सब ैपूजाहारीहरूलाई िनकाले।
उसले ती पूजाहारीहरूले धूप जलाउने उच्च ठाउँहरू गेबादेिख बेशेर्वा
सम्मलाई अपिवत्र तुल्याइिदए। योिशयाहले यहोशूको देब्रेपिट्टको द्वार
भएको उच्च ठाउँ भत्काइिदए। (यहोशू त्यस शहरको शासक िथए।) तर
पूजारी जो उच्च ठाउँहरूमा बिल चढाउने गदर्थे ितनीहरू यरूशलेममा

परमप्रभुको वेदीमा आएनन्। त्यसको सट्टामा ितनीहरूले सधारण
मािनसहरूसँग अखमीर ेरोटी खाए।

10 तोपेत िहन्नोमको छोराको उपत्यकामा एउटा ठाउँ िथयो जहाँ
मािनसहरू आफ्ना नानीहरू मानेर् गदर्थे अिन असत्य देवता मोलेकको
सम्मानमा ितनीहरूलाई बिल चडाउँने गदर्थे। योिशयाहले त्यो ठाउँ
भत्काए जसले गदार् मािनसहरूले त्यो ठाउँ फेरी प्रयोग गनर् नसकुन्। 11

िबतेको समयमा यहूदाका राजाहरूले परमप्रभुको मिन्दरको द्वारमा केही
घोडा अिन रथहरू राखेका िथए। यो नातान मेलेक नाउँ भएका एक जना
महत्वपूणर् अिधकारीको कोठाको छेऊमा िथयो। घोडा अिन रथहरू सूयर्
देवताको सम्मानका लािग िथए योिशयाहले घोडाहरू हटाए अिन रथहरू
जलाए।

12 िबतेको समयमा यहूदाका राजाहरूले आहाजको महलको छाना
मािथ वेदीहरू बनाएका िथए। राजा मनश्शेले पिन परमप्रभुको मिन्दरको
दइुवटा आँगनहरूमा वेदीहरू बनाएका िथए। योिशयाहले ती सब ैवेदीहरू
भत्काए र भाँिचएका टुक्राहरू िकद्रोन बेंसीमा फ्याँिकिदए।

13 िबतेको समयमा राजा सुलेमानले यरूशलेम निजक िवध्वंसक
पहाडमािथ केही अग्ला ठाउँहरू बनाएका िथए। अग्ला ठाउँहरू त्यस
पहाडको दिक्षणितर िथए। राजा सुलेमानले सीदोनका मािनसहरूले पूजा
गनेर् डरलाग्दो चीज अश्तोरोतको सम्मानमा ती पूजा स्थलहरू मध्ये
एउटा बनाए। राजा सुलेमानले मोआबका मािनसहरूले पूजा गनेर्
डरलाग्दो चीज कमोशको सम्मानमा पिन एउटा वेदी बनाए। र राजा
सुलेमानले अम्मोनीहरू मािनसहरूले पूजा गनेर् डरलाग्दो चीज
िमल्कोमको सम्मानमा पिन एउटा अग्लो ठाउँ बनाए। तर राजा
योिशयाहले ती सब ैपूजाका स्थलहरू अपिवत्र बनाइिदए। 14 राजा
योिशयाहले सब ैस्मृित-स्तम्भहरू अिन अश्तारोत खाँबोहरू भाँचे। तब
उनले मारकेा मािनसहरूका हाडहरू त्यस ठाउँमा छर।े

15 योिशयाहले बेतेलमा अग्लो ठाउँ र वेदी पिन भत्काए। नबातका
छोरा यारोबामले यो वेदी बनाएका िथए। यारोबामले इस्राएललाई पाप
गनर् लगाएका िथए। योिशयाहले अग्लो ठाउँ भत्काएर जलाईिदए।
योिशयाहले ढुङ्गाहरूका वेदी टुक्रा-टुक्रा पार।े त्यसपिछ उनले त्यसलाई
धूलो िपठो पार।े र उनले अशेरा खाँबोलाई जलाए। 16 योिशयाहले
चारिैतर हेर ेर उसले पहाडमा िचहानहरू देखे। उनले मािनसहरू पठाए र
ितनीहरूले िचहानहरूबाट हाड िनकाले। तब उनले वेदीमािथ हाड
जलाए। यसरी योिशयाहले वेदीलाई अपिवत्र तुल्याए। यो घटना
परमेश्वरका जनले भनेको जस्त ैभयो। परमेश्वरका जनले यो कुराहरू
घोषणा गर ेजब यारोबाम वेदीको छेउमा उिभएका िथए।
त्यसपिछ योिशयाहले चारिैतर हेर ेर उसले परमप्रभुको मािनसको

िचहान देखे।
17 योिशयाहले भने, “मलेै देखेको त्यो स्मारक के हो?”
त्यस शहरका मािनसहरूले उनलाई भने, “यो परमेश्वरका जनको

िचहान हो जो यहूदाबाट आएका िथए। यी परमेश्वरका मािनसहरूले यी
कुराहरूको िवषयमा अगमवाणी गरकेा िथए जो ितमीले बेतेलको वेदीमा
गरकेा छौ।”

18 योिशयाहले भने, “परमेश्वरको जनलाई एकै्ल छोिडदेऊ। उनका
हड्डीहरू निनकाल।” यसथर् ितनीहरूले उनका हड्डीहरू र सामिरयाबाट
आएका अगमवक्ताहरूका हड्डीहरूलाई छोिडिदए।

19 योिशयाहले सामरीयाका शहरहरूमा भएका अग्ला ठाउँहरूका
मिन्दरहरू पिन सब ैभत्काए। इस्राएलका राजाहरूले ती मिन्दरहरू
बनाएका िथए र त्यसले परमप्रभुलाई रीस उठायो। योिशयाहले बेतेलमा
पूजा स्थलहरू भत्काए जस्त ैती मिन्दरहरू भत्काएका िथए।

20 योिशयाहले अग्ला ठाउँहरूका सब ैपूजाहारीहरूलाई मार ेजो
सामरीयामा िथए। उनले ती वेदीहरूमा भएका पूजाहारीहरूलाई मार।े
यस प्रकार पूजाका ती स्थलहरू शेष पार।े त्यसपिछ उनी यरूशलेम
फिर्कए।

यहयहूूदाकादाका मािनसहरूमािनसहरू िनस्तारिनस्तार पवपवर्र् मनाउमनाउँँछन्छन्

21 तब राजा योिशयाहले सब ैमािनसहरूलाई आदेश िदए। उनले भने,
“ितमीहरूको परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका लािग िनस्तार पवर् मनाऊ।
करारको पुस्तकमा लेिखए जस्त ैगर।”
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22 मािनसहरूले िनस्तार चाड यसरी मनाएका िथएनन् जुन िदनदेिख
न्यायकतार्हरूले इस्राएलमा शासन गनर् थाले। इस्राएलका कुन ैराजा
अथवा यहूदाका कुन ैपिन राजाले िनस्तार चाड यसरी भब्य रूपमा
मनाएका िथएनन्। 23 ितनीहरू योिशयाह राजा हँुदा अठाह्रौं बषर्मा यो
िनस्तार चाड परमेश्वरका लािग मनाए।

24 योिशयाहले धामी झाँक्री, जादगूर, गृह देवता, देवमूिर्तहरू अिन
यहूदा तथा यरूशलेममा मािनसहरूले पूजा गनेर् सब ैडरलाग्दा चीजहरू
नाश पार।े योिशयाहले यस्तो काम िहिल्कयाह पूजाहारीले परमप्रभुको
मिन्दरमा पाइऐको पुस्तकमा लेिखएको िविध पालन गनर्का लािग गर।े

25 योिशयाह जस्ता राजा पिहले किहले िथएनन् योिशयाह आफ्नो
सम्पूणर् हृदय, आफ्नो सब ैआत्मा तथा आफ्नो सबशैिक्तका साथ
परमप्रभु ितर फकेर् । कुन ैराजाले मोशाको व्यवस्थाहरू योिशयाह जस्तै
अनुशरण गरनेन्। अिन त्यस समय देिख योिशयाह जस्ता कुन ैराजा
भएनन्।

26 तर परमप्रभु यहूदाका मािनसहरूसँग िरसाउन छोड्नु भएन।
मनश्शेले गरकेो सब ैकामहरूका लािग परमप्रभु अझ ैितनीहरूसँग
िरसाउनुभएको िथयो। 27 परमप्रभुले भन्नुभयो, “मलेै इस्राएलका
मािनसहरूलाई ठाउँ छोड्न बाध्य (जोड) गराएँ। म यहूदासँग पिन त्यस्तै
गनेर्छु। म यहूदालाई मेरो दृिष्टबाट िनकािल िदनेछु म यरूशलेमलाई
त्याग्नेछु। हो, मलेै त्यस शहरलाई रोजें। म यरूशलेममा मिन्दरको बारमेा
कुरा गदैर् िथएँ जब मलेै भनें, ‘मेरो नाउँ त्यहाँ हुनेछ।’ तर यस मिन्दरलाई
म त्यािगिदनेछु।”

28 सब ैअरू कामहरू जो योिशयाहले गर,े यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएका छन्।

योिशयाहकोयोिशयाहको मृत्यमृत्युु

29 योिशयाहको शासनकालमा िमश्रका राजा िफरऊन-नेकोले
अश्शूरका राजाको िवरूद्धमा यदु्ध गनर् यूफे्रिटस नदीमा गए। योिशयाह
नेकोसँग भेट गनर् मिगद्दोया गए। िफरऊनले योिशयाहलाई देखे र उनलाई
मार।े 30 योिशयाहका अिधकारीहरूले उनको शरीर रथमा राखे अिन
उनलाई मिगद्दोबाट यरूशलेम ल्याए। ितनीहरूले योिशयाहलाई उनको
आफ्नो िचहानमा गाडे।
तब साधारण मािनसहरूले योिशयाहका छोरा यहोआहाजलाई लगे

अिन राज्यिभषेक गर।े ितनीहरूले यहोआहाजलाई नयाँ राजा बनाए।

यहोआहाजयहोआहाज यहयहूूदाकादाका राजाराजा हहुुन्छन्न्छन्

31 यहोआहाज तेईस बषर्का िथए जब उनी राजा भए। उनले
यरूशलेममा तीन महीना शासन गर।े उनको आमाको नाउँ हमूतल िथयो,
उनी िलब्नाका ियमर्याहकी छोरी िथइन्। 32 यहोआहाजले ती कामहरू
गर ेजसलाई परमप्रभुले गलत भन्नुभएको िथयो। यहोआहाजले ती नै
कामहरू गर ेजो उनका पुखार्हरूले गरकेा िथए।

33 िफरऊन-नेकोले यहोआहाजलाई हमात देशको िरब्लामा बन्दी
बनाए। त्यस कारण यहोआहाजले यरूशलेममा शासन गनर् पाएनन्।
िफरऊन नेकोले यहूदालाई 100 तोडा चाँदी अिन 10 तोडा सुन िदनु
वाध्य गरए।

34 िफरऊन-नेकोले योिशयाहाका छोरा एल्याकीमलाई नयाँ राजा
बनाए। एल्याकीमले आफ्ना िपता योिशयाहको पद ग्रहण गर।े िफरऊन-
नेकोले एल्याकीमको नाउँ बद्ली गररे यहोयाकीम बनाए। अिन िफरऊन-
नेकोले यहोआहाजलाई िमश्रबाट टाढा लगे। यहोआहाज िमश्रमा मर।े
35 यहोयाकीमले िफरऊनलाई चाँदी र सुन िदए। तर यहोयाकीमले
साधारण मािनसहरूलाई कर ितनर् लगाए अिन त्यो धनको उपयोग
िफरऊन-नेकोलाई िदएर गर।े यस कारण प्रत्येक मािनसले आफ्नो
भागको चाँदी र सुन ितयोर्। अिन राजा यहोयाकीमले रूिपयाँ िफरऊन-
नेकोलाई िदए।

36 यहोयाकीम 25 बषर्का िथए जब उनी राजा भए। उनले
यरूशलेममा 11 बषर् शासन गर।े उनको आमाको नाउँ जबीदा िथयो,
ितनी रूमाका पदायाहकी छोरी िथइन्। 37 यहोयािकमले ती कामहरू
गर ेजसलाई परमप्रभुले भूल भन्नुभएको िथयो। यहोयाकीमले त्यही काम
गर ेजो उनका पुखार्हरूले गरकेा िथए।

राजाराजा नबूकदननबूकदनेेसरसर यहयहूूदादा आऊआऊँँछन्छन्

यहोयाकीमको समयमा बाबेलका राजा नबूकदनेसर यहूदा
देश आए। यहोयाकीमले तीन बषर्सम्म नबूकदनेस्सरको सेवा
गर।े तब यहोयाकीम नबूकदनेसरको िवरोधमा गए अिन

उनको शासनबाट स्वतन्त्र भए। 2 परमप्रभुले बाबेली, अरामी, मोआबेली
तथा अम्मोनीहरूको दललाई यहोयाकीमको िवरोधमा यदु्ध गनर्
पठाउनुभयो। परमप्रभुले ती दलहरू यहूदालाई नष्ट पानर् पठाउनुभयो।
परमप्रभुले भन्नुभए जस्त ैयस्तो भयो। परमप्रभुले आफ्ना सेवक
अगमवक्ताहरू ती कुराहरू भन्न पठाउनुभयो।

3 परमप्रभुले ती कुराहरू यहूदामा हुनु पछर्  भनी आदेश िदनुभयो। यस
प्रकार उहाँले ितनीहरूलाई उहाँको दृिष्टबाट बािहर गनर् ुहुन्छ। उहाँले
यस्तो गनर् ुभयो िकनभने सब ैपाप कामहरू मनश्शेले गरकेा िथए। 4

परमप्रभुले यस्तो गनर् ुभयो िकनभने मनश्शेले धेर ैिनदोर्ष मािनसहरूलाई
मार।े मनश्शेले यरूशलेमलाई रक्ताम्मे बनाए र परमप्रभु ती पाप कामहरू
क्षमा गनर् तयार िथएनन्।

5 अरू कामहरू जो यहोयाकीमले गर,े यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ। 6 यहोयाकीम मर ेअिन उनलाई
उनका पुखार्हरूसँग ैगािडयो। यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीन उनीपिछ
नयाँ राजा भए।

7 बाबेलका राजाले िमश्रको नदी देिख िलएर यूफे्रिटस नदी सम्म सबै
जमीन कब्जा गर।े यो जमीन पिहला िमश्रको अधीनमा िथयो। यसकारण
िमश्रका राजाले िमश्र बढी छोड्न सकेनन्।

नबूकदननबूकदनेेस्सरस्सर यरूशलयरूशलेेमम दखलदखल गछगछर्र्नन््
8 यहोयाकीन 18 बषर्का िथए जब उनले शासन शुरू गर।े उनले

यरूशलेममा तीन महीना शासन गर।े उनको आमाको नाउँ नहुशाता
िथयो, उनी यरूशलेमको एल्नातानकी छोरी िथएन्।

9 यहोयाकीनले त्यही काम गर ेजसलाई परमप्रभुले नराम्रो भन्नु भएको
िथयो। उनले त्यही काम गर ेजो उनका िपताले गरकेा िथए।

10 त्यस समयमा बाबेलका राजा नबूकदनेसरका अिधकारीहरू
यरूशलेम आए अिन उनलाई घेर।े 11 तब नबूकदनेसर, बाबेलका
राजाले शहलाई घेरकेो बेलामा आए। 12 यहोयाकीन यहूदाका राजा
बाबेलका राजासँग भेट गनर् बािहर िनिस्कए। यहोयाकीनकी आमा, उनका
अिधकारीहरू अगुवाहरू तथा विरस्ट अिधकारीहरू पिन उनीसँग गए।
तब बाबेलका राजाले यहोयाकीनलाई पिक्रए। यस्तो नबूकदनेस्सरको
शासनको आठौं बषर्मा भयो।

13 नबूकदनेस्सरले राजाका सब ैखजाना र परमप्रभुको मिन्दरको सबै
खजाना लगे। नबूकदनेस्सरले सब ैसुनका भाँडाहरू काटेर टुक्रा-टुक्रा
पार ेजुन सुलेमान, इस्राएलका राजाले परमप्रभुको मिन्दरमा राखेका
िथए। यो परमप्रभुले भन्नुभए जस्त ैन ैभयो।

14 नबूकदनेसरले यरूशलेमका सब ैमािनसहरूलाई पिक्रए। उनले
सब ैअगुवाहरू तथा अरू पिन मािनसहरूलाई पिक्रए। उनले 10,000
मािनसहरूलाई लगे अिन ितनीहरूलाई बन्दी बनाए। नबूकदनेसरले सबै
दक्ष कमीर् अिन कारीगरहरूलाई लगे। साधारण मािनसहरूमा दिरद्र
बाहेक अरू कोही रहेनन्। 15 नबूकदनेसरले यहोयाकीनलाई बन्दी
बनाएर बाबेल लगे। नबूकदनेसरले देशका राजाकी आमा, उनकी
पत्नीहरू, अिधकारीहरू अिन अगुवा मािनसहरूलाई पिन लगे।
नबूकदनेसरले ितनीहरूलाई यरूशलेमबाट बाबेल बन्दीहरूको रूपमा
लगे। 16 त्यहाँ 7,000 सिैनकहरू िथए। नबूकदनेसरले सब ैसिैनकहरू
र 1,000 दक्ष कमीर्हरू लगे। यी सब ैमािनसहरू तािलम पाएका र यदु्धका
लािग तयार िथए। बाबेलका राजाले ितनीहरूलाई बन्दीहरूको रूपमा
बाबेल लगे।

राजाराजा िसदिकयाहिसदिकयाह

17 बाबेलका राजाले मतन्याहलाई नयाँ राजा बनाए। मतन्याह
यहोयाकीनका काका िथए। उनले ितनको नाउँ बद्ली गररे िसदिकयाह
बनाए। 18 िसदिकयाह 21 बषर्का िथए जब उनले शासन गनर् थाले।
उनले यरूशलेममा 11 बषर् शासन गर।े उनको आमाको नाउँ हमूतल
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िथयो जो िलब्नाको ियमर्याहकी छोरी िथइन्। 19 िसदिकयाहले ती
कामहरू गर ेजसलाई परमप्रभुले गलत काम भन्नुभएको िथयो।
िसदिकयाहले त्यही काम गर ेजो यहोयाकीनले गरकेा िथए। 20 परमप्रभु
यरूशलेममा र यहूदा मािथ साह्रै िरसाउनुभयो र न ैितनीहरूलाई टाढा
पन्छ्याउनुभयो।

नबूकदननबूकदनेेस्सरलस्सरलेे िसदिकयाहकोिसदिकयाहको शासनशासन शशेेषष पाछपाछर्र्नन

िसदिकयाहले िवद्रोह गर ेअिन बाबेलका राजाको आज्ञा पालन गनर्
अस्वीकार गर।े

यसकारण नबूकदनेस्सर बाबेलका राजा र उनका सबै
सेनाहरू यरूशलेमको िवरूद्धमा यदु्ध गनर् आए। यो घटना
िसदिकयाहको नवौं बषर् राज्यकालको दशौं महीनाको दशैं

िदनमा भयो। नबूकदनेसरका सेनाले शहरको पखार्ल विरपिर धेर ैघेरा
मचान खडा गर।े उनले शहरको चारिैतर माटोको िभत्ता बनाए। 2

नबूकदनेसरको सेनाहरूले िसिदयाह यहूदाका राजाको एघाह्रौं बषर्
नहुन्जेलसम्म यरूशलेमको चारिैतर बसे। 3 शहरमा अिनकाल िवकराल
हँुद ैगयो। चौथो महीनाको नवौं िदन शहरमा साधारण मािनसहरूका
लािग अझ ैखाद्य िथएन।

4 नबूकदनेस्सरका सेनाहरूले अन्तमा शहरको िभत्तालाई भत्काए।
त्यस रात राजा िसदिकयाह र उनका सब ैसिैनकहरू भागे। ितनीहरूले
गोप्यद्वार प्रयोग गर ेजुन दइु पखार्ल भएर गएको िथयो। यो राजाको बगैंचा
भएर गएको िथयो। शत्रुका सिैनकहरू शहरको विरपिर िथए तर
िसदिकयाह र उनका मािनसहरू मरूभूितको बाटो भएर भागे। 5 बाबेली
सेनाहरूले राजा िसदिकयाहलाई पछ्याए अिन यरीहो छेऊ उनलाई
पिक्रए। िसदिकयाहाका सब ैसिैनकहरूले उनलाई छोडे अिन भागे।

6 बाबेलीहरूले राजा िसदिकयाहलाई िरब्लामा बाबेलका राजा कहाँ
लगे। बाबेलीहरूले िसदिकयाहलाई सजाय िदने िनश्चय गर।े 7

ितनीहरूले िसदिकयाहका छोराहरूलाई उनकै सामु मार।े तब
ितनीहरूले िसदिकयाहका आखाँहरू िनकाले ितनीहरूले उनलाई
साङ्गलाले बाँधे अिन बाबेल पुयार्ए।

यरूशलयरूशलेेमलाईमलाई नष्टनष्ट पािरन्छपािरन्छ

8 नबूकदनेस्सर आफू बाबेलको राजा भएको उन्नाइसौं बषर्को पाँचौ
महीनाको सातौं िदन यरूशलेम आए। नबूजरदान नबूकदनेस्सरको प्रमुख
सिैनकहरूका अिधकारी िथए। 9 नबूजरदानले परमप्रभुको मिन्दर,
राजाको महल र यरूशलेमका सब ैघरहरू जलाए। उनले मुख्य
मािनसहरूका घरहरू पिन जलाए।

10 तब नबूजरदानसँग ैभएको बाबेली सेनाहरूले यरूशलेमको
विरपिरको पखार्हरू लडाए। 11 नबूजरदानले शहरमा छोिडएका सबै
मािनसहरूलाई पके्र। नबूजरदानले बाबेलको राजा समक्ष आत्म समपर्ण
गरकेा सब ैमािनसहरूलाई बन्दीको रूपमा लगे। 12 नबूजरदानले
साधारण मािनसहरूमा अत्यन्त दिरद्रलाई मात्र त्यहाँ बस्न िदए। उनले
ितनीहरूलाई बस्न िदए जसले गदार् ितनीहरू दाख र अन्य बालीको
हेरचाह गनर् सकून्।

13 बाबेली सिैनकहरूले परमप्रभुको मिन्दरमा भएका सब ैकाँसाका
चीजहरू टुक्रा-टुक्रा पार।े ितनीहरूले काँसाको खाँबो, काँसाको गाडी
अिन िवशाल काँसाको खँड्कुलो टुक्रायाए। तब ितनीहरूले त्यो सबै
काँसा बाबेल लगे। 14 बाबेलीहरूले भाँडाहरू, बेल्चाहरू, मोसोदानी,
धूपदानीहरू, चम्चीहरू, तथा सब ैकाँसाका थालहरू लगे जो परमप्रभुको
मिन्दरमा उपयोग गिरन्थ्यो। 15 नबूजरदानले कराही र थालहरू सबै
लगे। उनले सुनले बिनएका सब ैचीजहरू सुनका लािग लगे। अिन उनले
सब ैचाँदीले बिनएका चीजहरू चाँदीका लािग लगे। 16 यसकारण

नबूजरदानले लगेः 2 वटा काँसाका खाँबाहरू। (प्रत्येक खाँबो 18 हात
अग्लो िथयो। खाँबोमािथका गजूरहरू तीन हात िफट अग्लो िथए।
ितनीहरू काँसाको बनाइएका िथए अिन जालो र दािरमको आकृित
जस्ता िथए। दवु ैखाँबाहरू एकै प्रकारको आकृित्तका िथए।) ठूलो
काँसाको खँड्कुलो, गाडीहरू जसलाई परमप्रभुको मिन्दरका लािग
सुलेमानले बनाएका िथए। यी चीजहरूको काँसा जोख्दा साह्रै न ैगह्रौं
िथयो।

बन्दीबन्दी बनाइएकाबनाइएका यहयहूूदाकादाका मािनसहरूमािनसहरू

18 मिन्दरबाट नबूजरदानले लगे मुख्य पूजाहारी सरायाह, अकार्
पूजाहारी सपन्याह, तीन जना मािनसहरू जसले प्रवेशद्वारको सुरक्षा गनेर्
गदर्थे ितनीहरूलाई पिन लगे।

19 अिन शहरबाट नबूजरदानले एउटा अिधकारीलाई लगे जो
सिैनकहरूको मुिखया िथए। पाँच जना राजाका सल्लाहकार जो अझै
शहरमा न ैिथए, एकजना अध्यक्ष जसले साधारण मािनसहरूलाई यदु्धको
िनिम्त जम्मा गथेर् अिन 60 जना साधारण मािनसहरू जो अझ ैशहरमा
िथए।

20 तब नबूजरदानले यी सब ैमािनसहरूलाई हमातको इलाकामा
िरब्लामा बाबेलका राजाकहाँ लगे। बाबेलका राजाले ितनीहरूलाई
िरब्लामा मार।े यसरी यहूदाका मािनसहरू आफ्नो देशबाट बन्दीको
रूपमा लखेिटए।

गदल्याहगदल्याह यहयहूूदाकादाका राज्यपालराज्यपाल

22 नबूकदनेस्सर बाबेलका राजाले यहूदा देशमा केही मािनसहरू
छोडेका िथए। एक मािनस िथए जसको नाउँ गदल्याह िथयो, शापानका
छोरा अहीकामका छोरा िथए। नबूकदनेस्सरले यहूदामा मािनसहरूका
राज्यपाल बनाए।

23 सेनाका सेनापितहरू नतन्याहका छोरा ईश्माएल, कारहेका छोरा
योहानान, नतोपातका तन्हमेतका छोरा सरायाह अिन माकाईका छोरा
याजन्याह िथए। यी सेनापितहरू तथा उनका मािनसहरूले थाह पाए,
बाबेलका राजाले गदल्यालाई राज्यपाल बनाए। यसथर् ितनीहरू
गदल्याहसँग भेट गनर् िमस्पा गए। 24 गदल्याहले यी अिधकारीहरू तथा
उनका मािनसहरूलाई शपथ िदए। गदल्याहले ितनीहरूलाई भने,
“बाबेल का अिधकारीहरू िसत डरमान्नु पदैर्न। यहाँ बस अिन बाबेलका
राजाको सेवा गर। तब ितमीहरूका लािग सब ैकुरो ठीक हुनेछ।”

25 एलीशामाको नाती नतन्याहको छोरा इश्माएल राजपिरवारका
िथए। सातौं मिहनामा इश्माएल अिन उनका दशजना मािनसहरूले
गदल्याहमािथ आक्रमण गर ेअिन िमस्पामा गदल्याह सँग ैसब ैयहूदीहरू
तथा बाबेलीहरूलाई मार।े 26 तब सेनाका अिधकारीहरू अिन सबै
मािनसहरू िमश्र भागे। कम्ती महत्वपूणर् देिख बढी महत्वपूणर् भएका
प्रत्येक मािनसहरू भागे िकनभने ितनीहरू बाबेलीहरूिसत डराएका िथए।

27 पिछ एबील-मरोदक बाबेलका राजा भए। उनले यहूदाका राजा
यहोयाकीनलाई बन्दीगृहबाट मुक्त गिरिदए। यो घट्ना यहोयाकीन पक्राउ
परपेिछ, सत्ताईस िदन बाह्रा महीना सैंतीसौं बषर्मा भएको िथयो। यो
एबील-मरोदकको शासनको शुरूको बषर्मा भएको घट्ना हो। 28 एबील-
मरोदक यहोयाकीनप्रित दयालु िथए। उनले बाबेलमा उनीसँग बस्ने अरू
राजाहरू भन्दा यहोयाकीनलाई धेर ैमहत्वपूणर् पद िदए। 29 एबील-
मरोदकले यहोयाकीनलाई बन्दीको लुगा लगाउन बन्द गर।े अिन
यहोयाकीनले जीवनको रहल समय प्रत्येक िदन एबील-मरोदकसँग एउटै
मेजमा बसेर खाए। 30 यस प्रकार राजा एबील-मरोदकले
यहोयाकीनलाई रहल जीवनमा प्रत्येक िदन भोजन प्रदान गर।े
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1 इितहासइितहास
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आदम, सेत, एनोश, केनान, महललेल येरदे, हनोक, मतूशेलह,
लेमेक, नूह।
4 नूहका छोराहरू-शेम, हाम अिन येपेत िथए।

ययेेपपेेतकातका सन्तानहरूसन्तानहरू

5 येपेतका छोराहरू-गोमेर, मागोग, माद,ै यावान, तूबल, मेशेक अिन
तीरास िथए।
6 गोमेरका छोराहरू-अश्कनज, दीपत अिन तोगमार् िथए।
7 यावानका छोराहरू-एलीशा, तशीर्श, िकत्तीम अिन रोदानीम िथए।

हामकाहामका सन्तानहरूसन्तानहरू

8 हामका छोराहरू- कूश, िमशे्रम, पूत र कनान िथए।
9 कूशका छोराहरू- सबा, हवीला, सबता, रामा
अिन सबत्का िथए। रामाको छोराहरू शबा अिन ददान िथए।
10 कूशका छोरा, िनम्रोद िथए जो पृथ्वीमा पिहलो साहसी योद्धा
बनेका िथए।
11 िमशे्रमबाट, लूदीहरू, अनामीहरू, लहाबीहरू अिन नप्तूहीहरू, 12

पत्रुसीहरू, कस्लूहीहरू (जसबाट पिलश्तीहरू आए) अिन कप्तोरीहरू
िथए।
13 कनान सीदोनका िपता िथए। सीदोन ितनका जेठा छोरा िथए।
कनान र हेत, 14 यबूसी, एमोरी, िगगार्शी, 15 िहव्वी अरकी, सीनी,
16 अवार्दी, समारी अिन हमातीहरूका पिन िपता िथए।

शशेेमकामका सन्तानहरूसन्तानहरू

17 शेमका छोराहरू- एलाम, अश्शूर, अपर्क्षद, लूद अिन अराम िथए।
अरामका छोराहरू-ऊज, हूल, गेतेर मेशेक िथए।
18 अपर्क्षद शेलहका िपता िथए। शेलह एबेरका िपता िथए।
19 एबेरका दइु छोराहरू िथए। एउटा छोराको नाउँ पेलेग िथयो,
िकनभने ितनको जीवनकालमा पृथ्वीका मािनसहरूको िविभन्न
भाषाहरूमा िवभाजन भएका िथए। पेलेगको भाइको नाउँ योक्तान
िथयो। 20 (योक्तान, अल्मोदाद, शेलेप, हसमार्वेत, येरह, 21

हदोराम, ऊजाल, िदकला, 22 एबाल, अबीमाएल, शबा, 23 ओपीर,
हवीला र योबाबका यी सब ैयोक्तानका छोराहरू िथए।)
24 शेम, अपर्क्षद, शेलह, 25 एबेर, पेलेग, रऊ, 26 सरूग, नाहोर,
तेरह 27 अिन अब्राम (अब्रामलाई अब्राहाम पिन भन्दछन्।)

अब्राहामकाअब्राहामका पिरवारपिरवार

28 अब्राहामका छोराहरू- इसहाक र इश्माएल िथए। 29 यी
ितनीहरूका सन्तानहरू िथए।इश्माएलका जेठा छोरा नबायोत िथए।
इश्माएलका अरू छोराहरू- केदार, अदबेल, िमब्साब, 30 िमश्मा,
दमूा, मस्सा, हदद, तेमा, 31 यतूर, नापीश अिन केदमा िथए। यी
इश्माएलका छोराहरू िथए।
32 कतूराका छोराहरू: कतूरा अब्राहामको उप-पत्नी िथईन। ितनले
िजम्रान, योक्षान, मदान, िमद्यान, ियश्बाक अिन शूअहलाई जन्म
िदइन्।
योक्षानका छोराहरू शबा र ददान िथए।
33 िमद्यानका छोराहरू- एपा, एपेर, हनोक, अबीदा अिन एल्दा िथए।

यी सब ैकतूराका छोराहरू िथए।

इसहाककाइसहाकका सन्तानहरूसन्तानहरू

34 अब्राहाम इसहाकका िपता िथए, इसहाकका छोराहरू एसाव अिन
इस्राएल िथए।
35 एसावका छोराहरू- एलीपज, रूएल, यऊश, यालाम अिन कोरह
िथए।
36 एलीपजका छोराहरू- तेमान, ओमार, एपी, गाताम र कनज िथए।
एलीपज अिन ितम्नाका अमालेक नाउँ गरकेो छोरा पिन िथए।
37 रूएलका छोराहरू- नहत, जेरह, शम्मा अिन िमज्जा िथए।

ससेेइरबाटइरबाट एदोमीहरूएदोमीहरू

38 सेइरका छोराहरू- लोतान, शोबाल, िसबोन, अना, दीशोन, एसेर
अिन दीशान िथए।
39 लोतानका छोराहरू- होरी र होमाम िथए। लोतानकी ितम्ना नाउँ
गरकेी बिहनी िथइन्।
40 शोबालका छोराहरू- अल्यान, मानहत, एबाल, शपी अिन ओनाम
िथए।
िसबोनका छोराहरू- अयीया अिन अना िथए।
41 अनाको छोरा दीशोन िथए।
दीशोनका छोराहरू- हम्रान, एश्बान, ियत्रान, अिन करान िथए।
42 एसेरका छोराहरू- िबल्हान, जावान अिन याकान िथए।
दीशानका छोराहरू ऊज अिन अरान िथए।

एदोमकाएदोमका राजाहरूराजाहरू

43 इस्राएलमा राजाहरू हुनु भन्दा धेर ैअिघ न ैएदोममा राजाहरू
िथए, एदोमका राजाहरूका नाउँ यी हुनः
पिहलो राजा बओरको छोरा बेला िथए। बेलाको शहरको नाउँ
िदनहाबा िथयो।
44 जब बेलाको मृत्य ुभयो जेरहाका छोरा योबाब नयाँ राजा भए।
योबाब बोस्राका छोरा िथए।
45 जब योबाबको मृत्य ुभयो हूशाम नयाँ राजा भए। हूशाम तेमानी
देशका िथए।
46 जब हूशामको मृत्य ुभयो बददका छोरा हदद नयाँ राजा भए।
हददले मोआब देशमा िमद्यानीहरूलाई परास्त गर।े हददको शहरको
नाउँ अबीत िथयो।
47 हददको मृत्य ुभए पिछ सम्ला नयाँ राजा भए। सम्ला मास्रेकाका
िथए।
48 सम्लाको मृत्य ुपिछ शाऊल नयाँ राजा भए। शाऊल यूफे्रिटस
नदी िकनारमा भएको रहोबोतका िथए।
49 जब शाऊलको मृत्य ुभयो अकबोरका छोरा बाल-हनान नयाँ राजा
भए।
50 जब बालहनानको मृत्य ुभयो हदद नयाँ राजा भए। हददको
शहरको नाउँ पाई िथयो। हददकी पत्नीको नाउँ महतबेल िथयो।
महतबेल मत्रेदकी छोरी िथइन्। मत्रेद मेजाहाबकी छोरी िथइन्। 51

तब हददको मृत्य ुभयो।
एदोमका अगुवाहरू ितम्ना, अल्या, यतेत, 52 ओहोलीबामा, एला,
पीनोन, 53 कनज, तेमान, िमबसार, 54 मग्दीएल अिन ईराम, िथए।
एदोमका प्रधान व्यिक्तहरूको सूची यिह हो।
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2

इस्राएलकाइस्राएलका छोराहरूछोराहरू

इस्राएलका छोराहरू- रूबेन, िशमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार,
जबूलून 2 दान, यूसुफ, िबन्यामीन, नप्ताली, गाद अिन आशेर
िथए।

यहयहूूदाकादाका छोराहरूछोराहरू

3 यहूदाका छोराहरू- एर, ओनान अिन शेला िथए। बतशअ
ितनीहरूकी आमा िथइन्। बतशअ कनान देशकी स्त्री िथइन्।
परमप्रभुले देख्नु भयो िक यहूदाका जेठा छोरा एर दषु्ट िथयो।
यसकारण परमप्रभुले एरलाई मािरिदनु भयो। 4 यहूदाको बुहारी
तामारले पेरसे अिन जेरहलाई जन्म िदइन्। यसरी यहूदाका पाँच
छोराहरू िथए।
5 पेरसेका छोराहरू- हेस्रोन र हामूल िथए।
6 जेरहका पाँचजना छोराहरू- िथए ितनीहरू िजम्री, एतान, हेमान,
कल्कोल अिन दारा िथए।
7 िजम्रीका छोरा कमीर् िथए। कमीर्को छोरा आकान िथए। आकान ती
मािनस िथए जसले इस्राएल मािथ धेर ैकष्ट ल्याएका िथए। आकानले
यदु्धबाट िलएका चीजहरू राखे। उसले ती सब ैिचजहरू परमेश्वरलाई
िदनु पनेर् िथयो।
8 एतानका छोरा अजयार्ह िथए।
9 हेब्रोनका छोराहरू यरहमेल, राम अिन कालेब िथए।

रामकारामका सन्तानहरूसन्तानहरू

10 राम अम्मीनादाबका िपता िथए, अम्मीनादाब नहशोनका िपता
िथए। नहशोन यहूदामा अगुवा िथए। 11 नहशोन सल्माका िपता िथए।
सल्मा बोअजका िपता िथए। 12 बोअज ओबेदका िपता िथए। ओबेद
ियशकैा िपता िथए। 13 ियश ैएलीआबका िपता िथए। एलीआब
ियशकैा जेठा छोरा िथए। ियशकैा मािहला छोरा अबीनादाब िथए।
ितनका सािंहला छोरा िशमा िथए। 14 नतनेल ियशकैा कािंहला छोरा
िथए। ियशकैा अन्तर ेछोरा रद्दै िथए। 15 ओसेम ियशकै जन्तर ेछोरा
िथए अिन दाऊद कान्छा छोरा िथए। 16 ितनीहरूका बिहनीहरू
सरूयाह अिन अबीगेल िथए। सरूयाहका तीन जना छोराहरू अबीश,ै
योआब अिन असाहेल िथए। 17 अबीगेल अमासाका आमा िथइन्।
अमासाका िपता येतेर िथए। येतेर इश्माएली िथए।

कालकालेेबकाबका सन्तानहरूसन्तानहरू

18 कालेब हेस्रोनका छोरा िथए। कालेबकी पत्नी अजूबाबाट नानीहरू
जन्मे। अजूबाको नाउँ यरीओत पिन िथयो। अजूबाका छोराहरू येशेर,
शोबाब अिन अदोर्न िथए। 19 जब अजूबाको मृत्य ुभयो, कालेबले
एप्रातलाई िववाह गर।े कालेब अिन एप्रातका एक छोरा िथए।
ितनहरूले उसको नाउँ हूर राखे। 20 हूर ऊरीका िपता िथए। ऊरी
बसलेलका िपता िथए।
21 पिछ, जब हेस्रोन साठ्ठी बषर्का िथए, ितनले माकीरकी छोरीलाई
िववाह गर।े माकीर िगलादका िपता िथए। हेस्रोनले माकीरकी
छोरीिसत शारीिरक सम्बन्ध गर ेअिन ितनले सगूबलाई जन्म िदइन्।
22 सगूब याईरका िपता िथए। याईरको िगलाद देशमा तेईसवटा
शहरहरू िथए। 23 तर गशूर र अरामले याईरका गाउँहरू कब्जागर।े
ितनीहरू मध्ये कनतर त्यसका विरपिरका स-साना शहरहरू िथए।
जम्मा साठ्ठीवटा स-साना शहरहरू िथए। यी सब ैशहरहरू िगलादका
िपता माकीरका छोराहरूका िथए।
24 हेस्रोनको मृत्य ुएप्राताको कालेबको शहरमा भयो। ितनको मृत्यु
भए पिछ, ितनकी पत्नी अबीयाले ितनको िनिम्त छोरो जन्माइन्। त्यो
छोराको अशहूर नाउँ िदएको िथयो अशहूर तकोका िपता िथए।

यरहमयरहमेेलकालका सन्तानहरूसन्तानहरू

25 यरहमेल हेस्रोनका जेठा छोरा िथए। यरहमेलका छोराहरू राम,
बूना, ओरने, ओसेम र अिहयाह िथए। राम यरहमेलका जेठा छोरा

िथए। 26 यरहमेलकी अकीर् पत्नी अतारा िथइन्। ओनामकी आमा
अतारा िथइन्।
27 यरहमेलका जेठा छोरा रामका छोराहरू िथए। ितनीहरू मास,
यामीन अिन एकेर िथए।
28 ओनामका छोराहरू शम्म ैअिन यादा िथए। शम्मकैा छोराहरू
नादाब अिन अबीशूर हो।
29 अबीशूरकी पत्नीको नाउँ अबीहेल िथयो। ितनीहरूका दइु
छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ अहबान अिन मोलीद िथए।
30 नादाबका छोराहरू सेलेद अिन अप्पेम िथए। सेलेदको मृत्यु
िबनासन्तान भयो।
31 अप्पेमका छोरा ियशी िथए। ियशीका छोरा शेशान िथए। शेशानका
छोरा अहल ैिथए।
32 यादा शम्मकैा भाइ िथए। यादाका छोराहरू येतेर अिन जोनाथन
िथए। येतेरको मृत्य ुसन्तान िबहीन भयो।
33 जोनाथनका छोराहरू पेलेत र जाजा िथए। यो यरहमेलका
सन्तानको सूची िथयो।
34 शेशानका छोराहरू िथएनन्। ितनका छोरीहरू मात्र िथए।
शेशानकहाँ यहार् नाउँ गरकेा एउटा िमश्री सेवक िथए।
35 शेशानले आफ्नी छोरीको िववाह यहार्िसत गरी िदए। ितनीहरूका
एक छोरा िथए। उसको नाउँ अत्तै िथयो।
36 अत्तै नातानका िपता िथए। नातान जाबादका िपता िथए। 37

जाबाद एपलालका िपता िथए। एपलाल ओबेदका िपता िथए। 38

ओबेद येहूका िपता िथए। येहू अजयार्हका िपता िथए। 39 अजयार्ह
हेलेसका िपता िथए। हेलेस एलासाका िपता िथए। 40 एलासा
िसम्मकैा िपता िथए। िसम्म ैशल्लमूका िपता िथए। 41 शल्लमू
यकम्याहका िपता िथए अिन यकम्याह एलीशामाका िपता िथए।
42 कालेब यरहमेलका भाइ िथए। कालेबका छोराहरू यी िथएः
ितनका जेठा छोरा मेशा िथए। मेशा जीपका िपता िथए। मारशेा पिन
कालेबका छोरा िथए। मारशेा हेब्रोनका िपता िथए।
43 हेब्रोनका छोराहरू- कोरह, तम्पूह, रकेेम अिन शेमा िथए। 44

शेमा रहमका िपता िथए। रहम योकार्मका िपता िथए। रकेेम शम्मकैा
िपता िथए। 45 शम्मकैो छोरा माओन िथए। माओन बेत्सूरका िपता
िथए।
46 कालेबकी उप-पत्नीको नाउँ एपा िथयो। एपा हारान, मोसा अिन
गाजेजकी आमा िथइन्। हारान गाजेजका िपता िथए।
47 यहदकैा छोराहरू- रगेेम, योताम, गेशान, पेलेत, एपा अिन शाम
हुन्।
48 माका कालेबकी अकीर् उप-पत्नी िथइन्। माका शेबेर अिन
ितहार्नकी आमा िथइन्। 49 माका, चाप अिन शबािक पिन आमा
िथइन्। चाप मदमन्नाका िपता िथए। शबा मक्बेना अिन िगबाका िपता
िथए। कालेबकी छोरी अक्सा िथइन्।
50 यो कालेबका सन्तानहरूको सूिच हो। हूर कालेबका जेठा छोरा
िथए। ितनी एप्राताबाट जिन्मएका हुन। हूरका छोराहरू िकयार्त-
यारीमका संस्थापक शोबाल, 51 बेतलेहेमका संस्थापक सल्मा अिन
बेत-गादेरका संस्थापक हारपे िथए।
52 शोबाल िकयार्त-यारीमका संस्थापक िथए। यो शोबालका
सन्तानहरूको सूची हो- हारोए, मनुहोनीहरूका आधा मािनसहरू, 53

अिन िकयार्त यारीमका पिरवार समूह ियनीहरू- ियत्री, पूही, शुमाती
अिन िमश्राती मािनसहरू हुन्। सोराती अिन एश्ताओलीहरू िमश्रानी
मािनसहरूबाट आएका िथए।
54 यो सल्माका सन्तानहरूको सूची हो- बेतलेहेमबाट मािनसहरू
नतोपाती िथए, अतारोत, बेतयोआब, मानहतका आधा
जनसंख्याहरू, सोरी मािनसहरू, िथए। 55 अिन ती पूजाहरीहरूका
पिरवार जो याबेशमा, ितरातमा, िशमातमा अिन सुचामा बस्थे। यी
शास्त्रीहरू र केनी मािनसहरू हुन जो हम्मतबाट आए। हम्मत बेत-
रकेाबका घरका संस्थापक िथए।
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दाऊदकादाऊदका छोराहरूछोराहरू

दाऊदका केही छोराहरूः हेब्रोन शहरमा जन्मेका िथए। यो
दाऊदका छोराहरूको सूची होः
दाऊदका जेठा छोरा अम्मोन हुन। अम्मोनकी आमा

अहीनोअम िथइन्। ितनी ियज्रेल शहरकी हुन्।
मािहला छोरा दािनएल िथए। ितनकी आमा अबीगेल यहूदाको
कमेर्लकी िथइन्।
2 सािंहला छोरा अब्शालोम िथए। ितनकी आमा तल्मकैी छोरी माका
िथइन्। तल्म ैगशूरका राजा िथए।
काँिहला छोरा अदोिनयाह िथए। ितनकी आमा हग्गीत िथइन्।
3 अन्तर ेछोरा शपत्याह िथए। ितनकी आमा अबीतल िथइन्।
कान्छा छोरा ियत्राम िथए। ितनकी आमा दाऊदकी पत्नी एग्ला
िथइन्।

4 दाऊदका यी छ जना छोराहरू हेब्रोनमा जिन्मए।
दाऊदले त्यहाँ सात बषर् छः महीना शासन गर।े दाऊदले यरूशलेममा

33 बषर् सम्म राज गर।े
5 यरूशलेममा जन्मेका दाऊदका छोराहरू यी हुन्।
दाऊदकी पत्नी बेतशेबा अम्मीएलकी छोरी िथइन्। बेतशेबाबाट
चारजना छोरा छोरीहरू भए, िशमा, शोबाब, नातान र सुलेमान। 6

अन्य नौ जना छोरा छोरीहरू िथए, ियभार, एलीशूअ, एलीपेलेत,
नोगह, नेपेग, यापी, एलीशामा, एल्यादा अिन एलीशापेलेत। 9

ितनीहरू सब ैदाऊदका छोराहरू िथए। दाऊदकी उप-पत्नीबाट अन्य
छोराहरू िथए। तामार दाऊदकी छोरी िथइन्।

दाऊददाऊद पिछपिछ यहयहूूदाकादाका राजाहरूराजाहरू

10 सुलेमानका छोरा रहबाम िथए। अिन रहबामका छोरा अिबयाह
िथए। अिबयाहका छोरा आसा िथए। आसाका छोरा यहोशापात िथए।
11 यहोशापातका छोरा योराम िथए। योरामका छोरा अहज्याह िथए।
अहज्याहका छोरा योआश िथए। 12 योआशका छोरा अमस्याह
िथए। अमस्याहका छोरा अजयार्ह िथए। अजयार्हका छोरा योताम
िथए। 13 योतामका छोरा आहाज िथए। आहाजका छोरा िहजिकयाह
िथए। िहजिकयाहका छोरा मनश्शे िथए। 14 मनश्शेका छोरा आमोन
िथए। आमोनका छोरा योिशयाह िथए।
15 यो योिशयाहका छोराहरूको सूची यही होः जेठा छोरा योहानान
िथए। मािहला छोरा यहोयाकीम िथए। सािंहला छोरा िसदिकयाह िथए
अिन कान्छा छोरा शल्लमू िथए।
16 यहोयाकीमका छोराहरू यकोन्याह, ितनका छोरा िसदिकयाह
िथए।

बाबबाबेेलल कब्जाकब्जा पिछपिछ दाऊदकोदाऊदको पिरवारपिरवार

17 यहोयाकीम बाबेलमा कैदी भए पिछ यहोयाकीमका छोरा-
छोरीहरूको सूची यही हो। ितनका छोरा-छोरीहरू शालतीएल, 18

मल्कीराम, पदायाह, शेनस्सर, यकन्याह, होशामा अिन नदब्याह
िथए।
19 पदायाहका छोराहरू यरूबाबेल अिन िशमी िथए। यरूबाबेलका
छोराहरू मशुल्लाम अिन हनन्याह िथए। शलोमीत ितनीहरूकी बिहनी
िथइन्। 20 यरूबाबेलका अरू पिन पाँच जना छोरा िथए। ितनीहरूका
नाउँ हशूबा, ओहेल, बेरके्याह, हसयाह, अिन यूशप-हेसेद हो।
21 हनन्याहका छोरा पलत्याह िथए ितनका छोरा यशयैाह िथए अिन
ितनका छोरा रपायाह िथए, अिन ितनका छोरा अनार्न िथए, ितनका
छोरा ओबधाह, ितनका छोरा शकन्याह िथए।
22 यो शकन्याहका सन्तानहरूको सूची हो शमायाह शमायाहका छ
जना छोराहरू िथएः शमायाह, हत्तूश, ियगाल, बारीह, नायार्ह अिन
शापात।
23 नायार्हका तीन जना छोराहरू िथए। ती एल्योएन,ै िहजिकयाह
अिन अज्रीकाम िथए।
24 एल्योएनकैा सात जना छोराहरू िथए। ती होदक्याह, एल्यासीब,
पलयाह, अकू्कब, योहानान, दलायाह र अनानी िथए।

यहयहूूदाकादाका अन्यअन्य ककुुलल समूहहरूसमूहहरू

यो यहूदाका छोराहरूको सूची हो:
ती पेरसे, हेस्रोन, कमीर्, हूर अिन शोबाल िथए।
2 शोबालका छोरा रायाह िथए। रायाह यहतका िपता िथए।

यहत अहूम ैअिन लहदका िपता िथए। सोराती मािनसहरू अहूम ैअिन
लहदका सन्तान िथए।
3 एतामका छोराहरू ियज्रेल, ियश्मा अिन ियदबश िथए। अिन
ितनीहरूकी हस्सलेल पोनी नाउँकी एक बिहनी िथइन्।
4 पनूएल गदोरका िपता िथए अिन एजेर हूशका िपता िथए।
यी हूरका छोराहरू िथए। हूर एप्रातका जेठा छोरा िथए अिन एप्रात
बेतलेहेमका संस्थापक िथए।
5 तकोका िपता अश्शूर िथए। अश्शूरको दइु पत्नीहरू िथए।
ितनीहरूको नाउँ हेला र नारा िथयो। 6 नारा अहुज्जाम, हेपेर, तेमनी
अिन हाहशतारीकी आमा िथइन्। ियनीहरू नाराद्वारा अश्शूरका
पुत्रहरू िथए। 7 हेलाका छोराहरू सेरते, ियसहार एतमान र कोस
िथए। 8 कोस आनूब अिन सोबेबाका िपता िथए। कोस अहहेर्ल
पिरवार समूहका पिन िपता िथए। अहहेर्ल हारूमका छोरा िथए।
9 याबेश उसका दाज्यू-भाइहरू भन्दा धेर ैआदरणीय िथए। ितनकी

आमाले भिन्थन्, “मलेै उसको नाउँ याबेश राखे िकनभने जब मलेै
उसलाई जन्म िंददा म अित वेदनमा िथएँ।” 10 याबेशले इस्राएलका
परमेश्वरलाई प्राथर्ना गर ेर भने, “म चाहन्छु िक तपाईलें मलाई साँच्चै
आशीवार्द िदनुहुनेछ। म चाहन्छु तपाईलें मलाई अिधक भूिम िदनुहुनेछ।
मेरो निजक रहनुहोस् अिन मलाई चोट पुयार्उन कसलैाई पिन
निदनुहोस। तब मलाई कुन ैपीडा हुने छैन।” अिन परमेश्वरले याबेशलाई
त्यही िदनु भयो जो ितनले मागेका िथए।

11 कलूब शूअका भाइ िथए। कलूब महीरका िपता िथए। महीर
एश्तोनका िपता िथए। 12 एश्तोन बेत-रापा, पासेह अिन तिहन्नाका
िपता िथए। तिहन्ना इर-नाहशका िपता िथए। ती मािनसहरू रकेाका
िथए।
13 कनजका छोराहरू ओत्नीएल अिन सरायाह िथए। ओत्नीएलका
छोराहरू हतत अिन मोनोत ैिथए। 14 मोनोत ैओप्राका िपता िथए।
अिन सरायाह योआबका िपता िथए। योआब गहरशीमीका संस्थापक
िथए। ती मािनसहरूलाई यो नाउँ िदए िकनभने ितनीहरू कारीगरहरू
िथए।
15 कालेब यपून्नेका छोरा िथए। कालेबका छोराहरू ईरू, एला, अिन
नआम िथए। एलाका छोरा कनज िथए।
16 यहललेलका छोराहरू-जीप, जीपा, ितरया अिन असरले िथए।
17 एज्राका छोराहरू येतेर, मेरदे, एपेर अिन यालोन िथए अिन
िबत्याहले िमयार्म, शम्म ैअिन ियश्बहलाई जन्म िदए। ियश्बह
एश्तमोका िपता िथए। अिन उसकी पत्नी यहूदाबाटका िथइन् जसले
यरदे, हेबर र यकूतीएल जन्म िदइन्। यरदे गदोरका िपता िथए। हेबेर
सोकोका िपता िथए अिन यकूतीएल जानोका िपता िथए। यी सबै
िफराउनकी छोरी िबत्याहका छोराहरू िथए ितनी यहूदाकी पत्नी
िथइन्।
19 मेरदेकी पत्नी नहमकी बिहनी िथइन्। मेरदेको पत्नी यहूदाकी
िथइन्। मेरदेको पत्नीका छोराहरू कीला र एश्तमोका िपता िथए।
कीला गेरमेी मािनसहरूबाट िथए। अिन एश्तमो माकाती
मािनसहरूबाट िथए। 20 िशमोनका छोराहरू अम्नोन, िरन्ना, बेन,
हानान अिन तीलोन िथए।
ियशीकाछोराहरू जोहेत अिन बेन-जोहेत िथए।
21 यहूदाका छोरा शेला िथए। शेलाका छोराहरू- एर, लादा, योकीम,
कोजेबाका मािनसहरू, योआश अिन साराप िथए। एर लेकाका िपता
िथए। लादा मारशेा अिन बेत अश्बेयाम मलमलका लुगा बनाउने
पिरवार समूहका िपता िथए। योआश अिन सारापले मोआबी स्त्रीहरू
िववाह गर।े तब ितनीहरू बेतलेहेम फकीर् गए। यो पिरवारको िवषयमा
लेिखएका कुराहरू अित पुराना छन्। 23 शेलाका ती छोराहरू कमीर्
िथए जो माटोका सामानहरू बनाउँथे। ितनीहरू नताईम अिन गदेरामा
बस्थे। ितनीहरू शहरमा बस्थे अिन राजाका िनिम्त काम गथेर्।

1 इितहास 3:2 270 1 इितहास 4:23
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िशमोनकािशमोनका सन्तानहरूसन्तानहरू

24 िशमोनका छोराहरू नमूएल, यामीन, यारीब, जेरह अिन शाऊल
िथए। 25 शाऊलका छोरा शल्लमू िथए। शल्लमूका छोरा िमब्साम िथए।
िमब्सामका छोरा िमश्मा िथए।
26 िमश्माका छोरा हम्मूएल िथए। हम्मूएलका छोरा जकू्कर िथए।
जकू्करका छोरा िशमी िथए। 27 िशमीको सोह्र जना छोरा र छ जना
छोरीहरू िथए। तर िशमीका भाइहरूका धेर ैछोरा िथएनन्। िशमीका
भाइहरूको पिरवार यहूदाका अन्य समूहहरूको जस्त ैितनीहरूको
पिरवार ठूलो िथएन।
28 िशमीका सन्तानहरू बशेर्बा, मोलादा, हसरशूआल, 29 िबल्हा,
एसेम, तोलाद, 30 बतूएल, होमार्, िसक्लग, 31 बेत, मकार्बोत,
हसरशूसीम, बेत, िबरी अिन शारमेमा बस्थे। ितनीहरू ती शहरमा
दाऊद राजा नभए सम्म बसे। 32 यी शहरहरू निजकका पाँचवटा
गाउँ एताम, ऐन, िरम्मोन, तोकेन अिन आशान िथए। 33 त्यहाँ यो
बेला सम्म अन्य गाउँहरू पिन िथए। यहीं ितनीहरू बस्थे अिन
ितनीहरूले आफ्ना पिरवारको इितहास पिन लेखे।
34 यो सूची ती व्यिक्तहरूको हो जो ितनीहरूका पिरवार समूहका
प्रधान िथए। ितनीहरू मशोबाब, यम्लेक, अमस्याहका छोरा योशा,
योएल, योिशब्याहका छोरा येहू, सरायाहका छोरा योिशब्याह,
असीएलका छोरा सरायाह, एल्मयोएन,ै याकोबा, याशोहायाह,
असायाह, अदीएल, यसीमीएल, बनायाह, अिन जीजा िशपीका छोरा
िथए। िशमी अल्लोनका छोरा िथए अिन अल्लोन यदायाहका छोरा िथए।
यदायाह िशम्रीका छोरा िथए अिन िशम्री शमायाहका छोरा िथए।
यी मािनसहरूका पिरवारहरू खबु ैिवशाल भए। 39 ितनीहरू गदोर

शहर देिख बािहर बेंसीको पूवर्ितरको के्षत्रमा गए। ितनीहरू त्यस स्थानमा
आफ्ना भेंडा र गाई बस्तुका िनिम्त खकर्  खोज्न गए। 40 ितनीहरूले
त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा फलवान भूिम भेट्टाए। भूिम िवस्तृत शािन्तपूणर् अिन
सूनसान िथयो। अतीतमा यहाँ हामका सन्तानहरू बस्थे। 41 यो त्यस
समय िथयो जब िहजिकयाह यहूदाका राजा िथए। ती मािनसहरू गदोरमा
आए अिन हामीत मािनसहरूिसत यदु्ध गर।े ितनीहरूले हामीत
मािनसहरूका छाउनीहरू नष्ट गिरिदए। ती मािनसहरू मुिन जाितका
मािनसहरूिसतपिन लडे जो त्यहाँ बस्थे। यी मािनसहरूले समस्त मुिन
मािनसहरूलाई परास्त गर।े यो स्थानमा अिहले पिन कुन ैमुिन जाितका
मािनसहरू छैनन्। यसथर् ती मािनसहरू त्यहाँ बस्न थाले िकनभने त्यो
भूिममा ितनीहरूका भेंडाहरूका िनिम्त घाँस िथयो।

42 िशमोन पिरवार समूहबाट पाँच सय मािनसहरू सेइरको पहाडी
देशमा गए। ियशीका छोराहरूले ितनीहरूको अगुवाइ गर।े ती छोराहरू
पलत्याह, नायार्ह, रपायाह अिन उज्जीएल िथए। िशमोनी जाितका
मािनसहरू त्यस स्थानमा बस्ने मािनसहरूिसत लडे। 43 त्यहाँ केही
बाँचेका अमालेकीहरू मात्र अझ ैबस्द ैिथए। यसकारण यी िशमोनीहरूले
ितनीहरूलाई मािरिदए। त्यस समय देिख अिहले सम्म ती िशमोनीहरू
सेइरमा बिसरहेका छन्।

रूबरूबेेनकानका सन्तानहरूसन्तानहरू

इस्राएलका जेठा छोरा रूबेन िथए। रूबेनले जेठो छोराले पाउनु
पनेर् िवशेष सुिवधाहरू, पाउनु पनेर् िथयो तर रूबेनले आफ्ना
िपताको उपपत्नीिसत शारीिरक सम्बन्ध राखे। यसथर् ती

िवशेष सुिवधाहरू यूसुफका छोराहरूलाई िदइयो। पिरवािरक इितहासमा
रूबेनको नाउँ जेठा छोराको रूपमा लेिखएको छैन। यहूदा आफ्ना
भाइहरू भन्दा अिधक बलवान भए यसथर् ितनका पिरवारबाट प्रधानहरू
आए। तर यूसुफका पिरवारले अन्य सुिवधाहरू पाए जो सब ैभन्दा जेठा
छोराले पाउँथे।
रूबेनका छोराहरू हनोक, पल्ल,ू हेस्रोन अिन कमीर् िथए।
4 यी नाउँहरू योएलका सन्तानहरूका हुन् योएलका छोरा शमायाह
िथए। शमायाहका छोरा गोग िथए। िशमी गोगका छोरा िथए। 5

िशमीका छोरा मीका िथए। मीकाका छोरा रायाह िथए। रायाहका छोरा
बाल िथए। 6 बालका छोरा बेरा िथए। अश्शूरका राजा ितग्लत-

िपलेसेरले बेरालाई आफ्नो घर छोड्न करलगाए। यसथर् बेरा राजाका
कैदी भए। बीरह रूबेन पिरवार समूहका एक अगुवा िथए।
7 योएलका भाइहरू अिन ितनका सब ैपिरवार समूहहरूलाई त्यसरी
न ैलेिखएको छ जसरी वंशावलीको सूचीमा लेिखएको छ यीएल जेठा
छोरा िथए, त्यसपिछ जकयार्ह, 8 अिन बेला, बेला अजाजका छोरा
िथए। अजाज शेमाका छोरा िथए। शेमा योएलका छोरा िथए। ितनीहरू
अरोएरको नेबो अिन बाल-मोनसम्म फैिलएको के्षत्रमा बस्थे। 9

बेलाका मािनसहरू पूवर्मा यूफे्रिटस नदीको पूवर् पिट्टको मरुभूिमको
िकनारमा बस्थे। िकनभने िगलाद प्रान्तमा ितनीहरूका धेर ैगाई-
वस्तूहरू िथए। 10 जब शाऊल राजा िथए।त्यो बेलाका मािनसहरूले
हगारी मािनसहरूिसत यदु्ध गर।े ितनीहरूले हगारी मािनसहरूलाई
परास्त गर।े त्यस बेलाका मािनसहरू तम्बूहरूमा बसे जो हगारी
जाितका िथए। ितनीहरू ती तम्बूहरूमा बसे अिन िगलादको पूवर्ितरको
सम्पूणर् के्षत्रमा यात्रा गर।े

गादकागादका सन्तानहरूसन्तानहरू

11 गाद कुल समूहका मािनसहरू रूबेन कुल समूहका मािनसहरूको
छेउमा बस्थे। गादी मािनसहरू बाशान के्षत्रमा सलका शहरसम्म बस्थे।
12 बाशानमा प्रथम प्रधान योएल भए। शापाम िद्वतीय प्रधान िथए।
त्यसपिछ यान ैप्रधान भए। 13 ितनीहरूका पिरवारका सात भाइहरू
मीकाएल, अशुल्लाम, शेबा, योर,ै याकान, जीआ अिन एबेर िथए। 14

ती मािनसहरू अबीहेलका सन्तान िथए। अबीहेल हूरीका छोरा िथए।
हूरी यारोहका छोरा िथए। यारोह िगलादका छोरा िथए। िगलाद
मीकाएलका छोरा िथए। मीकाएल यशीशकैा छोरा िथए। यशीशै
यहदोका छोरा िथए। यहदो बूजका छोरा िथए। 15 अही अब्दीएलका
छोरा िथए। अब्दीएल गूनीका छोरा िथए। अही ितनीहरूको पिरवार
समूहका प्रधान िथए।
16 गाद पिरवार समूहका मािनसहरू िगलाद के्षत्रमा बस्थे। ितनीहरू
बाशानको के्षत्रमा बाशान विरपिरका स-साना शहरहरूमा अिन शारोन
के्षत्रका सीमानासम्म फैिलएका सब ैखकर् हरूमा बस्थे।
17 योताम अिन यारोबामका समयमा यी सब ैमािनसहरूका नाउँ
गादका वंशावलीका सूिचमा लेिखएका िथए। योताम यहूदाका राजा
िथए अिन यारोबाम इस्राएलका राजा िथए।

ययुदु्धमाद्धमा िनपुणिनपुण ककेेहीही ससैिैनकहरूिनकहरू

18 मनश्शे कुल समूहका आधा कुल अिन रूबेन र गादका कुल
समूहहरूिसत 44,760 साहसी मािनसहरू यदु्धका िनिम्त तयार िथए।
ितनीहरू यदु्धमा िनपूणर् िथए। ितनीहरूले ढाल अिन तरवारहरू बोक्थे
अिन ितनीहरू धनु काँड चलाउन पिन िसपालु िथए। 19 ितनीहरूले
हगारीहरू र यतूर, नापीश अिन नोदाबका मािनसहरूिसत यदु्ध शुरू गर।े
20 मनश्शे, रूबेन अिन गादका कुल समूहहरूका ती मािनसहरूले
यदु्धमा परमेश्वरिसत प्राथर्ना गर।े ितनीहरूले परमेश्वरिसत सहायता मागे
िकनभने ितनीहरूले उहाँमा भरोसा गरकेा िथए। यसथर् परमेश्वरले
ितनीहरूलाई सहायता गनर् ु भयो। परमेश्वरले ितनीहरूलाई हगारीहरूलाई
हराउन आिशष िदनुभयो। अिन ितनीहरूले अन्य मािनसहरूलाई पिन
हराए जो हगारीहरूिसत िथए। 21 ितनीहरूले हगारीहरूका पशुहरू लगे।
ितनीहरूले 50,000 ऊँटहरू; 2,50,000 भेंडाहरू; 2,000 गधाहरू;
अिन 1,00,000 मािनसहरूलाई कैद गर।े 22 धेर ैहगारीहरू मािरए
िकनभने परमेश्वरले रूबेनीहरू, गादीहरू र मनश्शेको आधाकुल
समूहरूलाई यदु्ध िजत्न सहायता गनर् ुभएको िथयो। तब मनश्शे, रूबेन
अिन गादका कुल समूहहरूका ती मािनसहरू हगारीहरूको भूिममा बसे।
ितनीहरू त्यहाँ त्यसबेला सम्म बसे जबसम्म इस्राएलका मािनसहरूलाई
कैद गिरएका िथएनन्।

23 मनश्शेका आधा कुल समूहका मािनसहरू बाशान के्षत्रमा बाल-
हमार्न, सनीर अिन हमोर्न पवर्त सम्म बस्थे ितनीहरू अनगन्ती िथए।

24 मनश्शेका आधा कुल समूहका मुख्य मािनसहरू यी िथएः एपेर,
ियशी, एलीएल, अज्रीएल, ियमर्याह होदिबयाह अिन यहदीएल। ती सबै
बलवान र साहसी मािनसहरू िथए। ती प्रिसद्ध मािनसहरू िथए अिन
ितनीहरू आफ्ना पिरवारहरूका प्रमुख अगुवा िथए। 25 तर ती
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अगुवाहरूले ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले पुज्ने परमेश्वरको िवरूद्ध पाप
गर।े ितनीहरूले त्यस भूिमका देवताहरूको पूजा गनर् शुरू गर।े परमेश्वरले
ती मािनसहरू जसलाई पिहले ध्वस्त गनर् ु भएको िथयो।

26 इस्राएलका परमेश्वरले पूललाई यदु्धमा जान इच्छुक तुल्याउनु
भयो। पूल अश्शूरका राजा िथए। ितनलाई ितग्लत-िपलेसेर पिन
भिनन्थ्यो। ितनले मनश्शे, रूबेन अिन गाद कुल समूहका मािनसहरूिसत
यदु्ध गर।े ितनले उनीहरूलाई आफ्ना घर छोड्न बाध्य तुल्याए अिन
ितनीहरूलाई कैदी बनाए। पूलले ितनीहरूलाई हलह, हाबोर, हारा अिन
गोजान नदी निजकमा ल्याए। इस्राएलीको कुल समूह ती स्थानहरूमा
त्यस समय देिख आजसम्म पिन बिसरहेका छन्।

ललेेवीकावीका सन्तानहरूसन्तानहरू

लेवीका छोराहरूः गेशोर्म, कहात अिन मरारी िथए।
2 कहातका छोराहरूः अम्राम, इसहार, हेब्रोन, अिन उज्जीएल
िथए।

3 अम्रामका छोरा-छोरीहरूः हारून, मोशा र मिरयम िथए।
हारूनका छोराहरूः नादाब, अबीहू, एलाजार अिन ईतामार िथए। 4

एलाजार पीनहासका िपता िथए। पीनहास अबीशूका िपता िथए। 5

अबीशू बुक्कीका िपता िथए। बुक्की उज्जीका िपता िथए। 6 उज्जी
जरयाहका िपता िथए। जरयाह मरायोतका िपता िथए। 7 मरायोत
अमयार्हका िपता िथए। अमयार्ह अहीतूबका िपता िथए। 8 अहीतूब
सादोकका िपता िथए। सादोक अहीमासका िपता िथए। 9 अहीमास
अजयार्हका िपता िथए। अजयार्ह योहानानका िपता िथए। 10

योहानान अजयार्हका िपता िथए। (अजयार्ह ती व्यिक्त हुन जसले
यरूशलेममा सुलेमानद्वारा िनमार्ण गिरएको मिन्दरमा पूजाहारीको रूप
सेवा गरकेा िथए।) 11 अजयार्ह अमयार्हका िपता िथए। अमयार्ह
अहीतूबका िपता िथए। 12 अहीतूब सादोकका िपता िथए। सादोक
शुल्लमूका िपता िथए। 13 शुल्लमू िहिल्कयाहका िपता िथए। िहिल्कयाह
अजयार्हका िपता िथए। 14 अजयार्ह सरायाहका िपता िथए। सरायाह
यहोसादाकका िपता िथए।
15 यहोसादाकलाई उनको घर छोड्न बाध्य तुल्याइयो जब
परमप्रभुले यहूदा अिन यरूशलेमलाई टाढा पठाउनु भयो। ती
मािनसहरूलाई अकोर् देशमा कैदी बनाइएको िथयो। परमप्रभुले यहूदा
अिन यरूशलेमका मािनसहरूलाई कैदी तुल्याउनको िनिम्त
नबूकदनेस्सरलाई प्रयोग गनर् ुभयो।

ललेेवीकावीका अन्यअन्य सन्तानहरूसन्तानहरू

16 लेवीका छोराहरूः गेशोर्म, कहात अिन मरारी िथए।
17 गेशोर्मका छोराहरूको नाउँ: िलब्नी र िशमी िथए।
18 कहातका छोराहरूः अम्राम, ियसहार, हेब्रोन अिन उज्जीएल िथए।
19 मरारीका छोराहरूः महली अिन मूशी िथए।
यी लेवीका कुल समूहका वंशावलीको सूिच हो ितनीहरूका नाउँको
अिघ ितनीहरूका िपताहरूका नाउँ लेिखएका छन्।
20 यी गेशोर्मका सन्तानहरू िथएः िलब्नी गेशोर्मका पुत्र िथए। यहज
िलब्नीका छोरा िथए। जीम्मा यहतका छोरा िथए। 21 योआह
जीम्माहका छोरा िथए। इद्दो योआहका छोरा िथए। जेरह इद्दोका छोरा
िथए। यातर ैजेरहका छोरा िथए।
22 यी कहातका सन्तानहरू िथएः अम्मीनादाब कहातका छोरा िथए।
कोरह अम्मीनादाबका छोरा िथए। अस्सीर कोरहका छोरा िथए। 23

एल्काना अस्सीरका छोरा िथए। एब्यासाप एल्कानाका छोरा िथए।
अस्सीर एब्यासापका छोरा िथए। 24 जहत अस्सीरका छोरा िथए।
ऊरीएल नहतका छोरा िथए। उिज्जयाह ऊरीएलका छोरा िथए।
शाऊल उिज्जयाहका छोरा िथए।
25 एल्कानाका छोराहरू अमास ैअिन अहीमोत िथए। 26 सोपे
एल्कानाका छोरा िथए। नहत सोपेका छोरा िथए। 27 एलीआब
नहतका छोरा िथए। यरोहाम एलीआबका छोरा िथए। एल्काना
यरोहामका छोरा िथए। शमूएल एल्कानाका छोरा िथए। 28 शमूएलका
जेठा छोरा योएल र कान्छा अब्याह हुन्।

29 यी मरारीका छोराहरू हुन्; महली मरारीका छोरा िथए, िलब्नी
महलीका छोरा िथए; िशमी िलब्नीका छोरा िथए। उज्जा िशमीका छोरा
िथए। 30 िशमी उज्जाका छोरा िथए। हिग्गयाह िशमीअका छोरा िथए।
असायाह हिग्गयाहका छोरा िथए।

मिन्दरकामिन्दरका ससँँगीतकारहरूगीतकारहरू

31 यी ती मािनसहरू हुन् जसलाई दाऊदले परमप्रभुको मिन्दरको
पालमा करारको सन्दकू राखेपिछ सङ्गीतको हेर- िवचारका िनिम्त छाने।
32 यी मािनसहरूले पिवत्र पालमा गाएर सेवा गथेर्। पिवत्र पाललाई
भेटघाट गनेर् पालपिन भिनन्छ अिन यी मािनसहरूले सुलेमानले
यरूशलेममा परमप्रभुको मिन्दर नबनाउन्जेलसम्म सेवा गर।े ितनीहरूले
आफ्ना कामका िनिम्त िदइएका िनयमहरूको अनुशरण गदैर् सेवा गर।े

33 यी नाउँ ती मािनसहरू अिन ितनीहरूका छोराहरूका हुन जसले
सँगीतद्वारा सेवा गर।े
कहात वंशका पिरवारहरू िथएः सङ्गीतकार हेमान। हेमान योएलका
छोरा िथए। योएल शमूएलका छोरा िथए। 34 शमूएल एल्कानाका
छोरा िथए। एल्काना यरोहामका छोरा िथए। यरोहाम एलीएलका छोरा
िथए। एलीएल तोहका छोरा िथए। 35 तोह सूपका छोरा िथए। सूप
एल्कानाका छोरा िथए। एल्काना योएलका छोरा िथए। 36 योएल
अजयार्हका छोरा िथए, अजयार्ह सपन्याहका छोरा िथए। 37

सपन्याह तहतका छोरा िथए। तहत अिस्सरका छोरा िथए। अिस्सर
एब्यासापका छोरा िथए। एब्यासाप कोरहका छोरा िथए। 38 कोरह
ियसहारका छोरा िथए। ियसहार कहातका छोरा िथए। कहात लेवीका
छोरा िथए। लेवी इस्राएलका छोरा िथए।
39 आसाप हेमानका आफन्त िथए। आसापले हेमानको दािहनेितर
बसेर सेवा गथेर्। आसाप बेराक्याहका छोरा िथए। बेराक्याह िशमाअका
छोरा िथए। 40 िशमाअ मीकाएलका छोरा िथए। मीकाएल
बासेयाहाका छोरा िथए। बसेयाह मिल्कयाहका छोरा िथए। 41

मिल्कयाह एत्नीका छोरा िथए। एत्नी जेरहका छोरा िथए। जेरह
अदायाहका छोरा िथए। 42 अदायाह एतानका छोरा िथए। एतान
जीम्माका छोरा िथए। िजम्मा िशमीका छोरा िथए। 43 िशमी यहतका
छोरा िथए। यहत गेशोर्मका छोरा िथए। गेशोर्म लेवीका छोरा िथए।
44 मरारीका सन्तानहरू हेमान अिन आसापका आफन्तहरू िथए।
ितनीहरू हेमानका देब्रेितरका गायक समूह िथए। एतान कीशीका छोरा
िथए। िकशी अब्दीका छोरा िथए। अब्दी मल्लकूका छोरा िथए। 45

मल्लकू हश्बयाहका छोरा िथए। हश्बयाह अमस्याहका छोरा िथए।
अमस्याह िहिल्कयाहका छोरा िथए। 46 िहिल्कयाह अम्सीका छोरा
िथए। अम्सी बानीका छोरा िथए। बानी शेमेरका छोरा िथए। 47 शेमेर
महलीका छोरा िथए। महली मूशीका छोरा िथए। मूशी मरारीका छोरा
िथए। मरारी लेवीका छोरा िथए।
48 हेमान अिन आसापका दाज्यू-भाइहरू लेवीहरू िथए। लेवीहरूलाई

पिवत्र पालमा काम गनर्को िनिम्त चुिनएका िथए। पिवत्र पाल परमेश्वरको
घर िथयो। 49 तर, हारूनका सन्तानहरूलाई मात्र होमबिलको वेदीमा
अिन धूपवेदीमा धूप बाल्ने अनुमित िथयो। हारूनका सन्तानहरूले
परमेश्वरको मिन्दरको अिन पिवत्र स्थानमा सब ैकामहरू गथेर्। ितनीहरूले
इस्राएलका मािनसहरूलाई शुद्ध तुल्याउनेिरित पिन गथेर्। ितनीहरूले ती
सब ैिनयमहरू अिन िविधहरू अनुशरण गदर्थे जसको िनिम्त मोशाले
आज्ञा िदएका िथए। मोशा परमेश्वरको दास िथए।

हारूनकाहारूनका सन्तानहरूसन्तानहरू

50 यी हारूनका छोरा िथए, एलाजार हारूनका छोरा िथए। पीनहास
एलाजारका छोरा िथए। अबीहू पीनहासका छोरा िथए। 51 बुक्की
अबीशूका छोरा िथए। उज्जी बुक्कीका छोरा िथए। जरायाह उज्जीका
छोरा िथए। 52 मरायोत जरायाहका छोरा िथए। अमयार्ह मरायोतका
छोरा िथए। अहीतूब अमयार्हका छोरा िथए। 53 सादोक अहीतूबका
छोरा िथए। अहीमास सादोकका छोरा िथए।
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ललेेवीवी पिरवारहरूकापिरवारहरूका िनिम्तिनिम्त घरहरूघरहरू

54 यी ती स्थानहरू हुन् जहाँ हारूनका सन्तानहरू बस्दथे
ितनीहरूलाई िदएको ितनीहरूको भूिममा आफ्ना छाउनी हालेर बस्थे।
कहातीहरूले त्यस भूिमको पिहलो भाग पाए जो लेवीहरूलाई िदइएको
िथयो। 55 ितनीहरूलाई हेब्रोन शहर अिन त्यसका वरीपिरका खेतहरू
िदइएका िथए। यो यहूदाको प्रान्तमा िथयो। 56 तर शहर खेतहरू अिन
हेब्रोन विरपिरको गाउँहरू यपुन्नेका छोरा कालेबलाई िदइयो। 57

हारूनका सन्तानहरूलाई सुरिक्षत-शहरहरू िदइयोः हेब्रोन, िलब्ना,
यत्तीर एश्तमो, 58 हीलेन, दबीर, 59 आशान, यनु्ता अिन बेत-शेमेश
शहरहरू पिन िदईयो। ितनीहरूले ती सब ैशहरहरू अिन ती विरपिरका
खेतहरू पाए। 60 िबन्यामीन कुल समूहबाट ितनीहरूले िगबोन, गेबा,
अल्लेमेत अिन अनातोत शहरहरू पाए। ितनीहरूले ती सब ैशहरहरू अिन
ती विरपिरका खेतहरू पाए।
कहात वंशलाई तेह्रवटा शहरहरू िदईयो।
61 कहातका बाकी सन्तानहरूले मनश्शेका आधा कुल समूहबाट

गोला हालेर दशवटा शहरहरू पाए।
62 ती पिरवार समूह जो गेशोर्मका सन्तान िथए ितनीहरूले तेह्रवटा

शहरहरू पाए। ितनीहरूले ती शहरहरू इस्साकार, आशेर, नप्ताली अिन
बाशानका के्षत्रमा बस्ने मनश्शेका कुल समूहका अशंबाट पाए।

63 पिरवार समूह जो मराका सन्तानहरू िथए, ितनीहरूले बाह्रवटा
शहरहरू पाए। ितनीहरूले ती शहरहरू रूबेन, गाद अिन जबूलूनका कुल
समूहहरूबाट पाए। ितनीहरूले ती शहरहरू िचट्ठा द्वारा पाए।

64 यसरी इस्राएली मािनसहरूले ती शहरहरू अिन खेतहरू लेवी
मािनसहरूलाई िदए। 65 ितनीहरूले ितनीहरूलाई शहरहरू यहूदा,
िशमोन अिन िबन्यामीन कुल समूहहरूलाई गोला हालेर िदए। ती
शहरहरू नाउँ द्वारा तोिकएका िथए।

66 एप्रैम कुल समूहले कहाती वंशलाई केही शहरहरू िदए। ती
शहरहरू िचट्ठाद्वारा पाए। 67 ितनीहरूले ितनीहरूलाई सुरिक्षत शहरहरू
रोकेम, गेजेर िदए। 68 योकमाम, बेथहोरोन, 69 अय्यालोन अिन गात
िरम्मोन शहरहरूपिन िदइए। ितनीहरूले ती शहरहरूसँग खेतहरू पिन
पाए। ती शहरहरू एप्रैमका पहाडी देशमा िथए। 70 अिन मनश्शे कुल
समूहका आधाबाट इस्राएली मािनसहरूले आनेर अिन िबलाम शहरहरू
कहातका वंशहरूलाई िदए। ती कहात वंशहरूले शहरहरूसँग ैखेतहरू
पिन पाए।

अन्यअन्य ललेेवीवी पिरवारहरूलपिरवारहरूलेे घरहरूघरहरू प्राप्तप्राप्त गरगरेे
71 गेशोर्म पिरवारहरूले बाशान के्षत्रबाट गोला अिन मनश्शेका आधा

कुल समूहबाट अश्तारोतसँग ैितनीहरूले खेतहरू यी शहरहरू िसत ैपाए।
72 गेशोर्म पिरवारहरूले केदेश, दाबरत, रामोत अिन अनेम शहरहरू

पिन इस्साकारका कुल समूहबाट पाए। ितनीहरूले ती शहरहरू
निजकका खेतहरू पिन यी शहरहरूिसत ैपाए।

74 गेशोर्म कुलहरूले माशाल, अब्दोन, हूकोक अिन रहोबले पिन
आशेरका कुल समूहबाट शहरहरू पाए। ितनीहरूले शहरहरूिसतै
खेतहरू पिन पाए।

76 गेशोर्म वंशहरूले गालीलको केदेश, हम्मोन अिन िकयार्तमै
शहरहरू पिन नप्तालीका कुल समूहबाट पाए। ितनीहरूले शहरहरूिसतै
खेतहरू पिन पाए।

77 बािकरहेका िरम्मोन अिन ताबोर शहरहरू जबूलूनका कुल
समूहबाट पाए। ितनीहरूले निजकैको खेतहरू पिन शहरहरूिसत ैपाए।

78 मरारी पिरवारहरूले मरुभूिमको बेसेर अिन यहसा, शहरहरू
रूबेनका कुल समूहबाट पाए। रूबेनका कुल समूह यदर्न नदी पािर यरीहो
शहरको पूवर्मा बस्थे। यी मरारी पिरवारहरूले ती शहरहरूिसत ैनिजकका
खेतहरू पिन पाए।

80 अिन मरारी वंशहरूले िगलादको रामोत, महनेम, हेश्बोन, अिन
याजेर शहरहरू गादका कुल समूहबाट पाए। ितनीहरूले ती शहरहरूसँगै
निजकका खेतहरू पिन पाए।

इस्साकारकाइस्साकारका सन्तानहरूसन्तानहरू

इस्साकारका चारजना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ
तोला, पूवा, याशूब अिन िशम्रोन िथयो।
2 तोलाका छोराहरू- उज्जी, रपायाह, यरीएल, यहम,ै ियब्साम

अिन शमूएल िथए। ती सब ैितनीहरूका पिरवारहरूका प्रधानहरू
िथए। ती मािनसहरू अिन ितनीहरूका सन्तानहरू शिक्तशाली
सिैनकहरू िथए। ितनीहरूका पिरवारहरू बढ्द ैगए दाऊद राजा
भएको समयमा 22,600 मािनसहरू यदु्धका िनिम्त तयार िथए।
3 उज्जीका छोरा ियज्रयाह िथए। ियज्रयाहका छोराहरू मीकाएल,
ओबिदयाह यीएल अिन ियशयाह िथए। ती पाँच ैजना ितनीहरूका
पिरवारहरूका अगुवाहरू िथए। 4 ितनीहरूका वंशावलीको सूिचले
देखाउँछ िक ितनीहरूिसत 36,000 सेनाहरू यदु्धका िनिम्त तयार
िथए। ितनीहरूको पिरवार ठूलो िथयो िकनभने ितनीहरूका धेरै
पत्नीहरू अिन छोरा छोरीहरू िथए।
5 वंशावली सूिचले देखाउँछ िक इस्सकारका कुल समूहमा 87,000
शिक्तशाली सिैनकहरू िथए।

िबन्यामीनकािबन्यामीनका सन्तानहरूसन्तानहरू

6 िबन्यामीनका तीन जना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ बेला,
बेकेर, अिन यदीएल िथयो।
7 बेलाका पाँच जना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ एस्बोन, उज्जी,
उज्जीएल, यरीमोत अिन ईरी िथयो। ती ितनीहरूका पिरवारहरूका
अगुवाहरू िथए। ितनीहरूका वंशावलीको सूिचले देखाउँछ िक
ितनीहरूिसत 22,034 सिैनकहरू िथए।
8 बेकेरका छोराहरू जमीरा, योआश, एलाजार, एल्योएन, ओम्री,
यरमेोत, अिब्बयाह, अनातोत अिन आलेमेत िथए। ती सब ैबेकेरका
छोरा छोरीहरू िथए। 9 ितनीहरूका वंशावलीका सूिचले देखाउँछ िक
पिरवारका अगुवाहरू को-को हुन्। अिन ितनीहरूको वंशावलीका
सूिचले यो पिन देखाउँ छ िक ितनीहरूिसत 20,200 सनैकहरू िथए।
10 यदीएलका छोरा िबल्हान िथए। िबल्हानका छोराहरू- यूऊश,
िबन्यामीन, एहुद, कनाना जेतान, तशीर्श अिन अहीशहरू िथए। 11

यदीएलका सब ैछोराहरू ितनीहरूका पिरवारका मुख्य मािनसहरू
िथए। ितनीहरूिसत 17,200 सनैिकहरू यदु्धका िनिम्त तयार िथए।
12 शुप्पी अिन हुप्पीहरू ईरका सन्तानहरू िथए। हुशीम अहेरका
छोरा िथए।

नप्तालीकानप्तालीका सन्तानहरूसन्तानहरू

13 नप्तालीका छोराहरू यहसीएल, गुनी, येसेर अिन शल्लमू िथए।
अिन यी िबल्हाका सन्तानहरू िथए।

मनश्शमनश्शेेकाका सन्तानहरूसन्तानहरू

14 यी मनश्शेका सन्तानहरू हुनः मनश्शेको अरामी उप-पत्नीबाट
जन्मेका छोराको नाउँ अस्त्रीएल िथयो। ितनले माकीर जन्माइन्।
माकीर िगलादका िपता िथए। 15 माकीरले हुप्पी अिन शुप्पी
मािनसहरूका समूहकी एउटी स्त्रीलाई िववाह गर।े माकीरका
बिहनीको नाउँ माका िथयो। अकोर्को नाउँ सलोफाद िथयो।
सलोफादका छोरीहरू मात्र िथए। 16 माकीरकी पत्नी माकाका एउटा
छोरा िथए। माकाले यो छोराको नाउँ पेरसे रािखन्। पेरसेको भाइको
नाउँ शेरशे िथयो। शेरशेका छोराहरू ऊलाम अिन राकेम िथए।
17 ऊलामका छोरा बदान िथए।
यी िगलादका सन्तानहरू िथए। िगलाद माकीरका छोरा िथए। माकीर
मनश्शेका छोरा िथए। 18 माकीरकी बिहनी हम्मोलेकेतका
छोराहरूका नाउँहरू ईशोद, अिबएजर ेअिन महला िथए।
19 शमीदाका छोराहरू अिहयान, शेकेम, िलखी अिन अनीआम िथए।
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एप्रैमकाएप्रैमका सन्तानहरूसन्तानहरू

20 यी एप्रैमका सन्ताहरूका नाउँहरू यही हो। एप्रैमका छोरा शूतेलह
िथए। शूतेलहका छोरा बेरदे िथए। बेरदेका छोरा तहत िथए। 21

तहतका छोरा एलादा िथए। एलादाका छोरा तहत िथए। तहतका छोरा
जाबाद िथए। जाबादका छोरा शूतेलह िथए।
केही मािनसहरू गात शहरमा गएका िथए, ितनीहरूले गातका मािनस
एजेर अिन एलालाई मार।े यसो भयो िकनभने एजेर र एला िगत्ती
मािनसहरूका गाई बस्तु र भेंडाहरू चोनर् गएका िथए। 22 एप्रैम एसेर
अिन एलाका िपता िथए। ितनी धेर ैिदनसम्म एजेर र एलादको मृत्यकुो
कारण रोइरहे। एप्रैमका पिरवार उनलाई सान्त्वना िदन आए। 23 तब
एप्रैमले आफ्नी पत्नीिसत सहवास गर।े एप्रैमकी पत्नी गभर्वती भइन्
अिन एक छोरा जन्माइन्। एप्रैमले त्यो छोराको नाउँ बरीआ राखे
िकनभने ितनका पिरवार मािथ केही नराम्रो घटना घटेको िथयो। 24

एप्रैमको छोरी शेराह िथइन्। शेराहले िनम्न बेत होरोन र उच्च बेत
होरोन अिन िनम्न उज्जेन शेराह र उच्च उज्जेन शेराह बनाइन्।
25 रपेा एप्रैमका छोरा िथए। रशेेप रपेाका छोरा िथए। तेलह रशेेपका
छोरा िथए। माहान तेलहका छोरा िथए। 26 लादान माहानका छोरा
िथए। अम्मीहूद लादानका छोरा िथए। एलीशामा अम्मीहूकादा छोरा
िथए। 27 नून एलीशामाका छोरा िथए। यहोशू नूनका छोरा िथए।
28 यी ित शहर अिन देशहरू हुन् जहाँ एप्रैमका सन्तानहरू बस्थेः

बेतेल र यस निजकका गाउँहरू पूवर्मा नारान, पिश्चममा गेजेर अिन यस
निजकका गाउँहरू शेकेम र अज्जा र त्यसका निजकका गाउँहरू सम्म
पुगे। 29 मनश्शेका भूिमका सीमानामा बेत-शान, तानाक, मिगछो अिन
दोर र ती निजकका सा-साना शहररूहरू िथए। यूसुफका सन्तानहरू यी
शहरहरूमा बस्थे। यूसुफ इस्राएलका छोरा िथए।

आशआशेेरकारका सन्तानहरूसन्तानहरू

30 आशेरका छोराहरू-ियम्ना, ियश्वा, अिन बरीआ िथए। ितनीहरूकी
बिहनीको नाउँ सेराह िथयो।
31 बरीआका छोराहरू हेबेर अिन मल्कीएल िथए। मल्कीएल
िबजेर्तका िपता िथए।
32 येप्लेत, शोमेर, होताम अिन ितनीहरूकी बिहनी शुअका िपता
हेबेर िथए।
33 यप्लेतका छोराहरू पासक, िबम्हाल अिन अश्वात िथए। यी
येप्लेतका छोराहरू िथए।
34 शोमेरका छोराहरू अही, रोहगा, यहूब्बा अिन अराम िथयो।
35 शोमेरका भाइको नाउँ हेलेम िथए। हेलेमका छोराहरू सोपह,
ियम्ना, शेलेश अिन आमाल िथए।
36 सोपहका छोराहरू सूह, हेनेर्पेर, शूआल, बेरी, ियम्राह, 37 बेसेर,
होद, शम्मा, िशल्शा, ियत्रान अिन बेरा िथए।
38 येतेरका छोराहरू- यपून्ने, िपस्पा अिन अरा िथए।
39 उल्लाका छोराहरू आरह, हन्नीएल अिन िरिसया िथए।

40 यी सब ैमािनसहरू आशेरका सन्तानहरू िथए। ितनीहरू
ितनीहरूका पिरवारहरूका अगुवाहरू िथए। ितनीहरू िवशेष रूपले
चुिनएका मािनसहरू िथए। ितनीहरू महान् सिैनकहरू अिन अगुवाहरू
िथए। ितनीहरूका वंशावली इितहासले बताउँछ िक ितनीहरूका
26,000 सनैिकहरू यदु्धका िनिम्त तयार छन् भनी।

राजाराजा शाऊलकोशाऊलको पिरवािरकपिरवािरक इितहासइितहास

िबन्यामीन बेलाका िपता िथए। बेला िबन्यामीनका जेठा छोरा
िथए। असबेल िबन्यामीनका मािहला छोरा िथए। अहरह
िबन्यामीनका साँिहला छोरा िथए। 2 नोहा िबन्यामीनका

काँिहला छोरा िथए अिन रफा िबन्यामीनका कान्छा छोरा िथए।
3 बेलाका छोराहरू अद्दार, गेरा, अबीहूद, अबीशू, नामान, अहोह,
गेरा शपूपान अिन हुराम िथए।
6 यी एहूदका सन्तानहरू िथए। ितनीहरू गेबामा ितनीहरूका
पिरवारका अगुवाहरू िथए? ितनीहरूलाई आफ्ना घर छाड्न अिन
मनहतमा जान बाध्य तुल्याइएको िथयो। एहूदका सन्तानहरू नामान,

अिहयाह अिन गेरा िथए गेराले ितनीहरूलाई घर छाड्न कर लगाए।
गेरा उज्जा अिन अहीहूदका िपता िथए।
8 शहरमेले आफ्नी पत्नीहरू हूशीम अिन बारालाई मोआबमा
त्यागपत्र िदए। ितनले यसो गर ेपिछ अकोर् पत्नीबाट केही छोरा-
छोरीहरूको जन्म भयो। 9 शहरमेका योबाब, िसब्या, मेशा, मल्काम,
यूस, सािकया अिन िममार् ितनकी पत्नी होदेशबाट जिन्मए ितनीहरू
आफ्ना पिरवारहरूका प्रधानहरू िथए। 11 शहरमे अिन हुशीमका
अबीतूब अिन एल्पाल नाउँका दइु छोराहरू भए।
12 एल्पालका छोराहरू एबेर, िमशाम, शेमेद, बरीअ अिन शेमा िथए।
शेमेदले ओनो र लोद शहरहरू अिन लोदको विरपिर सा-साना
शहरहरू बसाए। बरीआ अिन शेमा अय्यालोनमा बस्ने पिरवार-
पिरवारका अगुवाहरू िथए। ती छोराहरूले गातमा बस्ने
मािनसहरूलाई गात छाड्न बाध्य गराए।
14 बरीआका छोराहरू, अिहयो शाशक अिन यरमेोत िथए। 15

जबिदयाह, अराद, एदेर, 16 िमखाएल, ियश्पा अिन योहा िथए। 17

एल्पालका छोराहरू जबिदयाह, मशुल्लाम, िहज्की, शेबेर, 18 ियश्मर,ै
ियज्लीआ अिन योबाब िथए।
19 िशमीका छोराहरू याकीम, िजक्री, जब्दी, 20 एलीएन,ै िसल्लत,ै
एलीएल, 21 अदायाह, बरायाह अिन िशम्रात िथए।
22 शाशकका छोराहरू- ियश्मान, एबेर, एलीएल, 23 अब्दोन, िजक्री,
हानान, 24 हनन्याह एलाम, अन्तोितयाह, 25 ियपिदया अिन पनूएल
िथए।
26 यरोहामका छोराहरू- शम्शर,ै शहयार्ह, अतल्याह, 27 यारशे्याह,
एिलया अिन िजक्री िथए।

28 यी सब ैमािनसहरू आफ्ना पिरवारहरूका अगुवाहरू िथए।
ितनीहरूको नाउँ ितनीहरूको वंशावलीको सूचीमा प्रधानहरूको रूपमा
रािखएका छन्। ितनीहरू यरूशलेममा बस्थे।

29 यीएल िगबोनका िपता िथए। ितनी िगबोन शहरमा बस्थे। यीएलकी
पत्नीको नाउँ माका िथयो। 30 यीएलका सब ैभन्दा जेठा छोरा
अब्दोन िथए। अन्य छोराहरू शूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, 31 गदोर
अिहयो, जेकेर अिन िमक्लोत िथए। 32 िमक्लोत िशमाका िपता िथए। यी
छोराहरू पिन यरूशलेममा आफ्ना आफन्तहरूका निजकमा बस्थे।
33 नेर कीशका िपता िथए। कीश शाऊलका िपता िथए अिन शाऊल
जोनाथन, मल्कीशू, अबीनादाब अिन एश्बालका िपता िथए।
34 जोनाथनको छोरा मिरब्बाल िथए। मिरब्बाल मीकाका िपता िथए।
35 मीकाका छोराहरू पीतोन, मेलेक, तार ेअिन आहाज िथए।
36 आहाज यहोअदाका िपता िथए। यहोअदा आलेमेत, अज्मावेत
अिन िजम्रीका िपता िथए। िजम्री मोसाका िपता िथए। 37 मोसा
िबनाका िपता िथए। रापा िबनाका छोरा िथए। एलासा रापाहका छोरा
िथए अिन आसेल एलासाका छोरा िथए।
38 आसेलका छःजना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ अज्रीकाम,
बोकरू, इश्माएल, शायार्ह, ओबिदयाह अिन हानान िथयो। यी सबै
आसेलका छोरा छोरीहरू िथए।
39 आसेलका भाइ एशेक िथए। एशेकका केही छोराहरू िथए। यी
एशेकका छोराहरू िथएः ऊलाम एशेकका जेठा छोरा िथए। येऊश
एशेकका मािहला छोरा िथए। एलीपेलेत एशेकका कान्छा छोरा िथए।
40 ऊलामका छोराहरू बलवान सिैनकहरू िथए जो धनु काँड
चलाउनमा खूब ैिसपालु िथए। ितनीहरूका धेर ैछोराहरू अिन
नाितहरू िथए। सब ैजम्मा 150 जना छोरा र नाितहरू िथए।

यी सब ैमािनसहरू िबन्यामीन कुलका िथए।
इस्राएलका सब ैमािनसहरूको नाउँ ितनीहरूका वंशावलीको
सूचीमा लेिखएको छ। त्यो वंशावलीको सूची इस्राएलका
राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा लेिखएको छ।

यरूशलयरूशलेेमकामका मािनसहरूमािनसहरू

यहूदाका मािनसहरूलाई कैदी बनाईयो र बाबेलमा जान बाध्य
तुल्याइयो। ितनीहरूलाई त्यस स्थानमा लिगयो िकनभने ितनीहरू
परमेश्वर प्रित िवश्वासनीय िथएनन्। 2 सब ैभन्दा पिहला फकेर् र आउने
अिन आफ्न ैभूिम र शहरहरूमा बस्ने मािनसहरू केही इस्राएलीहरू,

1 इितहास 7:20 274 1 इितहास 9:2
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पूजाहारी, लेवीहरू अिन सेवकहरू जो मिन्दरमा काम गछर्न् ितनीहरू
िथए।

3 यी मािनसहरू यहूदा, िबन्यामीन, एप्रैम अिन मनश्शे कुल
समूहहरूका िथए अिन ितनीहरू यरूशलेममा बस्थे।

4 ऊत्तै अम्मीहूदका छोरा िथए। अम्मीहूद, ओम्रीका छोरा िथए।
ओम्री इम्रीका छोरा िथए। इम्री बानीका छोरा िथए। बानी पेरसेका
सन्तान िथए। पेरसे यहूदाका छोरा िथए।
5 शीलोनी मािनसहरू जो यरूशलेममा बस्थे ितनीहरू यी िथएः
असायाह सब ैभन्दा जेठा छोरा िथए अिन असायाहका छोराहरू।
जेरहाका मािनसहरू यी िथए जो यरूशलेममा बस्थे।
6 यूएल र ितनीहरूका आफन्तहरू। जम्मा 690 िथए।
7 यी मािनसहरू िबन्यामीन कुल समूहका हुन जो यरूशलेममा बस्थे
सल्ल ूमशुल्लामका छोरा िथए। मशुल्लाम होदिबयाहका छोरा िथए।
होदिबयाह हस्सनूआका छोरा िथए। 8 ियिब्नयाह यरोहामका छोरा
िथए। एला उज्जीका छोरा िथए। उज्जी िमक्रीका छोरा िथए अिन
मशुल्लाम शपत्याहका छोरा िथए। शपत्याह रूएलका छोरा िथए। रूएल
ियबिनयाका छोरा िथए। 9 िबन्यामीनको वंशावली इितहासले
देखाउँछ िक ितनीहरू 956 संख्यामा िथए अिन यरूशलेममा बस्थे।
ितनीहरू सब ैआफ्ना पिरवारहरूका अगुवाहरू िथए।
10 यी ती पूजाहारीहरू हुन् जो यरूशलेममा बस्थे। यदायाह,
यहोयारीब, याकीन अिन अजयार्ह। 11 अजयार्ह िहिल्कयाहका छोरा
िथए। िहिल्कयाह मशुल्लामका छोरा िथए। मशुल्लाम सादोकका छोरा
िथए। सादोक मरायोतका छोरा िथए। मरायोत अहीतूबका छोरा िथए।
अहीतूब परमेश्वरको मिन्दरका एक मुख्य अिधकारी िथए। 12 त्यहाँ
यरोहामका छोरा अदायाह पिन िथए। यरोहाम पशहूरका छोरा िथए।
पशहूर मिल्कयाहका छोरा िथए अिन त्यहाँ अदीएलका छोरा मस ैपिन
िथए। अदीएल यहजेराका छोरा िथए। यहजेरा मशुल्लामका छोरा िथए।
मशुल्लाम मिशलेमीतका छोरा िथए। मिशलेमीत इम्मेरका छोरा िथए।
13 त्यहाँ 1,760 जना पूजाहारीहरू िथए। ितनीहरू आफ्ना
पिरवारहरूका अगुवाहरू िथए। ितनीहरू परमेश्वरको मिन्दरमा सेवाको
िनिम्त िजम्मावार योग्य मािनसहरू िथए।
14 यी लेवी कुल समूहका मािनसहरू हुन् जो यरूशलेममा बस्थे
यश्शूबका छोरा, शमायाह। यश्शूब अज्रीकामका छोरा िथए। अज्रीकाम
हशब्याहका छोरा िथए। हशब्याह मररीका सन्तान िथए। 15

यरूशलेममा बस्ने बक्बक्कर, हेरशे, गालाल अिन मतन्याह पिन िथए।
मतन्याह मीकाका छोरा िथए। िमका िजक्रीका छोरा िथए। िजक्री
आसापका छोरा िथए। 16 ओबिदया शमायाहका छोरा िथए। शमायाह
गाललका छोरा िथए। गालाल यदतूूनका छोरा िथए। बेरके्याह
आसाका छोरा िथए। आसा एल्कानाका छोरा िथए। बेरके्याह
नतोपाहतीहरूको निजकमा बस्थे।
17 यी द्वारपालहरू हुन जो यरूशलेममा बस्थे। शल्लमू, अकू्कब
तल्मोन, अहीमान अिन ितनीहरूका आफन्तहरू। शल्लमु ितनीहरूका
प्रधान िथए। 18 ितनीहरूले यी िदनहरूमा राजाको द्वारको पूवर्ितर
सेवा गनेर्। ितनीहरू लेवी पिरवार समूहबाटका द्वारपालहरू िथए। 19

शल्लमू कोरकेा छोरा िथए। कोर ेएब्यासापका छोरा िथए। एब्यासाप
कोरहका छोरा िथए। शल्लमू अिन उसका भाइहरू द्वारपाल िथए।
ितनीहरू कोरहका पिरवारका िथए। अिन ितनीहरूको काम पिवत्र
पालका प्रवेश द्वारहरूको रक्षा गनर् ु िथयो। ितनीहरूले यो काम गरे
जसरी ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले ितनीहरूले भन्दा अिघ गथेर्।
ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूका काम पिवत्र पालको प्रवेशद्वार रक्षा गनर् ु
िथयो। 20 अतीतमा पीनहास द्वारपालहरूका िनरीक्षक िथए। पीनहास
एलाजारको छोरा िथए। परमप्रभु पीनहासको साथमा हुनुहन्थ्यो। 21

जकयार्ह जो मेशेलेम्याहका छोरा िथए भेट हुने पालको प्रवेशद्वारका
द्वारपाल िथए।
22 जम्मा 212 जना मािनसहरू भेट हुने पालको द्वार रक्षा गनर्का

िनिम्त चुिनएका िथए। ितनीहरूका नाउँ ितनीहरूका वंशावलीको
इितहासमा ितनीहरूका गाउँ अनुसार लेिखएका िथए। दाऊद अिन दशीर्
शमूएलले ितनीहरूलाई छाने िकनभने ितनीहरू िवश्वास योग्य िथए। 23

द्वारपालहरू र ितनीहरूका सन्तानहरू परमप्रभुको घर-द्वारहरूको रक्षा
गनेर् िजम्मा िथए त्यो पिवत्र पालका हो। 24 त्यहाँ चारितर द्वारहरू िथए।

पूवर्, पिश्चम, उत्तर अिन दिक्षण। 25 द्वापालकका आफन्तहरू जो साना
शहरहरूमा बस्थे प्रत्येक सात िदनमा आउनु पथ्योर् मौकामा
ितनीहरूलाई सहयोग गनर् ु पथ्योर्। ितनीहरू आउँथे अिन हरके पल्ट सात
िदन सम्म द्वारपालेहरूलाई सघाउँथे।

26 चारजना द्वारपालेहरू िथए जो सब ैद्वारपालेहरूका प्रधान िथए।
ितनीहरू लेवी समूदायका मािनसहरू िथए। ितनीहरूको काम परमेश्वरको
मिन्दरका कोठाहरू अिन कोषहरूको हेरचाह गनर् ु िथयो। 27 ितनीहरू
परमेश्वरको मिन्दरको रक्षा गदैर् रात भिर जागा रहन्थे। ितनीहरू अिन
प्रत्येक िबहान परमेश्वरको मिन्दर खोल्ने काम गथेर्।

28 केही द्वारपालहरूको काम मिन्दरको सेवाहरूमा चलाईने
थालहरूको हेरचाह गनर् ु िथयो। ितनीहरूले यी थालहरू िगिन्त गथेर् जब
ित ल्याइन्थे। ितनीहरूले पिछ पिन ती थालहरू िगिन्त गथेर् जब ित
बािहर लिगन्थे। 29 केही द्वारपालहरूले सजाइने सामग्रीहरू अिन सबै
पिवत्र थालहरूको हेरचाह गनर्लाई िथए। ितनीहरूले पीठो, दाखरस,
तेल, धूप अिन िवशेष तेलको हेरचाह गदर्थे। 30 पूजाहारीहरूलाई मात्र
मसला िमसाउने काम िदएको िथयो।

31 मित्तत्याह नाउँका एक लेवी मािनस िथए जसको काम भेटी
चढाउनमा प्रयोगगिरने रोटी बनाउनु िथयो। मित्तत्याह शल्लमूका सबै
भन्दा जेठा छोरा िथए। शल्लमू कोरह पिरवारका िथए। 32 केही
द्वारपालेहरू जो कोरहका पिरवारमा िथए ितनीहरूको काम हरके िवश्राम
िदनमा मेचमा रािखने रोटी तयार पानर् ु िथयो।

33 लेवीहरू जो सङ्गीतकारहरू अिन आफ्ना पिरवारहरूका अगुवाहरू
िथए मिन्दरका कोठहरूमा बस्थे। ितनीहरूका अरू काम केिह िथएन
िकनभने ितनीहरू िदन रात मिन्दरको कामको िनिम्त ब्यस्त िथए।

34 यी सब ैलेवीहरूका आफ्ना अगुवाहरू िथए। प्रधानहरूको रूपमा
ितनीहरूको वंशावलीको सूचीमा नाउँ लेिखएका िथयो। ितनीहरू
यरूशलेममा बस्थे।

राजाराजा शाऊलकोशाऊलको पािरवािरकपािरवािरक इितहासइितहास

35 यीएल िगबोनका िपता िथए। यीएल िगबोन शहरमा बस्थे।
यीएलकी पत्नीको नाउँ माका िथयो। 36 यीएलका सब ैभन्दा जेठा
छोरा अब्दोन िथए। अरू छोराहरू सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, 37

गदोर, अिहयो, जकयार्ह, अिन िमक्लोत िथयो। 38 िमक्लोत िशमामका
िपता िथए। यीएलका पिरवार यरूशलेममा ितनीहरूका आफन्तहरूका
निजक बस्थे।
39 नेर कीशका िपता िथए। कीश शाऊलका िपता िथए अिन शाऊल
जोनाथन, मल्कीशू, अबीनादाब अिन एश्बालका िपता िथए।
40 जोनाथनका छोरा मिरब्बाल िथए। मिरब्बाल मीकाका िपता िथए।
41 मीकाका छोराहरू पीतोन, मेलेक, तहर ैअिन आहाज िथए। 42

आहाज यादाहका िपता िथए। याराह आलेमेत, अज्मावेत अिन
िजम्रीका िपता िथए। िजम्री मोसाका िपता िथए। 43 मोसा िबनाका
िपता िथए। रपायाह बीनाका छोरा िथए। एलासा रपायाहका छोरा िथए
अिन आसेल एलासाका छोरा िथए।
44 आसेलका छ जना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ िथएः
अज्रीकाम, बोकारू, इश्माएल, शायार्ह, ओबिदयाह अिन हानान हो।
ती आसेलका छोरा छोरीहरू िथए।

राजाराजा शाऊलकोशाऊलको मृत्यमृत्युु

पिलश्ती मािनसहरू इस्राएलका मािनसहरू िसत लडे।
इस्राएलका मािनसहरू पिलश्ती मािनसहरू देिख भागे। धेरै
इस्राएलीहरू िगल्बो डाँडामा मािरए। 2 पिलश्तीहरूले

शाऊल अिन उनका छोरालाई खेद्दै गए। ितनीहरूले उनीहरूलाई भेट्टाए
अिन मािरिदए। पिलश्तीहरूले शाऊलका छोराहरू जोनाथन,
अबीनादाब अिन मल्कीशूअलाई मािरिदए। 3 शाऊलको चारिैतर
घमासान यदु्ध भयो। धनुधारीहरूले आफ्ना काँडले शाऊललाई हाने
अिन उनलाई घाइतेतुल्याए।

4 तब शाऊलले आफ्ना हितयार बोक्नेलाई भने, “तेरो तरवार बािहर
िनकाल अिन मलाई मानर् प्रयोग गर। तब ती िवदेशीहरूले मलाई चोट
पुयार्उने छैनन्। अिन ितनीहरू आउँदा मलाई लिज्जत बनाउने छैनन्।”

1 इितहास 9:3 275 1 इितहास 10:4
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शाऊलका हितयार बोक्ने डराए। ितनले शाऊललाई मानर् अस्वीकार
गर।े तब शाऊलले आफैं लाई मानर् आफ्न ैतरवार प्रयोग गर।े ितनी
आफ्ना तरवारको चुच्चोमा लडे। 5 हितयार बोक्नेले शाऊलको मृत्यु
भएको देखे। तब उसले पिन ऊ तरवारको चुच्चोमा लडे र आत्माहत्या
गर।े 6 यसरी शाऊल अिन ितनका तीन जना छोराहरूको पनी मृत्यु
भयो। शाऊलका पिरवार सबकैो एकसाथ मृत्य ुभयो।

7 बेंसीमा बस्ने सब ैइस्राएलका मािनसहरूले देखे िक ितनीहरूका
आफ्न ैसेना भागे। ितनीहरूले देखे िक शाऊल अिन ितनका छोराहरू
मर।े यसथर् ितनीहरूले आफ्ना शहरहरू छोडे र भागे। तब पिलश्ती
मािनसहरू इस्राएलका मािनसहरूले छाडेका शहरहरूमा आए अिन
पिलश्ती मािनसहरू ती शहर कब्जागिर बसे।

8 भोिल पल्ट पिलश्ती मािनसहरू मृत शरीरहरूबाट मूल्यवान
चीजहरू िलन आए। ितनीहरूले शाऊलको शरीर अिन ितनका
छोराहरूका शरीरहरू िगल्बो डाँडामा पाए। 9 पिलश्तीहरूले शाऊलको
शरीरबाट मूल्यवान चीजहरू िनकाली लगे। ितनीहरूले शाऊलको िशर
अिन हितयारहरू पनी लगे। ितनीहरूले उनीहरूका देशभिर उनीहरूका
असत्य देवताहरू अिन उनीहरूका मािनसहरूलाई खबर सुनाउनका
िनिम्त दतूहरू पठाए। 10 पिलश्तीहरूले शाऊलको हितयारहरू
ितनीहरूका असत्य देवताहरूको मिन्दरमा राखे। ितनीहरूले शाऊलको
िशर दागोनको मिन्दरमा झुण्ड्याए।

11 याबेश िगलाद शहरमा बस्ने सब ैमािनसहरूले पिलश्ती
मािनसहरूले शाऊल प्रित गरकेा सब ैकुराहरू सुने। 12 याबेश
िगलादको सब ैसाहसी मािनसहरू िलएर शाऊल अिन उसका
छोराहरूका मृतदेहहरू िलन गए। ितनीहरूले ती मृतदेहहरू याबेश
िगलादमा ल्याए। ितनीहरूले शाऊल अिन ितनका छोराहरूको हड्डीहरू
याबेशमा एक िवशाल रूखमुिन गाडे। त्यस पिछ ितनीहरू सात िदनसम्म
उपवास बसे।

13 शाऊलको मृत्य ुभयो िकनभने ितनी परमप्रभु प्रित िवश्वासनीय
भएनन्। शाऊलले परमप्रभुका वचन पालन गरनेन्। शाऊलले
परमप्रभुलाई सोध्नुको सट्टा एउटा तन्त्र-मन्त्र गनेर्कहाँ गए अिन ितनको
सल्लाह मागे। 14 ितनले परमप्रभुको सल्लाह िलएनन्। त्यस ैकारणले
परमप्रभुले शाऊललाई मािरिदनु भयो अिन राज्य ियशकैो छोरा
दाऊदलाई िदनु भयो।

दाऊददाऊद इस्राएलकाइस्राएलका राजाराजा हहुुन्छन्न्छन्

इस्राएलका सब ैमािनसहरू हेब्रोन शहरमा दाऊदकहाँ आए।
ितनीहरूले दाऊदलाई भने, “हामी तपाईकै मासु र रगत हौं।
2 अतीतमा तपाईले हामीलाई यदु्धमा अगुवाइ गनर् ु भयो।

तपाईले शाऊल राजा हँुदा पिन हाम्रो अगुवाई गनर् ु भयो। परमप्रभुले
तपाईलाई भन्नुभयो, ‘दाऊद तँ इस्राएलका मेरा मािनसहरूलको गोठालो
हुनेछस्। तँ मेरा मािनसहरूको प्रधान हुनेछस्।’”

3 इस्राएलका सब ैबूढा-प्रधानहरू हेब्रोन शहरमा दाऊद कहाँ आए।
दाऊदले हेब्रोनमा परमप्रभु समक्ष ती बूढा-प्रधानहरूिसत एक करार गरे
अिन ती बूढा-प्रधानहरूले दाऊदलाई अिभषेक गर।े ितनीहरूले ितनलाई
इस्राएलका राजा बनाए। परमप्रभुले यसो हुन्छ भनी वचन िदनु भएको
िथयो। परमप्रभुले त्यो वचन िदनुका िनिम्त शमूएलाई प्रयोग गनर् ु भएको
िथयो।

दाऊदलदाऊदलेे यरूशलयरूशलेेमम कब्जाकब्जा गरगरेकेाका
4 दाऊद अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरू यरूशलेम शहर गए।

यरूशलेमलाई त्यस समयमा यबूस भिनन्थ्यो। त्यो शहरमा बस्ने
मािनसहरूलाई यबूसी भिनन्थ्यो। त्यो शहरमा 5 जो मािनसहरू बस्थे
ितनीहरूले दाऊदलाई भने, “तपाई हाम्रो शहर िभत्र आउन सक्नु हुन्न।”
तर दाऊदले ती मािनसहरूलाई परास्त गिरिदए। दाऊदले िसयोनको
िकल्ला िलए। यो स्थान दाऊदको शहर बन्यो।

6 दाऊदले भने, “त्यो व्यिक्त जसले यबूसी मािनसहरू मािथ आक्रमण
गछर् , मेरा सम्पूणर् सेनाको सेनापित हुनेछ।” यसथर् योआबले आक्रमणको
अगुवाई गर।े योआब सरूयाहका छोरा िथए। योआब सेनाका सेनापित
बने।

7 तब दाऊदले िकल्लामा आफ्ना घर बनाए। त्यस ैकारणले यसलाई
दाऊदको शहर नाउँ िदइएको हो। 8 दाऊदले िकल्ला विरपिर शहर
बसाए। ितनले यो िमल्लो देिख शहर विरपिरको सब ैठाउँमा पखार्ल बनाए।
योआबले शहरका अन्य भागको ममर्त गर।े 9 दाऊद लगातार सफल
हँुदगैए। सवर्शिक्तमान परमप्रभु ितनीिसत हुनुहुन्थ्यो।

तीनतीन वीरहरूवीरहरू

10 यो सूची दाऊदका िवशेष सेनापितहरूको हो। यी बीरहरू
दाऊदिसत ितनका राज्यमा अित शिक्तशाली बने। ितनीहरू र
इस्राएलका सब ैमािनसहरूले दाऊदलाई सहयोग गर ेअिन ितनलाई
राजा बनाए। यो परमेश्वरले वचन िदनु भए जस्त ैभयो।

11 यो सूची दाऊदका िवशेष सिैनकहरूको होः
याशोबाम हक्मोनी िथए। याशोबाम अिधकारीहरूका अगुवा िथए।

याशोबामले एकै पल्टमा तीन सय मािनसहरूलाई आफ्नो भाला प्रयोग
गररे मार।े

12 अकोर् अहोही दोदोका छोरा एलाजार िथए। एलाजार ती तीन
वीरहरू मध्ये एक िथए। 13 एलाजार पास-दम्मीममा दाऊदसँग िथए।
पिलश्तीहरू यदु्ध लड्न तयारीको िनिम्त त्यस स्थानमा आएका िथए।
त्यस स्थान एक जौंले भिरएको खेत िथयो। इस्राएलीहरू पिलश्तीहरू
देिख भागे। 14 तर ती तीन बीरहरू त्यही खेतमा बसीरहे अिन त्यसलाई
रक्षा गर।े ितनीहरूले पिलश्तीहरूलाई परास्त गर।े परमप्रभुले इस्राएलका
मािनसहरूलाई महान िवजय िदनुभयो।

15 एकपल्ट, दाऊद अद्दलुामको ओडारमा िथए, अिन पिलश्ती सेना
तल रपाईमको बेंसीमा िथए। तीसजना वीरहरू मध्ये तीनजना वीरहरू
दाऊदलाई भेट्न ओडारसम्म पुगे।

16 अकोर्समय, दाऊद िकल्लामा िथए, अिन पिलश्ती सेनाका एकदल
बेतलेहेममा िथए। 17 दाऊद ितखार्एका िथए आफ्ना शहरको पानीका
िनिम्त यसथर् ितनले भने, “म चाहन्छु िक कसलेै मलाई बेतलेहेम शहरको
द्वार निजकको कूवाबाट केही पानी देओस्।” दाऊदले वास्तवमा त्यो
चाहेका िथएनन् ितनी केवल कुरा मात्र गरकेा िथए। 18 तर ती तीन जना
वीरहरूले पिलश्ती सेनाहरूको बीच भएर यदु्धगदैर् बाटो पलै्याए र यी तीन
व्यिक्तहरूले बेतलेहेमको शहरद्वार छेउको कूवाबाट केही पानी िलए। तब
ती तीन वीरहरूले ल्याएको पानी दाऊदकहाँ ल्याए। दाऊदले पानी
िपउन अस्वीकार गर।े ितनले त्यो पानी परमप्रभुलाई भेटीको रूपमा
भूइँमा खन्याए। 19 दाऊदले भने, “परमेश्वर, म यो पानी िपउँन सिक्तनँ।
यो पानी मलेै िपएँ भने ती व्यिक्तहरूको रगत िपएको जस्तो हुनेछ जसले
मेरो िनिम्त यो पानी ल्याउँन आफ्ना जीवन खतरामा पार।े” त्यस कारण
दाऊदले पानी िपउन अस्वीकार गर।े ती तीन जना वीरहरूले यस्ता
अनेक साहसी कायर्हरू गर।े

अन्यअन्य वीरवीर ससैिैनकहरूिनकहरू

20 योआबका भाइ अबीश ैयी तीन बीरहरूका प्रधान िथए। ितनले
आफ्ना भालाद्वारा 300 मािनसहरूिसत यदु्ध गर ेअिन ितनीहरूलाई
मािरिदए। अबीश ैती तीन वीरहरू जस्त ैप्रिसद्ध िथए। 21 अबीश ैती
तीस जना वीरहरू भन्दा दोबर प्रिसद्ध िथए। ितनी ती तीन वीरहरू मध्ये
एक नभएता पिन ितनी तीसजनाका अगुवा िथए।

22 यहोयादाका छोरा, बनायाह शिक्तशाली मािनस िथए। उनी
कबसेलबाटका िथए। बनायाहले मोआब देशका दइुजना महान्
वीरहरूलाई मार।े एक िदन िहउँ पदैर् िथयो, बनायाह भूईमँा भएको खाडल
िभत्र पसे। अिन एक िंसहलाई मार।े 23 अिन बनायाहले एक ठूलो िमश्र
देशका सिैनकहरूलाई मार।े ती व्यिक्त प्रायः साडे सात फीट अग्ला िथए।
त्यस िमश्रदेशकाहरूसँग एउटा भाला िथयो त्यो खूब ैठूलो अिन गह्रौं।
िथयो। त्यो जुलाहाको तानको डण्डा जस्त ैठूलो िथयो। बनायाहिसत
एउटा लहुरो मात्र िथयो। बनायाहले त्यो िमश्रीको हातमा भएको भाला
अँठ्याए र उसको हातबाट खोसे। तब बनायाहले त्यस िमश्रदेशीलाई
उसको आफ्न ैभालाद्वारा मािरिदए। 24 बनायाह यहोयादाका छोराले
अनेक यस्ता साहसी कायर् गर।े बनायाह ती तीन वीरहरू जस्त ैप्रिसद्ध
िथए। 25 बनायाह ती तीसजना वीरहरू भन्दा अिधक प्रिसद्ध िथए, तर

1 इितहास 10:5 276 1 इितहास 11:25
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पनी तीन वीरहरू मध्येका एकजना ितनी िथएनन्। दाऊदले बनायाहलाई
आफ्ना अङ्गरक्षकहरूका प्रधान बनाए।

तीसतीस जनाजना वीरहरूवीरहरू

26 पराक्रमी सनैकहरूका तीस जना बीर योद्धा यी हुनः
योआबका भाइ असाहेल,
बेतलेहेम, दोदोका छोरा एल्हानान;
27 शम्मोत, हारोद,
हेलेस, पेलोनी,
28 ईरा, तकोईका ईके्कशका छोरा;
अनातोतका अबीएजेर,
29 िसब्बकै हुशाती;
ईल,ै अहोही;
30 नतोपाका महर;ै
नतोपाकै बानाका छोरा हेलेद,
31 िबन्यामीनको िगबाका रीबकैा छोरा;
इत,ै िपरातोनका, बनायाह,
32 गाशका खोल्चाहरूका
हुर,ै अवार्तीका अबीएल,
33 बहरीमका अज्माबेत;
शाल्बोनका, एल्याहबा,
34 गीजोनी हाशेमका छोराहरू;
जोनाथन, हरारी शागेका छोरा;
35 अहीआम, हरारी साकारका छोरा;
एलीपाल, ऊरका छोरा,
36 मेकराहका हेपेर,
अिहयाह, पेलोनी,
37 कामेर्ली हेस्रो,
एज्बकैा छोरा; नार,ै
38 नातानका भाइ;
योएल, हग्रीका छोरा; िमभार,
39 अम्मोनी; सेलेक, बेरोतका;
नहर,ै नहरलेै सरूयाहका छोरा योआबको कवच बोकेका िथए।
40 येतेरी, ईरा,
सतत्री, गारबे,
41 अहलकैा छोरा िहत्ती,
उिरयाह, जाबाद,
42 अदीन, रूबेनको कुल समूहका शीजाका छोरा; अदीना रूबेनको
कुल समूहका अगुवा िथए, अिन उिसत तीस वीरहरू िथए।
43 हानान, माकाका छोरा;
िमत्नी, योशापात,
44 उज्जीयाह, अश्तेराती;
होतामका छोराहरू शामा अिन यीएल, अरोएका
45 यदीएल, िशम्रीका छोरा
अिन ितनका भाइ ितजी योहा,
46 महाबी, एदीएल, यरीब ैअिन योशब्याह,
एल्नामका छोराहरू,
ियत्मा, मोआबी;
47 एलीएल; ओबेद अिन योबाका यासीएल।

दाऊदसदाऊदसँँगग भएकाभएका साहसीसाहसी मािनसहरूमािनसहरू

यो मािनसहरूको सूची िथयो जो दाऊद कहाँ सिमिलत हुन
आएका िथए जब ितनी िसक्लगमा िथए। यो त्यस समयको
कुरा िथयो जब दाऊद कीशका छोरा शाऊलबाट लुकेका

िथए। यी मािनसहरूले दाऊदलाई यदु्धमा सहायता गरकेा िथए। 2 यी
मािनसहरू आफ्ना दािहने वा देब्रेहातले आफ्ना धनुहरूबाट काँड हान्न
िसपालू िथए। ितनीहरूले दवु ैहातले आफ्ना घुयेत्रोद्वारा पिन ढुङ्गा हान्न
सक्थे। ितनीहरू िबन्यामीनका कुल समूहका शाऊलका आफन्तहरू
िथए। ितनीहरू िथए!

3 अहीएजेर, ितनीहरूका प्रधान अिन योआश; अहीएजेर अिन
योआश िगबीयाती शेमाहका छोराहरू िथए। यजीएल अिन पेलेत;
यजीएल र पेलेत अज्मावेतका छोराहरू िथए। बराका र येहू अनातोत
शहरका िथए। 4 ियश्मायाह िगबोन शहरका िथए। ियश्मायाह तीन
वीरहरू मध्य एक िथए अिन ितनी तीन वीरहरूका प्रधान पिन िथए।
ियमर्याह, यहजीएल, योहानान अिन योजाबाद- गदेरा ती
मािनसहरूबाट; 5 एलूज-ै यरीमोत, बाल्याह, अिन शमयार्ह,
शपत्याह, हारूपी, 6 एल्काना, ियिशयाह अज्रेल, योएजेर अिन
याशोबाम, सब ैकोरहका पिरवार समूहका; 7 योएलह अिन
जबिदयाह, गेदोर शहरका यरोहामका छोराहरू हुन।

गादीगादी मािनसहरूमािनसहरू

8 गाद कुल समूहका एक भाग दाऊदसँग मरुभूिममा ितनका िकल्लामा
आएर िमले। ितनीहरू यदु्धका िनिम्त िशक्षा पाएका साहसी सिैनकहरू
िथए। ितनीहरू ढाल अिन भाला चलाउनमा िसपालु िथए। ितनीहरू िंसह
जस्त ैभीषण देिखन्थे। अिन ितनीहरू पवर्तमा मृगजस्त ैिछटो दगुनर्
सक्थे।

9 एजेर गाद कुल समूहबाट सेनाका प्रधान िथए। ओबिदयाह
अिधकारमा दोस्रो दजार्का िथए। एिलआब अिधकारमा तेस्रो दजार्का
िथए। 10 िमश्मन्ना अिधकारमा चौथा दजार्का िथए। ियमर्याह अिधकारमा
पाँचौं दजार्का िथए। 11 अत्तै अिधकारमा छैटौं दजार्का िथए। एलीएल
अिधकारमा सातौं दजार्का िथए। 12 योहानान अिधकारमा आठौं दजार्का
िथए। एल्जाबाद अिधकारमा नवौं दजार्का िथए। 13 ियमर्याह अिधकारमा
दशौं दजार्का िथए। मकबन्नै अिधकारमा एघारौं दजार्का िथए।

14 ती मािनसहरू गादी सेनाका प्रधानहरू िथए। त्यस समूहका
सबभैन्दा कमजोर सिैनकले पिन शत्रुका एकसय सिैनकहरूिसत यदु्ध गनर्
सक्थे। त्यो पिरवार समूहका सब ैभन्दा बलवान सिैनक शत्रुका एकहजार
सिैनकहरूिसत यदु्ध गनर्सक्थे। 15 गाद कुल समूहका मािनसहरू सिैनक
िथए जो बषर्को पिहलो महीना यदर्न नदी पारी जान्थे। त्यो बषार्को समय
िथयो जब यदर्न नदीमा बाढी आइरहेथ्यो। ितनीहरूले बेंसीहरूमा बस्ने
सब ैमािनसहरूलाई खेदी पठाए। ितनीहरूले ती मािनसहरूलाई पूवर् र
पिश्चम ितर खेदे।

दाऊदसदाऊदसँँगग अन्यअन्य ससैिैनकहरूिनकहरू िमलिमलेे

16 िबन्यामीन र यहूदाका कुल समूहहरूबाट अन्य मािनसहरू
िकल्लामा दाऊदकहाँ आए। 17 दाऊद ितनीहरूलाई भेट्न बािहर गए।
दाऊदले ितनीहरूलाई भने, “यिद ितमीहरू शािन्तिसत मलाई सहायता
गनर् आएका हौ भने म ितमीहरूलाई स्वागत गछुर् । मेरो साथ बस। तर
यिद ितमीहरू मेरो जासूसी गनर् आएका हौ भने, जब मलेै केही नराम्रो
गरकेो छैन् तब हाम्रा िपता-पुखार्हरूका परमेश्वरले हेनर् ु हुनेछ ितमीहरूले
के गयौर् भनी अिन ितमीहरूलाई दण्ड िदनु हुनेछ।”

18 अमास ैतीस बीरहरूका अगुवा िथए। तब, आत्माद्वारा बोल्यो अिन
भन्यो।
“दाऊद, हामी तपाईका हौं।
ियशकैा छोरा, हामी तपाईिसत छौं,
तपाईलाई शािन्त, शािन्त होस्!
ती मािनसहरूलाई शािन्त होस जसले तपाईलाई सहायता गर!े
िकनभने तपाईको परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गनर् ुहुन्छ।”
यसकारण दाऊदले यी मािनसहरूलाई आफ्ना समूहमा स्वागत गरे

अिन ितनीहरूलाई उसका सेनाहरूका अिधकारीहरू बनाए।
19 मनश्शेका कुल समूहका केही मािनसहरू पिन दाऊदिसत िमले।

जब ितनीहरू दाऊदिसत िमले तब ितनी पिलश्तीहरूका साथ
शाऊलिसत यदु्ध गनर् गए। तर दाऊद अिन ितनका मािनसहरूले
पिलश्तीहरूलाई वास्तवमा सहायता गरनेन्। पिलश्ती प्रधानहरूले
ितनीहरूलाई दाऊदले सहायता गिररहेछन् भन्ने िवषयमा कुरा गर,े तब
ितनीहरूले ितनलाई पठाइिदने िनश्चय गर।े ती शासकहरूले भने, “यिद
दाऊद ितनका मािलक शाऊल कहाँ फकेर्  भने हाम्रा िशरहरू कािटने
छन्।” 20 यी मनश्शेका मािनसहरू िथए जो दाऊदसँग िमलेका िथए जब
ितनी िसक्लग शहर गएः अदनाह, योजाबाद, यदीएल, मीकाएल,
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योजाबाद, एलीहू अिन िसल्लत।ै यी सब ैजना मनश्शेका कुल समूहबाट
सेना अध्यक्षहरू िथए। 21 ितनीहरूले दाऊदलाई नराम्रा
मािनसहरूिसत लड्न सहायता गरकेा िथए। ती नराम्रा मािनसहरू
देशको चार ैितर गएर मािनसहरूका सामानहरू चोथेर्। मनश्शेका यी सबै
मािनसहरू साहसी सिैनकहरू िथए। ितनीहरू दाऊदका सेना प्रधानहरू
भए।

22 धेर ैभन्दा धेर ैमािनसहरू िदन प्रितिदन दाऊदलाई सहायता
गनर्आए। यसरी दाऊदका धेर ैशिक्तशाली सेनाहरू भए।

अन्यअन्य मािनसहरूमािनसहरू हहेेब्रोनमाब्रोनमा दाऊदसदाऊदसँँगग िमलिमलेे

23 यी संख्याहरू ती मािनसहरूका हुन जो हेब्रोन शहरमा दाऊद कहाँ
आए। यी मािनसहरू यदु्धका िनिम्त तयार िथए। ितनीहरू शाऊलको
राज्यािधकार दाऊदलाई िदन आए। यो त्यही कुरा िथयो जो हुने छ भनी
परमप्रभुले भन्नु भएको िथयो। यो ितनीहरूको संख्या होः

24 यहूदाका कुल समूहबाट यदु्धका िनिम्त 6,800 मािनसहरू तयार
िथए। ितनीहरूले ढाल र भालाहरू बोक्थे।
25 िशमोनका कुल समूहबाट 7,100 मािनसहरू िथए। ितनीहरू
यदु्धका िनिम्त तयार साहासी सिैनकहरू िथए।
26 लेवीका कुल समूहबाट 4,600 मािनसहरू िथए। 27 यहोयादा
त्यो समूहमा िथए। ितनी हारून पिरवारका अगुवा िथए। यहोयादािसत
3,700 मािनसहरू िथए।
28 सादोक पिन त्यस समूहमा िथए। ितनी एक साहसी यवुा सिैनक
िथए। ितनी आफ्ना पिरवारका बाईस जना अिधकारीहरूिसत आए।
29 िबन्यामीन कुल समूहबाट 3,000 मािनसहरू िथए। ितनीहरू
शाऊलका आफन्तहरू िथए। धेर ैजसो यी मािनसहरू त्यस बेलासम्म
शाऊलका पिरवार प्रित िवश्वसनीय रहे।
30 एप्रैम कुल समूहबाट 20,800 मािनसहरू िथए। ितनीहरू साहसी
सिैनकहरू िथए। ितनीहरू आफ्ना गोत्र अनुसार प्रिसद्ध मािनसहरू
िथए।
31 मनश्शे कुल समूहका आधाबाट 18,000 मािनसहरू िथए।
ितनीहरूलाई नाउँद्वारा आउनु अिन दाऊदलाई राजा बनाउन
बोलाइयो।
32 इस्साकार कुल समूहबाट 200 बुिद्धमान अगुवाहरू िथए। ती
मािनसहरूले उिचत समयमा इस्राएलले गनर् ु पनेर् ठीक कुराहरू
जान्दथे। ितनीहरूका आफन्तहरूले ितनीहरूको आदेश भन्द िथए।
33 जबूलून कुल समूहमा 50,000 िशिक्षत सिैनकहरू िथए।
ितनीहरू सब ैिकिसमका हितयारहरू चलाउनमा िसपालू िथए।
ितनीहरू दाऊद प्रित खबु ैबफादार िथए।
34 नप्तली कुल समूहबाट 1,000 अिधकारीहरू िथए। ितनीहरूिसत
37,000 मािनसहरू िथए। ती मािनसहरू ढाल अिन भालाहरू
बोक्थे।
35 दान कुल समूहबाट 28,600 मािनसहरू यदु्धका िनिम्त तयार
िथए।
36 आशेर कुल समूहबाट यदु्धका िनिम्त 40,000 िशिक्षत सिैनकहरू
तयार िथए।
37 यदर्न नदीको पूवर् तफर् बाट रूबेन गाद अिन मनश्शेका आधा कुल
समूहबाट 1,20,000 मािनसहरू िथए। ती मािनसहरूिसत सबै
िकिसमका हितयारहरू िथए।
38 ती सब ैमािनसहरू साहसी लडाकुहरू िथए। ितनीहरू दाऊदलाई

राजा तुल्याउन दृढ संकल्प गररे हेब्रोनमा आएका िथए। समस्त
इस्राएलका राजा बनाउन पूणर् सहमत भएर हेब्रोन शहरमा इस्राएलका
अन्य सब ैमािनसहरू पिन दाऊद राजा हुनु पछर् , भन्ने कुरामा सहमत
िथए। 39 ती मािनसहरूले दाऊदिसत हेब्रोनमा तीन िदन िबताए।
ितनीहरूले खाए अिन िपए िकनभने ितनीहरूका आफन्तहरूले
ितनीहरूका िनिम्त खाने कुरा तयार गरकेा िथए। 40 ितनीहरूका ती
के्षत्रका िछमेकीहरूले पिन जहाँ इस्साकार, जबूलून अिन नप्तालीका कुल
समूहहरू बस्थे! खाने कुरा, गधा, ऊँट, खच्चर अिन गोरूहरूमा िलएर
आए। ितनीहरूले प्रशस्त मात्रामा पीठो, नेभाराका डल्ला, िकसिमसका

झुप्पा, दाखका डल्ला, दाखरस, तेल गाई गोरूहरू अिन भेंडाहरू ल्याए।
इस्राएलका मािनसहरू अत्यन्त प्रसन्न िथए।

करारकोकरारको सन्दसन्दूकूक फकार्ईफकार्ई ल्याएकोल्याएको

दाऊदले आफ्ना सेनाका सब ैअिधकारीहरूिसत कुरा-कानी
गर।े 2 तब दाऊदले इस्राएली मािनहसहरूलाई एक साथ
बोलाए। ितनले उनीहरूलाई भने, “यिद ितमीहरूले राम्रो

िवचार हो भन्ने सम्झन्छौ भने, अिन यिद परमप्रभु यही चाहनुहुन्छ
इस्राएलका सब ैके्षत्रमा हाम्रा दाज्यू-भाइहरूलाई हामी सन्देश पठाऔं
साथ ैपूजाहारीहरू अिन लेवीहरू कहाँ पिन सन्देश पठाऔ ंजो हाम्रा
दाज्यू-भाइहरूिसत आफ्ना शहरहरू र ती शहर निजकका खेतहरूमा
बस्छन्। सन्देशमा ितनीहरूलाई आउनु अिन हाम्रो साथ रहनु भिनयोस्।
3 करारको सन्दकूलाई यरूशलेममा हामीकहाँ फकार्इ ल्याऔ। हामीले
करारको सन्दकूको वास्ता गरकेा िथएनौं जब शाऊल राजा िथए।” 4

यसथर् इस्राएलका सब ैमािनसहरू दाऊदसँग सहमत भए। ितनीहरू
सबलेै सोचे यसो गनर् ु न ैउिचत हुनेछ।

5 यसथर् दाऊदले िमश्रदेशको िशहोर नदी देिख लेबो हमात शहर
सम्मका सब ैइस्राएलका मािनसहरूलाई भेला गर।े करारको सन्दकूलाई
िकयर्त-यारीमबाट फकार्ई ल्याउँदा ितनीहरू साथमा आए। 6 दाऊद र
ितनका साथमा सब ैइस्राएलका मािनसहरू यहूदाको बालाहामा गए।
(बालाहा, िकयर्त-यारीमको अकोर् नाउँ हो।) ितनीहरू करारको सन्दकू
बािहर ल्याउनका िनिम्त त्यहाँ गए। त्यो करारको सन्दकू परमप्रभु
परमेश्वरको सन्दकू हो। उहाँ करूब स्वगर् दतूहरूको मािथ बस्नुहुन्छ। यो
त्यो सन्दकू हो जसलाई परमप्रभुको नाउँद्वारा पुकािरन्छ।

7 मािनसहरूले अबीनादाबको घरबाट करारको सन्दकू सार।े
ितनीहरूले सन्दकूलाई नयाँ रथमा राखे। उज्जाह अिन अिहयोले रथ
हाँक्द ैलगे।

8 दाऊद अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरू परमेश्वरको समक्ष उत्सव
मनाइरहेका िथए। ितनीहरूले परमेश्वरको स्तुित गदैर् िथए अिन गीतहरू
गाउँद ैिथए। ितनीरू साराङ्गी, वीणा, ढोल, झ्याली, खैंजडी अिन तुरही
बजाउँद ैिथए।

9 ितनीहरू िकदोनको खलामा आए। रथ तान्ने साँढेहरू ठोिक्कए अिन
करारको सन्दकू झण्डै लडयो। उज्जाहले सन्दकू समात्न हात बढाए। 10

परमप्रभु उज्जाहिसत खबु ैिरसाउनु भयो। परमप्रभुले उज्जाहलाई मािरिदनु
भयो िकनभने उसले सन्दकू छोएका िथए। यसरी उज्जाह त्यितनखेैर
परमेश्वरको समक्ष मर।े 11 परमेश्वरले उहाँको क्रोध उज्जाह प्रित देखाउनु
भयो अिन यसले दाऊदलाई अप्रशन्त तुल्यायो। त्यस समय देिख
अिहले सम्म त्यस स्थानलाई “पेरसे-उज्जाह” भिनन्छ।

12 दाऊद त्यस िदन परमेश्वर देखी भयभीत भए। दाऊदले भने, “म
करारको सन्दकू यहाँ मेरोमा ल्याउन सिक्तनँ।” 13 यसथर् दाऊदले
करारको सन्दकू आफूिसत दाऊदको शहरमा लगेनन् तर ितनले
एकाितर लगे िगन्ती ओबेद-एदोमको घरमा छोडे। 14 करारको सन्दकू
ओबेद-एदोमका पिरवारिसत उनको घरमा तीन महीना सम्म रह्यो।
परमप्रभुले ओबेद-एदोमका पिरवारलाई अिन ओबेद एदोमका हरके
वस्तुलाई आिशष िदनुभयो।

दाऊदकोदाऊदको राज्यराज्य िबस्तारिबस्तार हहुुन्छन्छ

हीराम सोर शहरका राजा िथए। हीरामले दाऊदकहाँ दतूहरू
पठाए। हीरामले देवदार बृक्षका मूढाहरू, डकमीर् र
िसकमीर्हरू पिन दाऊद कहाँ पठाए। हीरामले ती दाऊदको

िनिम्त महल िनमार्ण गनर्लाई पठाए। 2 तब दाऊदले देखे िक परमप्रभुले
साँच्चै न ैितनलाई इस्राएलका राजा बनाउनु भयो। परमप्रभुले दाऊदको
राज्यलाई खबु ैिवशाल अिन शिक्तशाली तुल्याइिदनु भयो। परमेश्वरले
यसो गनर् ुभयो िकनभने उहाँले दाऊदलाई अिन इस्राएलका
मािनसहरूलाई प्रेम गनर् ुहुन्थ्यो।

3 दाऊदले यरूशलेम शहरमा धेर ैस्त्रीहरूलाई िववाह गर।े अिन
ितनका धेर ैछोरा-छोरीहरू भए। 4 यरूशलेममा जन्म भएका दाऊदका
छोरा-छोरीहरूका नाँउ यी हुन्; शम्मूअ, शोबाब, नातान, सुलेमान, 5
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ियभार, एलीशूअ, एल्पेलेत, 6 नोगह, नेपेग, यापी, 7 एलीशामा,
बेलीयादा अिन एलीपेलेत।

दाऊदलदाऊदलेे पिलश्तीहरूलाईपिलश्तीहरूलाई परािजतपरािजत गछगछर्र्नन््
8 पिलश्ती मािनसहरूले सुने िक दाऊद इस्राएलका राजा

चुिनएकाछन्। यसथर् सब ैपिलश्ती मािनसहरू दाऊदको खोिजमा गए।
दाऊदले यस िवषयमा सुने। तब ितनी पिलश्ती मािनसहरूिसत यदु्ध गनर्
िनके्ल। 9 पिलश्ती मािनसहरूले रपाईमको बेंसीमा बस्ने मािनसहरू मािथ
आक्रमण गर ेअिन ितनीहरूका सर सामानहरू चोर।े 10 दाऊदले
परमेश्वरलाई सोधे, “के म जाऊँ अिन पिलश्ती मािनसहरूिसत यदु्ध गरौं?
के मलाई तपाईले उनीहरूलाई परास्त गनर् ु िदनुहुन्छ?”
परमप्रभुले दाऊदलाई उत्तर िदनु भयो, “जाउ, म ितमीलाई ती

पिलश्ती मािनसहरू मािथ िबजय गराउनेछु।”
11 तब दाऊद र ितनका मािनसहरू बाल पराजीम शहरसम्म गए।

त्यहाँ दाऊद अिन ितनका मािनसहरूले पिलश्ती मािनसहरूलाई परास्त
गर।े दाऊदले भने, “भत्केको बाँधबाट पानी छुट्छ। त्यही प्रकारले
परमेश्वरले मेरो शत्रुहरू मािथ छुट्नु भयो। परमेश्वरले मेरो माध्यमबाट
यसो गनर् ुभयो।” त्यस ैकारणले त्यस स्थानको नाउँ बाल-पराजीम
रािखएको हो। 12 पिलश्ती मािनसहरूले बाल पराजीममा आफ्ना
मूिर्तहरू छाडेका िथए। दाऊदले आफ्ना मािनसहरू ती मूिर्तहरूलाई
जलाउने आदेश िदए।

पिलश्तीपिलश्ती मािनसहरूमािनसहरू मािथमािथ अकोर्अकोर् िवजयिवजय

13 पिलश्तीहरूले रपाईमको बेंसीमा बस्ने मािनसहरू माथी फेिर
आक्रमण गर।े 14 दाऊदले फेरी परमेश्वरिसत प्राथर्ना गर।े परमेश्वरले
दाऊदको प्राथर्नाको उत्तर िदनुभयो। परमेश्वरले भन्नु भयो, “दाऊद, जब
तँ आक्रमण गदार् पिलश्तीहरूको पिछ पहाड ितर नलाग। त्यसको साटो
ितनीहरूको चार ैितर जा अिन पीपलका रूखहरूका पहाड पट्टी लुक।
15 अिन त्यस समयमा ितमीले िकम्बूको टुप्पोहरूबाट िहडीरहेको
आवाज सुन्ने छौ। तब ितमीले पिलश्तीहरू मािथ आक्रमण गनर् ु न ैपछर् ।
ितमीले यसो अवश्य ैगनर् ु पछर् । परमेश्वर आफैं  ितमीहरूका अिघ-अिघ
पिलश्तीका सेनाहरूलाई प्रहार गनर् जानुहुनेछ।” 16 दाऊदले त्यस ैगरे
जो परमेश्वरले ितनलाई गनर् ु भन्नुभएको िथयो। यसरी दाऊद अिन ितनका
मािनसहरूले पिलश्ती सेनालाई परास्त गर।े ितनीहरूले िगबोन
शहरदेिख गेजेर शहर सम्मका सब ैपिलश्ती सेनालाई परास्त गर।े
ितनीहरूले िगबोन शहरदेिख गेजेर शहर सम्मका सब ैपिलश्ती
सेनाहरूलाई मार।े 17 यसरी दाऊद सब ैदेशहरूमा प्रिसद्ध भए।
परमप्रभुले सब ैराष्ट्रहरूलाई दाऊददेखी भयभीत तुल्याउनँु भयो।

यरूशलयरूशलेेममाममा करारकोकरारको सन्दसन्दूकूक

दाऊदले आफ्नो िनिम्त दाऊदशहरमा राजमहलहरू बनाए।
तब ितनले करारको सन्दकू राख्नलाई एउटा स्थान बनाए।
ितनले त्यसका िनिम्त पाल टाँगे। 2 तब दाऊदले भने,

“लेवीहरूलाई मात्र करारको सन्दकू बोक्ने अनुमित छ। िकनभने
ितनीहरू हुन् जसलाई परमप्रभुले करारको सन्दकू बोक्न अिन सदा-
सवर्दा उहाँको सेवा गनर्का िनिम्त छान्नु भएको िथयो।”

3 दाऊदले इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई यरूशलेममा एकसाथ
भेट्नु भने जब लेवीहरूले करारको सन्दकूलाई बोकेर ितनले यसको
िनिम्त बनाएको स्थान मा ल्याउने छन्। 4 दाऊदले हारूनका
सन्तानहरू र लेवीहरूलाई एक साथ बोलाए।

5 कहातका पिरवार समूहबाट 120 मािनसहरू िथए। ऊरीएल
ितनीहरूका मुिखया िथए।
6 मरारीका पिरवार समूहबाट 220 मािनसहरू िथए। असायाह
ितनीहरूका अगुवा िथए।
7 गेशोर्मका पिरवार समूहबाट 130 जना मािनसहरू िथए। योएल
ितनीहरूका अगुवा िथए।
8 एलीसापानका पिरवार समूहबाट 200 मािनसहरू िथए। शमायाह
ितनीहरूका मुिखया िथए।

9 हेब्रोनका पिरवार समूहबाट 80 जना मािनसहरू िथए। ितनीहरूका
मुिखया एलीएल िथए।
10 उज्जीएलका पिरवार समूहबाट 112 जना मािनसहरू िथए।
ितनीहरूका मुिखया अम्मोनीदाब िथए।

पूजाहारीपूजाहारी रर ललेेवीहरूिसतवीहरूिसत दाऊददाऊद ककुुराकानीराकानी गछगछर्र्नन््
11 तब दाऊदले पूजाहारीहरू, सादोक अिन अिबयाथारलाई ितनी

कहाँ आउनु भने। दाऊदले यी लेवीहरूलाई पिन ितनी कहाँ आउनु भने,
उरीएल, असायाह, योएल, शमायाह, एलीएल अिन अम्मीनादाब। 12

दाऊदले ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरू लेवी कुल समूहका अगुवाहरू हौ।
ितमीहरू र अन्य लेवीहरूले आफैं लाई पिवत्र बनाउनु पछर् । त्यसपिछ
करारको सन्दकूलाई मलेै त्यसको िनिम्त बनाएको स्थानमा ल्याउनु
पछर् । 13 अिघल्लो पल्ट करारको सन्दकू कसरी बोक्नु पनेर् भनी हामीले
परमप्रभुलाई सोधेनौं। ितमी लेवीहरूले त्यो बोकेनौ अिन त्यस ैकारण
परमप्रभुले हामीलाई दण्ड िदनुभयो।”

14 तब पूजाहारी र लेवीहरूले स्वयमंलाई पिवत्र तुल्याए जसद्वारा
ितनीहरूले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको करारको सन्दकू बोक्न सके।
15 लेवीहरूले मोशाले आदेश गर ेझैं करारको सन्दकूलाई आफ्ना
काँधमा बोक्नको िनिम्त िवशेष डन्डा प्रयोग गर।े ितनीहरूले करारको
सन्दकू परमप्रभुले भन्नु भए अनुसार बोके।

सङ्गीतकारहरूसङ्गीतकारहरू

16 दाऊदले लेवीहरूलाई आफ्ना सङ्गीतकार दाज्यू-भाइहरूलाई
ल्याउनु भने। सङ्गीतकारहरूले बाजा, वीणा, सारङ्गी अिन झ्यालीहरू
ल्याउनु पनेर् अिन खशुीको गीत गाउनु पनेर् िथयो।

17 तब लेवीहरूले हेमान अिन उसका दाज्यू-भाइहरू आसाप अिन
एतानलाई ल्याए। जो हेमान योएलका छोरा िथए। आसाप बेरके्याहका
छोरा िथए। एतान कुशायाहका छोरा िथए। यी मािनसहरू मरारीका
पिरवार समूहका िथए। 18 ितनीहरूको पिरवारमा दोस्रो दजार्का िथए।
ितनीहरू जकयार्ह, याजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलीआब,
बनायाह, मासेयाह, मित्तत्याह, एलीपलेहु, िमक्नेयाह ओबेद एदोम र
यीएल यी मािनसहरू द्वार पालहरू िथए।

19 सङ्गीतकार हेमान, आसाप अिन एतानले काँसाका झ्यालीहरू
बजाए। 20 जकयार्ह, अजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलीआब,
मासेयाह अिन बनायाहले अलामोत सारङ्गी बजाए। 21 मित्तत्याह,
एलीपलेहू िमक्नेयाह, ओबेद-एदोम यीएल अिन अजज्याहले िशमीनीत
िनदेशकका अनुसार वीणा बजाउँथे। यो ितनीहरूको प्रितिदनको कायर्
िथयो। 22 लेवी प्रमूख कनन्याह गाउँने िजम्मामा िथए। कनन्याहले यो
काम पाए िकनभने ितनी गाउनमा खूब ैिनपुण िथए।

23 बेरके्याह अिन एल्काना करारको सन्दकूका दइु रक्षकहरू िथए।
24 पूजाहारीहरू शबन्याह, योशापात, नतनेल, अमास,ै जकयार्ह,
बनायाह अिन एलीएजेरको काम करारको सन्दकू अिघ-अिघ िंहड्दा
तुरही बजाउने िथयो। ओबेद-एदोम अिन यिहयाह करारको सन्दकूका
अन्य रक्षकहरू िथए।

25 दाऊद, इस्राएलका बूढा-प्रधानहरू अिन सेनाका कप्तानहरू
करारको सन्दकू िलन गए। ितनीहरूले त्यसलाई ओबेद एदोमको घर
बािहर िनकाले। प्रत्येक व्यिक्त खशुी िथए। 26 परमेश्वरले लेवीहरूलाई
सहायता गनर् ु भयो जसले करारको सन्दकू बोकेका िथए। ितनीहरूले
सातवटा साँढे र सातवटा भेंडाहरूको बिलिदए। 27 सब ैलेवीहरू जसले
करारको सन्दकू बोकेका िथए ितनीहरूले मलमलका राम्रा पोशाक
लगाएका िथए। कनन्याह, गाउने िजम्माका व्यिक्त अिन सब ैगायकहरूका
मलमलका राम्रा पोशाकहरूमा िथए। दाऊदले पिन मलमलद्वारा िनिर्मत
राम्रा पोशाक लगाएका िथए। अिन दाऊदले उत्तम मलमलद्वारा िनिर्मत
एपोद पिन लाएका िथए।

28 यसरी इस्राएलका सब ैमािनसहरूले करारको सन्दकू ल्याए।
ितनीहरूले जय-जयकार गर,े ितनीहरूले नरिसङ्गा तुरहीहरू र झ्याली,
वीणा अिन साराङ्गीहरू बजाए।

29 जब करारको सन्दकू दाऊदको शहरमा ल्याइपुयार्इयो, मीकलले
झ्यालबाट हेिरन्। मीकल शाऊलकी छोरी िथइन्। तब ितनले राजा
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दाऊदलाई नाच्द ैगरकेा अिन बाद्य-बाजाहरू बजाउँद ैगरकेा देिखन्,
अिन ितनले दाऊद प्रितको आफ्नो श्रद्धा हराइन अिन ितनले सोिचन
दाऊदले आफैं लाई मूखर् बनाइरहेछन्।

लेवीहरूले करारको सन्दकू ल्याए अिन त्यसलाई दाऊदले
टाँगेको पालिभत्र राखे। त्यस पिछ ितनीहरूले परमेश्वरलाई
होमबिल र मेलबिल अपर्ण गर।े 2 दाऊदले होमबिल अिन

मेलबिल चढाइसकेपिछ ितनले परमप्रभुको नाउँमा मािनसहरूलाई
आशीवार्द िदए। 3 त्यस पिछ ितनले हरके इस्राएली पुरूष र स्त्रीहरूलाई
एउटा-एउटा रोटी, केही खजूरका झुप्पा अिन िकसिमसहरू िदए।

4 तब दाऊदले करारको सन्दकूको अिघ सेवा गनर् का िनिम्त केही
लेवीहरूलाई चुने। ती लेवीहरूको काम उत्सव मनाउने, धन्यवाद िदने
अिन इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको स्तुित गाउने िथयो। 5 आसाप
पिहलो दलका प्रमुख िथए। आसापका दलले झ्याली बजाए। जकयार्ह
दोस्रो दलका प्रधान िथए। अन्य लेवीहरू यीएल, शमीरामोत, यहीएल,
मित्तत्याह, एलीआब, बनायाह, ओबेद एदोम अिन यीएल िथए। यी
मािनसहरूले वीणा, अिन सारङ्गी बजाए। 6 बनायाह अिन यहजीएल
पूजाहारीहरू िथए जसले सदवै करारको सन्दकू अिघ तुरही बजाउथे। 7

यो त्यसबेला िथयो जब दाऊदले पिहलो पल्ट आसाप अिन उनका
भाइहरूलाई परमप्रभुको स्तुितगान गनेर् काम िदएका िथए।

दाऊदकोदाऊदको धन्यवादकोधन्यवादको गीतगीत
8 परमप्रभुको स्तुित गर। उहाँको नाउँ पुकार।
मािनसहरूलाई ती महान कायर्हरूको बारमेा भन जो परमप्रभुले गनर् ु

भएको छ।
9 परमप्रभुको िनिम्त गाओ। परमप्रभुको िनिम्त स्तुित गान गर।
उहाँका आश्चयर्कमर्हरूको िवषयमा सुनाऊ।

10 परमप्रभुको पिवत्र नाउँको गौरव गर।
परमप्रभु तफर्  आउने सब ैमािनसहरू, प्रसन्न होऊ।

11 परमप्रभु र उहाँको शिक्त तफर्  हेर।
परमप्रभु कहाँ जाऊ अिन उहाँको सहायता सध ैखोज।

12 ती अचम्मका कामहरू सम्झ जो परमप्रभुले गनर् ु भएको छ।
उहाँका फैसलाहरू अिन उहाँले गनर् ु भएका शिक्तशाली कायर्हरूको

स्मरण गर।
13 इस्राएलका मािनसहरू परमप्रभुका दास हुन्।
याकूबका सन्तानहरू परमप्रभुका चुिनएका मािनसहरू हुन्।

14 परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँले संसार भिर न ैन्याय राख्नु हुन्छ।

15 उहाँको करार सदवै सम्झ।
उहाँले ती आज्ञाहरू हजारौं पुस्ताहरूका िनिम्त िदनुभएको छ।

16 त्यो करारलाई सम्झ जो परमप्रभुले अब्राहामिसत गनर् ु भएको
िथयो।
उहाँले इसहाकिसत गनर् ु भएको प्रितज्ञा सम्झ।

17 परमप्रभुले यसलाई याकूबको िनिम्त िविध बनाउनु भयो।
यो करार इस्राएलिसतको हो जो सदवै लगातार चिलरहन्छ।

18 परमप्रभुले इस्राएललाई भन्नु भयोः “मलेै ितमीलाई यो कनानको
भूिम सुिम्प िदएँ।
यो ितम्रो पतैृक सम्पित्तको भाग हुनेछ।”

19 जब ितनीहरू एउटा सानो संख्याका मािनसहरू मात्र िथए,
अिन केही समयको लािग अन्य राज्यहरूसँग बिस रहें।

20 ितनीहरू एक राष्ट्र देिख अकोर् राष्ट्रमा गए।
ितनीहरू एक राज्य देिख अकोर् राज्यमा गए।

21 तर परमप्रभुले कसलैाई पिन ितनीहरू मािथ चोट पुयार्उन िदनु
भएन।
परमप्रभुले ितनीहरूलाई चोट नपुयार्उनु भनी राजाहरूलाई चेतावनी

िदनुभयो।
22 परमप्रभुले ती राजाहरूलाई भन्नु भयो, “मेरो अिभषेक भएका

व्यिक्तहरूलाई चोट नदेऊ।
मेरा अगमवक्ताहरूलाई चोट नदेऊ।”

23 सारा पृथ्वीका मािनस हो, परमप्रभुको िनिम्त गाओ।

हामीलाई बचाउँने परमप्रभुको बारमेा हरके िदन ितमीले असल
समाचार भन्नुपछर् ।

24 सब ैराष्ट्रलाई परमप्रभुको मिहमाको िवषयमा घोषणा गर।
हरकेलाई भन उहाँ कित महान हुनुहुन्छ।

25 परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ, अिन धेरलेै उहाँको मिहमा गाउँछन्,
परमप्रभुको डर सब ैदेवताहरूका भन्दा धेर ैभयिभत हुन्छ।

26 िकनभने संसारमा सब ैदेवताहरू केवल व्यथर्का मूिर्तहरू हुन्।
तर परमप्रभुले आकाश बनाउनु भयो।

27 परमप्रभुको मिहमा अिन गौरव छ।
शिक्त र आनन्दले त्यो ठाउँ भदर्छ जहाँ उहाँ बस्नु हुन्छ।

28 पिरवारहरू अिन समूहहरू,
परमप्रभुको मिहमा र शिक्तको प्रशसंा गर।

29 परमप्रभुको प्रशसंा र उहाँको नाउँको मिहमा होस्।
परमप्रभु प्रित ितमीहरूका भेटीहरू ल्याऊ।
परमप्रभु अिन उहाँको पिवत्र सुन्दरताको आराधना गर।

30 उहाँको सामुने डराओ, जो सब ैपृथ्वीमािथ छ।
जितसक्दो संसार दृढ िनमाणर् गिरएको छ। यो हिल्लने छैन।

31 पृथ्वी अिन आकाश प्रशन्न होऊन्!
सबिैतरका मािनसहरूले भनून्, “परमप्रभुले शासन गनर् ुहुन्छ।”

32 समुद्र अिन यसमा भएका सब ैवस्तुहरूले जय-जयकार गरून्!
खेतहरू र ितनीहरूमा भएका हरके थोकहरूले आनन्द देखाऊन्।

33 तब जङं्गलका वृक्षहरूले गाउने छन्। िकनभने परमप्रभु आउनु
हँुदछै।
उहाँ पृथ्वीको न्याय गनर् आउनु हँुदछै।

34 परमप्रभुलाई धन्यवाद देओ, िकनभने उहाँ असल हुनुहुन्छ,
हो परमप्रभुको प्रेम सदा-सवर्दा लगातार बगीरहन्छ।

35 परमप्रभुिसत भनः
“हाम्रो परमेश्वर हाम्रा उद्धारकतार् हामीलाई बचाउँनुहोस्
हामीलाई एकसाथ पािरिदनुहोस्
र हामीलाई अन्य देशहरूबाट बचाउनु होस्।
यसकारण हामी तपाईको पिवत्र नाउँको स्तुित अिन मिहमा गनर् सकौं
जब तपाईको स्तुित गछौर्ं।”

36 परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको सदा सवर्दा स्तुित भइरहोस्,
जसरी सदा-सवर्दा उहाँको स्तुित भइरहेकोछ।
तब सब ैमािनसहरूले परमप्रभुको स्तुित गदैर् भने, “आिमन।”
37 त्यस पिछ दाऊदले आसाप अिन उनका भाइहरूलाई करारको

सन्दकूको सामु छाडे। दाऊदले ितनीहरूलाई त्यसको अिघ हरके िदन
सेवा गनर् भनी छोडेका िथए। 38 दाऊदले ओबेद-एदोमलाई र 68 जना
अन्य लेवीहरूलाई पिन आसाप अिन ितनका भाइहरूिसत सेवा गनर्का
िनिम्त छाडे। ओबेद एदोम र होस्सा रक्षकहरू िथए। ओबेद-एदोम
यदतूूनका छोरा िथए।

39 दाऊदले पूजाहारी सादोक अिन अन्य पूजाहारीहरू जसले
ितनीिसत िगबोनको उच्च स्थानमा परमप्रभुको पाल अिघ सेवा गरकेा
िथए। 40 हरके िबहान र साँझमा सादोक अिन अन्य पूजाहारीहरू
होमबिलको बेदीमा होमबिल चढाउँथे। ितनीहरूले परमप्रभुको
व्यवस्थामा लेिखएका िनयमहरू जो परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई िदनु
भएको िथयो, पालन गनर्लाई यसो गथेर्। 41 हेमान यदतूून अिन अन्य
सब ैलेवीहरूले स्तुित गान गाउँद ैभने, “परमप्रभुको स्तुित गर, िकनभने
उहाँको प्रेम सदा-सवर्दा रिहरहन्छ।” 42 गायक नाउँ अनुसार चुिनएका
िथए। हेमान अिन यदतूून ितनीहरूका साथ िथए। ितनीहरूको काम
तुरही फुक्नु अिन झ्याली बजाउनु िथयो। जब परमप्रभुका िनिम्त भजन
गाइन्थ्यो ितनीहरूले अन्य वाध्ययन्त्रहरू पिन बजाउने गथेर्। यदतूूनका
छोराहरूले द्वारको रक्षा गदर्थे।

43 समारोह पिछ, सब ैमािनसहरू आफ्नो-आफ्नो घर गए। अिन
दाऊद पिन आफ्ना पिरवारलाई आशीवार्द िदन घर गए।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको दाऊदलाईदाऊदलाई प्रितज्ञाप्रितज्ञा

दाऊद आफ्ना घर गए पिछ ितनले अगमवक्ता नातानलाई
भने, “हेर, म देवदारको काठले बनाएको घरमा बिसरहेछु,

1 इितहास 16:2 280 1 इितहास 16:43
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तर करारको सन्दकू पाल मुिन राखेको छ। म परमेश्वरको िनिम्त एउटा
मिन्दर बनाउन चाहन्छु।”

2 नातानले दाऊदलाई उत्तर िदए, “तपाई जे गनर् चाहनुहुन्छ त्यो गनर्
सक्नु हुन्छ। परमेश्वर तपाईिसत हुनुहुन्छ।”

3 तर त्यो रात परमेश्वरको वचन नातान कहाँ आयो। 4 परमेश्वरले
भन्नु भयो,
“जा, अिन यी कुराहरू मेरो दास दाऊदलाई भनः परमप्रभुले भन्नु हुन्छ,
‘दाऊद म बस्नको िनिम्त मेरो मिन्दर िनमार्ण गनेर् व्यिक्त तँ होइनस्। 5

इस्राएललाई मलेै िमश्र देशबाट बािहर ल्याएको समय देखी आज सम्म म
मिन्दरमा बसेको छैन। म पालको चारिैतर घुिमरहेछु। मलेै मािनसहरूलाई
इस्राएलका मािनसहरूका िवशेष अगुवाहरू हुनलाई छानें। ती अगुवाहरू
मेरा मािनसहरूका िनिम्त गोठालाहरू तुल्य छन्। जब म इस्राएलका
चारिैतर िविभन्न स्थानमा घुिमरहेथें। त्यसबेला कुन ैपिन ती
अगुवाहरूलाई मलेै किहले पिन भिनन िकन ितमीहरूले मेरो िनिम्त
देवदारू काठको मिन्दर िनमार्ण गरनेौ?’
7 “यसकारण अब, यी सब ैकुराहरू मेरो सेवक दाऊदलाई भन,
सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘मलेै तँलाई गोठाला हँुदा खेतबाट
ल्याएँ। मलेै तँलाई मेरा इस्राएल मािनसहरूका राजा बनाएँ। 8 तँ जहाँ
गए ता पिन म तेरो साथ िथएँ। म तँ भन्दा अिघ गएँ र तेरा शुत्रहरूलाई
मािरिदएँ। अब म तँलाई पृथ्वीको एक प्रिसद्ध मािनस बनाउनेछु। 9 म यो
भूिम मेरो इस्राएली मािनसहरूलाई िदरहेकोछु। म उिनहरूलाई यस
भूिममा स्थापना गनेर्छु अिन ितनीहरू त्यहाँ बस्नेछन्। कसलेै
ितनीहरूलाई िदक्दारी िदनेछैन। नराम्रा मािनसहरूले ितनीहरूलाई चोट
पुयार्उने छैनन्। जसरी ितनीहरूले पिहले गरकेा िथए। 10 ती नराम्रा
कुराहरू भए, तर मलेै मेरा इस्राएली मािनसहरूको हेरचाहको िनिम्त
प्रमुखहरू चुने अिन म तेरा सब ैशत्रुहरूलाई पिन परास्त गनेर्छु।
“‘म तँलाई भन्छु िक परमप्रभुले तेरो िनिम्त एउटा राजकीय घरना िनमार्ण
गिरिदनु हुनेछ। 11 जब तेरो मृत्य ुहुनेछ अिन तँ तेरा िपता-पुखार्हरूिसत
िमल्नेछस् म तेरो आफ्न ैछोरालाई नयाँ राजा बनाउँनेछु। नयाँ राजा तेरा
छोराहरू मध्ये एक जना हुनेछ। अिन म उसको राज्यलाई शिक्तशाली
बनाउनेछु। 12 तेरो छोराले मेरो िनिम्त एक मिन्दर िनमार्ण गनेर्छ। म तेरो
पिरवारालाई सवर्दा शासन गनेर् बनाउनेछु। 13 म उसको िपता हुनेछु
अिन उ मेरो छोरा हुनेछ। तेरो अिघ शाऊल राजा िथयो। अिन मलेै मेरो
सहयोग शाऊलबाट हटाएँ। तर म तेरो छोरालाई प्रेम गनर् किहले पिन
छाड्ने छैन। 14 म उसलाई मेरो मिन्दर अिन राज्यको िजम्मामा सवर्दा
राख्ने छु। उसको शासन सवर्दा चिलरहने छ।’”

15 नातानले यो दशर्नबाट परमेश्वरले भन्नु भएका सब ैकुराहरूको
िवषयमा दाऊदलाई भने।

दाऊदकोदाऊदको प्राथप्राथर्र्नाना

16 तब, राजा दाऊद पिवत्र पालमा गए र परमप्रभु समक्ष बसे।
दाऊदले भने,
“हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईले मेरा िनिम्त अिन मेरा पिरवारका िनिम्त यित
िबघ्न वास्ता गिरिदनु भयो। म यो िकन बुिझ्दनँ? 17 ियनीहरू बाहेक
तपाईलें मलाई जान्न िदनु भयो िक भिवष्यमा मेरा पिरवारको भाग्य के
हुन्छ भिन। तपाईले मलाई सधैँ एउटा अिन प्रिसद्ध व्यिक्तलाई जस्तै
व्यवहार गनर् ुभयो। 18 यो भन्दा धेर ैम के भन्न सक्छु र? तपाईले मेरो
िनिम्त यित धेर ैगिरिदनु भयो। अिन म तपाईको मात्र दास हँु। तपाईलें
मलाई जान्नुहुन्छ। 19 हे परमप्रभु, तपाईलें मेरा िनिम्त यो अद्भतु कायर्
गिरिदनु भयो। तपाईले यसो गनर् ुभयो िकनभने तपाई यो चाहनु हुन्थ्यो।
20 हे परमप्रभु तपाई जस्तो अन्य कोही हुने छैन। तपाई बाहेक अन्य
ईश्वर छैन। हामीले किहले पिन कुन ैईश्वरले यस्तो महान कायर् गरकेो
सुनेका छैनौ। 21 इस्राएल जस्त ैअन्य कुन ैराष्ट्र  छ? छैन। पृथ्वीमा
इस्राएल मात्र यस्तो राष्ट्र  हो जसको िनिम्त तपाईलें यस्ता महान कायर्हरू
गनर् ु भयो। हामीलाई िमश्रदेश बािहर िनकाल्नुभयो अिन तपाईले हामीलाई
स्वतन्त्र बनाउनु भयो। तपाईले आफैं  स्वयलंाई प्रिसद्ध तुल्याउनु भयो।
तपाईले तपाईका मािनसहरूका अिघ जानु भयो अिन अन्य
मािनसहरूलाई हाम्रो िनिम्त ितनीहरूको देश छोड्न बाध्य तुल्याउनु
भयो। 22 तपाईलें तपाईका इस्राएली मािनसहरूलाई सदा-सवर्दा

तपाईकंो बनाउनुभयो। अिन तपाई परमप्रभु ितनीहरूको परमेश्वर बन्नु
भयो।
23 “त्यसकैारण परमप्रभु तपाईले म अिन मेरो सन्तानहरूको िवषयमा
के भन्नुभयो यो सदा-सवर्दा सत्य रहोस्। तपाईले के भन्नुभयो त्यो
गनर् ुहोस् तपाईले गनर् ु हुनेछ। 24 तपाईकंा वचन राख्नुहोस् जसद्वारा
मािनसहरूले सदवै तपाईको नाउँको सम्मान गनेर्छन्। तब मािनसहरूले
भन्ने छन्, ‘सवर्-शिक्तमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर हुनुहुन्छ।’ अिन
दाऊद तपाईकंो दासको साम्राज्य तपाईकंो सामुन्ने स्थािपत होस्।
25 “तपाई ंआफैं ले मलाई प्रकट गनर् ु भएकोछ। त्यो तपाईलें मेरो
पिरवारलाई, राजाहरूको पिरवार बनाउँनु हुनेछ। त्यस ैकराण म िनधर्क्क
साथ तपाईलाई दयाहरू मािगरहेछु। 26 यसकरण अब मेरो परमप्रभु,
तपाई न ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाई स्वयलें मेरा िनिम्त यी असल
कुराहरू गिरिदन्छु भनी प्रितज्ञा गनर् ु भएको छ। 27 त्यसकारण मेरो
परमप्रभुलाई इच्छा भए तपाईलें तपाईकंो दासको राजवंशलाई आिशष
िदनुहोस् यो तपाईकंो उपिस्थमा सदा-सवर्दा लगातार रहनेछ। कारण
परमप्रभु तपाई ंआफैं ले यसलाई आशीवार्द िदनु भएको छ। अिन तपाईलें
जे आशीवार्द िदनुभयो सदा-सवर्द ैआशीष हुनेछ।”

दाऊदलदाऊदलेे िविभन्निविभन्न राष्टराष्ट्र्रहरूहरू िजत्छन्िजत्छन्

पिछ दाऊदले पिलश्ती मािनसहरूलाई आक्रमण गर।े ितनले
पिलश्तीहरूलाई परास्त गर।े ितनले गात शहर अिन त्यसका
विरपिरका स-साना अरू शहरहरू पिलश्ती मािनसहरूबाट

िलए।
2 त्यस पिछ दाऊदले मोआब देशलाई परास्त गर।े मोआबीहरू

दाऊदका सेवक बने। ितनीहरूले दाऊदलाई कर ितथेर्।
3 दाऊदले हदर-एजेरको सेनाहरू िवरूद्ध पिन यदु्ध गर।े हदर-एजेर

सोबाका राजा िथए। दाऊद ती सेनाहरूिसत हमात शहरसम्म लडाई ँ
गर।े दाऊदले यसो गर ेिकनभने हदर-एजेरले आफ्नो राज्य यूफे्रिटस नदी
सम्म फैलाउने चेष्टा गरकेा िथए। 4 दाऊदले हदर-एजेरका 1,000
रथहरू, 7,000 सारिथहरू अिन 20,000 पदैल सनैिकहरू कब्जामा
िलए। दाऊदले हदर-एजेरका बिलया घोडाहरू पिन अपाङ्ग बनाइिदए
जुन चाँही रथ तान्नमा प्रयोगगिरएका िथए। तर दाऊदले 100 वटा
रथहरू तान्ने प्रशस्त घोडाहरू आफ्नो िनिम्त बचाइराखे।

5 अरामी मािनसहरू दमीशक शहरबाट हदर-एजेरलाई सहायता गनर्
आए। हदर-एजेर सोबाका राजा िथए। तर दाऊदले ितनलाई परास्त गरे
र 22,000 अरामी सिैनकहरूलाई मािरिदए। 6 दाऊदले
अराममीहरूको राज्य दमीशका शहरमा सेना लगेर बसाए। अरामी
मािनसहरू दाऊदका सेवक भए अिन ितनीकहाँ कर ल्याउन थाले।
यसरी परमप्रभुले दाऊदलाई जहाँ गए ता पिन िवजय गराउनुभयो।

7 दाऊदले हदर-एजेरका सेना प्रधानहरूबाट सुनका ढालहरू िलए
अिन ती यरूशलेममा ल्याए। 8 दाऊदले तेबह अिन कून-शहरहरूबाट
धेर ैमात्रामा काँसा पिन ल्याए। ती शहरहरू हदर-एजेरका िथए। पिछ
सुलेमानले त्यो काँसालाई काँसाको कुण्ड, काँसाका स्तम्भ र काँसाका
िविभन्न भाँडाहरू मिन्दरको िनमाणर् गनर्को िनिम्त प्रयोगगर।े

9 तोऊ हमात शहरका राजा िथए। हदर-एजेर सोबाका राजा िथए।
तोऊले हदर-एजेरका सब ैसेनालाई दाऊदले परास्त पार ेभन्ने कुरा सुने।
10 यसकारण तोऊले उसको छोरा हदोरामलाई दाऊद कहाँ उसलाई
उसको िवजयमा अिभनन्दन गनर् अिन बधाई िदन पठाए। ितनले यसो गरे
िकन भने दाऊद हदर-एजेरका िवरूद्ध लडेका िथए अिन ितनलाई
परास्त गरकेा िथए। हदर-एजेरका अिघ तोऊसँग यदु्ध गरकेा िथए।
हदोरामले दाऊदलाई सुन, चाँदी अिन काँसाद्वारा िनिर्मत धेर ैिकिसमका
चीज बीजहरू िदए। 11 दाऊदले ती वस्तुहरूलाई पिवत्र तुल्याए र
परमप्रभुलाई चढाए। दाऊदले एदोम, मोआब, अम्मोनीहरू, पिलश्तीहरू
अिन अमालेकीहरूबाट ल्याएका सब ैचाँदी अिन सुन पिन त्यस ैगर।े

12 अबीश,ै सरूयाहका छोराले 18,000 एदोमी मािनसहरूलाई
नूनको बेंसीमा मार।े 13 अबीशलेै एदोममा िकल्लाहरू बसाए अिन सबै
एदोमीहरू दाऊदका सेवक बनाए। परमप्रभुले दाऊदलाई ितनी जहाँ
सुकै गए पिन िवजय िदलाउनु भयो।

1 इितहास 17:2 281 1 इितहास 18:13
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14 दाऊद सम्पूणर् इस्राएलका राजा िथए। ितनले त्यही गर ेजो
हरकेका िनिम्त उिचत अिन उत्तम िथयो। 15 योआब सरूयाहका छोरा
दाऊदका सेनाका सेनापित िथए। यहोशापात, अहीलूदको छोराले
दाऊदले गरकेा कायर्हरूको िवषयमा लेखे। 16 सादोक अिन अबीमेलेक
पूजाहारीहरू िथए। सादोक अहीतूबका छोरा िथए अिन अहीमेलेक
एिबयातारका छोरा िथए। शब्शा लेखापाल िथए। 17 बनायाह करतेी
अिन पेलेथीहरूका अगुवाइ गनेर् िजम्मामा िथए। बनायाह यहोयादाका
छोरा िथए। अिन दाऊदका छोराहरू मुख्य अिधकारीहरू िथए। ितनीहरू
राजा दाऊदसँग सेवागथेर्।

अम्मोनीहरूलअम्मोनीहरूलेे दाऊदकादाऊदका मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई लिज्जतलिज्जत तुल्याउतुल्याउँँछन्छन्

नाहाश अम्मोनी मािनसहरूका राजा िथए। केही समयपिछ
नाहाशको मृत्य ुभयो र ितनको सट्टामा उनका छोरा नयाँ
राजा भए। 2 तब दाऊदले भने, “नाहाश म प्रित दयालु

िथए, यसथर् म हानून, नाहाशका छोरा प्रित दयालु हुनेछु।” यसथर्
दाऊदले ितनको िपताको मृत्य ुप्रित हानूनलाई सान्त्वना िदनका िनिम्त
दतूहरू पठाए। दाऊदका दतूहरू अम्मोन देशमा हानूनलाई सान्त्वना
िदन गए।

3 तर अम्मोनी प्रधानहरूले हानूनलाई भने, “मूखर् नबन्नुहोस्।
दाऊदले वास्तवमा यी मािनसहरू तपाईलाई सहानुभूित िदन वा
तपाईकंा मृत िपता प्रित सम्मान जनाउन पठाएका होइनन्, दाऊदले
ितनका समाचारवाहकहरूलाई तपाईकंो देशको जासूसी गनर् भनी
पठाएका हुन्। दाऊदले वास्तवमा तपाईकंो देशलाई ध्वंश पानर्
चाहन्छन्।” 4 यसथर् हानूनले दाऊदका समाचारवाहकहरूलाई पके्र
अिन ितनीहरूका दाह्री र कपाल कािटिदए। हानूनले ितनीहरूका
वस्त्रहरू पिन कम्मर सम्म कािट िदए। त्यस पिछ ितनले ितनीहरूलाई
पठाइिदए।

5 दाऊदका मािनसहरूलाई घर जान अप्ठेरो पयोर्। केही मािनसहरू
दाऊद कहाँ गए अिन ितनका मािनसहरू प्रित के घट्ना-घट्यो सो भने।
यसथर् राजा दाऊदले आफ्ना मािनसहरूलाई यो समाचार पठाए
“ितनीहरू ितमीहरूको दाह्री फेिर नबढुन्जेल यरीहो शहरम ैबस्नु। त्यस
पिछ ितमीहरू घर फकेर् र आउन सक्छौ।”

6 अम्मोनीहरूले सोचे िक दाऊदले ितनीहरूलाई उसको शत्रु हो भन्ने
िवचार गर।े तब ितनीहरूले 1,000 तोडा चाँदी प्रयोग गररे
िमसुपुतािमयाबाट रथहरू अिन सारिथहरू ज्यालामा ल्याए। ितनीहरूले
अराम-माका अिन सोबाबाट पिन रथहरू अिन सारिथहरू ज्यालामा
ल्याए। 7 अम्मोनीहरूले 32,000 रथहरू ज्यालामा ल्याए। ितनीहरूले
मकाका राजा अिन ितनका सेनालाई सहायता गनर् आउनु भनी
ितनीहरूलाई ज्याला िदए। माकाका राजा र उसका सिैनकहरू आए
अिन मेदबा शहरको निजकमा छाउनी बसाए। अम्मोनीहरू आफैं  आफ्ना
शहरहरू बाट बािहर आए र यदु्धका िनिम्त तयार भए।

8 दाऊदले सुने िक अम्मोनी मािनसहरू यदु्धका िनिम्त तयार हँुदछैन्।
यसथर् ितनले योआब अिन इस्राएलका समस्त सेनालाई अम्मोनी
मािनसहरूिसत यदु्ध गनर् पठाए। 9 अम्मोनीहरू बािहर आए अिन यदु्धका
िनिम्त तयार बसे। ितनीहरू शहरद्वारको निजक िथए। जो राजाहरू
सहायता गनर् आएका िथए ितनीहरू आफैं  बािहर मदैान ितर बसे।

10 योआबले देखे िक ितनीिसत लड्नका िनिम्त दइु सनै्यदलहरू
तयार िथए। एक दल ितनको सामुन्ने िथयो अिन अकोर् दल ितनका
पिछल्लितर िथयो। यसथर् योआबले इस्राएलका केही सवोर्त्तम
सिैनकहरूलाई छाने। ितनले ितनीहरूलाई अरामका सेना िवरूद्ध लड्न
पठाए। 11 योआबले इस्राएलका सिैनकहरूलाई अबीशकैो अधीनमा
रहने आदेश िदए। अबीश ैयोआबका भाइ िथए। ती सिैनकहरू अम्मोनी
सेना िबरूद्ध लड्न गए। 12 योअबले अबीशलैाई भने, “यिद अरामका
सिैनक मेरा िनिम्त अित शिक्तशाली भए तब ितमीले मलाई सहायता
गनर् ुपछर् । यिद अम्मोनी सिैनक ितम्रा िनिम्त अित शिक्तशाली भए भने म
ितमीलाई सहायता गनेर्छु। 13 हामी साहसी अिन शिक्तशाली बनौं जब

हामी हाम्रा मािनसहरूका िनिम्त अिन हाम्रा परमेश्वरको शहरहरूका
िनिम्त लड्छौं। परमप्रभुले त्यही गरून् जो उहाँले उिचत ठान्नुहुन्छ।”

14 योआब अिन ितनीिसत भएका सेनाले अरामका सेनालाई
आक्रमण गर।े अरामका सेनाहरू योआब अिन ितनका सेनाहरू देिख
भागे। 15 अम्मोनी सेनाहरूले अरामका सेनाहरू भािगरहेको देखे यसथर्
ितनीहरू पिन भागे। ितनीहरू अबीश ैर ितनका सेना देिख भागे।
अम्मोनीहरू आफ्ना शहरमा फकेर्  अिन योआब यरूशलेम फकेर् र गए।

16 अरामी प्रधानहरूले देखे िक इस्राएलीहरूले ितनीहरूलाई परास्त
गर।े यसथर् ितनीहरूले यूफे्रिटस नदीको पूवर्ितर बसेका अरामी
मािनसहरूबाट सहायता पाउनका िनिम्त दतूहरू पठाए। शोपक
अरामका हदर-एजेरका सेनापित िथए। शोपकले ती अन्य अरामी
सिैनकहरूको पिन अगुवाइ गर।े

17 दाऊदले समाचार सुने िक अरामका मािनसहरू यदु्धका िनिम्त
एकित्रत भइरहेका छन्। यसथर् दाऊदले इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई
एकजुट गराए। दाऊदले ितनीहरूलाई यदर्न नदी पारी लगे। ितनीहरू
अरामीहरूको आमने-सामने भए। दाऊदले आफ्ना सेनालाई यदु्धका
िनिम्त तयार हुनु हुकुम गर ेअिन ितनीहरूले अरामीहरूलाई आक्रमण
गर।े 18 अरामीहरू इस्राएलीहरूबाट भागे। दाऊद र ितनका सेनाले
7,000 सारिथहरू अिन 40,000 अरामी सिैनकहरूलाई मार।े दाऊद
अिन ितनका सेनाले अरामी सेनाका सेनापित शोपकलाई पिन मािरिदए।

19 जब हदर-एजेरका अधीकारीहरूले ितनीहरूलाई इस्राएलले
परास्त पारकेा देखे, ितनीहरूले दाऊदिसत सिन्ध गर।े ितनीहरू
दाऊदका सेवक बने। यसथर् अरामीहरूले अम्मोनीहरूलाई फेिर
सहायता गनर् अस्वीकार गर।े

योआबलयोआबलेे अम्मोनीहरूलाईअम्मोनीहरूलाई नष्टनष्ट पादपादर्र्छन्छन्

बसन्त ऋतुमा, योअबले इस्राएलका सिैनकहरूलाई यदु्धमा
लगेर गए। यो बषर्को त्यो समय िथयो जब राजाहरू यदु्धमा
जान्थे, तर दाऊद यरूशलेम म ैबसे। इस्राएलका सिैनकहरू

अम्मोन देशमा गए अिन त्यसलाई ध्वंश पार।े त्यस पिछ ितनीहरू रब्बा
शहरमा गए। सिैनकहरू शहरको चारिैतर छाउनीमा ितनीहरू जानबाट
रोक्नलाई मािनसहरूलाई शहरको िभत्र वा बािहर त्यहाँ बसे। योआब
अिन इस्राएलका सेना रब्बा शहरको िवरूद्ध त्यसलाई ध्वंश नपारून्जेल
सम्म लडे।

2 दाऊदले ितनीहरूका राजाको िशरबाट श्रीपेच िनकाले। त्यो सुनको
श्रीपेच लगभग एक तोडा िथयो। श्रीपेचचमा मूल्यवान रत्नहरू िथए।
श्रीपेच दाऊदको िशरमा लगाइयो। तब दाऊदले रब्बा शहरबाट धेरै
मूल्यवान बस्तुहरू पाए। 3 दाऊदले रब्बाका मािनसहरूलाई ल्याए अिन
ितनीहरूलाई आरा, फलामका गल अिन बञ्चरोद्वारा काम गनर् लगाए।
दाऊदले अम्मोनीहरूका सब ैशहरहरूलाई पिन त्यस ैगनर् लगाए। त्यस
पिछ दाऊद अिन सब ैसेना यरूशलेम फकेर् ।

पिलश्तीपिलश्ती ददैंैंत्यहरूत्यहरू मािरन्छन्मािरन्छन्

4 पिछ इस्राएलीहरूको पिलश्ती मािनसहरूिसत गेजेर शहरमा यदु्ध
भयो। त्यस समय हूशाका िसब्बकैले िसप्पलैाई मार।े िसप्प ैदैंत्यहरूका
(रपाईहरूका) एकजना छोरा िथए। यसरी ती पिलश्ती मािनसहरू
इस्राएली मािनसहरूका दास सरह भए।

5 फेिर त्यहाँ इस्राएलीहरू अिन पिलश्तीहरूको बीचमा यदु्ध भयो।
एल्हानान, याएरका छोराले लहमीलाई मार।े लहमी गोल्यतका भाइ िथए।
गोल्यत गात शहरका िथए। लहमीको भाला अत्यन्त ठूलो अिन गह्रौ
िथयो। त्यो तानको िवशाल डन्डा जस्त ैिथयो।

6 पिछ, इस्राएलीहरूले पिलश्तीहरूिसत गात शहरमा यदु्ध लडे। यो
शहरमा एकजना दैंत्य मािनस िथयो। त्यसको हात अिन खटु्टामा
चौबीसवटा औलंाहरू िथए। त्यस मािनसको प्रत्येक हातमा छः वटा
औलंाहरू अिन प्रत्येक खटु्टामा छ वटा औलंाहरू िथए। त्यो पिन
दतै्यहरूको छोरा िथयो। 7 यसरी जब त्यस मािनसले इस्राएललाई
िनन्दा गयोर्, तब जोनाथनले त्यसलाई मािरिदए। जोनाथन िशमेअका
छोरा िथए। िशमेअ दाऊदका दाज्यू िथए।

1 इितहास 18:14 282 1 इितहास 20:7
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8 ती पिलश्ती मािनसहरू गात शहरका दैंत्यहरूका (रफाका सन्तान)
छोराहरू िथए। दाऊद अिन ितनका सेवकहरूले ती दैंत्य मािनसलाई
मार।े

इस्राएलीहरूकोइस्राएलीहरूको गन्तीगन्ती गरगरेरेर दाऊदलदाऊदलेे पापपाप गछगछर्र्नन

शतैान इस्राएलका मािनसहरूको िवरूद्ध िथयो। त्यसले
दाऊदलाई इस्राएलका मािनसहरूको गन्ती गनर् उत्सािहत
तुल्यायो। 2 यसथर् दाऊदले योआब र मािनसहरूका

अगुवाहरूलाई भने, “जाऊ अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरूको गणना
गर। देशमा भएका हरकेको गन्तीगर। बेशेर्बा शहरदेिख दान शहरसम्म।
तब मलाई भन, जसद्वारा त्यहाँ कित जना मािनसहरू छन् म जान्ने छु।”

3 तर योआबले भने, “परमप्रभुले उहाँको राष्ट्रलाई सय गुणा िवशाल
बनाउन्। हजूर, इस्राएलका सब ैमािनसहरू तपाईका दास हुन्। तपाई
िकन यो काम गनर् चाहनुहुन्छ, मेरा परमप्रभु राजा तपाईले इस्राएलका
सब ैमािनसहरूलाई पापको दोषी तुल्याउनु हुनेछ।”

4 तर राजा दाऊद ढीट िथए। योआबले त्यस ैगनर् ु पयोर् जो राजाले
भने। यसथर् योआब गए अिन मािनसहरूको िगन्ती गदैर् देश भिर घुमे।
त्यस पिछ योआब यरूशलेम फकीर् आए। 5 अिन कितजना मािनसहरू
िथए सो दाऊदलाई भने। इस्राएलमा 11,00,000 मािनसहरू िथए जो
तरवार चलाउन सक्थे। अिन 4,70,000 मािनसहरू यहूदामा िथए जो
तरवार चलाउन सक्थे। 6 योआबले लेवी अिन िबन्यामीनका कुल
समूहहरूको िगन्ती िलएनन्। योआबले ती अिन पिरवार समूहहरूको
गणना गरनेन् िकनभने ितनलाई दाऊदको आदेश मनपरने। 7

परमेश्वरको नजरमा दाऊदले नराम्रो कायर् गरकेा िथए। यसथर् परमेश्वरले
इस्राएललाई दण्ड िदनु भयो।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे इस्राएललाईइस्राएललाई दण्डदण्ड िदनुिदन ुहहुुन्छन्छ
8 तब दाऊदले परमेश्वरलाई भने, “मलेै अित मूखर्तापूणर् काम

गरकेोछु। मलेै इस्राएलका मािनसहरूको गणना गररे अित नराम्रो पाप
गरकेा छु। त्यसकारण म तपाईको दासबाट यो पाप हटाई िदनुहोस् भनी
याचना गछुर् ।”

9 गाद दाऊदका दशीर् िथए। परमप्रभुले गादलाई भन्नुभयो, “जा, अिन
दाऊदलाई भनः ‘परमप्रभुले जे भन्नुहुन्छ त्यो यो होः म तँलाई तीनवटा
रोजाइ िंददछुै। तैंले ती मध्ये एउटा रोज्नु पछर् । तब म तैंले रोजे अनुसार
दण्ड िदनेछु।’”

11 तब गाद दाऊद कहाँ गए र गादले दाऊदलाई भने, “परमप्रभु यही
भन्नुहुन्छ, ‘दाऊद रोज कुन चाँही दण्ड ितमी चाहन्छौ? अिनकालको तीन
बषर्, वा तीन महीनासम्म तेरो शत्रुहरू देिख भागी िहँड्नु जब ितनीहरू
आफ्ना तरवार िलएर तँलाई खेद्नेछन् अथवा परमप्रभुबाट तीन िदनको
दण्ड। या भयानक रूढ़ी देश भिर फैिलने छ अिन परमप्रभुका स्वगर्दतूले
मािनसहरूलाई ध्वंश गदैर् इस्राएलको चारिैतर जानेछन्।’ दाऊद,
परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको हो। अब तपाईलें िनणर्य गनर् ुहोस्, कुन
उत्तर मलेै उहाँलाई िदनु?”

13 दाऊदले गादलाई भने, “म संकष्टमा परकेो छु। म कुन ैमािनसले
मलाई दण्ड िदएको फैसला चाहँिदन। परमप्रभु दयालू हुनुहुन्छ यसकारण
मलाई उहाँको हातमा पनर् िदनोस्।”

14 यसथर् परमप्रभुले इस्राएलमा भयकंर रोगहरू पठाउनुभयो अिन
70,000 मािनसहरू मर।े 15 परमेश्वरले एउटा स्वगर्दतूलाई यरूशलेम
ध्वंश त गनर् पठाउनु भयो। तर जब ती स्वगर् दतूले यरूशलेमलाई ध्वंशत
गनर् शुरू गर ेपरमप्रभुले त्यो देख्नु भयो अिन उहाँलाई दःुख लाग्यो यसथर्
परमप्रभुले यरूशलेमलाई नाश नपानेर् िनश्चय गनर् ुभयो। परमप्रभुले
स्वगर्दतूलाई जो नाश गदैर् िथए, भन्नुभयो, “रोक! यित न ैपयार्प्त छ।”
परमप्रभुका स्वगर्दतू यबूसी ओनार्नको खलामा उिभएका िथए।

16 दाऊदले मािथितर हेर ेअिन परमप्रभुका स्वगर्दतूलाई आकाशमा
देखे। स्वगर्दतूले ितनको तरवार यरूशलेम शहर मािथ समाितरहेका
िथए। तब दाऊद अिन बूढा-प्रधानहरूले आफ्ना िशरलाई भूई ँछुनेगिर
झुकाएर प्रणाम गर।े दाऊद अिन बूढा-प्रधानहरूले आफ्ना दःुख प्रकट
गनर्का िनिम्त िवशेष वस्त्र पिहरकेा िथए। 17 दाऊदले परमेश्वरलाई भने,
“म त्यही एक हँु जसले पाप गयोर्। मािनसहरूको गन्ती गनर्का िनिम्त मलेै

न ैआदेश गरकेो िथएँ। म अन्जानमा िथएँ। इस्राएलका मािनसहरूले केही
भूल गरकेा िथएनन्। परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मलाई र मेरो पिरवारलाई
दण्ड िदनुहोस्। तर यो भयानक रोगहरूलाई रोक्नुहोस् जसले तपाईकंा
मािनसहरूलाई मािररहेछ।”

18 तब परमप्रभुका स्वगर्दतूले गादलाई भने, “दाऊदलाई परमप्रभुको
आराधना गनर्का िनिम्त एक वेदी िनमार्ण गनर् ु भन। दाऊदले त्यो बेदी
यबूसीका ओनार्नको खलाको निजक िनमार्ण गनर् ुपछर् ।” 19 गादले ती
कुराहरू दाऊदलाई भने अिन दाऊद ओनार्नको खलाितर गए।

20 ओनार्न गहँु कुट्द ैिथए। ओनार्न फकेर्  अिन स्वगर्दतूलाई देखे।
ओनार्नका चारजना छोराहरू लुक्नलाई कुदे। 21 दाऊद ओनार्न डाँडा
ितर उकालो लागे। ओनार्नले ितनलाई देखे र खला छाडे। ितनी दाऊद
भए ितर गए अिन ितनको सामुन्ने भूई ँछुनेगरी िशर झुकाई प्रणाम गर।े

22 दाऊदले ओनार्नलाई भने, “ितम्रो खला मलाई बेच। म ितमीलाई
पूरा दाम िदनेछु। तब म यो जग्गालाई परमप्रभुको अराधना गनर्को िनिम्त
बेदी िनमार्ण गनर् प्रयोग गनेर् छु। तब यी भयानक रोगहरू बन्द हुनेछन्।”

23 ओनार्नले दाऊदलाई भने, “यो खला िलनुहोस्। तपाई ंमेरो
स्वामी, महाराजा हुनुहुन्छ। तपाईलंाई जे इच्छ लाग्छ त्यही गनर् ु होस्।
तपाईलाई होम बिलहरूका िनिम्त गाई-गोरूहरू पिन िदनेछु। म
तपाईलाई खलाको तखताहरू दाउराको रूपमा िदनेछु। म अन्न बिल
चढाउनको िनिम्त गहँु र यी सब ैसामानहरू तपाईलाई िदनेछु।”

24 तर राजा दाऊदले ओनार्नलाई उत्तर िदए, “होइन, म ितमीलाई
पूरा दाम िदन्छु। परमप्रभुलाई अपर्ण गनर्का िनिम्त म ितम्रो केही चीज
िलँिदन। म त्यो भेट अपर्ण गिर्दनँ जसको कुन ैमूल्य िदनु पदैर्न।”

25 यसथर् दाऊदले ओनार्नलाई त्यो स्थानको िनिम्त 600 शेकेल
जित सुन िदए। 26 दाऊदले त्यहाँ परमप्रभुको आराधना गनर्का िनिम्त
एउटा बेदी िनमार्ण गर।े दाऊदलले होमबिल र मेलबिल चढाए। दाऊदले
परमप्रभुिसत प्राथर्ना गर।े परमप्रभुले स्वगर्बाट आगो पठाएर दाऊदलाई
उत्तर िदनुभयो। त्यो आगो तल होमबिलको बेदीमा झयोर्। 27 तब
परमप्रभुले स्वगर्दतूलाई ितनको तरवार म्यानमा हाल्नु भनी आज्ञा
िदनुभयो।

28 दाऊदले देखे िक परमप्रभुले ओनार्नको खलामा ितनलाई उत्तर
िदनुभयो। यसथर् दाऊदले परमप्रभुको िनिम्त बिल चढाए। 29 (पिवत्र
पाल अिन होमबिलको वेदी िगबोन शहरको उच्च स्थानमा िथयो। मोशाले
त्यो पिवत्र पाल िनमार्ण गरकेा िथए जब इस्राएलका मािनसहरू
मरुभूिममा िथए। 30 दाऊद परमेश्वरिसत कुरा-कानी गनर् पिवत्र पालमा
जान सकेनन् िकनभने ितनी भयभीत िथए। दाऊद परमप्रभुका स्वगर्दतू
अिन ितनको तरवारिसत भयभीत िथए।)

दाऊदले भने, “परमप्रभु परमेश्वरको मिन्दर अिन इस्राएलका
मािनसहरूका िनिम्त भेटीहरू जलाउने बेदी यहाँ िनमार्ण
गिरने छ।”

दाऊदलदाऊदलेे मिन्दरमिन्दर िनमाणिनमाणर्र्कोको िनिम्तिनिम्त योजनायोजना बनाउबनाउँँछन्छन्

2 दाऊदले इस्राएलमा बस्ने सब ैिवदेशीहरूलाई एकसाथ भेला हुने
आदेश िदए। दाऊदले िवदेशीहरूबाट ढुङ्गा काट्ने मािनसहररू छाने।
ितनीहरूको काम परमेश्वरको मिन्दर बनाउँनका िनिम्त ढुङ्गा काटेर तयार
गनेर् िथयो। 3 दाऊदले फाटकको ढोकाहरूका िनिम्त काँटी अिन
कब्जाहरू बनाउन फलाम ल्याए। दाऊदले जोख्न पिन नसिकने मात्रामा
प्रशस्त ैकाँसा ल्याए। 4 अिन दाऊदले गन्ती गनर् नसिकने िहसाबमा
देवदारूका मूढाहरू ल्याए। सीदोन अिन सोर शहरका मािनहरूले पिन
दाऊद कहाँ धेर ैदेवदारूका मूढाहरू ल्याए।

5 दाऊदले भने, “हाम्रा परमप्रभुको िनिम्त हामीले अत्यन्त िवशाल
मिन्दर बनाउनु पछर् । तर मेरो छोरा सुलेमान सान ैछ यसथर् त्यसले ती
कुराहरू िसकेको छैन जो त्यसले जान्नु पछर् । परमप्रभुको मिन्दर अत्यन्त
िवशाल हुनु पछर् । यो यसको िवशाल अिन सुन्दरताको िनिम्त सबै
राष्ट्रहरूमा प्रिसद्ध अिन उज्वल हुनुपछर् । त्यस ैकारण म परमप्रभुको
मिन्दर िनमार्ण गनर्को लािग योजनाहरू बनाउँने छु।” यसकारण उनको
मृत्य ुअिघ दाऊदले मिन्दर िनमाणर्को िनिम्त धेर ैयोजनाहरू बनाएँ र
सामग्रीहरू तयार गरें।
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6 त्यस पिछ दाऊदले आफ्ना छोरा सुलेमानलाई बोलाए उनलाई
इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको िनिम्त मिन्दर बनाउँनु भने। 7 दाऊदले
सुलेमानलाई भने, “मेरो छोरो, परमप्रभु मेरा परमेश्वरको िनिम्त म एउटा
मिन्दर बनाउँन चाहन्थें। 8 तर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘दाऊद, तैंले
धेर ैयदु्धहरू लडेको छस् र धेर ैमािनसहरू मारकेो छस्। यसथर् मेरो
नाउँको िनिम्त तैंले मिन्दर बनाउन सकै्तनस्। 9 तर ितम्रो छोराहरू मध्ये
एकजना जो शािन्त िप्रय व्यिक्त हो। म शािन्तको समय प्रदान गनेर्छु।
त्यसका विरपिरका शत्रुहरूले त्यसलाई आक्रमण गनेर् छैनन्। त्यसको
नाउँ सुलेमान हो। म इस्राएललाई उ राजा भएको समयमा शािन्त र
आरम प्रदान गनेर्छु। 10 सुलेमान एउटा हो जसले मेरो िनिम्त अवश्यै
मिन्दर बनाउँनेछ। सुलेमान मेरो छोरा हुनेछ अिन म उसको िपता हुनेछु।
अिन म उसको राजवंशलाई शिक्तशाली तुल्याउने छु र उसको
सन्तानहरूले इस्राएलमा सदासवर्दा शासन गनेर् छ।’”

11 दाऊदले यो पिन भने, “ अब छोरा परमप्रभु तेरो साथ रहुन्! तँ
सफल बन् अिन तैंले मिन्दर बनाउने छस् भनी परमप्रभुले भन्नु भए जस्तै
परमप्रभु तेरो परमेश्वरको िनिम्त मिन्दर िनमार्ण गर। 12 जसरी पिन
परमप्रभुले तँलाई ज्ञान र बुिद्ध िदउन्। तािक जब उहाँले तँलाई इस्राएल
मािथ अिधकार िदनु हुन्छ, तलेै होिसयारी साथ परमप्रभु तेरो परमेश्वरको
आज्ञा पालन गनेर् छस्। 13 यिद तैंले होिशयारी साथ ती िनयम अिन
व्यवस्थाहरू पालन गिरस् भने, परमप्रभुले मोशालाई जो िदनु भएको
िथयो, तैंले त्यो सफलता प्राप्त गनेर् छस्। बिलयो र साहसी हो। नडराऊ
िनरूत्सािहत नहो।

14 “सुलेमान, मलेै परमप्रभुको मिन्दर िनमार्ण गनर् किठन पिरश्रम
गरकेो छु। मलेै एक लाख तोडा सुन िदएको छु। अिन लगभग दश लाख
तोडा चाँदी िदएको छु। मलेै यित धेर ैकाँसा र फलाम िदएको छु जसको
तौल गनर् सिंकदनै। साथ ैमलेै काठपात र ढुङ्गाहरू िदएकोछु। सुलेमान
तैंले त्यस मािथ थप्न सक्छस्। 15 तँिसत धेर ैकारीगरहरू, डकमीर्हरू
अिन िसकमीर्हरू छन्। तँिसत हरके प्रकारको काम गनर् िसपालु
मािनसहरू छन्। 16 ितनीहरू सुन, चाँदी, काँसा अिन फलामका काम
गनर्मा िसपालु छन्। तँिसत अिधक िनपुण कमीर्हरू छन् जसको गन्ती
िलन सिंकदनै। अब काम शुरू गर। अिन परमप्रभु तेरो साथ रहुन्।”

17 तब दाऊदले इस्राएलका समस्त अगुवाहरूलाई ितनका छोरा
सुलेमानलाई सहायता गनर् ु भनी आदेश िदए। 18 दाऊदले ती
अगुवाहरूलाई भने, “साच्चै न ैपरमप्रभु ितमीहरूका साथ हुनुहुन्छ। अिन
उहाँले ितमीहरूलाई राजनीितक शािन्त िदनुभएको छ। िकनभने उहाँले
यस भूिम िनवासीहरूलाई परास्ता गनर् मलाई सहायता गनर् ु भएकोछ अब
परमप्रभु र उहाँका मािनसहरूले यस भूिममािथ अिधकार गनेर्छन्। 19

अब ितमीहरूको तन मन अिन धन परमप्रभु ितम्रा परमेश्वर प्रित लगाऊ,
अिन उहाँले भन्नु भएका कामहरू गर। परमप्रभु परमेश्वरको पिवत्र स्थान र
परमप्रभुको िनिम्त मिन्दर िनमार्ण गर। त्यस पिछ करारको सन्दकू अिन
अन्य सब ैपिवत्र बस्तुहरू मिन्दरमा ल्याओ।”

ललेेवीहरूकावीहरूका िनिम्तिनिम्त मिन्दरमामिन्दरमा ससेेवाकायवाकायर्र्काका योजनाहरूयोजनाहरू

दाऊद वृद्ध भए, यसथर् ितनले आफ्ना छोरा सुलेमानलाई
इस्राएलका नयाँ राजा बनाए। 2 दाऊदले इस्राएलका
समस्त अगुवा पूजाहारीहरू अिन लेवीहरूलाई पिन भेला

गर।े 3 दाऊदले तीस बषर् अिन त्यस भन्दा अिधक उमेर भएका
लेवीहरूको िगन्ती िलए। जम्मा 38,000 लेवीहरू िथए। 4 दाऊदले
भने, “24,000 लेवीहरूले परमप्रभुको मिन्दर िनमार्ण कायर्को हेरचाह
गनेर्छन्। 6,000 लेवीहरू सुरक्षा कमीर् अिन न्यायकत्तार्हरू हुनेछन्। 5

चारहजार लेवीहरू द्वार-पाल हुनेछन् अिन 4,000 िवशेष वाध्य-यन्त्र
लेवीहरू बनाएको छु। ती यन्त्रहरू ितनीहरूले परमप्रभुको स्तुितका
िनिम्त प्रयोग गनेर्छन्।”

6 दाऊदले लेवीहरूलाई तीन समूहमा िवभाजन गर।े ती लेवीका तीन
जना छोराहरू गेशोर्न, कहात र मरारीका पिरवार समूहहरू िथए।

गशोर्नकागशोर्नका पिरवारपिरवार समूहसमूह

7 गेशोर्नको पिरवार समूहबाट लादान र िशमी िथए। 8 लादानका
तीन जना छोराहरू िथए। ितनका सब ैभन्दा जेठा छोरा यहीएल िथए।

ितनका अन्य छोराहरू जेताम अिन योएल िथए। 9 िशमीका छोराहरू
शलोमोत, हजीएल अिन हारान िथए। यी तीन छोराहरू लादानको
पिरवारका अगुवाहरू िथए।
10 िशमीका चार जना छोराहरू यहत, जीजा, येऊश अिन बरीआ
िथए। 11 यहत सब ैभन्दा जेठा छोरा िथए अिन जीजा मिहला छोरा
येऊश अिन बरीआलाई एकै पिरवारको रूपमा गन्ती गिरन्थ्यो।

कहातकाकहातका पिरवारपिरवार समूहसमूह

12 कहातका चार जना छोराहरू अम्राम, ियसहार, हेब्रोन अिन
उज्जीएल िथए। 13 अम्रामका छोराहरू हारून अिन मोशा िथए।
हारूनलाई अित िविशष्ट हुनको िनिम्त चुिनएको िथयो। हारून अिन
ितनका सन्तानहरूलाई सदा-सवर्दा िविशष्ट हुनको िनिम्त चुिनएको
िथयो। ितनीहरू परमप्रभुको सेवाको िनिम्त सब ैपिवत्र सामग्रीहरू
तयार गनर्लाई चुिनएका िथए। हारून अिन ितनका सन्तानहरू
परमप्रभुको समक्ष धूप बाल्नुको िनिम्त चुिनएका िथए। ितनीहरू
परमप्रभुको सेवाका िनिम्त पूजाहारीरूको रूपमा चुिनएका िथए।
ितनीहरूलाई परमप्रभुको पिवत्र नाउँमा मािनसहरूलाई आशीवार्द
िदन सदाका िनिम्त चुिनएको िथयो।
14 जहाँ सम्म परमप्रभुका जन मोशा सम्बिन्धत उसका छोराहरू
लेवी कुल समूहमा गािभए। 15 मोशाका छोराहरू गेशोर्म अिन
एलीएजर िथए। 16 गेशोर्मका सब ैभन्दा जेठा छोरा। शबूएल िथए। 17

एलीएजेरका सब ैभन्दा जेठा छोरा रहब्याह िथए। एलीएजेरका अन्य
छोराहरू िथएनन्। तर रहब्याहका धेर ैछोराहरू िथए।
18 ियसहारका सब ैभन्दा जेठा छोरा शलोमीत िथए।
19 हेब्रोनका सब ैभन्दा जेठा छोरा यिरयाह, मािहला छोरा अमयार्ह
िथए। यहजीएल साँिहला छोरा िथए अिन यक्माम कान्छा छोरा िथए।
20 उज्जीएलका सब ैभन्दा जेठा छोरा मीका अिन ियिशयाह कान्छा
छोरा िथए।

मरारीकामरारीका पिरवारपिरवार समूहसमूह

21 मरारीका छोराहरूः महली र मूशी िथए। महलीका छोराहरूः
एलाजार अिन कीश िथए। 22 एलाजारको छोराहरू नभई मृत्य ुभयो।
ितनका छोरीहरू मात्र िथए। एलाजारका छोरीहरूले आफन्तहरूिसत
िववाह गर।े ितनीहरूका आफन्तहरू कीशका छोराहरू िथए। 23

मूशीका छोराहरूः महली, एदेर र यरीमोत गरी। जम्मा तीन जना
छोराहरू िथए।

ललेेवीकावीका कायकायर्र्हरूहरू

24 यी लेवीका सन्तानहरू िथए। सूचीमा ितनीहरूको नाउँ आफ्ना
पिरवार-पिरवार अनुसार िथयो। ती पिरवारका प्रधानहरू िथए। प्रत्येक
व्यिक्तको नाउँ सूचीमा लेिखएको िथयो। सूचीमा लेिखएका व्यिक्तहरू
बीस बषर् वा त्यस भन्दा मािथका िथए। ितनीहरू परमप्रभुको मिन्दरमा
सेवा गथेर्।

25 दाऊदले भनेका िथए, “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले उहाँका
मािनसहरूलाई शािन्त िदनुभएको छ। परमप्रभु सदा-सवर्दा रहनको
िनिम्त यरूशलेममा आउनुभएको छ। 26 यसथर् लेवीहरूले पिवत्र पाल
वा सेवामा प्रयोग गिरने कुन ैपिन सामग्री बोक्नु पनेर्छैन।”

27 इस्राएलका मािनसहरूका िनिम्त दाऊदका अिन्तम िनदेर्शन लेवी
कुल समूहका सन्तानहरूको गन्ती गनर् ु पनेर् िथयो। ितनीहरूले ती लेवी
मािनसहरूको गन्ती िलए जो बीस अिन त्यस भन्दा बढ्ता उमेरका िथए।

28 लेवीहरूको काम हारूनका सन्तानहरूलाई परमप्रभुको मिन्दरको
सेवाकायर्मा सहायता गनर् ुिथयो। लेवीहरूले मिन्दरको आँगान अिन
मिन्दरका छेउका कोठाहरूको पिन हेरचाह गथेर्। ितनीहरूको काम सबै
पिवत्र चीज बीजहरूलाई शुद्ध गनर् ु अिन परमेश्वरको मिन्दरमा सेवागनेर्
काम िथयो। 29 मिन्दरको टेिबलमा िवशेष रोटी राख्ने ितनीहरू िजम्मा
िथयो। ितनीहरू पीठो, अन्नबिल र अखिमरी रोटी पोलेका अिन िमिश्रत
भेटीहरूको पिन िजम्मामा िथए। ितनीहरूले सब ैकुराको नाप-तौल गथेर्।
30 लेवीहरू हरके िबहान उिभन्थे अिन परमप्रभु प्रित धन्यवाद चढाउँथे
र स्तुित गथेर्। ितनीहरूले यो पिन हरके साँझ गथेर्। 31 शाबाथ अिन अरू
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चाडका िदनहरूमा अिन औसंी उत्सवमा ितनीहरूले होमबिलहरू तयार
गथेर्। परमप्रभुको अिघ ितनीहरू होमबिलहरू तयार गथेर्। परमप्रभुको
अिघ ितनीहरू हरके िदन सेवा गथेर्। त्यहाँ िनयमहरू िथए कित जना
लेवीहरूले सेवा गनर् ु पथ्योर्। 32 ितनीहरूले पिवत्र पाल साथ ैपिवत्र
स्थानको हेरचाह गथेर्। ितनीहरूले आफ्ना पूजाहारी, हारूनका
सन्तानहरूलाई सहायता गथेर्। लेवीहरूले परमप्रभुको मिन्दरका
कामहरूद्वारा पूजाहारीहरूलाई सहायता गथेर्।

पूजाहारीहरूकापूजाहारीहरूका समूहहरूसमूहहरू

हारूनका छोराहरूका समूहहरू यी िथएः हारूनका छोराहरू
नादाब, अबीहू, एलाजार अिन ईतामार िथए। 2 तर नादाब र
अबीहू आफ्ना िपताको मृत्य ुहुन भन्दा अिघन ैमर।े अिन

नादाब र अबीहूका छोराहरू िथएनन्। यसथर् एलाजार अिन ईतामारले
पूजाहारीको रूपमा काम गर।े 3 दाऊदले एलाजार र ईतामारका पिरवार
समूहलाई दइु िभन्न समूहहरूमा िवभाजन गर।े दाऊदले यसो गर ेकी
समूहहरूले ितनीहरूलाई गनर् िदइएका कायर्हरू गनर् सकुन्। दाऊदले
सादोक र अहीमेलेकको सहायताद्वारा यसो गर।े सादोक एलाजारका
सन्तान िथए। तर अहीमेलेक ईतामारका सन्तान िथए। 4 एलाजारका
पिरवारमा ईतामारका पिरवारमा भन्दा धेर ैमुिखयाहरू िथए। एलाजारका
पिरवामा सोह्रजना मुिखयाहरू िथए अिन ईतामारका पिरवारमा आठजना
मुिखयाहरू िथए। 5 मािनसहरू हरके पिरवारमा चुिनएका िथए।
ितनीलाई िचट्ठाद्वारा चुिनएको िथयो। केही मािनसहरूलाई पिवत्र
स्थानको िजम्मािलनको िनिम्त चुिनएको िथयो। अिन अन्य
मािनसहरूलाई पूजाहारीको रूपमा सेवा गनर्को िनिम्त चुिनएको िथयो।
यी सब ैमािनसहरू एलाजार अिन ईतामारका पिरवारहरूबाट िथए।

6 शमायाह मुिखया िथए। ितनी नतनेलका छोरा िथए। शमायाह लेवी
कुल समूहबाट िथए। शमायाहले ती सन्तानहरूका नाउँ लेखेका िथए।
ितनीले ती नाउँहरू राजा दाऊद अिन यी मुिखयाहरूका सामुन्ने लेखेका
िथएः पूजाहारी सादोक, अहीमेलेक अिन पूजाहारीहरू र लेवीहरूका
पिरवार-पिरवारका मुिखयाहरू। अहीमेलेक अिबयाथारका छोरा िथए।
हरके पल्ट िचट्ठा लगाउँथे अिन एक व्यिक्त छािनन्थ्यो, र शमायाहले
त्यस व्यिक्तको नाउँ लेख्थे। यसरी ितनीहरूले एलाजार अिन ईतामारको
पिरवारका मािनसहरू बीच काम िवभाजन गिरिदएको िथयो।

7 पिहलो यहोयारीबको दल िथयो।
दोस्रो दल यदायाहको िथयो।
8 तेस्रो हारीमको दल िथयो।
चौथो दल सोरीमको िथयो।
9 पाँचौं मिल्कयाहको दल िथयो।
छैटौं दल िमयामीनको िथयो।
10 सातौं हक्कोसको दल िथयो।
आठौं दल अिबयाको िथयो।
11 नवौं येशूअको दल िथयो।
दशौं दल शकन्याहको िथयो।
12 एघारौं एल्यासीबको दल िथयो।
बाह्रौं दल याकीमको िथयो।
13 तेह्रौं हुप्पाको दल िथयो।
चौधौं दल येशेबाबको िथयो।
14 पन्ध्रौं िबल्गाको दल िथयो।
सोह्रौं दल इम्मेरको िथयो।
15 सत्रौं हेजीरको दल िथयो।
अठारौं दल हिप्पसेसको िथयो।
16 उन्नाईसौं पतिहयाहको दल िथयो।
बीसौं दल यहेजकेलको िथयो।
17 एक्काईसौं याकीनको दल िथयो।
बाईसौं दल गमूरालको िथयो।
18 तेईसौं दलायाहको दल िथयो।
चौबीसौं दल माज्याहको िथयो।
19 यी परमप्रभुको मिन्दरमा सेवा गनर्का िनिम्त छािनएका दलहरू

िथए। ितनीहरूले मिन्दरमा सेवा गनर्का िनिम्त हारूनका िविध-

िवधानहरू पालन गर।े परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले ती िवधानहरू
हारूनलाई िदनु भएको िथयो

20 बाँकी रहेका लेवीका सन्तानहरूका नाउँ यी हुन्:
अम्रामका सन्तानबाट शूबाएल
शूबाएलका सन्तानबाट येहदयाह।
21 रहब्याहका सन्तानबाटः ियिशयाह ियिशयाह सब ैभन्दा जेठो
छोरो िथए।
22 ियसहार वंशबाटः शलोमोत।
शलोमोतका वंशबाटः यहत।
23 हेब्रोनका सब ैभन्दा जेठा छोरा यिरयाह िथए।
अमयार्ह हेब्रोनका मािहला छोरा िथए।
यहजीएल ितनका साँिहला छोरा
अिन यक्माम कान्छा छोरा िथए।
24 उज्जीएलका छोरा मीका िथए।
मीकाका छोरा शमीर िथए।
25 ियश्याह मीकाका भाइ िथए।
ियश्याहका छोरा जकयार्ह िथए।
26 मरारीक सन्तानहरू महली, मूशी र ितनका छोरा यिजयाह िथए।
27 मरारीका छोराहरू यिजयाबाटः बनो, शोहम जकू्कर र इब्री नाउँका
िथए।
28 महलीका छोरा एलाजार िथए। तर एलाजारका छोराहरू िथएनन्।
29 कीशका कीशबाट छोरा यरहमेल िथए।
30 मूशीका छोराहरू महली, एदेर अिन यरीमोत िथए।
ती लेवी पिरवारहरूका मुिखयाहरू हुन्। ितनीहरूको नाउँ आ-आफ्ना

पिरवारहरूका सूचीमा लेिखएको छ। 31 ितनीहरू िवशेष कायर् गनर्का
िनिम्त चुिनएका िथए। ितनीहरूले पिन आफ्ना पूजाहारीहरूले झैं
िचट्ठाहाल्थे। पूजाहारीहरू हारूनका सन्तान िथए। ितनीहरूले राजा
दाऊद, सादोक, अहीमेलेक अिन पूजाहारीहरू अगुवाहरू अिन लेवीहरू
समक्ष िचट्ठा हाले। जब ितनीहरूलाई कायर् गनर्को िनिम्त चुने तर ठूला र
साना पिरवारहरूलाई एकै प्रकारको व्यहार गर।े

ससँँगीतकारहरूगीतकारहरू

दाऊद र सेनापितहरूले आसापका छोराहरू हेमान अिन
यदतूूनलाई िवशेष कायर् गनर्का िनिम्त छानेका िथए।
ितनीहरूको िवशेष काम सारङ्गी, वीणा अिन झ्यालीहरूको

प्रयोग गरी परमेश्वरको वचनको अगमवाणी गनर् ु िथयो। यस प्रकारले सेवा
गनेर् मािनसहरूको सूची यहाँ छः

2 आसापका पिरवारबाटः जकू्कर, योसेफ, नतन्याह अिन अशरलेा।
राजा दाऊदले आसापलाई अगमवाणी गनर्का िनिम्त चुने अिन
आसापले आफ्ना छोराहरूको अगुवाइ गर।े
3 यदतूूनका पिरवारबाटः गदल्याह, सरी, यशयाह, िशमी, हशिबयाह
र मित्तत्याह। ती छः जना िथए। यदतूूनले आफ्ना छोराहरूको अगुवाइ
गर।े यदतूूनले अगमवाणी गनर्का िनिम्त परमप्रभुलाई धन्यवाद िदन र
उहाँको स्तुित गनर्का िनिम्त वीणाको प्रयोग गर।े
4 हेमानका छोराहरू जसले सेवा गर ेती बुिक्कयाह, मत्तन्याह,
उज्जीएल, शबूएल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलीआता, िगद्दलती,
रोममती-एजेर, योश्बाकाशा, मल्लोती, होतीर अिन महजीओत िथए। 5

यी सब ैमािनसहरू हेमानका छोराहरू िथए। हेमान दाऊदका दशीर्
िथए। परमेश्वरले हेमानलाई शिक्तशाली बनाउने वचन िदनु भएको
िथयो। यसथर् हेमानका धेर ैछोराहरू भए। परमेश्वरले हेमानलाई चौध
छोरा अिन तीन जना छोरीहरू िदनु भयो।
6 हेमानले परमप्रभुको मिन्दरमा गाउन आफ्ना छोराहरूको अगुवाइ

गर।े ती छोराहरूले झ्याली, वीणा अिन साराङ्गीहरू प्रयोग गर।े राजाको
आज्ञा अनुसार आसाप यदतू अिन हेमनले परमेश्वरको मिन्दरमा सेवा गनेर्
त्यो ितनीहरूको यही तिरका िथयो। 7 ती मािनसहरू अिन लेवीका कुल
समूहका ितनीहरूका आफन्तहरूलाई परमप्रभुको मिहमा गाउनमा
तािलम िदइएको िथयो। त्यहाँ 288 जना मािनसहरू िथए। 8 हरके
व्यिक्तले गनर् ु पनेर् िविभन्न िकिसमका कामहरू छान्न ितनीहरूले िचट्ठा
लगाए। हरके व्यिक्तलाई समान व्यवहार गिरन्थ्यो। जवान अिन बूढा

1 इितहास 23:32 285 1 इितहास 25:8
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मािनसहरू प्रित एकसमान व्यवहार गिरन्थ्यो। अिन गुरूलाई िशष्यलाई
जस्त ैसमान व्यवहार गिरन्थ्यो।

9 पिहलो-आसापका छोराहरू (योसेफ)
अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना व्यिक्तहरू चुिनएका िथए। दोस्रो-
गदल्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना व्यिक्तहरू
चुिनएका िथए।
10 तेस्रो-जवकूरका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
11 चौथो-ियस्रीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
12 पाँचौं-नतन्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
13 छैटौं-बुिक्कयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
14 सातौं-यसरलेाका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र व्यिक्तहरू
चुिनएका िथए।
15 आठौं-यशयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
16 नवौं-मत्तन्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
17 दशौं-िशमीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना व्यिक्तहरू
चुिनएका िथए।
18 एघारौं-अज्रेलका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
19 बाह्रौं-हशिबयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
20 तेह्रौं-शूबाएलका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
21 चौधौं-मित्तत्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
22 पन्ध्रौं-यरमेोतका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
23 सोह्रौं-हन्नयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
24 सत्रौं-योशबकाशाका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
25 अठारौं-हनानीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
26 उन्नाईसौं-मल्लोतीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
27 बीसौं-एिलयाताका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
28 एक्काईसौं-होतीरका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
29 बाईसौं-िगद्दलतीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
30 तेईसौं-महजीओतका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र जना
व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।
31 चौबीसौं-रोम्मती, एजेरका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बाह्र
जना व्यिक्तहरू चुिनएका िथए।

द्वारद्वार पालहरूकोपालहरूको समूहसमूह

कोरहका पिरवारबाट द्वारपालहरू यी हुन्:
मेशेलेम्याह अिन ितनका छोराहरू। मेशेलेम्याह कोरकेा छोरा
िथए। ितनी आसापका पिरवार समूहका िथए। 2

मेशेलेम्याहका छोराहरू िथएः जकयार्ह सब ैभन्दा जेठा छोरा िथए।
यदीएल मािहला छोरा िथए। जबिदयाह सँिंहला छोरा िथए। यत्नीएल
काँिहला छोरा िथए। 3 एलाम अन्तर ेछोरा िथए। यहोहानान जन्तेर
छोरा िथए अिन एल्यहोन ैकान्छा छोरा िथए।

4 ओबेद-एदोम अिन ितनका छोराहरूः ओबेद-एदोमका सब ैभन्दा
जेठा छोरा शमायाह िथए। यहोजाबाद ितनका मािहला छोरा िथए।
योआह ितनका साँिहला छोरा िथए। साकार ितनका काँिहला छोरा
िथए। नतनेल ितनका अन्तर ेछोरा िथए। 5 अम्मीएल ितनका जन्तरे
छोरा िथए। ियस्साकार ितनका खन्तर ेछोरा िथए अिन पुल्लत ैितनका
कान्छा छोरा िथए। परमेश्वरले साँच्चै न ैओबेद एदोमलाई बरदान िदनु
भएको िथयो। 6 ओबेद-एदोमका छोरा शमायाह िथए; शमायाहका
पिन छोराहरू िथए। शमायाका छोराहरू ितिनहरूका िपताका
पिरवारका अगुवाहरू िथए िकनभने ितनीहरू योग्य मािनसहरू िथए।
7 शमायाहका छोराहरू ओत्नी, रफाएल, ओबेद, एल्जाबाद, एलीहू,
अिन समिकयाह िथए। एल्जाबादका आफन्तहरू सामथ्यर्वान
मािनसहरू िथए। 8 यी सब ैमािनसहरू ओबेद-एदोमका सन्तानहरू
िथए। ती मािनसहरू अिन ितनीहरूका छोराहरू र आफन्तहरू
शिक्तशाली मािनसहरू िथए। ितनीहरू असल रक्षकहरू िथए। ओबेद
एदोमका 62 जना छोराहरू िथए।
9 मेशेलेम्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरू िथए, जो शिक्तशाली
व्यिक्तहरू िथए। जम्मा 18 जना छोराहरू अिन आफन्तहरू िथए।
10 यी मरारीका पिरवारका द्वारपालहरू िथए। त्यसमा होसा एक
िथए। िशम्री जेठो छोरो अगुवा िथए। यद्यिप िशम्री पिहला जन्मेको
छोरा िथएन, उसलाई उसको िपताले अगुवा चुने। 11 िहिल्कयाह
ितनका मािहला छोरा िथए। तबिलयाह ितनका साँिहला छोरा िथए,
अिन जकयार्ह ितनका कान्छा छोरा िथए। होसाका जम्मा 13 छोरा र
आफन्तहरू िथए।
12 यी द्वारपालहरूका समूहहरूमा प्रधानहरू िथए। द्वारपालहरूले

परमप्रभुको मिन्दरमा सेवा गनेर् िवशेष तिरका िथयो जस्तो ितनीहरूका
आफन्तहरूले गथेर्। 13 हरके पिरवारलाई एउटा द्वारको रक्षा गनर्
िदइएको िथयो। एउटा पिरवारको िनिम्त द्वार छान्न िचट्ठा लगाएको िथयो।
जवान र बृद्धहरू प्रित समान व्यवहार गिरन्थ्यो।

14 मेशेलेम्याह पूवर् द्वारको रक्षाका िनिम्त चुिनएका िथए। त्यसपिछ
मेशेलेम्याहका छोरा जकयार्हका िनिम्त िचट्ठा लगाए। जकिरया एक
बुिद्धमान सल्लाहकार िथए। जकिरया उत्तर द्वारका िनिम्त चुिनए। 15

ओबेद-एदोम दिक्षण द्वाराका िनिम्त चुिनए अिन ओबेद-एदोमका छोराहरू
त्यस मिन्दरको रक्षाका िनिम्त चुिनए जहाँ मूल्यवान चीज-बीजहरू
रािखएका िथए। 16 शुप्पीम अिन होसा पिश्चम द्वार र मािथल्लो सडकको
शल्लेकेत द्वारका िनिम्त चुिनए।
रक्षकहरू एक-अकार्को छेउ-छेउमा उिभन्थे। 17 छः जना लेवीहरू

हरके िदन रक्षामा पूवर् द्वार ितर उिभन्थे। चार जना लेवीहरू हरकेिदन
रक्षामा उत्तर द्वारितर उिभन्थे। चारजना लेवीहरू रक्षामा दिक्षण द्वार ितर
उिभन्थे अिन दइुजना लेवीहरूले त्यस मिन्दरको रक्षा गथेर् जहाँ मूल्यवान
बस्तुहरू रािखएको िथयो। 18 जित सक्दो पिश्चमी (कचहरीको बाटोमा)
चार जना रक्षकहरू िथए अिन दइुजना रक्षकहरू कचहरीमा न ैबस्थे।

19 यी, द्वारपालहरूका समूहहरू िथए। ती द्वारपालहरू कोरह अिन
मरारीका पिरवारहरूबाट िथए।

भण्डारभण्डारे ेरर अिधकारीहरूअिधकारीहरू

20 अिहयाह लेवी कुल समूहबाट िथए। अिहयाहले परमेश्वरको
मिन्दरका बहुमूल्य वस्तुहरूको हेर चाहको िजम्मा िलएका िथए। जहाँ
पिवत्र बस्तुहरू रािखएका िथए।

21 लादान गेशेर्न पिरवारका िथए। यहीएली लादान पिरवार समूहका
मुिखयाहरू मध्ये एक िथए। 22 यहीएलीका छोराहरू जेताम अिन
जेतामको भाइ योएल िथए। ितनीहरूले परमप्रभुको मिन्दरका मूल्यवान
वस्तुहरूको िजम्मा िलएका िथए।

23 अन्य मुिखयाहरू अम्राम, ियसहार, हेब्रोन अिन उज्जीएल कुल
समूहका िथए।

24 शबूएल परमप्रभुको मिन्दरका मूल्यवान बस्तुहरूको िजम्मेवार
प्रधान िथए। शूबाएल गेशोर्मका छोरा िथए। गेशोर्म मोशाका छोरा िथए।
25 यी शबूएलका आफन्तहरू िथएः एलाजारबाट ितनका
आफन्तहरूः रहब्याह-एलीजरका छोरा, यशियया-रहब्याहका छोरा,
योराम-यशिययाका छोरा, िंजक्री-योरामका छोरा अिन शलोमीत-
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िंजक्रीका छोरा। 26 यी शलोमीत र ितनका आफन्तहरू दाऊदले
सँग्रह गरकेा बस्तुहरूको िजम्मामावाल िथए।
सेनाका अिधकारीहरूले पिन चीज बीजहरू मिन्दरका िनिम्त िदए।
27 ितनीहरूले यदु्धमा िलएका कितपय वस्तुहरू िदए। ितनीहरूले ती
वस्तुहरू परमप्रभुको मिन्दरको संचालनको लािग िनदेर्शन िदए। 28

शलोमीत र ितनका आफन्तहरूले दशीर् शमूएल कीशका छोरा
शाऊल, नेरका छोरा अबनेर अिन सरूयाहका छोरा योआबले िदएका
पिवत्र वस्तुहरूको पिन हेरचाह गर।े शलोमीत अिन ितनका
आफन्तहरूले सब ैपिवत्र वस्तुहरूको हेरचाह गर ेजुन मािनसहरूले
परमप्रभुलाई िदएका िथए।
29 केनन्याह ियसहारका पिरवारका िथए। केनन्याह अिन ितनका
छोराहरू मिन्दर बािहर काम गथेर्। ितनीहरूले इस्राएलका िविभन्न
भागमाहरूमा प्रबन्धक अिधकारी र न्यायकत्तार्हरूका रूपमा काम
गथेर्। 30 हशब्याह हेब्रोन पिरवारका िथए। हशब्याह अिन ितनका
आफन्तहरूले परमप्रभुका सब ैकायर् गदर्थे अिन इस्राएलको यदर्न
नदीको पिश्चम ितर राजाको काम-काजको िजम्मावाला पिन िथए।
हशब्याहका समूहमा 1,700 जना योग्य मािनसहरू िथए। 31 हेब्रोन
पिरवारको वंशावलीले यो देखाउँछ िक यिरयाह ितनीहरूका अगुवा
िथए। दाऊद राजाको चालीसौं बषर्को शासन कालमा उसले उसको
अिधकारीहरूलाई बलवान अिन कुशल मािनसहरूको पिरवािरक
वंशवाली खोज्ने आज्ञा गर ेकेही योग्य मािनसहरू हेब्रोनीहरूले बीचमा
यारजे र िगलादमा पाए। 32 यिरयाहका 2,700 जना आफन्तहरू
िथए, जो शिक्तशाली व्यिक्तहरू पिरवारहरूका मुिखयाहरू िथए। राजा
दाऊदले ती 2,700 जना आफन्तहरूलाई रूबेन, गाद अिन
मनश्शेका आधा कुल समूहहरूलाई परमप्रभुको कायर् अिन राजाको
काम-काजको हेर चाह गनर्मा अगुवाइ गनेर् िजम्मा िदए।

ससैनै्यन्य समूहहरूसमूहहरू

यी इस्राएलीहरूको सूची हो जसले सेनामा राजाको सेवा
गथेर्। प्रत्येक समूहले प्रत्येक बषर् एक महीना काम गथेर्। त्यहाँ
पिरवारका अगुवाहरू हजार जना सेनाध्यक्षहरू, सहायक

सेनाध्यक्षहरू, अिधकारीहरू, जसले राजाको सेवा गथेर्। प्रत्येक सनै्य
समूहमा 24,000 मािनसहरू िथए।

2 याशोबाम पिहलो समूहको पिहलो महीनाको िजम्मामावाल िथए।
याशोबाम जब्दीएलका छोरा िथए। याशोबामको समूहमा 24,000
व्यिक्तहरू िथए। 3 याशोबाम पेरसेका सन्तानहरूमा एक अगुवाजन
िथए। याशोबाम पिहलो महीनाको िनिम्त सब ैसनै्य अिधकारीहरूका
प्रमुख िथए।
4 दोद ैदोस्रो महीनाका िनिम्त सनै्य समूहका िजम्मावाला िथए। ितनी
आहोहका िथए। त्यहाँ उसको समूहमा 24,000 मािनसहरू िथए।
िमकलट उनका समूहका अगुवा िथए।
5 तेस्रो सेनापित बनायाह यहोयादाका छोरा बनायाह तेस्रो महीनाका
िनिम्त सेनापित िथए। यहोयादा मुख्य पूजाहारी िथए। बनायाहको
समूहमा 24,000 मािनसहरू िथए। 6 ियनी उही बनायाह िथए, जो
तीस योद्धाका एक साहसी सिैनक िथए। बनायाहले ती मािनसहरूको
अगुवाई गर।े बनायाहका छोरा अम्मीजाबाद बनायाहको समूहका
िजम्मामा िथए।
7 चौथो सेनापित योआबका भाइ असाहेल िथए। असाहेल चौथो
महीनाका िनिम्त सेनापित िथए। पिछ असाहेलका छोरा जबिदयाहले
सेनापितको रूपमा ितनको स्थान िलए। असाहेलका समूहमा
24,000 मािनसहरू िथए।
8 पाँचौं सेनापित शम्हूत िथए। शम्हूत पाँचौं महीनाको िनिम्त
सेनापित िथए। शम्हूत जेरह पिरवारका िथए। शम्हूतका समूहमा
24,000 व्यिक्तहरू िथए।
9 छैटौं सेनापित ईरा िथए। ईरा छैटौं महीनाको िनिम्त सेनापित िथए।
ईरा इके्कशका छोरा िथए। इके्कश तको शहरका िथए। ईराको समूहमा
24,000 मािनसहरू िथए।

10 सातौं सेनापित हेलेस िथए। हेलेस सातौं महीनाका िनिम्त
सेनापित िथए। ितनी पालोनी मािनसहरूबाट िथए अिन एप्रैमका
सन्तान िथए। हेलेसको समूहमा 24,000 मािनसहरू िथए।
11 आठौं सेनापित िसब्बकै िथए। िसब्बकै आठौं महीनाका िनिम्त
सेनापित िथए। िसब्बकै हूशाहबाट िथए। िसब्बकै जेरह पिरवारका
िथए। िसब्बकैको समूहमा 24,000 मािनसहरू िथए।
12 नवौं सेनापित अबीएजेर िथए। अबीएजेर नवौं महीनाका िनिम्त
सेनापित िथए। अबीएजेर अनातोत शहरका िथए। अबीएजेर
िबन्यामीन कुल समूहका िथए। अबीएजेरको समूहमा 24,000
मािनसहरू िथए।
13 दशौं सेनापित महर ैिथए। महर ैदशौं महीनाका िनिम्त सेनापित
िथए। महर ैनतोपाहका िथए। ितनी जेरह पिरवारका िथए। महरकैो
समूहमा 24,000 मािनसहरू िथए।
14 एघारौं सेनापित बनायाह िथए। बनायाह एघारौं महीनाका िनिम्त
सेनापित िथए। बनायाह िपरातोनका िथए। बनायाह एप्रैमका कुल
समूहका िथए। बनायाहको समूहमा 24,000 मािनसहरू िथए।
15 बाह्रौं सेनापित हेल्द ैिथए। हेल्द ैबाह्रौं महीनाका िनिम्त सेनापित
िथए। हेल्द ैनतोपाहका िथए। हेल्द ैओत्नीएल पिरवारबाट िथए।
हेल्दकैो समूहमा 24,000 मािनसहरू िथए।

ककुुलल समूहकासमूहका प्रधानहरूप्रधानहरू

16 इस्राएलका कुल समूहहरूका मुिखयाहरू यी न ैिथएः
रूबेनकाः िंजक्रीका छोरा एलीएजर।
िशमोयोनकाः शपत्याह माकाको छोरा।
17 लेवीकाः कमूएलका छोरा हशब्याह।
हारूनकाः सादोक।
18 यहूदाकाः एलीहू (एलीहू दाऊदका भाइहरू मध्ये एक जना िथए)
इस्सकारकाः
मीकाएलका ओम्री छोरा।
19 जबूलूनकाः ओबिदयाका छोरा ियश्मायाह।
नप्तालीकाः यरीमोत अज्रीएलका छोरा।
20 एप्रैइमकाः अज्जयाहका छोरा होशेया।
पिश्चम मनश्शेकाः योएल पदायाहका छोरा।
21 पूवर् मनश्शेकाः जकयार्हका छोरा इद्दो।
िबन्यामीनकाः यसीएल अबनेरका छोरा।
22 दानकाः यरोहामका छोरा अज्रेल।

यी इस्राएली कुल समूहका मुिखयाहरू िथए।

दाऊदलदाऊदलेे इस्राएलीहरूकोइस्राएलीहरूको गन्तीगन्ती गछगछर्र्नन््
23 दाऊदले इस्राएलका मािनसहरूको गन्ती गनेर् िनश्चय गर।े त्यहाँ

अित धेर ैमािनसहरू िथए िकनभने परमेश्वरले इस्राएलका मािनसहरूलाई
आकाशमा भएका ताराहरू जस्त ैधेर ैबनाउने प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो।
यसथर् दाऊदले ती मािनसहरूको मात्र गणना गर ेजो बीस बषर् अिन त्यस
भन्दा मािथका िथए। 24 योआब, सरूयाहका छोराले मािनसहरू गन्ती
गनर् शुरू गर,े तर ितनले सकेनन्। परमेश्वर इस्राएलका मािनसहरूिसत
क्रोिधत हुनु भयो। त्यस ैकारणले गदार् राजा दाऊदको इितहासको
पुस्तकमा मािनसहरूको संख्या लेिखएन।

राजाकाराजाका प्रशासकहरूप्रशासकहरू

25 यो ती मािनसहरूको सूची हो जसले राजाका सम्पित्तको िजम्मा
िलएका िथएः
अज्मावेत, अदीएलका छोरा राजा भण्डार कक्षको िजम्मामा िथए।
जोनाथन, उिज्जयाहका छोरा स-साना शहर, गाउँ, खेत अिन
बुजार्हरूका भण्डार कक्षका िजम्मामा िथए।
26 एज्री कलूबका छोरा कृषकहरूको िजम्मा िलएका िथए।
27 रामा शहरका िशमी दाखबारीको िजम्मा मा िथए।
शेपेमका जब्दी दाखबारीहरूबाट आउने दाखरसको हेरचाह अिन
भण्डारको िजम्मा मा िथए।

1 इितहास 26:26 287 1 इितहास 27:27
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28 गेदेरका बाल हानान पिश्चमी पहाड देशका भद्राक्ष अिन अञ्जीरको
बृक्षहरूका
िजम्मावाला िथए। योआश भद्राक्षको तेलको भण्डारको िजम्मावाला
िथए।
29 शारोनका िशत्रै शारोन विरपिरका गाई वस्तुका िजम्मामा िथए।
अदलेूका छोरा शापात बेंसीमा गाई वस्तुहरूका िजम्मामा िथए।
30 इश्माएलले ओबील ऊँटहरूका िजम्मामा िथए।
मेरोनोती येहदयाह गधाहरूका िजम्मामा िथए।
31 हगरीका याजीज भेंडा-बाख्राहरूका िजम्मामा िथए।

यी सब ैमािनसहरू प्रधान िथए, जसले राजा दाऊदका सम्पित्तहरूका
हेर चाह गदर्थे।

32 जोनाथन एक बुिद्धमानी, सल्लाहकार र लेखापाल िथए। जोनाथन
दाऊदका भतीजा िथए। हक्मोनीका छोरा यहीएल राजाका छोराहरू को
हेरचाह गदर्थे। 33 अहीतोपेल राजाका सल्लाहकार िथए। हूश ैराजाका
िमत्र िथए। हूश ैएरकी मािनसहरूबाट िथए। 34 यहोयादा र एबीयातारले
पिछ राजाका सल्लाहकारको रूपमा अहीतोपेलले स्थान िलए। यहोयादा
बनायाहका छोरा िथए। योआब राजाका सेनापित िथए।

मिन्दरकोमिन्दरको िनिम्तिनिम्त दाऊदकादाऊदका योजनाहरूयोजनाहरू

दाऊदले इस्राएलीहरूका सब ैअगुवाहरूलाई एकित्रत गर।े
ितनले ती सब ैअगुवाहरूलाई यरूशलेममा आउन भिन
हुकूम िदए। उनले कुल समूहहरूका सब ैअगुवाहरूलाई,

राजाका सेवामा रहेका सनै्यका सेनापितहरू, हजारहरूको
सेनाध्यक्षहरू, सयहरूका सेनाध्यक्षकहरू, राजा अिन ितनका
छोराहरूका सम्पित्त अिन पशुहरूको हेरचाह गनेर् अिधकारीहरू, राजाका
प्रधान अिधकारीहरू, बीरहरू अिन सब ैसाहसी सनैीकहरूलाई बोलाए।

2 राजा दाऊद उठे र भने, “मेरा दाज्यू-भाइहरू अिन मेरा मािनसहरू,
मेरा कुरा सुन। म परमप्रभुको करारको सन्दकूको िनिम्त एउटा
िवश्रामस्थान िनमार्ण गनर् अितन ैचाहन्थें, एउटा स्थान जो हाम्रो
परमप्रभुको खु्ट्टाको पाउदान हुन सकोस् मलेै मिन्दर िनमार्ण गनर्लाई धेरै
तयारीहरू गरें। 3 तर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘अँहँ, दाऊद, तैंले मेरो
नाउँमा मिन्दर बनाउनु पदैर्न। तैंले त्यसो गनर् ु हँुदनै िकनभने तँ एक
सिैनक होस्, र तैंले धेर ैमािनसहरूलाई मारकेो छस्।’

4 “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले इस्राएलका बाह्र कुल समूहहरूको
अगुवाइ गनर्का िनिम्त यहूदाका कुल समूहलाई चुन्नु भयो। अिन त्यसपिछ
पिरवार समूहबाट परमप्रभुले मेरा िपताका पिरवारलाई चुन्नु भयो। र त्यो
पिरवारबाट परमेश्वरले मलाई सदाको िनिम्त इस्राएलका राजा चुन्नुभयो।
परमेश्वरले मलाई इस्राएलको राजा बनाउन चाहनु भयो। 5 परमप्रभुले
मलाई धेर ैछोराहरू िदनु भएको छ। अिन ती सब ैछोराहरूबाट परमप्रभुले
सुलेमानलाई इस्राएलको नयाँ राजा बनाउन िनिम्त छान्नुभयो।
वास्तवमा, इस्राएल परमप्रभुको राज्य हो। 6 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो,
‘दाऊद, तेरो छोरा सुलेमान त्यही एउटा हो जसले मेरो िनिम्त मिन्दर र
त्यसका चोकहरू बनाउनेछ। िकनभने मलेै सुलेमानलाई मेरो छोरा हुन
चुनेकोछु अिन म त्यसको िपता हुनेछु। 7 सुलेमानले मेरा िनयमहरू र
आदेशहरू अिहले पालन गदैर् छ। यिद उसले मेरा िनयमहरू पालन
गिररह्यो भने्, तब म सुलेमानको राज्यलाई सदा-सवर्दाका िनिम्त
शिक्तशाली बनाउने छु।’”

8 दाऊदले भने, “यसकैारण अब सारा इस्राएलीहरू अिन परमेश्वरका
समुदायको समक्ष म ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्दछुः परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरका सब ैआज्ञाहरू पालन गनर्मा सावधान बन। तब
मात्र ितमीहरूले यो असल भूिम सदा-सवर्दा राख्न सक्ने छौ। अिन
ितमीहरूले यसलाई ितमीहरूका सन्तानहरूलाई सदा-सवर्दाका िनिम्त
िदन सक्नेछौ।

9 “अिन तँ, मेरो छोरो सुलेमान, आफ्नो िपताका परमेश्वरलाई िचन्।
परमेश्वरको सेवा शुद्ध हृदयले गर्। परमेश्वरको सेवा गनर् हृदयबाट न ैखशुी
बन्। िकनभने परमप्रभुले हरके हृदय जाँच्नुहुन्छ। परमप्रभुले तैंले सोचको
हरके कुराहरू बुझ्नु हुन्छ। यिद तँ सहायताको िनिम्त परमप्रभु कहाँ गइस्
भने तैंले उत्तर पाउने छस्। तर यिद तँ परमप्रभु देिख टाढा फिर्कस् भने
उहाँले तँलाई सदाको िनिम्त त्याग्नु हुनेछ। 10 सुलेमान, तैंले यो बुझ्नु

पछर्  िक परमेश्वरले उहाँको पिवत्र स्थान अथार्त मिन्दर िनमार्ण गनर्को
िनिम्त तँलाई चुन्नु भएको छ। शिक्त-शालीबन् र काम पूणर् गर्।”

11 त्यसपिछ दाऊदले आफ्ना छोरा सुलेमानलाई मिन्दर िनमार्ण गनेर्
योजनाहरू िदए। ती योजनाहरू मिन्दरको चार ैितरका दलान अिन
त्यसका भण्डार कक्षहरू, मािथल्ला कोठाहरू, िभत्री कोठाहरू अिन दया
आसनका स्थानको िनिम्त पिन िथए। 12 दाऊदले मिन्दरका सबै
अशंका योजनाहरू बनाएका िथए। दाऊदले ती योजनाहरू सुलेमानलाई
िदए। दाऊदले ितनलाई परमप्रभुको मिन्दर विरपिरका आँगान अिन त्यस
विरपिरका सब ैकोठाहरूका योजनाहरू िदए। दाऊदले ितनलाई
मिन्दरको भण्डार कक्षहरू अिन ती भण्डार कक्षहरू जहाँ मिन्दरमा प्रयोग
गिरने पिवत्र वस्तुहरू राख्थे त्यसका योजनाहरू िदए। 13 दाऊदले
सुलेमानलाई पूजाहारी अिन लेवीहरूको समूह बार ेभने। दाऊदले
सुलेमानलाई परमप्रभुको मिन्दरको सेवाका सब ैकायर्हरू अिन मिन्दरको
सेवामा प्रयोग गिरने सब ैचीज-बीजहरूको बारमेा भने। 14 दाऊदले
सुलेमानलाई मिन्दरमा प्रयोग गिरने वस्तुहरू बनाउन कित सुन अिन
चाँदी प्रयोग गनर् ु पछर् -त्यस िवषयमा पिन भने। 15 सुनका िदयो र
सामदानहरूका िनिम्त योजना बनाएका िथए, अिन चाँदीका िदयो अिन
सामदानहरूका िनिम्त योजानहरू िथए। दाऊदले सुलेमानलाई प्रत्येक
सामदान अिन िदयोका िनिम्त कित सुन वा चाँदी प्रयोगगनर् ु पछर्  सो भने।
जहाँ िभन्दा िभन्द ैसामदानहरू आवश्यक हुन्छ त्यहाँ प्रयोग गनर् ुपनेर्
िथयो। 16 पिवत्र रोटीको िनिम्त प्रयोग गिरने प्रत्येक टेबलको िनिम्त
कित सुन प्रयोगगनर् ु पछर्  सो दाऊदले भने। चाँदीका मेचका िनिम्त कित
चाँदी प्रयोग गनर् ुपछर्  सो दाऊदले भने। 17 काँटा, छकर् ने कचौरा, अिन
कलशहरू बनाउन कित शुद्ध सुन प्रयोगगनर् ु पछर्  दाऊदले सो पिन भने।
प्रत्येक सुनका थाली बनाउन कित सुन प्रयोगगनर् ु पछर्  अिन प्रत्येक
चाँदीका िरकापी बनाउन कित चाँदी प्रयोग गनर् ुपनेर् सो दाऊदले भने। 18

दाऊदले भने, धूप-वेदी बनाउनलाई शुद्ध सुन प्रयोगगनेर् िवषयमा पिन
भने। दाऊदले सुलेमानलाई करूबहरूकोलािग सुनको रथको िवषयमा
पिन वणर्न गर।े ितनीहरूका पखेंटाहरू परमप्रभुको करारको सन्दकू
मािथ फैिलनु पछर् । ती करूब स्वगर्दतूहरू सुनले बिनएका िथए।

19 दाऊदले भने, “यी सब ैयोजनाहरू परमप्रभुले मलाई अगुवाइ
गनर् ुभए अनुसार लेिखएका हुन्। परमप्रभुले मलाई योजनामा भएका हरके
चीज बुझ्नमा मद्दत गनर् ुभयो।”

20 दाऊदले आफ्ना छोरा सुलेमानलाई यो पिन भने, “शिक्तशाली र
साहसी होऊ अिन यो काम पूणर् गर। नडराऊ र िनरूत्सािहत नहोऊ
िकनभने परमप्रभु मेरा परमेश्वर तँिसत हुनुहुन्छ। सब ैकायर् पूणर् नभएसम्म
उहाँले तँलाई सहायता गनर् ु हुनेछ। उहाँले तेरो साथ छोड्नु हुनेछैन। तैंले
परमप्रभुको मिन्दर िनमार्ण गनेर्छस्। 21 यहाँ पूजाहारी र लेवीहरूको
समूह छन् जो परमेश्वरको मिन्दरमा सब ैकायर्हरू गनर्को िनिम्त तयार
छन्। सब ैिसपालु कमीर्हरू सब ैकायर्हरूमा तँलाई सहायता गनर् तयार
छन। सब ैअिधकारीहरू र सब ैमािनसहरूले तपाईको हुकूम मान्नेछन्।”

मिन्दरमिन्दर बनाउनकाबनाउनका िनिम्तिनिम्त भभेेटीहरूटीहरू

राजा दाऊदले इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई भने जो
एकसाथ एकित्रत भएका िथए, “परमेश्वरले मेरो छोरा
सुलेमानलाई मात्र चुन्नु भएको छ। सुलेमान सान ैछ अिन यो

काम गनर्का िनिम्त चािहने सब ैकुरा त्यसले जान्दनै। तर यो काम
अत्यन्त महत्वपूणर् छ। यो मिन्दर मािनसहरूका िनिम्त होइन, तर
परमप्रभु परमेश्वरको िनिम्त हो। 2 मलेै परमेश्वरको मिन्दर िनमार्णका
िनिम्त योजना बनाउन मलेै मेरो पूणर् शिक्त लगाएको छु। सुनका वस्तुहरू
बनाउनुका िनिम्त मलेै सुन िदएको छु। चाँदीका चीज-बीजहरू बनाउनुका
िनिम्त मलेै चाँदी िदएको छु। काँसाका सामग्रीहरू बनाउनुका िनिम्त मलेै
काँसा िदएको छु। फलामका वस्तुहरू बनाउनुका िनिम्त मलेै फलाम
िदएको छु। काठका सामग्रीहरू बनाउनुका िनिम्त मलेै काठ िदएको छु।
मलेै जोड्ने स्थानका िनिम्त गोमेदक रत्न, अलकृंत ईटँा, सब ैप्रकारका
िभन्न-िभन्न रङ्गका बहुमूल्य रत्नहरू र सेतो सँगममर्रहरू पिन िदएको छु।
मलेै परमप्रभुको मिन्दरको िनिम्त यस्ता धेर-ैधेर ैचीज-बीजहरू िदएको
छु। 3 मलेै मेरो परमप्रभुको मिन्दरको िनिम्त जे िदएको बाहेक म मेरो
आफ्न ैढुकुटीबाट सुन र चाँदी िददछुै िकनभने म पिवत्र मिन्दर िनमार्ण
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गनर्लाई िलप्त भएको छु। 4 मलेै ओपेरको 3,000 तोडा शुद्ध सुन िदएको
छु। मलेै 7,000 तोडा शुद्ध चाँदी िदएको छु। चाँदी मिन्दरका िभत्ताहरूमा
लगाउनको िनिम्त हो। 5 मलेै सुन र चाँदीका सब ैचीज बीजका िनिम्त
सुन र चाँदी िदएको छु। जसमा िक कुशल कमीर्हरूले मिन्दरका िनिम्त
सब ैिभन्न-िभन्न प्रकारका चीज बीजहरू बनाउँन सक्ने छन्। अब,
इस्राएलका मािनसहरू, ितमीहरू कितजना आज परमप्रभुका िनिम्त
स्वयलंाई अपर्ण गनर् तयार छौ?”

6 पिरवारहरूका अगुवाहरू, इस्राएली कुल समूहका अगुवाहरू,
एकहजारका सेनाध्यक्षहरू, सयहरूका सेनाध्यक्षहरू र अिधकारीहरू
व्यस्त भएका सब ैतयार िथए। अिन ितनीहरू सबलेै आफ्ना मूल्यवान
वस्तुहरू अपर्ण गर।े 7 यी ती वस्तुहरू हुन् जो ितनीहरूले परमेश्वरको
मिन्दरका िनिम्त अपर्ण गरकेा िथएः 5,000 तोडा सुन, 10,000
असफीर्, 10,000 तोडा चाँदी, 18,000 तोडा काँसा, अिन 1,00,000
तोडा फलाम। 8 मािनसहरू जोिसत मूल्यवान रत्नहरू िथए ती
परमप्रभुको मिन्दरको िनिम्त अपर्ण गर।े यहीएलले ती मूल्यवान
रत्नहरूको हेरचाह गर।े यहीएल गेशोर्न पिरवारका िथए। 9 मािनसहरू
अित आनिन्दत िथए िकनभने ितनीहरूले राजीखसुीिसत िदएका िथए।
अगुवाहरूले खलुा हृदयले स्वतन्त्रता पूवर्क अपर्ण गरकेािथए र ितनीहरू
आनिन्दत िथए। राजा दाऊद पिन अत्यन्त ैआनिन्दत िथए।

दाऊदकोदाऊदको सुन्दरसुन्दर प्राथप्राथर्र्नाना

10 त्यस पिछ दाऊदले सब ैमािनसहरूलाई परमप्रभुको प्रशसंा गनर्
भेला गराएका िथए। दाऊदले भनेः
“परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर, हे हाम्रा िपता,
सदा सवर्दाका िनिम्त तपाईको प्रशसंा होईरहोस्।

11 महानता, शिक्त गौरव, िवजय अिन सम्मान तपाई कै हुन।
िकनभने पृथ्वी अिन स्वगर्का सब ैकुरा तपाईकैं हुन्।
हे परमप्रभु, राज्य तपाईकै हो
तपाई ंिशर हुनुहुन्छ, हरके बस्तु मािथ शासक हुनुहुन्छ।

12 धन अिन सम्मान तपाई बाट न ैआउँछन्।
तपाई सबमैािथ शासन गनर् ुहुन्छ।
पराक्रम अिन शिक्त तपाईकै हातमा छन्।
अिन कसलैाई पिन महान अिन शिक्तशाली बनाउने शिक्त तपाईकै

हातमा छन्।
13 यसकारण अब हाम्रा परमेश्वर, हामी तपाईलंाई धन्यवाद चढाउँछौं,
अिन हामी तपाईको मिहिमत नाउँको प्रशसंा गछौर्ं।

14 सब ैसत्य कुराहरू चाँिह म अिन मेरा मािनसहरूबाट आएका
होइनन्।
यी सब ैकुराहरू तपाईबाट मात्र आएका हुन्।
हामी केवल तपाईबाट आएका कुराहरू तपाईलाई न ैअपर्ण

गिररहेकाछौं।
15 िकनभने हामी हाम्रा िपता-पुखार्हरू जस्त ैयो संसारमा यात्रा गनेर्

परदेशी मात्र हौं।
यो पृथ्वीमा हाम्रो समय क्षिणक छन् िवतीजाने छाँयाँ जस्तो
हामी यसलाई रोक्ने आशा गदेर्नौ।

16 हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, हामीले यी सब ैिचजहरू तपाईको मिन्दर
िनमार्ण गनर्का िनिम्त जम्मा गयौर्ं।
हामीले यो मिन्दर तपाईको नाउँको सम्मान गनर्का िनिम्त िनमार्ण

गदर्छौं।
तर यी सब ैवस्तुहरू तपाईबाट आएका हुन्।
हरके थोक तपाईकै हुन्।

17 मेरा परमेश्वर, म जान्दछु
िक तपाईले आफ्ना मािनसहरूको जाँच गनर् ुहुन्छ
अिन तपाईलें धािर्मकता मन पराउनु हुन्छ।
म यी सब ैवस्तुहरू स्वच्छ अिन ईमान्दार हृदयले तपाई प्रित अपर्ण

गछुर् ।

तपाईका मािनसहरू यहाँ एकित्रत भएका म देख्छु
र तपाईलाई यी वस्तुहरू अपर्ण गनर् ितनीहरू खशुीछन्।

18 हे परमप्रभु तपाई हाम्रा पुखार्
अब्राहाम, इसहाक अिन इस्राएलका परमेश्वर हुनुहुन्छ।
कृपया तपाईका मािनसहरूलाई तपाईको काम गनर्मा सहायता
गनर् ुहोस्।
ितनीहरूलाई तपाईप्रित धन्यवादी हुनमा सहायता गनर् ुहोस्।

19 अिन मेरो छोरो सुलेमानलाई तपाई प्रित सत्य रहन सहायता
गनर् ुहोस्।
तपाईको हुकूमहरू व्यवस्था अिन िनयमहरूको सदा पालन गनर्मा

सधैँ त्यसलाई सहायता गनर् ुहोस्।
सुलेमानलाई यी कुराहरू सम्पन्न गनर्मा सहायता िदनुहोस्
अिन यो िकल्ला जो मलेै योजना गरकेोछु, िनमार्ण गनर्मा त्यसलाई

सहायता िदनुहोस्।”
20 तब दाऊदले भेला भएका सब ैसमूहका मािनसहरूलाई भने, “अब

परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर प्रित प्रशसंा अपर्ण गर।” यसथर् सारा
समुदायले परमप्रभु आफ्ना पुखार्हरूको परमेश्वरको प्रशसंा अिन
आराधना गर!े ितनीहरूले परमप्रभु अिन राजा प्रित सम्मान जनाउन
आफ्ना िशर भँूइितर झुकाए।

सुलसुलेेमानमान राजाराजा हहुुन्छन्न्छन्

21 अकोर् िदन मािनसहरूले परमप्रभु प्रित ितनीहरूको बिलहरू
चढाए। ितनीहरूले होमबिल अपर्ण गर।े ितनीहरूले 1,000 साँढेहरू,
1,000 भेंडाहरू, 1,000 थुमाहरू अिन ितनीहरू साथमा चल्ने अघर्-
बली अपर्ण गर।े ितनीहरूले धेर ैबिलहरू इस्राएलका मािनसहरूका
िनिम्त अपर्ण गर।े 22 त्यस िदन मािनसहरू अत्यन्त खशुी िथए िकनभने
ितनीहरूले त्यहाँ परमप्रभुका साथ खानपीन गर।े
अिन ितनीहरूले दाऊदका छोरा सुलेमानलाई दोस्रो पल्ट राजा

बनाए। ितनीहरूले सुलेमानलाई राजाको रूपमा िनयकु्त गर ेसाथै
सादोकलाई पिन पूजाहारीको रूपमा िनयकु्त गर।े ितनीहरूले यो काम
त्यस स्थानमा परमप्रभुको सामुन्ने गर।े 23 तब सुलेमान राजाको रूपमा
परमप्रभुको िंसहासनमा बसे। सुलेमानले आफ्ना िपताको स्थान िलए।
सुलेमान खूब ैसफल भए। इस्राएलका सम्पूणर् मािनसहरूले सुलेमानको
आज्ञा पालन गर।े 24 सब ैअगुवाहरू, योद्धाहरू अिन दाऊदका सबै
छोराहरूले पिन उसलाई राजाको रूपमा स्वीकार गर ेर ितनको हुकुम
पालन गर।े

25 परमप्रभुले सुलेमानलाई अत्यन्त महान तुल्याउनु भयो।
इस्राएलका सब ैमािनसहरू जान्दिथए िक परमप्रभुले सुलेमानलाई महान
बनाउँद ैहुनुहुन्छ। परमप्रभुले सुलेमानलाई राजाले पाउनुपनेर् सम्मान
प्रदान गनर् ुभयो। सुलेमान अिघ इस्राएलका कुन ैपिन राजाले यस्तो
सम्मान पाएका िथएनन्।

दाऊदकोदाऊदको मृत्यमृत्युु

26 यसकारण ियशकैा छोरा दाऊद सम्पूणर् इस्राएल मािथ चालीस
बषर्सम्म राजा िथए। 27 दाऊद हेब्रोन शहरमा सात बषर्सम्म राज्य गर।े
तब उनी यरूशलेम शहरमा तेत्तीस बषर्सम्म राज्य गर।े 28 दाऊदको
त्यस बेला मृत्य ुभयो जब ितनी बृद्ध भए। दाऊदले एक असल र दीघर्
जीवन िबताएका िथए। दाऊदका अनेक सम्पित्तहरू अिन प्रितष्ठाहरू
िथए। अिन दाऊदका छोरा सुलेमान ितनी पिछ नयाँ राजा भए।

29 राजा दाऊदले शुरूदेिख अन्त सम्म जो कामहरू गर ेती दशीर्
शमूएल, अगमवक्ता नातान अिन दशीर् गादद्वारा िलिखत पुस्तकहरूमा
छन्। 30 ती लेखहरूले इस्राएलका राजाको रूपमा दाऊदले गरकेा
कामहरूको बारमेा बताउँछन्। ितनीहरूले दाऊदका पराक्रम अिन ितनी
मािथ घटेका घट्नाहरूको बारमेा देखाउँछ। अिन ितनीहरूले इस्राएल र
यसका विरपिरका राज्यहरूमा जे भयो त्यसको बारमेा देखाउँदछ।
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2 इितहासइितहास

सुलसुलेेमानमान बुिद्धकाबुिद्धका िनिम्तिनिम्त याचनायाचना गछगछर्र्नन््

सुलेमान एक अित शिक्तशाली राजा भए िकनभने परमप्रभु
ितनका परमेश्वर ितनका साथ हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुले
सुलेमानलाई अित महान बनाउनु भयो।

2 सुलेमानले इस्राएलका सब ैमािनसहरूिसत कुरा-कानी गर।े ितनले
सेनाका नायकहरू, सेना अध्यक्षहरू, न्यायकत्तार्हरू सम्पूणर् इस्राएलका
अगुवाहरू अिन पिरवारहरूका मुिखयाहरूिसत कुरा-कानी गर।े तब
सुलेमान अिन ितनी िसत एकित्रत भएका सब ैमािनसहरू िगबोनको
डाँडामािथ पूजा-स्थानमा गए। त्यहाँ परमेश्वरको भेट हुने पाल िथयो।
परमप्रभुका दास मोशाले पाल बनाएका िथए जब ितनी इस्राएलका
मािनसहरू मरुभूिममा िथए। 4 दाऊदले परमेश्वरको करारको सन्दकू
िकयार्त-यारीमदेिख बोकेर यरूशलेममा ल्याएका िथए। यसलाई राख्नका
िनिम्त दाऊदले यरूशलेममा एक स्थान बनाएका िथए। दाऊदले
परमेश्वरको करारको सन्दकूको िनिम्त यरूशलेममा एउटा पाल टाँगेका
िथए। 5 ऊरीका छोरा, हूरका नाित बजलेलले काँसाको वेदी बनाएका
िथए। काँसाको वेदी परमप्रभुको पालको सामुन्ने िथयो। यसकारण
सुलेमान अिन मािनसहरू िगबोनमा परमप्रभुलाई सल्लाह माग्न भिन गए।
6 सुलेमान भेट हुने पालमा परमप्रभुको सामुन्नेको काँसाको वेदीसम्म
गए। सुलेमानले वेदीमा 1,000 होमबिल अपर्ण गर।े

7 त्यस रात परमेश्वर सुलेमान कहाँ आउनु भयो। परमेश्वरले भन्नुभयो,
“सुलेमान, मलेै तँलाई के िदएको तँ चाहन्छस् मलाई भन।”

8 सुलेमानले परमेश्वरलाई भने, “तपाई ंमेरा िपता दाऊद प्रित अित
दयालु हुनुहुन्थ्यो। तपाईलें मलाई मेरा िपताको स्थानमा नयाँ राजा
बन्नका िनिम्त चुन्नु भयो। 9 अब हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईलें मेरा िपता
दाऊदलाई िदनुभएको वचन रािख िदनुहोस्। तपाईलें मलाई एक अत्यन्त
िवशाल राष्ट्रका राजा चुन्नु भयो। त्यहाँ यित िवघ्न मािनसहरू छन् जस्तै
ितनीहरू पृथ्वीका धूलो सरी छन्। 10 अब मलाई बुिद्ध र ज्ञान िदनुहोस्
जसमा िक म यी मािनसहरूलाई सही ढंङ्गले अगुवाइ गनर् सकँू। कुनै
व्यिक्तले पिन तपाईकंो सहायता िबना यी तपाईकंा महान
मािनसहरूमािथ शासन गनर् सकै्तन।”

11 परमेश्वरले सुलेमानलाई भन्नुभयो, “तेरो ढाँचा ठीक छ। तैंले धन-
सम्पित्तका िनिम्त वा सम्मानको माग गिरनस्। तैंले तेरा शत्रुहरू
मािरयोस् भन्ने याचना गिरनस् अिन तैंले लामो जीवनको माग गिरनस्।
अँहँ तैंले ती कुराहरूका माग गिरनस्। तैंले बुिद्ध अिन ज्ञानको याचना
गिरस् जसमा िक तैंले मेरो मािनसहरूको िनिम्त बुिद्धमानी पूवर्क िनणर्य
िलन सक्छस् ती मािनसहरू जो मािथ शासन गनर् मलेै तँलाई चुनें। 12

यसथर् म तँलाई बुिद्ध र ज्ञान िदनेछु। तर म तँलाई धन-सम्पित्त, अिधकार
अिन प्रितष्ठा पिन िदनेछु। तेरो अिघ रहेका कुन ैपिन राजािसत किहले
पिन यित िबध्न सम्पित्त अिन प्रितष्ठा िथएन। अिन भिवष्यमा पिन कुनै
राजाको यित िवघ्नसम्पित्त अिन प्रितष्ठा हुने छैन।”

13 त्यसकैारण, सुलेमान िगबोनमा आराधनाको स्थानमा गए। तब
सुलेमानले भेट हुने पाल छाडे अिन यरूशलेममा इस्राएलमािथ शासन
गनर् फिर्कए।

सुलसुलेेमानलमानलेे उसकोउसको ससेेनाना रर सम्पित्तसम्पित्त व्यवस्थाव्यवस्था गछगछर्र्नन््
14 सुलेमानले आफ्ना सेनाका िनिम्त घोडा अिन रथहरू एकित्रत गनर्

शुरू गर।े सुलेमानले 1,400 रथहरू अिन 12,000 घोडा सवारहरू
ल्याए। सुलेमानले ितनीहरूलाई रथ-शहरहरूमा राखे। सुलेमानले ती
मध्ये केही यरूशलेममा पिन राखे जहाँ राज भवन िथयो। 15

यरूशलेममा सुलेमानले प्रशस्त सुन अिन चाँदी एकित्रत गर।े त्यहाँ यित
िवघ्नसुन अिन चाँदी िथयो जो ढुङ्गा सरह िथयो। सुलेमानले प्रशस्त
देवदारका काठ जम्मा गर।े त्यहाँ यित िवघ्न देवदार िथए, ितनीहरू
पिश्चमी पहाडी प्रदेशका नेभाराका बृक्ष सरह िथए। 16 सुलेमानले िमश्र
देश अिन क्यूएबाट घोडाहरू ल्याए। राजाका व्यापािरहरूले घोडाहरू
क्यूएमा िकने। 17 सुलेमानका व्यापारीहरूले िमश्र देशबाट 600 शेकेल
चाँदी िदएर एक रथ र 150 शेकेल चाँदी ितररे एक घोडा िकने। तब ती
व्यापारीहरूले घोडा अिन रथहरू सब ैिहत्तीका राजाहरू र अरामका
राजाहरूलाई बेचीिदए।

सुलसुलेेमानलमानलेे मिन्दरमिन्दर रर महलमहल िनमार्णिनमार्ण गनगनेर्ेर् योजनायोजना गछगछर्र्नन््

सुलेमानले परमप्रभुको नाउँको सम्मानका िनिम्त एउटा मिन्दर
िनमार्ण गनेर् योजना गर।े सुलेमानले आफ्न ैिनिम्त पिन एउटा
राजमहल िनमार्ण गनेर् योजना गर।े 2 सुलेमानले 70,000

भारी बोक्नेहरू अिन पहाडमा ढुङ्गा काट्नका िनिम्त 80,000 डकमीर्हरू
ल्याए। सुलेमानले काम गनेर्हरूको देख-रखे गनर्लाई 3,600 मािनसहरू
चुने।

3 त्यसपिछ सुलेमानले हूरामलाई खबर पठाए। हूराम सोर शहरका
राजा िथए। सुलेमानले भने,
“तपाईलें मेरो िपता दाऊदलाई सहायता िदनु भए झैं मलाई पिन
सहायता िदनुहोस्। तपाईलें ितनलाई देवदार बृक्षका काठ पठाउनु भएको
िथयो जसमा िक ितनले आफैं  बस्नका िनिम्त एउटा राज भवन बनाउन
सकून्। 4 परमप्रभु मेरा परमेश्वरका नाउँको सम्मानका िनिम्त म एउटा
मिन्दर िनमार्ण गनेर्छु। मिन्दरमा हामी परमप्रभुको समक्ष धूप जलाउने छौं
अिन हामी सदवै िवशेष मेचमा पिवत्र रोटी राख्नेछौं। हामी हरके साँझ,
िबहान हरके शबाथको िदन, हरके औसंी अिन परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले
हामीलाई मनाउन भनी आदेश िदनु भएका अन्य चाडहरूमा होमबिल
अपर्ण गनेर् छौं। इस्राएली मािनसहरूले सदा-सवर्दा पालन गनर् ु पनेर् यो
एउटा िनयम हो।
5 “हाम्रा परमेश्वर अन्य सब ैदेवताहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ। यसथर्
उहाँको िनिम्त म एक िवशाल मिन्दर िनमार्ण गनेर्छु। 6 कुन ैपिन व्यिक्तले
वास्तवमा हाम्रा परमेश्वरलाई राख्नका िनिम्त मिन्दर िनमार्ण गनर् सकै्तन
स्वगर्ले पिन परमेश्वरलाई राख्न सकै्तन। अँहँ सवोर्च्च स्वगर्ले पिन हाम्रा
परमेश्वरलाई राख्न सकै्तन। यसथर् परमेश्वरका िनिम्त म मिन्दर िनमार्ण गनर्
सिक्तनँ। म केवल उहाँलाई सम्मान जनाउनको िनिम्त धूप जलाउने
स्थान बनाउन सक्छु।
7 “अब तपाईलें मलाई एक व्यिक्त जो सुन, चाँदी, काँसा अिन फलामका
काम गनर्मा िसपालु छ पठाइ िदनुहोस् भनी चाहन्छु। त्यस मािनसले
बजैनी, रातो अिन नीलो बस्त्रको काम गनर् जानेको हुनुपछर् । त्यस
मािनसले मेरा िपताले चुन्नु भएका कारीगरहरू िसत यहाँ यहूदा अिन
यरूशलेममा काम गनेर्छ। 8 दया गररे मलाई लबानोनबाट देवदार, सल्ला
अिन चन्दनका वृक्षका काठहरू पिन पठाइिदनु होस्। मलाई थाहा छ,
तपाईकंा सेवकहरू लबानोन देशका वृक्षहरू ढाल्नमा अनुभवी छन्। मेरा
सेवकहरूले तपाईकंा सेवकहरूसँग ैकाम गनेर्छन्। 9 मलाई प्रशस्त
काठको दकार्र पनेर्छ िकनभने मिन्दर म जो िनमार्ण गदैर्छु अत्यन्त
िवशाल र सुन्दर हुनेछ। 10 काठका िनिम्त बृक्षहरू ढाल्ने तपाईकंा
सेवकहरूलाई म जे िदनेछु त्यो यो हो: म ितनीहरूलाई खानका िनिम्त
20,000 मुरी गहँु, 20,000 मुरी जौं, 20,000 पाथी दाखरस अिन
20,000 पाथी तेल िदने छु।”

2 इितहास 1:2 290 2 इितहास 2:10
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11 तब हूरामले सुलेमानलाई उत्तर िदए। हूरामले सुलेमानलाई एक
खबर पठाए। त्यो खबरमा भिनएका कुराहरू यी हुन्;
“सुलेमान, परमप्रभुले उहाँका मािनसहरूलाई प्रेम गनर् ु हुन्छ। त्यसै
कारणले उहाँले तपाईलंाई ितनीहरूको राजा चुन्नु भयो।” 12 हूरामले यो
पिन भने, “इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको स्तुित गनर् ुहोस्। उहाँले स्वगर्
अिन पृथ्वीको सृजना गनर् ु भयो। उहाँले राजा दाऊदलाई एक बुिद्धमान
छोरा िदनु भयो। सुलेमान बुिद्धमानी अिन समझदारी हुनुहुन्छ। तपाईलें
परमप्रभुको िनिम्त मिन्दर िनमार्ण गनर् ु हँुदछै। तपाईलें आफ्न ैिनिम्त पिन
राज-महल िनमार्ण गनर् ु हँुदछै। 13 म तपाई ंकहाँ हूराम अब्बी नाउँ गरकेो
एक िसपालु कारीगर पठाउने छु। 14 त्यसकी आमा दान कुल समूहकी
िथइन्। त्यसका िपता सोर शहरका िथए। हूराम अब्बी सुन, चाँदी, काँसा,
फलाम, ढुङ्गा अिन काठको काम गनर्मा िसपालु छ। हूराम अब्बीसँग
बजैनी, नीलो अिन रातो बस्त्र र मूल्यवान मलमलको काम गनर्मा पिन
िसपालु छ। हूराम अब्बी तपाईलें भन्नु भएका िनकासी गनर् अिन कुन ैपिन
काम गनर् सक्छ। त्यसले तपाईकंा कारीगरहरू अिन तपाईकंा िपता राजा
दाऊदका कारीगरहरू िसत काम गनेर्छ।
15 “अब, महाशय, तपाईलें हामीलाई गहँु, जौं, तेल अिन दाखरस िदने
वचन िदनु भयो। ती चीजहरू मेरा सेवकहरूलाई िदनु होस्। 16 अिन
हामी लबानोन देशबाट काठ काट्ने छौं। हामी तपाईलंाई चािहएसम्म
काठ काट्ने छौं। हामी मूढाहरू साथ बाँध्ने छौं। अिन ितनीहरूलाई
समुद्रबाट यापो शहरितर पठाउने छौं। त्यसपिछ तपाईलें काठहरू
यरूशलेममा लान सक्नु हुने छ।”

17 तब सुलेमानले इस्राएलमा बस्ने सब ैिवदेशीहरूको गन्ती िलए।
(यो त्यस समय पिछ भयो जब दाऊदले मािनसहरूको गणना गरकेा
िथए। दाऊद सुलेमानका िपता िथए।) ितनीहरूले देशमा 1,53,600
िवदेशीहरू भेट्टाए। 18 सुलेमानले मालसामान बोक्नका िनिम्त 70,000
िवदेशीहरू छाने। सुलेमानले 80,000 िवदेशीहरूलाई पहाडमा ढुङ्गा
काट्नका िनिम्त चुने। अिन सुलेमानले 3,600 िवदेशी मािनसहरूलाई
काममा लगाइ राख्नका िनिम्त िनरीक्षक चुने।

सुलसुलेेमानलमानलेे मिन्दरमिन्दर िनमार्णिनमार्ण गछगछर्र्नन््

सुलेमानले यरूशलेमको मोरीयाह पवर्तमा परमप्रभुको मिन्दर
िनमार्ण गनर् शुरू गर।े मोरीयाह पवर्त त्यो स्थान हो जहाँ
परमप्रभु दाऊद, सुलेमानका िपता कहाँ आउनु भएको िथयो।

सुलेमानले त्यस स्थानमा मिन्दर िनमार्ण गर ेजुन स्थान दाऊदले तयार
पारकेा िथए। यो स्थान िढकी भएको खलामा िथयो जो यबूसी ओनार्नको
िथयो। 2 सुलेमानले इस्राएलमािथ शासन गरकेो चौथो बषर्को दोस्रो
महीनामा काम शुरू गर।े

3 सुलेमानद्वारा परमेश्वरको मिन्दरको घडेरी िनमार्ण गनर्का िनिम्त
प्रयोग गिरएका नाप यी हुन्। घडेरी 60 हात लामो अिन 20 हात चौंडा
िथयो। सुलेमानले मिन्दरको नाप गदार् पुरानो हाते नाप चलाए। 4

मिन्दरको सामुन्ने दलानको लम्बाई 20 हात अिन उँचाइ 20 हात िथयो।
सुलेमानले दलानको िभत्री भाग शुद्ध सुनले मोडे। 5 सुलेमानले ठूलो
कोठाका िभत्ताहरूमा सल्लाका काठका तख्ताहरू लगाए। त्यस पिछ
ितनले सल्लाका तख्ताहरू मािथ शुद्ध सुन लगाए। अिन ितनले शुद्ध सुन
मािथ खजूरको बृक्षको िचत्र अिन िसक्री लगाए। 6 सुलेमानले
सुन्दरताको िनिम्त मिन्दरमा बहुमूल्य रत्नहरू लगाए। सुलेमानले प्रयोग
गरकेो सुन पवेर्मबाट ल्याएका िथए। 7 सुलेमानले मिन्दरको िभत्री अशं
सुनले मोहोर ेसुलेमानले छाना मुिनको सत्तरी, चौखट िभत्ता अिन
ढोकाहरूमा सुन लगाए। सुलेमानले िभत्ताहरूमा करूब स्वगर्-दतूहरू
कँुदेर बनाए।

8 त्यस पिछ सुलेमानले महा-पिवत्रस्थान बनाए। त्यो महा-पिवत्रस्थान
20 हात लामो अिन 20 हात चौंडा िथयो। त्यो मिन्दर जित्तकै चौंडादार
िथयो। सुलेमानले महा-पिवत्र स्थानको िभत्ता सुनले मोहोर।े सुनको तौल
प्रायः 600 तोडा (20,700 िकलो ग्राम) िथयो। 9 सुनका कीलाहरूको
ओजन प्रायः 50 शेकेल िथयो। सुलेमानले मािथल्लो कोठा सुनले ढाकी
िदए। 10 सुलेमानले महा-पिवत्रस्थानमा राख्नका िनिम्त दइुवटा करूब
स्वगर्दतूहरू बनाए। कारीगरहरूले करूब स्वगर्दतूहरूलाई सुनले
मोहोिरिदए। 11 करूब स्वगर्दतूका प्रत्येकका पखेंटा पाँच हात लामा

िथए। पखेंटाहरूको मोठ लम्बाई बीसहात िथयो। पिहलो करूब
स्वगर्दतूको एउटा पखंटाले कोठाको एक ितरको िभत्ता छोएको िथयो,
अिन अकोर् पखंटाले दोस्रो करूब स्वगर्दतूको एउटा पखेंटा छोएको
िथयो। 12 अिन दोस्रो करूब स्वगर्दतूको अकोर् पखेंटाले कोठाको अकोर्
ितरको िभत्ता छोएको िथयो अिन यसको अकोर् पखेंटाले अकोर् करूब
स्वगर्द्वातको पखेंटा छोएको िथयो। 13 करूब स्वगर्दतूहरूका
पखेंटाहरूले मोठ 20 हात ढाकेको िथयो। करूब स्वगर्दतूहरू िभत्र
पिवत्रस्थान तफर्  हेररे उिभएका िथए।

14 सुलेमानले नीलो, बजैनी र रातो बस्त्र अिन मूल्यवान मलमल
प्रयोग गररे पदार् बनाए। सुलेमानले पदार्मा करूब स्वगर्दतूहरूको िचत्र
बनाए।

15 सुलेमानले मिन्दरको अिघ दइुवटा स्तम्भहरू खडा गर।े
स्तम्भहरू 35 हात अग्ला िथए। दइु स्तम्भका टुप्पाको अशं 5 हात
लामो िथयो। 16 सुलेमानले िसक्रीहरूका हार बनाए। ितनले िसक्रीहरू
स्तम्भहरूका टुप्पामा लगाए। सुलेमानले 100 वटा दारीम बनाए अिन
ितनीहरूलाई िसक्रीमा झुण्ड्याइ िदए। 17 त्यस पिछ सुलेमानले
स्तम्भहरूलाई मिन्दरको सामुन्ने खडा गर।े एउटा स्तम्भ दािहनेितर खडा
िथयो। अकोर् स्तम्भ देब्रोितर खडा िथयो। सुलेमानले दािहनेितरको
स्तम्भको नाउँ “याकीन” र देब्रेितरको स्तम्भको नाउँ “बोअज” राखे।

मिन्दरकामिन्दरका िनिम्तिनिम्त सजाउसजाउँँननेे सामानहरूसामानहरू

सुलेमानले वेदी बनाउनका िनिम्त काँसाको प्रयोग गर ेत्यो
कँसाको वेदी 20 हात लामो, 20 हात चौंडा अिन 10 हात
अग्लो िथयो। 2 त्यस पिछ सुलेमानले गिलत काँसाको प्रयोग

एउटा ठूलो खँड्कुलो िनमार्ण गनर्का िनिम्त गर।े त्यो ठूलो जलाशय गोलो
िथयो अिन एक धारदेिख अकोर् धार सम्म यसको नाप 10 हात िथयो।
अिन त्यसको अग्लाइको नाप 5 हात अिन 30 हात घेरा भएको िथयो।
3 ठूलो काँसाको खँड्कुलोको िबट मुिन गोरूका आकृितहरू अिंकत
िथए। ती आकृतीहरू दइु पिंक्तमा िथए जो खँड्कुलो विरपिर 10 हात
फैिलएका िथए। खँड्कुलोको आकृित बनाउँदा न ैउिचत स्थानमा
गोरूका आकृित ढािलएका िथए। 4 ठूलो काँसाको खँड्कुलो बाह्रवटा
गोरू ठूल्ठूला मूिर्तहरू मािथ िथए। तीनवटा गोरू उत्तर तफर्  फकेर् का
िथए। तीनवटा गोरू पिश्चमतफर्  फकेर् का िथए। तीनवटा गोरू दिक्षण तफर्
फकेर् का िथए। तीनवटा गोरू पूवर् तफर्  फकेर् का िथए। ठूलो काँसाको
खँड्कुलो यी गोरूहरू मािथ िथए। सब ैगोरूहरू ितनीहरूका पिछल्ला भाग
एक अकार्का साथ अिन माझमा पाररे उभ्याइएका िथए। 5 ठूलो
काँसाको खँड्कुलो आठ सेन्टी िमटर बाक्लो िथयो। ठूलो खँड्कुलो घेरा
प्यालाको घेरा जस्त ैिथयो। घेरा फिक्रएको िलली जस्त ैदेिखन्थ्यो।
त्यसमा प्रायः 70,000 पाथी अँटाउन सिकन्थ्यो।

6 सुलेमानले दशवटा स्नान भाँडाहरू बनाए। पाँच स्नान भाँडाहरू
ितनले ठूलो काँसाको खडकँुलाको दािहनेितर राखे अिन सुलेमानले पाँच
स्नान भाँडा ठूलो काँसाको खँड्कुलोको देब्रेितर राखे। यी दशवटा स्नान
भाँडाहरू होमबिलका िनिम्त अपर्ण गिरएका सामग्रीहरू धुनका िनिम्त
प्रयोग गिरनु िथयो। तर ठूलो काँसाको खँड्कुलो बिल अपर्ण गनर् ुको अिघ
पूजाहारीहरूले नुहाउनका िनिम्त प्रयोग गिरनु िथयो।

7 सुलेमानले सुनको दशवटा सामदान बनाए। ितनले ती सामदान
बनाउने योजनालाई अनुशरण गर ेितनले ती सामदानहरू मिन्दरमा
राखे। पाँचवटा सामदान दािहनेतफर्  अिन पाँचवटा सामदान देब्रेितर िथए।
8 सुलेमानले दशवटा टेबलहरू बनाए अिन ितनीहरूलाई मिन्दरमा
राखे। पाँचवटा टेबलहरू दािहनेितर अिन पाँचवटा टेबलहरू मिन्दरमा
देब्रेितर रािखए। अिन सुलेमानले 100 स्नान भाँडाहरू बनाउन सुन
प्रयोग गर।े 9 सुलेमानले पूजाहारीहरूको आँगन, ठूलो आँगन अिन
आँगनहरूका िनिम्त ढोकाहरू पिन बनाए। ितनले आँगानितर खिुलने ती
ढोकाहरूलाई ढाक्न काँसाको प्रयोग गर।े 10 त्यसपिछ ितनले ठूलो
काँसाको खड्कँुलालाई मिन्दरको दािहनेितर दिक्षण पूवर् िदशामा राखे।

11 हूरामले भाँडा, बेल्चा अिन कचौराहरू बनाए। त्यसपिछ हूरामले
परमेश्वरको मिन्दरमा राजा सुलेमानका िनिम्त कायर् समाप्त गर।े 12

हूरामले दइुवटा स्तम्भहरू अिन ती दइु स्तम्भका मािथल्ला भागका ठूला
कचौराहरू बनाएका िथए। हूरामले दइु ठूला स्तम्भका टुप्पोको अशंमा
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भएका दइु ठूला कचौरहरूलाई ढाक्न बुट्टादार जाली पिन बनाए। 13

हूरामले दइु बुट्टादार जालीका िनिम्त 400 दािरम पिन बनाए। प्रत्येक
जालीका िनिम्त दइु लहर दािरमहरू िथए। ती जालीहरूले दइु स्तम्भका
टुप्पोका अशंमा भएका कचौराहरू छोिपएका िथए। 14 हूरामले ठेला-
गाडीहरू अिन आधार स्तम्भमा कचौराहरू पिन बनाए। 15 हूरामले
एउटा ठूलो काँसाका खँड्कुलो अिन खँड्कुलो मुिन्तर बाह्रवटा गोरूहरू
बनाए। 16 हूरामले भाँडाहरू, बेल्चाहरू, काँटाहरू अिन सब ैसामग्रीहरू
परमप्रभुको िनिम्त राजा सुलेमानलाई बनाइिदए। यी सामग्रीहरू
कलाईवाला काँसाद्वारा बनाइएका िथए। 17 राजा सुलेमानले ती
सामग्रीहरू पिहला माटाका साँचामा खन्याए। ती साँचाहरू सुक्कोत अिन
सरदेा शहर माझ भएको यदर्न बेंसीमा िनमार्ण गिरएका िथए। 18

सुलेमानले यित िवघ्न यी चीज-बीजहरू बनाए िक कसलेैपिन यसका
िनिम्त प्रयोग गिरएको काँसाको तौल िलने चेष्टा गरनेन्।

19 सुलेमानले परमेश्वरको मिन्दरका िनिम्त चीज बीजहरू बनाए।
सुलेमानले सुनको वेदी बनाए। ितनले टेबलहरू बनाए जहाँ उपिस्थतको
रोटी रािखन्थ्यो। 20 सुलेमानले सामदानहरू अिन त्यसका बत्तीहरू
शुद्ध सुनको बनाए। ती बत्तीहरू ितनीहरूका िनिम्त बनाएको योजना
अनुसार िभत्र पिवत्रस्थानको अिघ जलाउनु पनेर् िथयो। 21 सुलेमानले
फूलहरू, बत्तीहरू, धुपौरा अिन िचम्टाहरू बनाउनका िनिम्त शुद्ध सुनको
प्रयोग गर।े 22 सुलेमानले छिरतो पानेर्, बाटाहरू, कचौराहरू, तावा
िचम्टाहरू अिन धूपदानीहरू बनाउका िनिम्त शुद्ध सुनको प्रयोग गर।े
सुलेमानले मिन्दरका ढोकाहरू, महा-पिवत्रस्थानको िभत्री ढोकाहरू अिन
मुख्य िवशाल कक्षका ढोकाहरू िनमार्ण गनर्का िनिम्त शुद्ध सुनको प्रयोग
गर।े

तब, परमप्रभुको मिन्दरका िनिम्त सुलेमानले गरकेा सम्पूणर्
कायर् पूणर् भए। सुलेमानले सब ैचीजहरू ल्याए जो ितनका िपता
दाऊदले मिन्दरका िनिम्त िदएका िथए। सुलेमानले सुन

चाँदीका सब ैचीजहरू अिन सजाउने सब ैवस्तुहरू ल्याए। सुलेमानले ती
सब ैचीज बीजहरू परमेश्वरको मिन्दरका कोष-कक्षमा राखे।

पिवत्रपिवत्र सन्दसन्दूकूक मिन्दरमामिन्दरमा ल्याइयोल्याइयो

2 सुलेमानले इस्राएलका सब ैअग्रज अिन कुल समूहका
प्रधानहरूलाई यरूशलेममा एक साथ भेट गनेर् आदेश िदए। (यी
मािनसहरू इस्राएलका पिरवारहरूका प्रधानहरूका प्रमुखहरू िथए।)
सुलेमानले यसो गर ेजसमा िक लेवीहरूले परमप्रभुको करारको सन्दकू
दाऊदको शहर िसयोनबाट मिन्दर सम्म ल्याउन सकोस्। 3 इस्राएलका
सब ैमािनसहरू झूप्रो-बासको चाडको समयमा राजा सुलेमानको समक्षमा
एकसाथ भेला भए। यो उत्सव सातौं महीनामा मनाइन्थ्यो।

4 जब इस्राएलका सब ैअग्रजहरू आइपुगे, लेवीहरूले करारको
सन्दकू उठाए। 5 तब पूजाहारी अिन लेवीहरूले करारको सन्दकू बोकेर
यरूशलेममा लगे। ितनीहरूले भेट हुने पाल अिन त्यसमा भएका सबै
पिवत्र बस्तुहरू पिन यरूशलेममा ल्याए। 6 राजा सुलेमान अिन
इस्राएलका सब ैमािनसहरूले करारको सन्दकू अिघ भेटे। राजा सुलेमान
अिन इस्राएलका समस्त मािनसहरूले भेंडा अिन गोरूहरूका बिल
चढाए। भेंडा अिन गोरूहरू यित िवघ्निथए िक कुन ैव्यिक्तले ती िगन्ती
गनर् सकेनन्। 7 त्यसपिछ पूजाहारीहरूले परमप्रभुको करारको सन्दकू
त्यसका िनिम्त तयार पािरएका स्थानमा ल्याए। त्यो स्थान मिन्दर
िभत्रको महा-पिवत्र स्थान िथयो। करारको सन्दकूलाई करूब
स्वगर्दतूहरूका पखेंटा मुिन रािखयो। 8 करूब स्वगर्दतूहरूले
ितनीहरूका पखेंटाहरू त्यस स्थान मािथ फैलाएका िथए जहाँ करारको
सन्दकू िथयो। करूब स्वगर्दतूहरूले करारको सन्दकूलाई ढाकेका िथए र
सन्दकू बोक्न प्रयोग गिरएका डन्डामािथ खडा िथए। 9 ती डन्डाहरू
यित लामा िथए िक ितनीहरूको टुप्पो महा-पिवत्र स्थानको सामुन्नेबाट नै
देख्न सिकन्थ्यो। तर कुन ैव्यिक्तले पिन ती डंण्डाहरूलाई मिन्दरको
बािहरबाट देख्न सकै्तन िथयो। ती डंण्डाहरू आज सम्म पिन त्यहीं छन्।
10 करारको सन्दकूमा दइु फलाकहरू बाहेक अरू केही िथएन। मोशाले
ती दइु फलाकलाई होरबे पहाडमा करारको सन्दकूिभत्र राखेका िथए।
होरबे त्यो स्थान हो जहाँ परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूिसत करार

गनर् ु भएको िथयो। इस्राएलका मािनसहरू िमश्रदेशबाट बािहर भए पिछ
त्यो घट्ना घटेको िथयो।

11 त्यहाँ भएका सब ैपूजाहारीहरूले स्वयलंाई पिवत्र तुल्याउने रीित
सम्पन्न गर।े तब, पूजाहारीहरू पिवत्र स्थानको बािहर आए, ितनीहरू एकै
साथ उिभए, तर ितनीहरूको िवशेष समूहमा होइन। 12 लेवी गायकहरू
वेदीका पूवर्तफर्  उभीए। आसाप, हेमान अिन यदतूूनका सब ैगायक
समूहहरू त्यहाँ िथए। ितनीहरूका छोरा अिन आफन्तहरू पिन त्यहाँ
िथए। ती लेवी गायकहरू सेतो मलमलका पोशाकमा िथए। ितनीहरू िसत
झ्याम्टा, वीणा र सारङ्गीहरू िथए। त्यहाँ 120 पूजाहारीहरू ती लेवी
गायकहरू साथ िथए। ती 120 पूजाहारीहरूले तुरही बजाए। 13

मािनसहरू कसलेै तुरही बजाए कसलेै गाए ती एक व्यिक्त जस्त ैिथए।
ितनीहरूले एउटै ध्विनमा बजाए जब ितनीहरूले परमप्रभुको स्तुित गरे
अिन धन्यवाद ज्ञापन गर।े ितनीहरूले तुरही, झ्याम्टा अिन वाद्य-
यन्त्रबाट ठूलो आवाज िनकाले। ितनीहरूले यसो भन्द ैपरमप्रभुको स्तुित
गर,े
“परमप्रभुको स्तुित गर, िकनभने उहाँ असल हुनुहुन्छ।
उहाँको सत्य प्रेम सदा-सवर्दा रिह रहन्छ।”
तब परमप्रभुको मिन्दर बादलले भिरयो। 14 पूजाहारीहरूले सेवा कायर्

चलाइ राख्न सकेनन् िकनभने यो मिन्दर परमप्रभुको मिहमाले बादलको
रूपमा भिरएको िथयो।

तब सुलेमानले भने,
“परमप्रभुले भन्नुभयो,
‘उहाँ अन्धकार मेघमा बस्नु हुने छ।’

2 परमप्रभु, मलेै तपाईलंाई बस्नका िनिम्त एक मिन्दर िनमार्ण गरकेो
छु।
यो एउटा उच्च मिन्दर हो, एक स्थान जहाँ तपाई ंसदा सवर्दा रहनु

हुनेछ।”

सुलसुलेेमानकोमानको भाषणभाषण

3 राजा सुलेमान घुमे अिन त्यहाँ भेला भएका इस्राएलका सबै
मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए जो जती उनको अिघ उिभरहेका िथए। 4

सुलेमानले भने,
“परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको स्तुित होस्। उहाँले मेरो िपता
दाऊदिसत बातिचत गनर् ुहँुदा जे प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो त्यो पूरा
गिरिदनु भयो। परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो यो होः 5 ‘मलेै
इस्राएललाई धेर ैअिघ िमश्रदेशबाट बािहर ल्याएँ। अिन अिहले सम्म मलेै
मेरो नाउँमा मिन्दर िनमार्ण गनेर् स्थानका िनिम्त इस्राएलका कुन ैपिन
कुल समूहको शहर मलेै छानेको छैन्। मलेै मेरा इस्राएलका मािनसहरू,
मािनसहरूलाई अगुवाइ गनेर् व्यिक्त चुनेको छैन। 6 तर अिहले मेरो
नाउँको िनिम्त स्थानको रूपमा यरूशलेम चुनेको छु। अिन मलेै मेरा
इस्राएली मािनसहरूको अगुवाइका िनिम्त दाऊदलाई चुनेको छु।’
7 “मेरा िपता दाऊदले इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको नाउँमा एउटा
मिन्दर िनमार्ण गनर् चाहेका िथए। 8 तर परमप्रभुले मेरा िपतालाई
भन्नुभयो, ‘दाऊद जब तैंले मेरो नाउँमा एउटा मिन्दर िनमार्ण गनर् चािहस्,
तैंले उत्तम गिरस्। 9 तर तैंले मिन्दर िनमार्ण गनर् सकै्तनस्। तर तेरो
आफ्नो छोराले मेरो नाउँमा मिन्दर िनमार्ण गनेर् छ।’ 10 अिहले
परमप्रभुले जे गछुर्  भन्नु भएको िथयो त्यही गनर् ु भएको छ। म मेरा िपताको
स्थानमा नयाँ राजा भएको छु। दाऊद मेरा िपता िथए। अिहले म
इस्राएलको राजा भएको छु। यही न ैपरमप्रभुले प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो।
अिन मलेै इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको नाउँमा मिन्दर बनाएको छु।
11 मलेै मिन्दरमा करारको सन्दकू राखेकोछु। कराको सन्दकू जहाँ छ
त्यही परमप्रभुको करार रािखएको छ। परमप्रभुले यो करार इस्राएलका
मािनसहरूिसत सम्पन्न गरकेा िथए।”

सुलसुलेेमानकोमानको प्राथप्राथर्र्नाना

12 सुलेमान परमप्रभुको वेदी अिघ उिभए। ितनी इस्राएलका समस्त
मािनसहरूको सामुन्ने उिभएका िथए जो एक साथ भेला भएका िथए।
त्यस पिछ सुलेमानले आफ्ना हात पाखरुाहरू फैलाए। सुलेमानले 5 हात
लामो, 5 हात चौंडा अिन 3 हात उच्च काँसाको मञ्च बनाएका िथए अिन
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त्यसलाई बािहरको आँगनको माझमा रािखएको िथयो। तब ितनी मञ्चमा
उिभए अिन इस्राएलका समस्त मािनसहरू अिघ घँुडा टेके, जो त्यहाँ
एकित्रत भएका िथए। सुलेमानले आफ्ना हातहरू आकाश ितर फैलाए।
14 सुलेमानले भनेः
“इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वर, तपाई ंजस्तो परमेश्वर स्वगर् वा पृथ्वीमा
कोही छैन। तपाईलें तपाईकंो प्रेम अिन दयाको करार राख्नु हुन्छ।
तपाईलें तपाईकंा सेवकहरूिसत गनर् ु भएको करारको पालन गनर् ुहुन्छ,
यिद ितनीहरू सम्पूणर् हृदयले ठीकिसत बस्छन् अिन तपाईकंो आज्ञा
पालन गछर्न् भने। 15 तपाईलें तपाईकंा सेवक दाऊदिसत गनर् ु भएको
प्रितज्ञा पुरा गनर् ुभयो। दाऊद मेरा िपता िथए। तपाईलें तपाईकंो
मुखारबृन्दबाट प्रितज्ञा गनर् ुभयो। आज तपाईलें त्यो प्रितज्ञालाई तपाईकंा
हातद्वारा सत्य तुल्याउनु भयो। 16 अब, परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर
तपाईकंो सेवक मेरा िपता दाऊद प्रितको तपाईकंो प्रितज्ञा रािखिदनु
होस्। तपाईलें गनर् ु भएको प्रितज्ञा यही होः तपाईलें भन्नुभयो, ‘दाऊद,
तेरो पिरवारबाट मेरो सामुन्ने इस्राएलको िंसहासनमा बसाउँनका िनिम्त
एक व्यिक्त पाउनु किहले असफल हुने छैनस्। यो लगातार भइरहनेछ
जबसम्म ितम्रा सन्तानहरूले मेरो आज्ञाहरू पच्छ्याउँछन्। ितनीहरूले
मेरो िनयम त्यस्त ैप्रकारले पालन गनर् ु पनेर् छ जसरी तैंले मेरो व्यवस्था
पालन गरकेो छस्।’ 17 अब इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वर, तपाईकंो
प्रितज्ञा सत्य तुल्याइ िदनुहोस्। तपाईलें यो प्रितज्ञा तपाईकंो सेवक
दाऊदलाई िदनु भएको िथयो।
18 “तर हामी जान्दछौं िक, परमेश्वर, तपाई ंवास्तवमा पृथ्वीमा
मािनसहरूसाथ बस्नु हुन्न। स्वगर् अिन सवोर्च्च स्वगर्ले पिन तपाईलंाई
आफूमा अँटाउँने क्षमता राख्न सकै्तन। अिन हामी जान्दछौं। िक मलेै
बनाएको यो मिन्दरले तपाईलंाई अँटाउँन सकै्तन। 19 तर दया गररे
परमप्रभु परमेश्वर मलेै गरकेो प्राथर्ना प्रित अिन मलेै दयाको याचना गरकेो
समयमा ध्यान िदनुहोस्। दया गररे मेरो खशुीको िचच्याहट र तपाईमंा
चढाइएको मेरो प्राथर्ना सुनीिदनुहोस्। म तपाईकंो सेवक हँु। 20 म यो
प्राथर्ना गछुर्  िक तपाईकंो दृिष्ट यो मिन्दरलाई हेनर् िदन अिन रात खलुा
राख्नु हुनेछ। तपाईलें भन्नु भएको िथयो िक तपाईलें तपाईकंो नाउँ यस
स्थानमा राख्नु हुनेछ। तपाईलें मेरो प्राथर्ना सुिनिदनु हुनेछ जब म यो
मिन्दरलाई हेररे प्राथर्ना गनेर्छु। 21 मेरा प्राथर्ना अिन तपाईकंा
इस्राएलका मािनसहरूले गरकेा प्राथर्ना सुिनिदनुहोस्। हाम्रा प्राथर्ना
सुिनिदनुहोस् जब हामी यो मिन्दर ितर हेदैर् प्राथर्ना गदर्छौं। तपाई ंस्वगर्मा
जहाँ रहनु हुन्छ त्यहींबाट सुिन िदनुहोस्। जब तपाईलें हाम्रा प्राथर्ना सुन्नु
हुन्छ, हामीलाई क्षमा प्रदान गनर् ु होस्।
22 “कुन ैव्यिक्त कुन ैअन्य मािनस प्रित केही नराम्रो गररे दोषी हुन
सक्छ। जब त्यसो हुन्छ तब दोषी व्यिक्तले उ िनदोर्ष छ भनी प्रितज्ञा गनर्
तपाईकंो नाउँ प्रयोग गनर् ुपनेर् छ। जब उ प्रितज्ञा गनर्का िनिम्त मिन्दरमा
तपाईकंो वेदी समक्ष आउँछ। 23 तब स्वगर्बाट सुिनिदनुहोस्। तपाईलें
सेवकको फैसला गररे कायार्िन्वत गिरिदनुहोस्। नराम्रा व्यिक्तलाई दण्ड
िदनुहोस् अिन उसलाई त्यस्त ैकष्ट भोगाउनुहोस् जस्तो कष्ट उसले
अन्यलाई भोगाएको िथयो। यो िसद्ध गिरिदनुहोस िक जुन व्यिक्तले सही
कायर् गरकेो छ उ िनदोर्ष छ।
24 “यिद शत्रुले तपाईकंा इस्राएली मािनसहरूलाई परास्त तुल्याउन
सक्छन िकनभने तपाईकंा मािनसहरूले तपाईकंो िवरूद्ध पाप गरकेा
छन्। तब, यिद ितनीहरू तपाईकंो नाउँमा दोषहरूलाई स्वीकार गदैर्
तपाई ंकहाँ फकीर् आएर अिन यिद ितनीहरूले यो मिन्दरमा तपाईलंाई
प्राथर्ना गरी क्षमा याचना माग्छ भने। 25 तब स्वगर्बाट सुिन िदनुहोस्
अिन तपाईकंा इस्राएली मािनसहरूको पापलाई क्षमा गरी िदनुहोस्।
ितनीहरूलाई त्यस देशमा फकार्इ पठाउनु होस् जुन तपाईलें
ितनीहरूलाई अिन ितनीहरूको पुखार्हरूलाई िदनु भएको िथयो।
26 “केही समय आकाश बन्द हुन सक्छ यस्तो प्रकारले पानी पदैर्न
िकनभने इस्राएलका मािनसहरूले तपाईकंो िवरूद्ध पाप गर।े यिद यसो
भए इस्राएका मािनसहरूले पश्चाताप गछर्न् अिन यो मिन्दरलाई हेदैर्
प्राथर्ना गछर्न्। तपाईकंो नाउँमा दोष स्वीकार गछर्न् अिन ितनीहरूले पाप
गनर् छोड्छन्, िकनभने तपाईलें ितनीहरूलाई दण्ड िदनु हँुदछै। 27 तब
स्वगर्बाट सुिनिदनुहोस्। सुन्नुहोस् अिन ितनीहरूको पाप क्षमा
गिरिदनुहोस्। इस्राएलका मािनसहरू तपाईकंा सेवक हुन्। तब,
ितनीहरूलाई िजउनु पनेर् उिचत मागर् िसकाइ िदनुहोस्। अिन तपाईकंो

देशमा बषार् पठाइ िदनुहोस्। त्यो तपाईलें तपाईकंा मािनसहरूलाई िदनु
भएको देश हो।
28 “देशमा अिनकाल हुन वा महामारी र फसलको िबरामी वा ढुसीपनेर्
रोग वा सलह फटेङ्ग्राहरू आउन सक्छन् र यिद शत्रुले इस्राएलका
मािनसहरूलाई ितनीहरूका शहरमा आक्रमण गलार् र इस्राएलमा कुनै
िकिसमको िबरामी होला, 29 अिन त्यस बेला कुन ैपिन तपाईकंा
इस्राएलका मािनसले-प्रत्येक व्यिक्तले आफ्नो कष्ट अिन पीढा जानेर-
अिन यिद त्यस व्यिक्तले आफ्नो हात अिन पाखरुा यो मिन्दरलाई हेदैर्
फैलाउला। 30 त्यसबेला स्वगर्बाट सुिनिदनुहोस्। स्वगर् त्यो स्थान हो
जहाँ तपाई ंबस्नु हुन्छ। सुन्नुहोस् अिन क्षमा प्रदान गिरिदनुहोस्। प्रत्येक
व्यिक्तलाई त्यही िदनुहोस् जो उसले पाउनु पछर् , िकनभने तपाईलें जान्नु
हुन्छ प्रत्येक व्यिक्तको हृदयमा के छ। तपाई ंमात्र जान्नु हुन्छ एक
व्यिक्तको हृदयमा के छ। 31 तब मािनसहरू डराउने छन् अिन तपाईलें
हाम्रा पुखार्हरूलाई िदनु भएको देशमा बसुन्जेल तपाईकंो आज्ञा पालन
गनेर् छन्।
32 “कोही यस्तो परदेशी हुन सक्छ जो तपाईकंा इस्राएलका मािनसहरू
मध्ये एक होइन, तर जो अित टाढा भूिमबाट यहाँ आएका छन्। उसले
तपाईकंो महान नाउँ, तपाईकंो िवशाल शिक्तले तपाईलें मािनसहरूलाई
बचाउँन सक्नु हुन्छ भिन सुने र आएको हुनसक्छ जब आउँछन् अिन यो
मिन्दरलाई हेररे प्राथर्ना गछर्न्। 33 तब स्वगर्मा जहाँ तपाई ंबस्नु हुन्छ,
परदेशीको कुरा सुिनिदनुहोस् अिन उसको प्राथर्नाको उत्तर िदनुहोस्।
तब पृथ्वीका सब ैमािनसहरूले तपाईकंो नाउँ जान्ने छन्। इस्राएली
मािनसहरूले तपाईकंो सम्मान गर ेझैं तपाईकंो सम्मान गनेर् छन्।
पृथ्वीका सब ैमािनसहरूले जान्नेछन् िक जुन मिन्दर मलेै बनाएँ त्यो
तपाईकंो नाउँद्वारा िचिनन्छ।
34 “तपाईलें तपाईकंा मािनसहरूलाई ितनीहरूका शत्रुहरूिसत लड्नका
िनिम्त कुन ैस्थानमा पठाउनु हुनेछ। ितनीहरूले तपाईलें छान्नु भएको यो
शहर ितर अिन मलेै तपाईकंो नाउँमा िनमार्ण गरकेो यो मिन्दर ितर हेररे
तपाईकंो प्राथर्ना गनेर्छन्। 35 कृपा पूवर्क स्वगर्मा ितनीहरूको प्राथर्ना
सुिनिदनुहोस्। ितनीहरूलाई सुिनिदनुहोस् जब ितनीहरू सहायताका
िनिम्त याचना गछर्न्। अिन ितनीहरूलाई सहायता गिरिदनुहोस्।
36 “मािनसहरूले तपाईकंो िवरूद्ध पाप गनेर् छन् पाप नगनेर् मािनस कोही
छैनन्। अिन तपाई ंितनीहरू प्रित क्रोिधत बन्नुहुन्छ। तपाईलें कुनै
शत्रुद्वारा ितनीहरूलाई परास्त गिर िदनु हुनेछ, र कब्जामा पनर् िदनुहुनेछ
अिन अित टाढ वा निजकको देशमा जान वाध्य तुल्याउनु हुनेछ। 37 तर
त्यसबेला ितनीहरूले आफ्ना िवचार बदल्ने छन् अिन तपाई ंिसत याचना
गनेर्छन् जब ितनीहरू त्यस देशमा रहेका हुन्छन् जहाँ ितनीहरू कैदी
छन्। ितनीहरूले भन्ने छन्, ‘हामीले पाप गरकेा छौं। हामीले गल्ती गरकेा
छौं अिन हामीले दषु्टता पूवर्क काम गरकेा छौं।’ 38 अिन ितनीहरू तपाई ं
कहाँ त्यस देशबाट आफ्ना पूणर् हृदय र मन सिहत फिर्क आउने छन्।
अिन ितनीहरूले ितनीहरूको देश, तपाईलें ितनीहरूका पुखार्हरूलाई
िदनु भएको देशितर अिन तपाईलें छान्नु भएको शहरितर हेररे प्राथर्ना गनेर्
छन्। अिन ितनीहरूले मलेै तपाईकंो नाउँमा िनमार्ण गरकेो मिन्दर ितर
फकेर् र प्राथर्ना गनेर्छन्। 39 जब यसो हुन्छ स्वगर्बाट सुिन िदनुहोस्। स्वगर्
तपाईकंो बास स्थान हो। ितनीहरूको प्राथर्ना स्वीकार गिर िदनुहोस् जब
ितनीहरू सहायताका िनिम्त याचना गछर्न्। अिन ितनीहरूलाई सहायता
गिरिदनुहोस्। तपाईकंा मािनसहरूलाई क्षमा गिर िदनुहोस्। जसले
तपाईकंो िवरूद्ध पाप गरकेा छन्। 40 अब, मेरा परमेश्वर, म तपाईसँंग
याचना गछुर् , तपाईकंो आँखा अिन तपाईकंो कान खोली िदनुहोस्।
हामीले यस स्थानमा गरकेा प्राथर्नाहरू सुिनिदनुहोस् अिन त्यस प्रित
ध्यान िदनुहोस्।

41 “अब, हे परमप्रभु परमेश्वर, उठ्नु होस्, अिन तपाईकंो िवशेष
स्थानमा,
करारको सन्दकूमा आउनु होस् जसले तपाईकंो पराक्रम प्रदर्िशत गछर् ।
तपाईकंा पूजाहारीहरूले मुिक्त धारण गनर् सकून्।
तपाईकंा साँच्चा अनुयायीहरू यी असल कुराहरूमा खशुी होऊन्।

42 हे परमप्रभु परमेश्वर, अिभषेक भएको तपाईकंा राजालाई स्वीकार
गनर् ुहोस्।
तपाईकंो अचूक प्रेमले सेवक दाऊदलाई सम्झना गनर् ुहोस्।”

2 इितहास 6:14 293 2 इितहास 6:42
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जब सुलेमानले प्राथर्ना पूणर् गर ेतब आकाशबाट आगो झयोर्
अिन होमबिल र बिलदानहरूलाई जलाइ िदयो। परमप्रभुको
मिहमाले मिन्दर भिरयो। 2 परमप्रभुको मिहमाले भिरएको

हुनाले पूजाहारीहरू मिन्दर िभत्र पस्न सकेनन्। 3 इस्राएलका समस्त
मािनसहरूले आगोलाई स्वगर्बाट उत्रेको देखे। इस्राएलका मािनसहरूले
मिन्दरमा परमप्रभुको मिहमा पिन देखे। ितनीहरूले आफ्ना अनुहार
आँगनका भँूइ ितर झुकाए। ितनीहरूले परमप्रभुको आराधना गर ेअिन
धन्यवाद ज्ञापन गर।े ितनीहरूले गीत गाए,
“परमप्रभु असल हुनुहुन्छ।
उहाँको करूणा सदा-सवर्दा चिलरहन्छ।”
4 त्यस पिछ राजा सुलेमान अिन इस्राएलका समस्त मािनसहरूले

परमप्रभुको समक्ष बिलदान चढाए। 5 राजा सुलेमानले 22,000
गोरूहरू अिन 1,20,000 भेंडा अपर्ण गर।े राजा र सब ैमािनसहरूले
परमेश्वरको मिन्दरलाई समर्पन गर।े यो परमेश्वरको आराधना गनर्का
िनिम्त मात्र प्रयोग गिरन्थ्यो। 6 पूजाहारीहरू आफ्ना कायर् गनर् तयार
खडा भए। लेवीहरू पिन परमप्रभुको सँगीतका यन्त्रहरू सिहत खडा भए।
ती यन्त्रहरू परमप्रभुको धन्यवाद चढाउनका िनिम्त राजा दाऊदले
बनाएका िथए। पूजाहारी अिन लेवीहरूले गाउँद ैपरमप्रभुको स्तुित गरे
िकनभने उहाँको प्रेम सदा सवर्दा चिलरहन्छ। लेवीहरू देिख अकोर् ितर
पूजाहारीहरू उिंभद ैितनीहरूले आफ्ना तुरही बजाए। अिन इस्राएलका
सब ैमािनसहरू उिभएका िथए।

7 सुलेमानले आँगनको मध्य भाग पिवत्र बनाए। त्यो आँगन
परमप्रभुको मिन्दरको सामुन्ने िथयो। त्यो त्यही स्थान हो जहाँ सुलेमानले
होमबिल अिन मेल बिलको बोसो अपर्ण गर।े सुलेमानले आँगनको मध्य
अशं प्रयोग गर ेिकनभने ितनले िनमार्ण गरकेो काँसाको वेदीमा सबै
होमबिल, अन्नबिल अिन बोसोहरू अँटाउन सकेन। त्यस्ता भेटीहरू
अनेक िथए।

8 सुलेमान अिन इस्राएलका समस्त मािनसहरूले सात िदन सम्म
भोज उत्सब मनाए। सुलेमानका साथ िवशाल जन समूह िथए। ती
मािनसहरू लीवो-हमातको शहर देिख फैलीएर िमश्रदेशको
खोल्चासम्मका के्षत्रबाट आएका िथए। 9 आठौं िदनमा ितनीहरूले एक
पिवत्र सभा राखे िकनभने ितनीहरूले सातिदन सम्म भोज उत्सव
मनाएका िथए। ितनीहरूले वेदीलाई समर्पण अिन यसको समपर्णको
उत्सव अझ सात िदनसम्म मनाए। 10 सातौं महीनाको तेईसौं िदनमा
सुलेमानले मािनसहरूलाई घर फकार्इ पठाए। मािनसहरू अत्यन्त ैहिर्षत
िथए अिन ितनीहरूको हृदय आनन्दले पिरपूणर् िथयो, िकनभने परमप्रभु
दाऊद प्रित, सुलेमान प्रित अिन आफ्ना इस्राएली मािनसहरू प्रित
अत्यन्त असल हुनुहुन्थ्यो।

परमप्रभुपरमप्रभ ुसुलसुलेेमानमान कहाँकहा ँआउनुआउन ुहहुुन्छन्छ
11 सुलेमानले परमप्रभुको मिन्दर अिन राज-महलको िनमार्ण कायर्

पुरा गर।े सुलेमानले परमप्रभुको मिन्दर अिन आफ्नो महलको िनमार्ण
कायर् पूणर् गनर्का िनिम्त जे जित योजना बनाएका िथए त्यसमा ितनलाई
सफलता प्राप्त भयो। 12 तब परमप्रभु राती सुलेमान कहाँ आउनु भयो।
परमप्रभुले ितनलाई भन्नुभयो,
“सुलेमान, मलेै तेरो प्राथर्ना सुनेको छु, अिन मलेै यो स्थानलाई आफ्नै
िनिम्त बिल-गृहको रूपमा चुनेकोछु। 13 जब म आकाशलाई बन्द गछुर्
तब बषार् हँुदनै वा म सलहलाई देशको ध्वंश गनेर् आदेश िदन्छु वा म मेरा
मािनसहरू कहाँ महामारी पठाउँछु। 14 अिन यिद मेरो मािनसहरू,
जसलाई मेरो नाउँद्वारा पुकािरन्छ, ितनीहरू आफै िवनम्र भई प्राथर्ना
गछर्न्, र यिद ितनीहरूले मलाई खोज्छन् अिन आफ्ना नराम्रा बाटोबाट
ितनीहरू हट्छन् भने, तब म स्वगर्बाट ितनीहरूलाई सुन्नेछु। अिन म
ितनीहरूको पापलाई क्षमा गिरिदने छु अिन ितनीहरूको भूिमलाई िनको
पारी िदनेछु। 15 अब, मेरा आँखा खलु्लाछन् अिन मेरा कानले यस
स्थानमा गिरएका प्राथर्नाहरू प्रित ध्यान िदने छन्। 16 मलेै यो मिन्दर
चुनेकोछु मलेै यसलाई पिवत्र तुल्याएको छु जसद्वारा मेरो नाउँ सदा-
सवर्दा यहाँ रिहरहनेछ। हो, मेरा आँखा अिन हृदय सदवै यहाँ यो

मिन्दरमा रहनेछ। 17 अब सुलेमान, यिद तँ मेरो सामुन्ने तेरो िपता दाऊद
बसे जस्त ैबिसस् भने अिन मलेै िदएका सब ैआदेशहरू तैंले पालन गिरस्
भने, यिद तैंले मेरा व्यवस्था अिन िनयमहरूको पालन गिरस् भने। 18

तब म तँलाई एक शिक्तशाली राजा बनाउँने छु अिन तेरो राज्य महान
बन्नेछ। मलेै तेरा िपतासँग गरकेो करार त्यही हो। मलेै त्यसलाई भने थें,
‘दाऊद, तैंले आफ्नो पिरवारमा एक यस्तो व्यिक्त सदवै पाउने छस् जो
इस्राएलमा राजा हुनेछ।’
19 “तर, यिद तैंले मलेै गरकेा मेरा व्यवस्था अिन आदेशहरू पालन
गदैर्नस् भने यिद तैंले अन्य देवताहरूको पूजा गछर्स् अिन ितनीहरूको
सेवा गछर्स् भने। 20 तब म इस्राएलका मािनसहरूलाई मलेै
ितमीहरूलाई िदएको देशबाट बािहर िनकाल्ने छु। अिन म यो मिन्दरलाई
त्याग्ने छु जसलाई मलेै आफ्ना नाउँका िनिम्त पिवत्र तुल्याएको छु। म यो
मिन्दरलाई केही यस्तो बनाउने छु जसमा िक सब ैराष्ट्रहरूले यसको
बारमेा नराम्रा कुरा गनेर् छन्। 21 प्रत्येक व्यिक्त, जो यो मिन्दर भएर पार
हुन्छ जो यित उच्च रूपले सम्मािनत िथयो, आश्चयर्मा पनेर् छ। ितनीहरूले
भन्ने छन्, ‘परमप्रभुले यो देश अिन यो मिन्दर मािथ िकन यस्तो भयानक
कुरो गनर् ु भयो?’ 22 त्यस बेला मािनसहरूले उत्तर िदने छन्, ‘िकनभने
इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभु परमेश्वर ितनीहरूको िपता-पूखार्हरूका
परमेश्वरलाई त्यागे। उहाँ उही परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले ितनीहरूलाई
िमश्रदेश देिख बािहर ल्याउनमा अगुवाइ गनर् ु भएको िथयो। तर
इस्राएलका मािनसहरूले अन्य देवताहरूलाई स्वीकार गर।े ितनीहरूले
ती अन्य देवताहरूको पूजा अिन सेवा गर।े त्यही कारण हो िक
परमप्रभुले इस्राएली मािनसहरूमािथ यी सब ैभयानक कुराहरू घट्न
िदनु भयो।’”

सुलसुलेेमानलमानलेे िनमार्णिनमार्ण गरगरेकेाका शहरहरूशहरहरू

परमप्रभुको मिन्दर अिन आफ्नो भवन िनमार्ण गनर्का िनिम्त
सुलेमानलाई बीस बषर् लाग्यो। 2 त्यसपिछ सुलेमानले फेिर ती
शहरहरू बनाए जो हूरामले ितनलाई िदएका िथए। अिन

सुलेमानले इस्राएलका केही मािनसहरूलाई ती शहरूहरूमा बस्ने
अनुमित िदए। 3 त्यस पिछ सुलेमान सोबाको हमातमा गए अिन
त्यसलाई कब्जा गर।े 4 सुलेमानेले मरुभूिममा तदमोर शहर िनमार्ण गर।े
ितनले चीज-बीजहरू सँग्रह गनर्का िनिम्त हमातमा सब ैशहरहरू िनमार्ण
गर।े 5 सुलेमानले उच्च बेतहोरोन अिन िनम्न बेत होरोन शहरहरूलाई
फेिर िनमार्ण गर।े ितनले ती शहरहरूलाई बिलया िकल्ला बनाए। ती
शहरहरूका बिलया पखार्ल, फाटक, अिन फाटकमा बारहरू िथए। 6

सुलेमानले वालात शहर अिन अन्य सब ैशहरहरू फेिर िनमार्ण गर ेजहाँ
ितनले धेर ैचीज बीजहरू सँग्रह गरकेा िथए। ितनले सब ैशहरहरू िनमार्ण
गर ेजहाँ रथहरू रािखएका िथए अिन सब ैशहरहरू जहाँ घोड-सवारहरू
बस्थे। सुलेमानले जे चाहे यरूशलेममा त्यही िनमार्ण गर ेउसले
यरूशलेम, लबानोन अिन ती सब ैके्षत्रहरूमा जहाँ ितनीले शासन गथेर्।

7 त्यहाँ धेर ैसंख्यामा िवदेशीहरू बाँकीरहेका िथए, जहाँ इस्राएलका
मािनसहरू बस्थे। ितनीहरू िहत्ती, एमोरी, पिरज्जी, िहव्वी अिन यबूसीहरू
िथए। सुलेमानले ितनीहरूलाई सब ैदास-कमीर्हरू बन्न बाध्य तुल्याए। यो
आजसम्म चिलरहेको छ। ती मािनसहरू इस्राएलका मािनसहरूबाट
िथएनन्। ती मािनसहरू ितनीहरूका सन्तान िथए, जो देशमा बाँकी
रहेकाहरू िथए। अिन त्यस बेलासम्म इस्राएलका मािनसहरूद्वारा नष्ट
गिरएका िथएनन्। 9 सुलेमानले इस्राएलका कुन ैपिन मािनसहरूलाई
दास र कमीर् हुन कर गरनेन्। इस्राएलका मािनसहरू सुलेमानका लडाकू
िथए। ितनीहरू सुलेमानका सिैनक अिधकारीहरू र सेनापित िथए।
ितनीहरू सुलेमानका रथहरूका सेनापित िथए अिन सुलेमानका
सारिथहरूका सेनापित िथए। 10 अिन इस्राएलका केही मािनसहरू
सुलेमानका महत्वपूणर् अिधकारीहरूका प्रमुखहरू िथए। मािनसहरूको
िनरीक्षण गनेर्हरू यस्ता 250 जना प्रमुखहरू िथए।

11 सुलेमानले दाऊद शहर देखी िफरऊनकी छोरीलाई उसको िनिम्त
िनमार्ण गिरएको घरमा ल्याए। सुलेमानले भने, “मेरी पत्नी राजा
दाऊदको भवनमा रहनु हँुदनै िकनभने ती स्थानहरू जहाँ परमप्रभुको
सन्दकू रहेकाछन् पिवत्र स्थानहरू हुन्।”

2 इितहास 7:2 294 2 इितहास 8:11
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12 तब सुलेमानले परमप्रभुको वेदीमा परमप्रभुलाई होमबिल अपर्ण गरे
सुलेमानले त्यो वेदी मिन्दरको दलानको सामुन्ने िनमार्ण गरकेा िथए। 13

सुलेमानले हरके िदन मोशाले िदएको व्यवस्था अनुसार बिलहरू अपर्ण
गर।े बिलहरू िवश्रामको िदन, औसंीको िदनको चाड अिन तीन वािर्षक
िवदाका िदन अपर्ण गनर् ु पनेर् िथयो। तीन बािर्षक िवदाहरू अखमीरी
रोटीको चाड, साप्तािहक चाड अिन झुप्रो-बासको चाडहरू िथए। 14

सुलेमानले आफ्ना िपता दाऊदका िनदेर्शनहरूको पालन गर।े सुलेमानले
ितनीहरूको सेवाका िनिम्त पूजाहारीहरूका दल चुने। सुलेमानले
लेवीहरूलाई पिन ितनीहरूका कत्तर्व्यका िनिम्त चुने। लेवीहरूले स्तुित
गनर्मा अगुवाइ गनर् ु अिन पूजाहारीहरूलाई मिन्दरको सेवामा िदन िदनै
गिरनु पनेर् कायर्मा सहायता िदनु िथयो। अिन सुलेमानले प्रत्येक द्वारमा
सेवा गनर्का िनिम्त द्वारपालहरू ितनीहरूका समूह अनुसार चुने। यो
तिरकाको िनदोर्श परमेश्वरका व्यिक्त दाऊदले िदएका िथए। 15

इस्राएलका मािनसहरूले पूजाहारी अिन लेवीहरू प्रित सुलेमानले िदएको
कुन ैपिन िनदेर्शनहरू पिरवतर्न गरनेन्, अवज्ञा पिन गरनेन्। ितनीहरूले
कुन ैपिन िनदेर्शनहरू यहाँसम्म िक ितनीहरूले मूल्यावान चीजहरू राख्नु
पनेर् तिरका समेत केही पिरवत्तर्न गरनेन्।

16 सुलेमानका सब ैकायर्हरू पूरा भए। परमप्रभुको मिन्दरको कायर्
शुरू भएदेिख समाप्त नभए सम्मको योजना ठीक बनेको िथयो। यसरी
परमप्रभुको मिन्दरको िनमार्ण कायर् समाप्त भयो।

17 त्यस पिछ सुलेमान एसोन-गेबेर अिन एलोत शहरहरूमा गए। ती
शहरहरू एदोम देशको लाल समुद्र निजक िथए। 18 हूरामले
सुलेमानलाई जहाजहरू पठाए। हूरामका आफ्न ैमािनसहरूले जहाज
चलाए। हूरामका मािनसहरू समुद्रमा जहाज चलाउन िसपालु िथए।
हूरामका मािनसहरू सुलेमानका सेवकहरूिसत ओपीरमा गए अिन चार
सय पचास तोडा सुन िलएर सुलेमान कहाँ फकीर् आए।

शबाकीशबाकी रानीलरानीलेे सुलसुलेेमानलाईमानलाई भभेेिट्छन्िट्छन्

शबाकी रानीले सुलेमानको िकिर्तको िवषयमा सुिनन्। ितनी
सुलेमानलाई किठन प्रश्नहरू द्वार परीक्षा गनर् यरूशलेम आइन्।
शबाकी रानीका साथ एक िवशाल समूह िथयो। ितनीिसत

ऊँटहरू िथए जसले मसला, प्रचुरमात्रामा सुन अिन बहुमूल्य रत्नहरू
बोकेका िथए। ितनी सुलेमान कहाँ आइन् र ितनीिसत कुरा-कानी गिरन्।
ितनीिसत सुलेमानलाई सोध्ने अनेक प्रश्नहरू िथए। 2 सुलेमानले
ितनका सब ैप्रश्नहरूका उत्तर िदए। सुलेमानका िनिम्त व्याख्या गनर् वा
उत्तर िदन किठन पनेर् कुन ैकुरा िथएन। 3 शबाकी रानीले सुलेमानको
ज्ञान अिन ितनले िनमार्ण गरकेा भवन देिखन्। 4 ितनले सुलेमानको
मेचमा भोजन र ितनका अनेकौं महत्हपूणर् अिधकारीहरू देिखन्। ितनले
ितनका सेवकहरूले काम गरकेो बस्त्र पिहरकेो तिरका देिखन्। ितनले
सुलेमानका दाखरस तयार गनेर् सेवकहरू अिन ितनीहरूले पिहरकेा
बस्त्रहरू देिखन्। ितनले परमप्रभुको मिन्दरमा सुलेमानले होमबिल अपर्ण
गरकेा देिखन्। जव शबाकी रानीले यी सब ैकुराहरू देिखन् तब ितनी
आश्चयर् भइन्।

5 तब ितनले राजा सुलेमानलाई भिनन्, “मलेै मेरो देशमा तपाईकंो
महान कायर्हरू अिन बुिद्धको िवषयमा सुनेका कथाहरू सत्य रहेछन्। 6

म यहाँ आएर आफ्न ैआँखाले नदेखनु्जेल मलेै ती कथाहरूमा िवश्वास
गरकेी िथइन। अहो, मलाई तपाईकंो महान बुिद्धको आधा मात्र पिन
भिनएको छैन रहेछ। तपाई ंमलेै सुनेका कथाहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ।
7 तपाईकंा पत्नीहरू अिन अिधकारीहरू अित भाग्यमानी रहेछन्।
तपाईकंा ज्ञानका कुराहरू ितनीहरूले तपाईकंो सेवा गदैर् सुन्न सक्ने छन्।
8 परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको प्रशसंा होस्। उहाँ तपाईिंसत प्रसन्न
हुनुहुन्छ अिन परमप्रभु तपाईकंा परमेश्वरका िनिम्त शासन गनर् तपाईलंाई
उहाँको िंसहासनमािथ राख्नु भएको छ। परमेश्वरले इस्राएललाई प्रेम गनर् ु
हुन्छ। इस्राएललाई सदा-सवर्दा सहयोग प्रदान गनर् ु हुन्छ। यसकारण
उहाँले तपाईलंाई इस्राएलमािथ न्याय र धामीर्कता पालन गनेर् राजा
बनाउनु भयो।”

9 तब, शबाकी रानीले सुलेमानलाई एक सय बीस तोडा सुन, प्रचुर
मात्रामा मसला, अिन बहुमूल्य रत्नहरू िदइन्। शबाकी रानीले जस्तै
उत्तम मसलाहरू कसलेै सुलेमानलाई िदएका िथएनन्।

10 हूरामका सेवकहरू अिन सुलेमानका सेवकहरूले ओपीरबाट सुन
ल्याए। ितनीहरूले चन्दनका काठ अिन बहुमूल्य पत्थरहरू पिन ल्याए।
11 राजा सुलेमानले चन्दनका काठ परमप्रभुको मिन्दरको िनिम्त िंसडी
र राज भवन िनमार्ण गनर्मा प्रयोग गर।े सुलेमानले चन्दनका काठ
गायकहरूका िनिम्त बीणा र सारङ्गीहरू बनाउनमा पिन प्रयोग गर।े यहूदा
देशमा चन्दनका काठद्वारा बनाइएका ती बस्तुहरू जस्ता सुन्दर बस्तुहरू
कसलेै किहले देखेका िथएनन्।

12 राजा सुलेमानले शबाकी रानीलाई ितनले चाहेका अिन याचना
गरकेा सब ैचीजहरू िदए। ितनले शबाकी रानीले आफूलाई िदएको भन्दा
अिधक िदए। त्यस पिछ शबाकी रानी र ितनका सेवकहरू िवदा भए
आफ्न ैदेशमा फकीर् गए।

सुलसुलेेमानकोमानको अपारअपार सम्पित्तसम्पित्त

13 सुलेमानले एक बषर्मा जित सुन प्राप्त गर ेत्यसको तौल 666 तोडा
िथयो। 14 घुमन्ते पकैारीहरू अिन व्यापारीहरूले सुलेमान कहाँ अझ
अिधक सुन ल्याए। अरबका सब ैराजाहरू अिन देशका शासकहरूले
पिन सुलेमान कहाँ सुन अिन चाँदी ल्याए।

15 राजा सुलेमानले िपटेका सुनको 200 वटा ठूल-ठूला ढालहरू
बनाए। प्रत्येक ढाल बनाउनका िनिम्त प्रायः 600 शेकेल िपटेको सुन
प्रयोग गिरयो। 16 सुलेमानले िपटेको सुनको 300 वटा सा-साना
ढालहरू पिन बनाए। प्रत्येक ढाल बनाउनका िनिम्त प्रायः 300 शेकेल
सुन प्रयोग गिरयो। सुलेमानले सुनका ढालहरू लबानोनको बन-महलमा
राखे।

17 राजा सुलेमानले िवशाल िंसहासन िनमार्ण गनर् हात्तीको दाँत प्रयोग
गर।े ितनले िंसहासनलाई शुद्ध सुनद्वारा मोहोर।े 18 िंसहासनमा छःवटा
िंसढीहरू िथए। अिन त्यसको एक पाउ-दान िथयो जो सुनले बिनएको
िथयो। िंसहासनको आसनका दवु ैितर पाखरुा अडयाउने बाहुहरू िथए।
प्रत्येक बाहुको छेउमा िंसहका मूिर्त उिभएका िथए। 19 छःवटा िंसडीमा
बाह्रवटा िंसहका मूिर्तहरू उिभएका िथए। प्रत्येक िंसडीको प्रत्येक छेउमा
एउटा िंसह िथयो। यस प्रकारले बनाएको िंसहासन जस्तो अन्य कुनै
राज्यमा िथएन।

20 राजा सुलेमानका िपउने सब ैप्यालाहरू सुनद्वारा बिनएका िथए।
लबानोनको बन-महलका सब ैघरलेु चीज-बीजहरू शुद्ध सुनले बिनएका
िथए। सुलेमानको समयमा यित िवघ्न सम्पित्त िथयो िक चाँदीलाई त्यित
मूल्यवान ठािंनदनै िथयो।

21 िकनभने राजा सुलेमानका जहाजहरू िथए जो हूरामका
मािनसहरूले तशीर्श ितर चलाएर लान्थे। अिन प्रत्येक तीन-तीन बषर्मा
सुन, चाँदी हस्ती-हाड अिन ढेंडु र बाँदरहरू लािदएर तशीर्शबाट
फिर्कन्थे।

22 राजा सुलेमान धन सम्पित्त र बुिद्धमा संसारका अन्यक कुन ैपिन
राजा भन्दा महान भए। 23 संसारका सब ैअन्य राजाहरू सुलेमान कहाँ
ितनका बुिद्धमत्ता पूणर् िनणर्यहरू सुन्नका िनिम्त भेट गनर् आउँथे।
ितनीहरू सुलेमानलाई परमेश्वरले िदनु भएको ज्ञानका कुरा सुन्न आउँथे।
24 हरके साल ती राजाहरूले सुलेमानका िनिम्त भेटी ल्याउँथे।
ितनीहरूले चाँदी अिन सुनले बनेका चीज बीजहरू, बस्त्रहरू,
हितयारहरू, मसालाहरू, घोडाहरू अिन खच्चरहरू ल्याउँथे।

25 सुलेमान िसत 4,000 घोडा अिन रथहरू राख्ने तबेला िथए।
ितनका 12,000 सारिथहरू िथए। सुलेमानले ितनीहरूलाई
यरूशलेममा आफूिसत रथका िनिम्त िवशेष शहरहरूमा राखे। 26

सुलेमान यूफे्रिटस नदी देिख पिलश्ती मािनसहरूको देश, अिन
िमश्रदेशको सीमानासम्म फैिलएका के्षत्रका राजाहरूका राजा िथए। 27

राजा सुलेमानिसत यित िवघ्न चाँदी िथयो िक त्यो यरूशलेमका ढुङ्गाहरू
जस्त ैिथयो। अिन ितनी िसत यित धेर ैदेवदारका काठहरू िथए िक त्यो
पावर्त्य देशहरूका अन्जीरका रूखहरू जस्त ैसाधरण िथए। 28

मािनसहरूले िमश्रदेशबाट अिन अन्य सब ैदेशहरूबाट सुलेमान कहाँ
घोडाहरू ल्याउँथे।

2 इितहास 8:12 295 2 इितहास 9:28
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सुलसुलेेमानकोमानको मृत्यमृत्युु

29 सुलेमानद्वारा अन्य कुराहरू शुरू देिख अन्तसम्म गिरएका,
अगमवक्ता नातानका लेखहरूमा, शीलोका अिहयाहका अगमवाणी अिन
दशीर् इद्दोका दशर्नमा लेिखएका छन्। इद्दोका दशर्नहरू नबातका छोरा
यारोबामको बारमेा िथए। 30 सुलेमान चालीस बषर्सम्म यरूशलेममा
सम्पूणर् इस्राएलका राजा िथए। 31 त्यसपिछ सुलेमानले आफ्ना
पुखार्हरूिसत िवश्राम िलए। मािनसहरूले ितनलाई ितनका िपता
दाऊदको शहरमा गािडिदए। सुलेमानका छोरा रहबाम सुलेमानको
स्थानमा नयाँ राजा भए।

रहबामलरहबामलेे मूखमूखर्र्ताता पूणपूणर्र् कामकाम गछगछर्र्नन््

रहबाम शेकेम शहरमा गए िकनभने इस्राएलका सबै
मािनसहरू ितनलाई राजा बनाउन त्यहाँ गएका िथए। 2

यारोबाम िमश्रदेशमा िथए िकनभने ितनी राजा सुलेमान देिख
भागेका िथए। यारोबाम नबातका छोरा िथए।
रहबाम नयाँ राजा हँुदछैन् भन्ने कुरा यारोबामले सुने। यसथर् यारोबाम

िमश्रदेशबाट फकेर् र आए। 3 इस्राएलका मािनसहरूले यारोबामलाई
ितनीहरूिसत आउनु भनी बोलाए। त्यस पिछ यारोबाम इस्राएलका सबै
मािनसहरू अिन रहबाम कहाँ गए। ितनीहरूले ितनलाई भने, “रहबाम, 4

तपाईकंा िपताले हाम्रो जीवन कष्टमय बनाए। यो गह्रौ भारी बोकेको जस्तै
छ। त्यो भारलाई हल्का बनाइ िदनुहोस् तब हामी तपाईकंो सेवा गनेर्
छौं।”

5 रहबामले ितनीहरूलाई भने, “मकहाँ तीन िदन पिछ फकेर् र आऊ।”
यसथर् मािनसहरू फिर्कए।

6 तब राजा रहबामले अग्रज मािनसहरूिसत कुरा-कानी गर ेजसले
पहीला ितनका िपता सुलेमानका सेवा गरकेा िथए। रहबामले
ितनीहरूलाई भने, “ती मािनसहरूलाई के भन्ने सल्लाह तपाईहंरू मलाई
िदनुहुन्छ?”

7 ती अग्रजहरूले रहबामलाई भने, “यिद तपाई ंती मािनसहरू प्रित
दयालु हुनुभयो अिन ितनीहरूलाई खशुी पानर् ुभयो अिन ितनीहरूलाई
राम्रो कुरा भन्नुभयो भने ितनीहरूले सदा सवर्दा तपाईकंो सेवा गनेर्छन्।”

8 तर, रहबामले ती अग्रजहरूले ितनलाई िदएका सल्लाह स्वीकार
गरनेन्। रहबामले ती यवुकहरूिसत कुरा-कानी गर ेजो ितनी साथ बढेका
िथए अिन ितनको सेवा गदैर् िथए। 9 रहबामले ितनीहरूलाई भने,
“ितमीहरू मलाई के सल्लाह िदन्छौ? ती मािनसहरूलाई हामीले कस्तो
उत्तर िदनु पनेर्? ितनीहरूले मलाई ितनीहरूको काम सिजलो बनाइ िदनु
भने अिन ितनीहरू चाहन्छन् िक मेरा िपताले ितनीहरू मािथ लदाएको
भार मलेै कम गिरिदनु भनी।”

10 तब, ती यवुाहरू जो रहबामिसत ैबढेका िथए, “ितनीहरूले
ितनलाई भने, जुन मािनसहरूले तपाई ंिसत कुरा गर ेितनीहरूलाई
तपाईलें यसो भन्नु पछर् । ती मािनसहरूले तपाईलंाई भने, ‘तपाईकंा
िपताले हाम्रो िनिम्त जीवन किठन बनाउनु भयो। त्यो गह्रौ भार बोकेको
जस्त ैिथयो। तर हामी तपाईलें त्यो भारलाई हल्का पािरिदनु होस् भनी
चाहन्छौं।’ तर रहबाम, तपाईलें यो कुरा ती मािनसहरूलाई भन्नुपछर् ः
ितनीहरूलाई भन्नुहोस्। ‘मेरो कान्छी औलंा मेरा िपताको कम्मर भन्दा
मोटो हुनेछ। 11 मेरा िपताले भारी बोझ ितमीहरूलाई लदाउनु भयो। तर
म त्यो बोझालाई अझ भारी बनाइिदने छु। मेरा िपताले ितमीहरूलाई
चाबुकले दण्ड िदनु भयो। तर म ितमीहरूलाई धातुका तीखो टुप्पा भएका
चाबुकले दण्ड िदने छु।’”

12 तीन िदन पिछ यारोबाम अिन सब ैमािनसहरू रहबाम कहाँ आए।
रहबामले ितनीहरूलाई गनर् ु भनेका कुरा त्यही हो, जब ितनले भने, “म
कहाँ तीन िदन पिछ फकेर् र आऊ।”

13 तब राजा रहबामले ितनीहरूिसत नीच तिरकाले कुरा गर।े राजा
रहबामले अग्रजहरूका सल्लाह स्वीकार गरनेन्। 14 राजा रहबामले ती
मािनसहरूिसत यवुाहरूले िदएको सल्लाह अनुसार कुरा गर।े ितनले भने,
“मेरा िपताले ितमीहरूको बोझ भारी बनाउनु भएको िथयो, तर म
त्यसलाई अझ भारी बनाउने छु। मेरा िपताले ितमीहरूलाई कोरार्द्वारा
दण्ड िदनु भएको िथयो। तर म ितमीहरूलाई धातुका तीखा टुप्पा भएको

कोरार्द्वारा दण्ड िदने छु।” 15 यसरी राजा रहबामले मािनसहरूका कुरा
सुनेनन्। िकनभने यो कुराहरूको पिरवतर्न परमेश्वरबाट आएको िथयो।
परमेश्वरले यस्तो हुन िदनुभयो। यो यस्तो भयो जसमा िक परमप्रभुले
उहाँको वचनलाई सत्य सािवत गनर् सकून् जो उहाँले अिहयाहद्वारा
यारोबामलाई भन्नु भएको िथयो। अिहयाह शीलोका िथए अिन यारोबाम
नबातका छोरा िथए।

16 इस्राएलका मािनसहरूले देखे राजा रहबामले ितनीहरूका कुरा
सुनेनन्। तब ितनीहरूले राजालाई भने, “के हामी दाऊदका पिरवारका
अशं हौं? अँहँ। हामीले ियशकैा कुन ैभूिम पाउने छौं? अँहँ। यसथर्
इस्राएलीहरू हो, हामी हाम्रा आफ्न ैघर जाऔ।ं दाऊदका छोराले ितनका
आफ्न ैमािनसहरू मािथ शासन गरोस्।” तब इस्राएलका सब ैमािनसहरू
आफ्ना घरितर गए। 17 तर इस्राएलमा केही यस्ता मािनसहरू िथए, जो
यहूदाका शहरहरूमा बस्थे। अिन रहबाम ती मािनसहरूका राजा िथए।

18 हदोराम काम गनर् कर लगाइएका मािनसहरूको िजम्मामा िथयो।
रहबाले ितनलाई इस्राएलका मािनसहरू कहाँ पठाए। तर इस्राएलका
मािनसहरूले हदोरामलाई ढुङ्गाले हानेर मािरिदए। तब रहबाम दगुररे
आफ्ना रथमा उिफ्रएर चढे अिन भागे। ितनी भागेर यरूशलेम गए। 19

त्यस समयदेिख अिहलेसम्म इस्राएल दाऊदका पिरवारको िवरूद्धमा
छन्।

जब रहबाम यरूशलेम आए, ितनले 1,80,000 सवोर्त्तम
सिैनकहरू भेला गर ेितनले ती सिैनकहरू यहूदा अिन
िबन्यामीनका कुल समूहबाट भेला गर।े उसले राज्यलाई

आफ्नो िनिम्त फकार्एर ल्याउन र ितनीहरूलाई इस्राएलको िवरूद्ध यदु्ध
गनर् भेला गर।े 2 तर परमप्रभुबाट शमायाह कहाँ संन्देश आयो। शमायाह
परमेश्वरका मािनस िथए। परमप्रभुले भन्नुभयो, 3 “शमायाह, सुलेमानका
छोरा रहबाम अिन यहूदाका राजािसत कुरा गर। यहूदा िबन्यामीनमा बस्ने
सब ैइस्राएली मािनसहरूिसत कुरा-कानी गर। ितनीहरूलाई भनः 4

परमप्रभु यसो भन्नु हुन्छः ‘ितमीहरू आफ्ना भाइहरूिसत लड्नु हँुदनै।
हरके व्यिक्त घर फकीर् जाओस्। मलेै न ैयसो हुन िदएको हँु।’” यसथर्
रहबाम अिन ितनका सेनाले परमप्रभुको संन्देश मानेर फिर्कए।
ितनीहरूले यारोबाम मािथ आक्रमण गरनेन्।

रहबामलरहबामलेे यहयहूूदालाईदालाई शिक्तशालीशिक्तशाली बनाउबनाउँँछछ

5 रहबाम यरूशलेममा बस्थे। ितनले आक्रमणको िवरूद्ध रक्षा गनर्का
िनिम्त यहूदामा मजबूत शहरहरू बसाले। 6 ितनले बेतलेहेम, एताम,
तको, 7 बेतसर, सोको, अदलु्लाम, 8 गात, मरशेा, जीप, 9 अदोरमे,
लाकीश, अजेका, 10 सोरा, अय्यालोन अिन हेब्रोन शहरहरूको मरम्मत
गर।े यहूदा अिन िबन्यामीनका यी शहरहरूलाई मजबूत तुल्याइयो। 11

जब रहबामले ती शहरहरूलाई सुदृढ तुल्याए तब ितनले त्यसमा
सेनापितहरू राखे। ितनले ती शहरहरूमा भोजन, तेल र दाखरसको
आपूिर्तको व्यवस्था पिन गिरिदए। 12 रहबामले हरके शहरमा ढाल र
भालाहरू पिन राखे र शहरहरूलाई अत्यन्त मजबूत तुल्याए। रहबामले
यहूदा अिन िबन्यामीनका मािनसहरू अिन शहरहरू आफ्ना अिधकारमा
राखे।

13 इस्राएल भिरका पूजाहारी अिन लेवीहरू रहबाम िसत सहमत भए
अिन ितनीिसत िमले। 14 लेवीहरूले आफ्ना भूिम र ितनीहरूका आफ्नै
खेतहरू छोडे अिन यहूदा र यरूशलेममा आए। लेवीहरूले यसो गरे
िकनभने यारोबाम अिन ितनका छोराहरूले परमप्रभुको सेवकको रूपमा
ितनीहरूलाई सेवा गनर् िदन अस्वीकार गरकेा िथए।

15 यारोबामले उच्च स्थानहरूमा सेवा गनर्का िनिम्त, जहाँ ितनले
बनाएका बाख्रा अिन बाछाका मूिर्तहरू स्थापना गरकेा िथए, आफ्नै
पूजाहारीहरू छाने। 16 जब लेवीहरूले इस्राएल छाडे तब इस्राएलका
सम्पूणर् पिरवार समूहका ती मािनसहरू, जो इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वर
प्रित िवश्वसनीय िथए, आफ्ना िपता पुखार्हरूका परमप्रभु परमेश्वरलाई
बिल चढाउन यरूशलेम आए। 17 ती मािनसहरूले यहूदा राज्यलाई
शिक्तशाली बनाए। ितनीहरूले सुलेमानका छोरा रहबामलाई तीन
बषर्सम्म सम्मथर्न गर।े ितनीहरूले यसो गर ेिकनभने त्यस समयमा
ितनीहरूले दाऊद अिन सुलेमानको अनुशरण गर।े
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18 रहबामले महलतलाई िववाह गर।े ितनका िपता यरीमोत िथए।
ितनकी आमा अबीहेल िथइन्। यरीमोत दाऊदका छोरा िथए। अबीहेल
एलीआबकी छोरी िथइन्, अिन एलीआब ियशकैा छोरा िथए। 19

महलतबाट रहबामका यी छोराहरू भएः येयूश, शमयार्ह अिन साहम। 20

तब रहबामले माकालाई िववाह गर।े माका अब्शालोमको नाितनी िथइन्।
अिन माकाबाट रहबामका यी छोरा-छोरीहरू भएः अिबयाह, अत्तै, जीजा
अिन शलोमीत। 21 रहबामले माकालाई ितनका अरू सब ैपत्नीहरू र
सेिवकाहरूलाई भन्दा अिधक प्रेम गथेर्। माका अब्शालोमकी नाितनी
िथइन्। रहबामका अठ्ठार जना पत्नीहरू र साठ्ठीजना सेिवकाहरू िथए।
रहबाम अठ्ठाईस जना छोरा अिन साठ्ठी जना छोरीहरूका िपता िथए।

22 रहबामले अिबयाहलाई आफ्ना भाइहरूका प्रमुख छाने। रहबामले
यसो गर ेिकनभने ितनले अिबयाहलाई राजा बनाउने योजना गरकेा िथए।
23 रहबामले बुिद्धमत्ता पूवर्क काम गर ेअिन आफ्ना सब ैछोराहरूलाई
यहूदा अिन िबन्यामीन देश भिरका हरके सुदृढ शहरमा फैलाए। अिन
रहबामले आफ्ना छोराहरूलाई प्रशस्त आपूिर्तको व्यवस्था गिरिदए।
ितनले आफ्ना छोराहरूका िनिम्त पत्नीहरू खोिज िदए।

िमश्रदिमश्रदेेशकाशका राजाराजा शीशकलशीशकलेे यरूशलयरूशलेेममािथममािथ आक्रमणआक्रमण गछगछर्र्नन््

रहबाम एक शिक्तशाली राजा भए। ितनले आफ्नो राज्य
शिक्तशाली तुल्याए। तब रहबाम अिन यहूदाका कुल समूहले
परमप्रभुको व्यवस्था पालन गनर् अस्वीकार गर।े

2 रहबामको राज्यकालको पाँचौं बषर्मा शीशकले यरूशलेम शहर
मािथ आक्रमण गर।े शीशक िमश्रदेशका राजा भए। िकनभने रहबाम अिन
यहूदाका मािनसहरू परमप्रभु प्रित िवश्वसनीय िथएनन्। 3 शीशकिसत
1,200 रथहरू, 60,000 घोड सवारहरू सेना जो कसलेै गन्ती गनर्
नसक्ने िथए। शीशकका िवशाल सेनामा लूबी, सुिक्कया अिन कूशी
सिैनकहरू िथए। 4 शीशकले यहूदाका सुदृढ शहरहरूलाई परास्त गर।े
त्यसपिछ शीशकले आफ्ना सनै्यलाई यरूशलेममा ल्याए।

5 तब शमायाह अगमवक्ता रहबाम अिन यहूदाका प्रमुखहरू कहाँ
आए। यहूदाका ती प्रमुखहरू यरूशलेममा भेला भएका िथए िकनभने
ितनीहरू सब ैशीशकिसत भयभीत िथए। शमायाहले रहबाम अिन
यहूदाका प्रमुखहरूलाई भने, “परमप्रभुले जे भन्नुहुन्छ त्यो यो होः
‘रहमबाम तँ अिन यहूदाका मािनसहरूले मलाई त्यागेका छौ मेरो
व्यवस्था पालन गनर् अस्वीकार गरकेा छौ। यसथर् अब म मेरो सहायता
िबनान ैतँलाई शीशकको सामना गनर् छोड्ने छु।’”

6 तब यहूदाका प्रमुखहरू अिन राजा रहबाम दःुखीत भए अिन
स्वयलंाई नम्र तुल्याए। तब परमप्रभुबाट शमायाह कहाँ संन्देश आयो।

7 परमप्रभुले शमायाहलाई भन्नुभयो, “राजा अिन प्रमुखहरू स्वय ंनम्र
भएका छन्। यसथर् म ितनीहरूलाई नष्ट गनेर् छैन, म ितनीहरूलाई चाँडै
बचाउँने छु। म मेरो रीस यरूशलेम मािथ पोख्नलाई शीशकको प्रयोग गनेर्
छैन। 8 तर यरूशलेमका मािनसहरू शीशकका सेवक हुने छन्। यस्तो
हुने छ जसद्वारा ितनीहरूले यो िसक्ने छन् िक मेरो सेवा गनर् ु अन्य
राष्ट्रहरूका राजाहरूको सेवा गनर् ु भन्दा िभन्न हो।”

9 शीशकले यरूशलेम मािथ चढाई ंगर ेअिन सम्पित्तहरू लगे जो
परमप्रभुको मिन्दरमा िथयो। शीशक िमश्रदेशका राजा िथए। अिन ितनले
ती सम्पित्त पिन लगे जो राजाको भवनमा िथयो। शीशकले हरके चीज
िलए अिन ती सम्पित्तहरू लगेर गए। ितनले ती सुनका ढालहरू पिन लगे
जो सुलेमानले बनाएका िथए। 10 राजा रहबामले सुनका ढालहरूको
स्थानमा काँसाका ढालहरू बनाए। रहबामले ती काँसाका ढालहरू
अिधकारीहरूलाई िदए जो भवनको प्रवेशद्वारको रक्षागनेर् िजम्मामा िथए।
11 जब राजा परमप्रभुको मिन्दर िभत्र पस्थे तब रक्षकहरूले काँसाका
ढालहरू बािहर िनकाल्थे। पिछ ितनीहरूले ती काँसाका ढालहरू लगेर
रक्षा गृहमा राख्थे।

12 जब रहबामले स्वयलंाई नम्र तुल्याए तब परमप्रभुले आफ्नो क्रोध
रहबामबाट हटाउनु भयो। यसरी न ैपरमप्रभुले रहबामलाई पूणर् रूपले
ध्वंश पानर् ु भएन। त्यहाँ यहूदामा केही असल कुरा पिन िथयो।

13 राजा रहबामले स्वयलंाई यरूशलेममा एक शिक्तशाली राजा
बनाए। ितनी एकचालीस बषर्का िथए जब ितनी राजा भए। रहबाम
यरूशलेममा सत्र बषर्सम्म राजा िथए। यरूशलेम त्यो शहर हो जसलाई
परमप्रभुले इस्राएलका समस्त कुल समूहबाट चुन्नु भएको हो। परमप्रभुले
आफ्ना नाउँ यरूशलेममा राख्न रोज्नु भयो। रहबामकी आमा नामा
िथइन्। नामा अम्मोन देशकी िथइन्। 14 रहबामले नराम्रा कुराहरू गरे
िकनभने ितनले परमप्रभुको आज्ञा पालन गनेर् कुरा हृदयबाट िनश्चय गरकेा
िथएनन्।

15 रहबामले आफू राजा हँुदा शुरूदेिख अन्त सम्मको आफ्नो
शासनमा जे जित कुराहरू गर ेती शमायाह अगमवक्ताका लेखहरूमा
अिन इद्दो, दशीर्का लेखहरूमा लेिखएका छन्। ती पुस्तकहरू
वंशाविलहरू जस्त ैलेखीएका छन्। अिन रहबाम र यारोबाम माझ, दवुै
राजाहरूको शासनकाल भरी यदु्ध चिलरह्यो। 16 रहबामको मृत्य ुभयो
अिन उसलाई उसको िपता-पुखार्हरूिसत गाडे। रहबामलाई दाऊदको
शहरमा गािडयो। त्यसपिछ रहबामका छोरा अिबयाह नयाँ राजा भए।

अिबयाहअिबयाह यहयहूूदाकादाका राजाराजा

जब राजा यारोबाम अठाह्रौं बषर्मा इस्राएलका राजा भए
अिबयाह यहूदाका नयाँ राजा भए। 2 अिबयाह तीन बषर्
सम्म यरूशलेममा राजा िथए। अिबयाहकी आमा माका

िथइन्। माका उरीएलकी छोरी िथइन्। उरीएल िगबा शहरका िथए। अिन
अिबयाह र यारोबामका माझ यदु्ध चिलरहेथ्यो। 3 अिबयाहका सेनामा
4,00,000 साहसी सिैनकहरू िथए। अिबयाहले त्यस सेनालाई यदु्धमा
अगुवाइ गर।े यारोबामका सेनामा 8,00,000 साहसी सिैनकहरू िथए।
यारोबाम अिबयाहिसत यदु्ध गनर् तयार भए।

4 तब अिबयाह एप्रैमको पहाडी देशको समारमै डाँडामा उिभए।
अिबयाहले भने, “यारोबाम अिन समस्त इस्राएलीहरू, मेरो कुरा सुन। 5

ितमीहरूले यो जान्नु पछर्  िक इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरले दाऊद अिन
ितनका छोराहरूलाई सदा सबर्दा इस्राएलका राजा हुने अिधकार िदनु
भएको छ। परमेश्वरले दाऊदिसत नूनको करारद्वारा यो िदनु भएको हो।
6 तर यारोबाम आफ्ना स्वामीका िवरूद्ध भए। यारोबाम नबातको नाित,
दाऊदका छोरा सुलेमानका एक सेवक िथए। 7 तब, अयोग्य दषु्ट
मािनसहरू यारोबामका िमत्रहरू िथए अिन ितनीहरूले एकै साथ रहबाम
सुलेमानका छोराको िवरोध गर।े रहबाम सान ैर अनुभव हीन िथए। यसथर्
उसले यारोबाम अिन ितनका दषु्ट साथीहरूलाई रोक्न सकेनन्।

8 “अब, ितमी मािनसहरूले परमप्रभुको राज्यलाई त्यो राज्य
जसलाई दाऊदका छोराहरूले शासन गरकेा छन् परास्त गनेर् िनश्चय
गरकेा छौ। ितनीहरूसँग धरै ेमािनसहरू छन् अिन ितमीहरूका ती सुनका
बाछाहरू ती ‘देवताहरू’ छन् जो यारोबामले ितम्रा िनिम्त बनाए। 9

ितमीले परमप्रभुका पूजाहारीहरूलाई िनकाली बािहर गयौर्, जो हारूनका
सन्तानहरू िथए। अिन ितमीले लेवीहरूलाई िनकाली बािहर गयौर्। त्यस
पिछ ितमीले, पृथ्वीका हरके राष्ट्रले जस्त ैआफ्न ैपूजाहारीहरू छान्यौ।
अिन अिहले कुन ैपिन व्यिक्त जसले एउटा बाछा अिन सातवटा भेंडा
ल्याउने छ, त्यो पूजाहारी हुन सक्छ- ती ‘झूटा देवताहरूको’ सेवा गनेर्
पूजाहारी।

10 “तर हाम्रो िनिम्त, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनु हुन्छ। हामी यहूदाका
मािनसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरकेा छैनौं। हामीले
उहाँलाई छाडेका छैनौं। पूजाहारीहरू जसले परमप्रभुको सेवा गछर्न्
हारूनका छोराहरू हुन्। अिन लेवीहरू परमप्रभुको सेवा गनर्मा
पूजाहारीहरूलाई सहयोग गछर्न्। 11 ितनीहरू हरके साँझ िवहान
परमप्रभुलाई होमबिल अपर्ण गछर्न् र सुगन्धीत धूप बाल्छन्। ितनीहरूले
मिन्दरको िवशेष मेजमा लहरमा रोटी राख्छन्। अिन ितनीहरू सुनौला
सामदानमा बत्तीहरूको हेरचाह गछर्न् जसद्वारा उज्यालो रूपले प्रत्येक
साँझ चम्कन्छन्। हामी अत्यन्त सावधानीपूवर्क परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको
सेवा गछौर् तर ितमीहरूले उहाँलाई त्यागेका छौ। 12 परमेश्वर स्वय ंहाम्रो
साथ हुनु हुन्छ। उहाँ हाम्रा शासक हुनु हुन्छ अिन उहाँका पूजाहारीहरू
हामीिसत छन्। परमेश्वरका पूजाहारीहरूले ितमीहरूलाई व्यूँझाउन् अिन
ितमीहरूलाई उहाँको आगमनमा उत्तेिजत तुल्याउनका िनिम्त आफ्ना
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तुरही बजाउँछन्। इस्राएलका मािनसहरू हो, ितम्रा पुखार्हरूका परमप्रभु
परमेश्वरको िवरूद्ध नलड। ितमीहरू सफल हुने छैनौं।”

13 तर यारोबामले सिैनकको एक दललाई अिबयाहको सेनाको
पिछिल्तर सुटुक्क पठाए। यारोबामका सेना अिबयाहको सेना समक्ष िथए।
यारोबामका सेनाका गुप्त सिैनकहरू अिबयाहका सेनाका पिछ िथए। 14

जब अिबयाहका सेनामा भएका यहूदी सिैनकहरूले विरपिर हेर ेतब
ितनीहरूले यारोबामका सेनाले अिघ पिछ दवु ैितरबाट आक्रमण गरकेा
देखे। यहूदाका मािनसहरूले परमप्रभुलाई जोडले पुकार ेअिन
पूजाहारीहरूले तुरही बजाए। 15 त्यसपिछ अिबयाहका सेनाका
मािनसहरू जोडले कराए। जब यहूदाका मािनसहरू कराए परमेश्वरले
यारोबामका सेनालाई परास्त गिरिदनु भयो। यारोबामका सब ैइस्राएलका
सेनाहरू अिबयाहका यहूदाका सेनाहरूद्वारा परास्त भए। 16 इस्राएलका
मािनसहरू यहूदाका मािनसहरूदेिख भागे। परमेश्वरले इस्राएलका
सेनाहरूलाई परास्त गनर् यहूदाका सेनाहरूलाई अनुमित िदनु भयो। 17

अिन इस्राएलका 5,00,000 सवोर्त्तम मािनसहरू मािरए। 18 यसरी
त्यस बेला इस्राएलका मािनसहरू परास्त भए। यहूदाका मािनसहरूले
िवजय प्राप्त गर।े यहूदाका सेनाले िवजय प्राप्त गर ेिकनभने ितनीहरूले
आफ्ना िपता-पुखार्हरूका परमप्रभु परमेश्वर मािथ भरोसा राखे।

19 अिबयाहका सेनाले यारोबामका सेनालाई खेदे। अिबयाहका
सेनाले यारोबामबाट बेतेल, येशना अिन एप्रोन शहरहरू कब्जा गर।े
ितनीहरूले ती शहरहरू अिन ती शहरहरू निजकका स-साना गाउँहरू
अिधकारमा ल्याए।

20 जबसम्म अिबयाह जीिवत रहे यारोबाम फेिर किहल्य ैशिक्तशाली
भएनन्। परमप्रभुले यारोबामलाई मािरिदनु भयो। 21 अिन अिबयाह
शिक्तशाली बने। ितनले चौध जना स्त्रीहरू िववाह गर ेअिन बाईस जना
छोरा र सोह्रजना छोरीहरूका िपता िथए। 22 अन्य सब ैकुरा जो
अिबयाहले गर ेसो अगमवक्ता इद्दोका पुस्तकहरूमा लेिखएका छन्।

अिबयाहको मृत्य ुभयो अिन उसलाई िपता-पुखार्हरूिसतै
गािडयो। मािनसहरूले ितनलाई दाऊदको शहरमा गाडे।
त्यसपिछ अिबयाहका छोरा आसा अिबयाहका स्थानमा नयाँ

राजा भए। आसाका समयमा देशमा दश बषर्सम्म शािन्त िथयो।

आसाआसा यहयहूूदाकादाका राजाराजा

2 आसाले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको समक्ष असल र उिचत
कुराहरू गर।े 3 आसाले ती िवदेशी वेदीहरू हटाइिदए जो मूिर्त पूजाका
िनिम्त प्रयोग गिरन्थे। आसाले उच्च स्थानहरू हटाइिदए अिन स्मारक
िशलाहरू फोिडिदए। आसाले अशेरा-स्तम्भहरू भाँची िदए। 4 आसाले
यहूदाका मािनसहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरको अनुशरण गनर् ु भनी आदेश
िदए। उहाँ ितनीहरूका पुखार्हरूले अनुशरण गरकेा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
आसाले ितनीहरूलाई परमप्रभुका व्यवस्था अिन आदेशहरू पालन गनेर्
आदेश िदए। 5 आसाले उच्च स्थानहरूका धूपवेदीहरू पिन यहूदाका सबै
शहरहरूबाट हटाइ िदए। यसरी जब आसा राजा िथए उनको राज्यमा
शािन्त िथयो। 6 आसाले यहूदामा त्यो समय सुदृढ शहरहरू िनमार्ण गरे
जब यहूदामा शािन्त िथयो। आसाले यी बषर्हरूमा कुन ैयदु्ध गनर् ु परने
िकनभने परमप्रभुले ितनलाई शािन्त प्रदान गनर् ु भएको िथयो।

7 आसाले यहूदाका मािनसहरूलाई भने, “हामी यी शहरहरूलाई
िनमार्ण गरौं अिन ियनीहरूका चारिैतर पखार्लहरू बनाऔ।ं हामी
बुजार्द्वारहरू अिन द्वारमा बारहरू बनाऔ ंहामी यो देशमा बसेसम्म यसो
गरौं। यो देश हाम्रो हो िकनभने हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको
अनुशरण गरकेा छौं। उहाँले हामीलाई हाम्रो चारिैतर शािन्त िदनु भएको
छ।” यसथर् ितनीहरूले िनमार्ण गर ेअिन सफलता प्राप्त गर।े

8 आसाका यहूदाका पिरवार समूहका 3,00,000 मािनसहरू अिन
िबन्यामीनका कुल समूहका 2,80,000 मािनसहरूका सेना िथए।
यहूदाका मािनसहरूले ठूला-ठूला ढाल र भालाहरू बोक्थे। िबन्यामीनका
मािनसहरूले स-साना ढाल अिन धनुबाट काँड हान्थे। ती सबै
मािनसहरू बिलया र साहसी सिैनकहरू िथए।

9 तब जेरा आसाका सेनाका िवरूद्ध आए। जेरा कूशका िथए। जेराका
10,00,000 मािनसहरू अिन 300 रथहरू ितनका सेनामा िथए।
जेराका सेना मारशेा शहर सम्म पुगे। 10 आसा जेरा िवरूद्ध लडनका

िनिम्त िनके्ल। आसाका सेनाहरू मारशेामा सपाता बेंसीमा यदु्धका िनिम्त
तयार भए।

11 आसाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई पुकार ेअिन भने, “परमप्रभु,
तपाईलें मात्र बलवान मािनसहरूको िवरूद्ध कमजोर मािनसहरूलाई
सहायता गनर् सक्नु हुन्छ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर। हामीलाई सहायता गनर् ु
होस्। हामी तपाई ंमािथ िनभर्रछौं। हामी तपाईकंो नाउँमा यी िवशाल
सेनाको िवरूद्ध लडछौं। परमप्रभु, तपाई ंहाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईकंो
िवरूद्ध कसलैाई पिन िजत्न निदनु होस्।”

12 तब परमप्रभुले कूशी सेनाहरूलाई परास्त गनर् आसाका यहूदी
सेना प्रयोग गनर् ु भयो। अिन कूशी सेनाहरू भागे। 13 आसाका सेनाले
कूशी सेनाहरूलाई गरार शहर सम्म खेदेर लगे। यित िबघ्न कुशी सेनाहरू
मािरए िक ितनीहरू फेिर लड्नका िनिम्त सेनाका रूपमा एकित्रत हुन
सकेनन्। ितनीहरूलाई परमप्रभु अिन उहाँका सेनाले कुिल्च िदए। आसा
अिन ितनका सेनाले शत्रुहरूका अनेक बहूमूल्य चीजहरू लगे। 14 आसा
अिन ितनका सेनाहरूले गरार निजकका सब ैशहरहरूलाई परास्त गर।े
ती शहरहरूमा बस्ने मािनसहरू परमप्रभु िसत भयभीत िथए। ती
शहरहरूमा अनेक प्रकारका धेर ैबहूमूल्य बस्तुहरू िथए। आसाका
सेनाहरूले ती बहूमूल्य चीजहरू ती शहरहरूबाट लगे। 15 आसाका
सेनाले िशिवरहरूमा पिन आक्रमण गर ेजहाँ गोठालाहरू बस्थे।
ितनीहरूले धेर ैभेंडा र ऊँटहरू लगे। तब, आसाका सेनाहरू यरूशलेम
फकेर् ।

आसाकाआसाका पिरवत्तर्नहरूपिरवत्तर्नहरू

परमेश्वरको आत्मा अजयार्हमािथ उत्रनुभयो। अजयार्ह
ओदेदका छोरा िथए। 2 अजयार्ह आसालाई भेट्न गए।
अजयार्हले भने, “मेरो कुरा सुन आसा अिन यहूदा र

िबन्यामीनका ितमी सब ैमािनसहरू! परमप्रभु ितमीहरूका साथ रहनु
हुन्छ जब ितमीहरू उहाँका साथ हुन्छौ। यिद ितमीले परमप्रभुलाई
खोज्यौ भने, उहाँलाई पाउने छौ। तर यिद ितमीहरूले उहाँको साथ
छोडयौ भने उहाँले ितमीहरूको साथ छोडनु हुनेछ। 3 धेर ैसमयसम्म
इस्राएल सत्य परमेश्वर िबहीन िथयो। अिन ितनीहरू िशक्षा िदने पूजाहारी
िबहीन र िनयम िबहीन िथए। 4 तर जब इस्राएलका मािनसहरूले दःुख
पाए, ितनीहरू फेिर परमप्रभु परमेश्वर तफर्  फिर्कए। उहाँ इस्राएलका
परमेश्वर हुनु हुन्छ। ितनीहरूले परमप्रभुलाई खोजे अिन उहाँलाई पाए। 5

दःुखको त्यस समयमा कुन ैपिन मािनस िनरापद यात्रा गनर् सकै्तन िथयो।
सब ैराष्ट्रहरूमा यित धेर ैकष्ट िथयो 6 एउटा राष्ट्रले अकोर् राष्ट्रलाई अिन
एक शहरले अकोर् शहरलाई ध्वंश पाथेर्। यस्तो हँुद ैिथयो। िकनभने
परमेश्वरले ितनीहरूलाई सब ैिकिसमका कष्टहरू िदनु भयो। 7 तर
आसा, ितमी अिन यहूदाका र िबन्यामीनका मािनसहरू शिक्तशाली बन।
कमजोर नबन, नछोड िकनभने ितमीहरूले ितम्रा असल कायर्का िनिम्त
पुरस्कार प्राप्त गनेर् छौ।”

8 जब आसाले यी वचनहरू अिन संन्देशहरू ओबेद, अगमवक्ताबाट
सुने ितनी खूब ैउत्सािहत भए। त्यसपिछ उसले ती घृिणत मूिर्तहरू यहूदा
अिन िबन्यामीनका सब ैस्थानबाट हटाए। आसाले ती घृिणत मूिर्तहरू
एप्रैमका पहाडी देशका अिधकारमा ल्याएका शहरहरूबाट पिन हटाए।
अिन ितनले परमप्रभुको वेदी मरम्मत गर ेजो परमप्रभुको मिन्दरको
दलान अिघ िथयो।

9 त्यस पिछ आसाले यहूदा अिन िबन्यामीनका सब ैमािनसहरूलाई
एकित्रत गर।े ितनले एप्रैम, मनश्शे अिन िशमोनका कुल समूहका
मािनसहरूलाई पिन, जो यहूदा देशमा बस्नका िनिम्त इस्राएल देशबाट
आएका िथए भेला गर।े धेर ैसंख्यामा ती मािनसहरू यहूदामा आए
िकनभने ितनीहरूले देखे िक परमप्रभु, आसाका परमेश्वर आसाका साथ
हुनुहुन्थ्यो।

10 आसा अिन ती मािनसहरू यरूशलेममा आसाका शासनकालको
पन्ध्रौं बषर्को तेस्रो महीनामा एकित्रत भए। 11 त्यस समय ितनीहरूले
700 गोरूहरू, 7,000 भेंडा अिन बाख्राहरू परमप्रभुलाई बिल चढाए।
आसाका सेनाले ती पशुहरू र अन्य मूल्यवान वस्तुहरू आफ्ना
शत्रुहरूबाट िलएका िथए। 12 तब ितनीहरूले आफ्ना सम्पूणर् हृदय अिन
आफ्ना सम्पूणर् आत्माद्वारा परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको सेवा गनेर्
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करार गर।े उहाँ ितनीहरूका पुखार्हरूले सेवा गरकेा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
13 कुन ैपिन व्यिक्त जसले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको सेवा गनर्
अस्वीकार गथेर् त्यसलाई मािरन्थ्यो। यसको केही महत्व िथएन त्यो
व्यिक्त मुख्य होस् वा साधारण होस्, यिद त्यो व्यिक्त पुरूष होस् वा स्त्री
होस्। 14 तब आसा अिन मािनसहरूले परमप्रभु प्रित शपथ िलए।
ितनीहरू उच्च आवाजमा कराए। ितनीहरूले तुरही र नरिसङ्गाहरू पिन
बजाए। 15 यहूदाका सब ैमािनसहरू शपथबार ेखशुी िथए। िकनभने
ितनीहरूले आफ्ना हृदयबाट प्रितज्ञा गरकेा िथए। ितनीहरूले आफ्ना
सम्पूणर् हृदयले परमेश्वरको अनुशरण गर।े ितनीहरूले परमेश्वरलाई खोजे
अिन उहाँलाई पाए। यसरी परमप्रभुले सब ैदेशमा ितनीहरूलाई शािन्त
प्रदान गनर् ु भयो।

16 राजा आसाले आफ्नी आमा माकालाई पिन राजमाताको पदबाट
हटाए। आसाले यसो गर,े िकनभने ितनले अशेरा देवीको सम्मानमा ती
भयानक स्तम्भहरू मध्ये एक स्तम्भ खडा गरकेी िथइन्। आसाले त्यो
अशेरा-स्तमभ काटेर त्यसलाई स-साना टुक्रा पािरिदए। त्यसपिछ ितनले
ती टुक्राहरूलाई िकद्रोन बेंसीमा जलाइिदए। 17 उच्च स्थानहरू
इस्राएलबाट हटाइएन, तर आसाको हृदय आसाको जीवनकाल भिर
परमप्रभु प्रित िवश्वसनीय रह्यो।

18 अिन आसाले सुन र चाँदीले बिनएका पिवत्र उपहारहरू जो ितनी
अिन ितनका िपताले अपर्ण गरकेा िथए ती सब ैपरमेश्वरको मिन्दरमा
राखे। 19 आसाको पैंतीस बषर् सम्मको शासनमा अरू कुन ैयदु्ध भएन।

आसाकाआसाका अिन्तमअिन्तम बषबषर्र्हरूहरू

आसाका राज्य कालका छत्तीसौं बषर्मा बाशाले यहूदा देश
मािथ आक्रमण गर।े बाशा इस्राएलका राजा िथए। ितनी रामा
शहरमा गए अिन त्यसलाई िकल्लाको रूप िदए। बासाले रामा

शहरलाई यहूदाका राजा आसा कहाँ मािनसहरूलाई आउँन जानबाट
रोक्नका िनिम्त एक स्थानको रूपमा प्रयोग गर।े 2 आसाले परमप्रभुको
मिन्दरको भण्डार गृहहरूमा भएका सुन अिन चाँदी िनकाले। ितनले राज
भवनबाट सुन अिन चाँदी िनकाले। तब आसाले बेन-हदद कहाँ संन्देश
बाहक पठाए। बेनहदद अरामका राजा िथए, अिन ितनी दमीशक शहरमा
बस्दथे। आसाको संन्देश िथयो। 3 “बेनहदद, ितमी अिन म माझ एक
सिन्ध होस्। हामी यसलाई तपाईकंा िपता अिन मेरा िपताले गरकेा सिन्ध
जस्त ैतुल्याऔ।ं हेनर् ुहोस्, म तपाई ंकहाँ सुन अिन चाँदी पठाउँद ैछु। अब,
बाशा, इस्राएलका राजासँगको तपाईकंो सिन्ध भङ्ग गरी िदनुहोस्
जसद्वारा ितनले मलाई एक्लो छाडने छन् अिन मलाई िदकदारी िदन बन्द
गनेर् छन्।”

4 बेनहदद राजा आसासँग सहमत भए। बेनहददले आफ्ना सेनाका
सेनापितहरूलाई इस्राएलका शहरहरू मािथ आक्रमण गनर् पठाए। ती
सेनापितहरूले इयोन, दान अिन आबेल-ममै शहरहरूमािथ आक्रमण गर।े
ितनीहरूले नप्तालीका इलाकामा भएका सब ैशहरहरू मािथ पिन
आक्रमण गर ेजहाँ खाद्य-वस्तु सँग्रह गिरएको िथए। 5 बाशाले
इस्राएलका शहरहरू मािथ आक्रमण भएको कुरा सुने। यसथर् ितनले रामा
शहरलाई िकल्लाको रूपमा िनमार्ण गनेर् काम रोके। ितनले ितनको काम
बन्द गिरिदए। 6 तब राजा आसाले यहूदाका सब ैमािनसहरूलाई
एकित्रत गराए। ितनीहरू रामा शहरमा गए ढुङ्गा अिन काठहरू लगे जो
बाशाले िकल्ला बनाउनमा प्रयोग गरकेा िथए। आसा र यहूदाका
मािनसहरूले ती ढुङ्गा अिन काठहरू गेबा अिन िमस्पा शहरहरूलाई
अिधक सुदृढ तुल्याउनमा प्रयोग गर।े

7 त्यसबेला दशीर् हनानी यहूदाका राजा आसा कहाँ आए। हनानीले
ितनलाई भने, “आसा ितमीलाई सहायता गरोस् भनी ितमी अरामका
राजा मािथ भर पयौर्। परमप्रभु ितम्रा परमेश्वर मािथ भर परनेौ। ितमी
परमप्रभु मािथ भरपनर् ु पनेर् िथयो। तर ितमी सहायताका िनिम्त परमप्रभु
मािथ भर नपरकेो हुनाले राजा अरामका सिैनकहरू ितमीबाट उिम्कए।
8 कूशीहरू अिन लूबीहरूको अत्यन्त िवशाल, शिक्तशाली सेना िथए।
ितनीहरूिसत अनेक रथ अिन सारिथहरू िथए। तर आसा त्यो िवशाल
शिक्तशाली सेनालाई परास्त गनर् सहायताका िनिम्त ितमी परमप्रभु मािथ
भर पयौर् अिन परमप्रभुले ितमीलाई ितनीहरूलाई परास्त पानर् िदनु भयो।
9 परमप्रभुको दृिष्ट पृथ्वीभिर ती मािनसहरूलाई हेदैर् नजर राख्नुहुन्छ

जो उहाँ प्रित िवश्वसनीय छन् जसद्वारा उहाँले ती मािनसहरूलाई
शिक्तशाली तुल्याउन सक्नु हुन्छ। आसा, ितमीले मूखर्ता पूणर् काम गयौर्।
यसथर् अब उप्रान्त ितमीले यदु्ध गिररहनु पनेर्छ।”

10 आसा हनानी िसत उनले भनेका कुरामा क्रोिधत भए। आसा यित
पागल भए िक ितनले हनानीलाई कैदखानामा बन्द गिरिदए। आसा त्यस
बेला कोही मािनसहरूिसत नीच र कठोरता पूवर्क व्यवहार गथेर्।

11 आसाले शुरू देिख अन्तसम्म गरकेा कुराहरू यहूदा अिन
इस्राएलका राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा लेिखएका छन्। 12 आसा
राजा भएको उन्चालीस बषर्मा खटु्टा कुहुने रोगले ग्रस्त भए। ितनको रोग
अत्यन्त नराम्रो िथयो तर पिन ितनले परमप्रभुबाट सहाएता खोजेनन्।
आसाले वदै्यहरूको सहायता खोजे। 13 आफ्नो राज्य कालको
एकचालीसौं बषर्मा आसाको मृत्य ुभयो अिन उनका िपता-पुखार्हरूिसत
गािडए। 14 मािनसहरूले आसालाई ितनकै िचहानमा गािड िदए जो
ितनी आफैं ले दाऊदका शहरमा बनाएका िथए। मािनसहरूले ितनलाई
पलङ्गमा सुताए जो मसालाहरू अिन िविभन्न प्रकारका िमिस्रत सुगिन्धत
पदाथर्हरूद्वारा भिरएको िथयो। मािनसहरूले आसाका सम्मानका िनिम्त
िवशाल आगो बाले।

यहोशापातयहोशापात यहयहूूदाकादाका राजाराजा

यहोशापात आसाका स्थानमा यहूदाका नयाँ राजा भए।
यहोशापात आसाका छोरा िथए। यहोशापातले यहूदालाई
शिक्तशाली तुल्याए जसमा िक ितनीहरू इस्राएलको िवरूद्ध

लड्न सकुन्। 2 ितनले सिैनकहरूका दलहरू यहूदाका सब ैशहरहरूका
िकल्लाहरूमा राखे। यहोशापातले यहूदामा अिन ितनका िपता आशाले
अिधकारमा िलएका एप्रैमका शहरहरूमा सिैनकहरूको िकल्ला समूह
लगाए।

3 परमप्रभु यहोशापातका साथ हुनुहुन्थ्यो िकनभने यहोशापातले
यौवन कालमा आफ्ना पुखार् दाऊदले गरकेा असल कुराहरू गरकेा िथए।
यहोशापातले बाल मूिर्तहरूको अनुशरण गरनेन्। 4 यहोशापातले ितनका
पुखार्हरूले अनुशरण गरकेा परमेश्वरलाई खोजे। ितनले परमेश्वरका
आदेशहरू पालन गर ेितनी इस्राएलका मािनसहरू बसेका तिरकाले
बसेनन्। 5 परमप्रभुले यहोशापातलाई यहूदाका शिक्तशाली राजा
बनाउनु भयो। यहूदाका सब ैमािनसहरूले यहोशापातलाई उपहारहरू
ल्याउँथे। यसथर् यहोशापातिसत प्रशस्त धन सम्पित्त अिन सम्मान
िथयो। 6 यहोशापातको हृदयले परमप्रभुको तिरकामा आनन्द प्राप्त गर।े
ितनले उच्च स्थानहरू अिन अशेरा-स्तम्भहरू यहूदा देशबाट बािहर
िनकािल िदए।

7 यहोशापातले आफ्ना प्रमुखहरूलाई उपदेश िदनका िनिम्त
यहूदाका शहरहरूमा पठाए। यहोशापातको शासनको तेस्रो बषर्मा यस्तो
भयो। ती प्रमुखहरू बेनहेल, ओबिदयाह, जकयार्ह, नतनेल अिन
मीकायाह िथए। यहोशापातले यी प्रमुखहरू िसत लेवीहरूलाई पिन
पठाए। 8 ती लेवीहरू शमायाह, नतन्याह, जबिदयाह, असाहेल,
शमीरामोत, यहोनातान, अदोिनयाह तोिबयाह अिन तोब-अदोिनयाह
िथए। यहोशापातले एलीशामा र योराम पूजाहारीहरू पिन पठाए। 9 ती
प्रमुखहरू, लेवीहरू अिन पूजाहारीहरूले यहूदामा मािनसहरूलाई िशक्षा
िदए। ितनीहरू िसत परमप्रभुको व्यवस्थाहरूको पुस्तक िथयो। ितनीहरू
यहूदाका सब ैशहरहरूमा गए अिन मािनसहरूलाई िशक्षा िदए।

10 यहूदा निजकका राष्ट्रहरू परमप्रभु िसत भयभीत िथए। त्यसै
कारणले गदार् ितनीहरूले यहोशापात िवरूद्ध यदु्ध शुरू गरनेन्। 11 केही
पिलश्ती मािनसहरूले यहोशापातलाई उपहारहरू ल्याए। ितनीहरूले
यहोशापात कहाँ चाँदी पिन ल्याए िकनभने ितनीहरू जान्दथे उनी
अत्यन्त शिक्तशाली राजा हुन्। केही अरबी मािनसहरूले यहोशापात कहाँ
पशुहरूका बथानहरूपिन ल्याए। ितनीहरूले 7,700 भेंडाहरू अिन
7,700 बाख्राहरू ितनी कहाँ ल्याए।

12 यहोशापात अिधक भन्दा अिधक शिक्तशाली भए। ितनले यहूदा
देशमा िकल्लाहरू अिन भण्डार शहरहरू िनमार्ण गर।े 13 ितनले भण्डार
शहरहरूमा अनेक आपुिर्तहरू राखे। अिन यहोशापातले यरूशलेममा
प्रिशिक्षत सिैनकहरू राखे। 14 ती सिैनकहरू ितनीहरूका पिरवार
समूहमा सूची बद्ध िथए। यरूशलेमका ती सिैनकहरूको सूची यो होः
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यहूदाका कुल समूहका सेनाध्यक्षहरू यी िथएः
अदना 3,00,000 सिैनकहरूका सेनाध्यक्ष िथए।
15 योहोहानान 2,80,000 सिैनकहरूका सेनाध्यक्ष िथए।
16 अमस्याह 2,00,000 सिैनकहरूका सेनाध्यक्ष िथए। अमस्याह
िंजक्रीका छोरा िथए। अमस्याह परमप्रभुको सेवामा आफूलाई समपर्ण
गनर्मा खशुी िथए।
17 िबन्यामीनका कुल समूहका सेनाध्यक्षहरू यी िथएः
एल्यादाका 2,00,000 सिैनकहरू िथए जसले धनु, काँढ अिन
ढालहरू चलाउँथे। एल्यादा अत्यन्त साहसी सिैनक िथए।
18 यहोसापात 1,80,000 मािनसहरूका अगुवा िथए जो यदु्धका
िनिम्त तयार िथए।

19 ती सब ैसिैनकहरू राजा यहोशापातका सेवा गथेर्। राजाका अन्य
मािनसहरू पिन पूरा यहूदा देशका िकल्लाहरूमा िथए।

मीकायालमीकायालेे राजाराजा आहाबलाईआहाबलाई चचेेताउनीताउनी िदन्छन्िदन्छन्

यहोशापात िसत प्रशस्त धन-सम्पित्त अिन सम्मान िथयो।
उसले आहाबिसत उसको पिरवारालाई िववाह गररे सिन्ध
गरकेा िथए। 2 केही बषर् पिछ, यहोशापात आहाब िसत भेट

गनर् सामिरया शहरमा गए। आहाबले यहोशापात अिन ितनी िसत भएका
मािनसहरूका िनिम्त धेर ैभेंडा अिन गाईहरू बिल चढाए। आहाबले
रामोत िगलाद शहर मािथ आक्रमण गनर् यहोशापातलाई उत्सािहत
तुल्याए। 3 आहाबले यहोशापातलाई भने, “तपाई ंम िसत रामोत िगलाद
मािथ आक्रमण गनर् जानु हुन्छ?” आहाब इस्राएलका राजा िथए अिन
यहोशापात यहूदाका राजा िथए। यहोशापातले आहाबलाई उत्तर िदए, “म
तपाई ंजस्त ैहँु अिन मेरा मािनसहरू तपाईकंा मािनसहरू जस्त ैहुन्।
हामी यदु्धमा तपाईकंो साथ िदनेछौं।” 4 यहोशापातले आहाबलाई यो
पिन भने, “तर पिहला हामी परमप्रभुबाट संन्देश प्राप्त गरौं।”

5 यसथर् राजा आहाबले 400 अगमवक्ताहरू एकित्रत गर।े आहाबले
ितनीहरूलाई भने, “हामी रामोत िगलाद शहरको िवरूद्ध लडाई गनर्
जाऊँ िक नजाऊँ?”
अगमवक्ताहरूले आहाबलाई उत्तर िदए, “जानुहोस्, िकनभने

परमेश्वरले तपाईलंाई रामोत-िगलादलाई परास्त गनर् िदनु हुनेछ।”
6 तर यहोशापातले भने, “के यहाँ परमप्रभुको अगमवक्ता कोही छन्?

हामीले परमप्रभुलाई उहाँका एक अगमवक्ताद्वारा याचना गनर् आवश्यक
छ।”

7 तब राजा आहाबले यहोशापातलाई भने, “यहाँ अझ पिन एक व्यिक्त
छ। हामी ितनीद्वारा परमप्रभुिसत सोध्न सक्छौं। तर म यो मान्छेलाई
घृणा गछुर् , िकनभने परमप्रभुबाट मेरो बारमेा ितनीिसत असल संन्देश
किहल्य ैहँुदनै। ितनीिसत मेरा िनिम्त सदवै नराम्रो संन्देश हुन्छ। त्यो
मान्छेको नाउँ मीकाया हो। ितनी ियम्लाका छोरा हुन्।”
तर यहोशापातले भने, “आहाब, तपाईलें त्यसो भन्नु हँुदनै।”
8 तब राजा आहाबले आफ्ना एक अिधकारीलाई बोलाए र भने,

“चाँडो गर, ियम्लाका छोरा मीकायालाई यहाँ ल्याऊ।”
9 आहाब इस्राएलका राजा अिन यहोशापात यहूदाका राजाले आफ्ना

राज-पोशाक लगाएका िथए। ितनीहरू सामिरया शहरको सामुन्नेको
द्वारको निजक िढकीमा आफ्ना िंसहासनमा बसेका िथए। ती 400 जना
अगमवक्ताहरू दइु राजाहरूका सामुन्ने आफ्ना संन्देश भनीरहेका िथए।
10 िसदिकयाह केनान नाउँका व्यिक्तका छोरा िथए। िसदिकयाहले
फलामका केही सींङ्गहरू बनाएका िथए। िसदिकयाहले भने, “यही हो जो
परमप्रभुले भन्नु हुन्छः ‘तपाईहंरूले यी फलामका सींङ्गहरू अरामी
मािनसहरूलाई ितनीहरू ध्वंश नहुन्जेल घोच्नलाई प्रयोग गनर् ु हुनेछ।’”

11 सब ैअगमवक्ताहरूले एकै कुरा भने। ितनीहरूले भने, “रामोत
िगलाद शहरमा जानु होस्। तपाईहंरूले सफलता पाउनु हुनेछ अिन
िजत्नु हुनेछ। परमप्रभुले राजालाई अरामी मािनसहरूलाई परास्त पानर्
िदनु हुनेछ।”

12 मीकायालाई िलन गएका संन्देश वाहकले ितनलाई भने, “मीकाया,
सुन, सब ैअगमवक्ताहरूले एकै कुरा भने। ितनीहरू राजाले सफलता प्राप्त
गनर् ु हुनेछ भनी भन्द ैछन्। यसथर् ितनीहरूले जे भन्द ैछन् त्यही कुरा
भन। ितमीले पिन राम्रो कुरा भन।”

13 तर मीकायाले भने, “परमप्रभु जीिवत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सत्य
भएझैं म त्यही मात्र भन्न सक्छु जो मेरा परमेश्वरले भन्नु हुन्छ।”

14 तब मीकाया राजा आहाब कहाँ आए। राजाले ितनलाई भने,
“मीकाया यदु्ध गनर्का िनिम्त हामी रामोत-िगलाद शहर जानु िक नजानु?”
मीकायाले उत्तर िदए, “जानु होस् अिन आक्रमण गनर् ु होस्। परमेश्वरले
तपाईलंाई ती मािनसहरूमािथ परास्त गनर् िदनु हुनेछ।”

15 राजा आहाबले मीकायालाई भने, “धेर ैपल्ट मलेै ितमीलाई
परमप्रभुको नाउँमा मलाई सत्य मात्र भन भनी प्रितज्ञा गराएको िथएँ।”

16 तब मीकायाले भने, “मलेै इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई
पवर्तहरूमा छिरएका देखें। ितनीहरू गोठाला िबनाका भेंडाहरू जस्तै
िथए। परमप्रभुले भन्नुभयो, ‘ितनीहरूका कुन ैअगुवा छैन। प्रत्येक
व्यिक्तलाई सकुशल घर फिर्कन देऊ।’”

17 आहाब, इस्राएलका राजाले यहोशापातलाई भने, “मलेै तपाईलंाई
भनेको िथएँ िक मीकायािसत परमप्रभुबाट मेरो बारमेा राम्रो संन्देश हँुदनै।
ितनीिसत मेरो बारमेा नराम्रो संन्देश मात्र हुन्छ।”

18 मीकायाले भने, “परमप्रभुको संन्देश सुन्नुहोस्: मलेै परमप्रभुलाई
उहाँको िंसहासनमा बस्नु भएको देखें। स्वगर्का सम्पूणर् सेनाहरू उहाँका
विरपिर उिभएका िथए, कोही उहाँका देब्रेितर कोही उहाँको दािहनेितर।
19 परमप्रभुले भन्नुभयो, ‘इस्राएलका राजा आहाबलाई रामोत िगलाद
शहर मािथ आक्रमण गनर् कसले फसाउँला जसमा िक ितनलाई त्यहाँ
मािरयोस्?’ परमप्रभुको विरपिर उिभने िविभन्न आत्माहरूले िभन्न-िभन्न
कुराहरू भने। 20 तब एउटा आत्मा आए अिन परमप्रभुको सामुन्ने
उिभए। त्यो आत्माले भने, ‘आहाबलाई म छल गनेर् छु।’ परमप्रभुले त्यो
आत्मालाई सोध्नु भयो, ‘कसरी?’ 21 त्यो आत्माले उत्तर िदए, ‘म बािहर
जान्छु अिन आहाबका अगमवक्ताहरूका मुखमा झूटो बोल्ने आत्मा
हुनेछु।’ अिन परमप्रभुले भन्नुभयो, ‘तँ आहाबलाई छल गनर्मा सफल
हुनेछस्। यसथर् बािहर जा अिन त्यस ैगर।’”

22 “अब हेर आहाब, परमप्रभुले तपाईकंा अगमवक्ताहरूको मुखमा
झूटो बोल्ने आत्मा हािलिदनु भएको छ। परमप्रभुले तपाईलंाई नराम्रो
हुनेछ भनी भन्नु भएको छ।”

23 त्यसपिछ िसदिकयाह मीकाया भएकहाँ गए अिन अनुहारमा
िहकार्इिदए। िसदिकयाहका िपताको नाउँ कनान िथयो। िसदिकयाहले
भने, “मीकाया, परमप्रभुका आत्मा कुन बाटो गयो जब त्यो तँिसत
कुरागनर् म देिख गयो?” 24 मीकायाले उत्तर िदए, “िसदिकयाह ितमी
िभत्रको एक कोठामा लुक्न गएको िदन ितमीले थाहा पाउनेछौ।”

25 तब राजा आहाबले भने, “मीकायालाई लजैाऊ अिन त्यसलाई
शहरका प्रशासक आमोन अिन राजाका छोरा योआशकहाँ पठाई देऊ।
26 आमोन अिन योआशलाई भन, ‘राजा यो भन्नुहुन्छः मीकायालाई
कैदखानामा हािलदेऊ। उसलाई केही नदेऊ खाली एउटा कैदीहरूलाई
िदने रोटी र पानी बाहेक जबसम्म म यदु्धबाट सुरक्षा िसत फकेर् र
आउँिदन।’”

27 मीकायाले उत्तर िदए, “आहाब, यिद तपाई ंयदु्धबाट सुरक्षा िसत
फिर्कएर आउनु भयो भने तब परमप्रभु मद्वारा बोल्नु भएको होइन।”
उनले भने सब ैितमी मािनसहरू पिन मेरो कुरा सुन।

रामोतरामोत-िगलादमािगलादमा आहाबआहाब मािरएमािरए

28 यसथर् इस्राएलका राजा आहाब अिन यहूदाका राजा यहोशापातले
रामोत-िगलाद शहर मािथ आक्रमण गर।े 29 राजा आहाबले
यहोशापातलाई भने, “म लडाइँमा जानुको अिघ आफ्नो रूप पिरवत्तर्न
गछुर् । तर तपाई ंतपाईकंो आफ्न ैराज बस्त्र लगाउनु होस्।” यसथर् आहाब
इस्राएलका राजाले आफ्नो रूप पिरवत्तर्न गर ेअिन दइु राजाहरू यदु्धमा
गए।

30 अरामका राजाले आफ्ना रथका सेनापितहरूलाई आदेशिदए।
ितनले ितनीहरूलाई भने, “कुन ैव्यिक्त िसत नलड चाहे जितकै महान वा
तुच्छ होस्। तर आहाब, इस्राएलका राजािसत मात्र यदु्ध गर।” 31 जब
रथका सेनापितहरूले यहोशापातलाई देखे ितनीहरूले ठाने, “त्यहाँ
इस्राएलका राजा आहाब छन्।” ितनलाई आक्रमण गनर् ितनीहरू
यहोशापात ितर फकेर् । तर यहोशापात कराए अिन परमप्रभुले ितनलाई
सहायता गनर् ु भयो। परमेश्वरले रथका सेनापितहरूलाई यहोशापात देिख
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टाढा हुन िदनु भयो। 32 जब ितनीहरूले देखे िक यहोशापात इस्राएलका
राजा होइनन् तब ितनीहरूले ितनलाई खेद्न छाडे।

33 तर एक सिैनकले केही कुरामा लक्ष्य नगरी आफ्ना धनुबाट एक
काँढ हाने। त्यो काँढले आहाब, इस्राएलका राजालाई लाग्यो। त्यसले
आहाबको कवचको खलु्ला भागमा लाग्यो। आहाबले आफ्ना रथका
सारािथलाई भने, “घुम, अिन मलाई यदु्धबाट बािहर लजैाऊ। मलाई चोट
लाग्यो।” 34 त्यस िदन अत्यन्त िभषण यदु्ध भयो। आहाब आफैं  उसको
रथमा उिभए अिन साँझसम्म अरामीहरूको सामना गिररहे। तब सूयार्स्त
हँुदा, आहाबको मृत्य ुभयो।

यहूदाका राजा यहोशापात कुशल ैआफ्ना घर यरूशलेममा
फिर्क आए। 2 दशीर् येहू यहोशापातलाई भेट्न आए। येहूका
िपताको नाउँ हनानी िथयो। येहूले राजा यहोशापातलाई भने,

“िकन तपाईलें नराम्रा मािनसहरूलाई सहायता गनर् ु भयो? िकन तपाईलें
ती मािनसहरूलाई प्रेम गनर् ु हुन्छ जो परमप्रभुलाई घृणा गछर्न्? परमप्रभु
तपाई ंिसत क्रोिधत हुनु भएको कारण त्यही हो। 3 तर तपाईकंो
जीवनमा केही असल कुराहरू छन्। तपाईलें अशेरा-स्तम्भहरू यो
देशबाट हटाउनु भयो, अिन तपाईलें तपाईकंो हृदयबाट परमेश्वरको
अनुशरण गनेर् िनश्चय गनर् ु भयो।”

यहोशापातलयहोशापातलेे न्यायकतार्हरून्यायकतार्हरू चुनचुनेे
4 यहोशापात यरूशलेममा बस्थे। उनी मािनसहरूिसत रहन बेशेर्बा

शहर देिख िलएर एप्रैमको पहाडी देशसम्म गए। यहोशापातले
ितनीहरूलाई ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले अनुशरण गरकेा परमप्रभु
परमेश्वर तफर्  फकार्एर ल्याए। 5 यहोशापातले यहूदामा न्यायकतार्हरू
चुने। ितनले न्यायकतार्हरू यहूदाका प्रत्येक िकल्लामा रहनका िनिम्त
चुने। 6 योशापातले ती न्यायकत्तार्हरूलाई भने, “तपाईहंरू जे गनर् ुहुन्छ
त्यसमा होिशयार हुनुहोस्, िकनभने तपाईहंरूले मािनसहरूका िनिम्त
न्याय गिररहनु भएको होईन तर परमप्रभुको िनिम्त न्याय गनर् ु हँुदछै।
परमप्रभु तपाईहंरूिसत हुनुहुन्छ जब तपाईलें केही िनणर्य गनर् ुहुन्छ। 7

अब तपाईहंरू प्रत्येक परमप्रभुिसत डराउनु पछर् । तपाईहंरूले जे गनर् ु
हुन्छ सावधान हुनुहोस् िकनभने परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले कुन ैपिन व्यिक्तलाई अकोर् व्यिक्तलाई भन्दा अिधक महत्वपूणर्
ठानेर व्यवहार गनर् ु हुन्न। अिन उहाँ आफ्ना िनणर्य बद्ली गनर्को िनिम्त
धन स्वीकार गनर् ु हुन्न।”

8 अिन यरूशलेममा, यहोशापातले केही लेवीहरू, पूजाहारीहरू अिन
इस्राएली पिरवारहरूका अगुवाहरूलाई न्यायकतार् हुन चुने। मािनसहरूले
यरूशलेममा बस्ने मािनसहरूका समस्याहरू समाधान गनर्का िनिम्त
परमप्रभुको िनयम प्रयोग गनर् ु पनेर् िथयो। तब ितनीहरू यरूशलेममा फकेर् र
आए। 9 यहोशापातले ितनीहरूलाई आदेश िदए। यहोशापातले भने,
“तपाईहंरूले सम्पूणर्हृदयले िवश्वसनीय रूपले सेवा गनर् ु पछर् । तपाईहंरू
परमप्रभुिसत डराउनु पछर् । 10 तपाईहंरूले हत्या, िनयम, आदेश, िविध
वा केही अन्य िनयमको बारमेा मुद्दा पाउनु हुनेछ। यी सब ैमुद्दाहरू
तपाईहंरूका शहरहरू ितर बस्ने तपाईकंा भाइहरूबाट आउने छन्।
ितमीहरूले मािनसहरूलाई चेताउनी िदनु पछर् । ितम्रा सब ैमुद्दाहरूको
िशक्षाहरू पालन गनर् ु पछर् । नत्रभने ितनीहरू परमेश्वरको सामुन्ने दोषी
हुनेछन्। यिद ितमीहरूले िवश्वासयोग्य भएर सेवा गदैर्नौ भने परमप्रभु
ितमीहरू अिन ितमीहरूको दाज्यू-भाइहरूिसत क्रोिधत हुनुहुनेछ। यस्तो
गनर् ुहोस् तब तपाईहंरू दोषी हुनुहुने छैन।

11 “अमयार्ह मुख्य पूजाहारी हुन्। ितनी परमप्रभु सम्बन्धी सब ैकुरामा
तपाईहंरू मािथ रहनेछन्। अिन जबिदयाह राजा सम्बन्धी सब ैकुरामा
तपाईहंरू मािथ रहनेछन्। जबिदयाहका िपताको नाउँ इश्माएल हो।
जबिदयाह यहूदा कुल समूहका एक प्रमुख हुन्। लेवीहरूले पिन
तपाईहंरूको िनिम्त लेखापालको रूपमा सेवा गनेर् छन्। तपाईहंरूले गनेर्
सब ैकाममा साहस गनर् ु होस्। परमप्रभु ितमीहरूसाथ रहून् ितमीहरूले
त्यही गनर् ु जे गनर् उिचतछ।”

यहोशापातलयहोशापातलेे ययुदु्धकोद्धको सामनासामना गछगछर्र्नन््

पिछ मोआबी, अम्मोनी अिन केही िमनुई मािनसहरू
यहोशापातिसत यदु्ध शुरू गनर् आए। 2 केही मािनसहरू आए
अिन यहोशापातलाई भने, “एदोमबाट एक िवशाल सेना

तपाईकंो िवरूद्ध आउँदछै। ितनीहरू खारा समुद्रको पल्लो छेउबाट
आउँदछैन्। ितनीहरू हसासोन-तामारमा आइसकेका छन्।” (हासासोन-
तामारलाई एन-गदी पिन भिनन्छ।) 3 यहोशापात भयभीत भए अिन के
गनर् ु पनेर् भनी ितनले परमप्रभुिसत सोध्ने िनश्चय गर।े ितनले यहूदाका
हरकेलाई उपवासको िनिम्त समयको घोषणा गर।े 4 यहूदाका
मािनसहरू परमप्रभुिसत सहायताको याचना गनर् एक साथ भेला भए।
ितनीहरू यहूदाका सब ैशहरहरूबाट परमप्रभुलाई सहायता माग्न आए। 5

यहोशापात नयाँ आँगनको सामुन्ने परमप्रभुको मिन्दरमा िथए। ितनी
यहूदा अिन यरूशलेमका मािनसहरूको सभामा उिभए। 6 ितनले भने,
“हाम्रा पुखार्हरूका परमप्रभु परमेश्वर, तपाई ंस्वगर्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
तपाईलें सब ैराष्ट्रहरूका सब ैदेशहरूमािथ शासन गनर् ु हुन्छ। तपाईिंसत
शिक्त अिन बल छन्। कुन ैव्यिक्त तपाईकंो िवरूद्ध उठ्न सकै्तन। 7 तपाई ं
हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईलें यो देशमा बस्ने मािनसहरूलाई छोडन
बाध्य तुल्याउनु भयो। तपाईलें तपाईकंा इस्राएली मािनसहरूका सामुन्ने
यो काम गनर् ु भयो। तपाईलें यो देश सदाको िनिम्त अब्राहामका
सन्तानहरूलाई िदनु भयो। अब्राहम तपाईकंा िमत्र िथए। 8 अब्राहमका
सन्तानहरू यो देशमा बस्थे अिन ितनीहरूले तपाईकंो नाउँमा एउटा
मिन्दर िनमार्ण गर।े 9 ितनीहरूले भने, ‘यिद हामी मािथ कष्ट आइपरे
अथार्त तरवार, दण्ड, रोग वा अिनकाल, हामी यो मिन्दरको सामुन्ने अिन
तपाईकंो सामुन्ने उिभने छौं। तपाईकंो नाउँ यो मिन्दरमा छ। हामी
तपाईलंाई पुकानेर् छौं जब हामी कष्टमा पछौर्। त्यसबेला तपाईलें हाम्रो
िबन्ती सुिनिदनु हुनेछ अिन हामीलाई बचाउँनु हुनेछ।’
10 “तर अिहले, अम्मोन, मोआब अिन सेईर पवर्तका मािनसहरू यहाँ
आएका छन्। तपाईलें त्यस बेला इस्राएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूको
देशमा जानिदनुभएन जब इस्राएलका मािनसहरू िमश्रदेशबाट आए।
यसथर् इस्राएलका मािनसहरू फिर्कएका िथए अिन ती मािनसहरूलाई
ध्वंश गरकेा िथएनन्। 11 तर हेनर् ुहोस् ितनीहरूलाई ध्वंश नगरकेोमा ती
मािनसहरूले हामीलाई कस्तो प्रकारको पुरस्कार िदए। ितनीहरू
हामीलाई तपाईकंो भूिमदेिख िनकाल्न वाध्य तुल्याउन आएका छन्।
तपाईलें यो भूिम हामीलाई िदनु भयो। 12 हाम्रा परमेश्वर, ितनीहरूलाई
दण्ड िदनु होस्। यो िवशाल सेनाको िवरूद्ध हाम्रो केही शिक्त छैन, जो
हामी िवरूद्ध आउँदछैन्। के गनर् ु पनेर् सो हामी जान्दनैौं। त्यस ैकारणले
हामी सहायताका िनिम्त तपाई ंितर हेदर्छौं।”

13 यहूदाका समस्त मािनसहरू ितनीहरूका बालकहरू, पत्नीहरू
अिन छोरा-छोरीहरू परमप्रभुको सामुन्ने उिभए। 14 तब परमप्रभुको
आत्मा यहजीएल मािथ उित्रए। यहजीएल जकयार्हका छोरा िथए।
जकयार्ह बनायाहका छोरा िथए। (बनायाह यीएलका छोरा अिन यीएल
मतन्याहका छोरा िथए।) यहजीएल एक लेवी अिन आसापका सन्तान
िथए सभाको माझमा। 15 यहजीएलले भने, “मेरो कुरा सुन्नुहोस् राजा
यहोशापात, यहूदा अिन यरूशलेममा बस्ने समस्त मािनसहरू।
परमप्रभुले तपाईलंाई यसो भन्नु हुन्छः ‘यो िवशाल सेनाको बारमेा
भयभीत नहोऊ, िचन्ता नलेउ िकनभने यो यदु्ध ितमीहरूको यदु्ध होइन।
यो परमेश्वरको यदु्ध हो। 16 भोिल त्यहाँ तल जाऊ अिन ती
मािनसहरूिसत यदु्ध गर। ितनीहरू सीसको उकालो भएर मािथ आउने
छन्। ितमीहरूले ितनीहरूलाई यरूएल मरुभूिमको अकोर् छेऊमा भएको
बेंसीको छेउमा भेट्नेछौ। 17 यो यदु्धमा ितमीहरूले लड्नु पनेर्छैन।
आफ्ना स्थानहरूमा सुदृढ भएर बस। परमप्रभुले ितमीहरूलाई बचाउँनु
भएको ितमीहरूले देख्नेछौ। यहूदा अिन यरूशलेम नडराऊ। सुतार् नगर।
परमप्रभु ितमीहरू साथ हुनुहुन्छ, यसथर् ती मािनसहरूको िवरूद्ध भोिल
जाऊ।’”

18 यहोशापात तल िनहुिरए। ितनको िशरले भूई छोयो। अिन यहूदाका
सब ैमािनसहरू र यरूशलेममा बस्ने मािनसहरू परमप्रभुको सामुन्ने झुके।
अिन ितनीहरू सबलेै परमप्रभुको उपासना गर।े 19 कहात पिरवार
समूहका अिन कोरह पिरवार समूहका लेवीहरू इस्राएलका परमप्रभु

2 इितहास 18:32 301 2 इितहास 20:19
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परमेश्वरको स्तुित गनर्का िनिम्त उिभए। परमप्रभुको स्तुित गदार्
ितनीहरूको आवाज एकदम ैचकोर् िथयो।

20 यहोशापातका सेनाहरू िबहान ैतको मरुभूिम ितर गए। ितनीहरू
जस ैिंहड्न थाले यहोशापात उठे र भने, “यहूदाका मािनसहरू अिन
ितमी यरूशलेमका मािनसहरू मेरो कुरा सुन। परमप्रभु ितम्रा परमेश्वर
मािथ िवश्वास राख अिन तब सुदृढ रहनेछौ। परमप्रभुका अगमवक्ताहरूमा
िवश्वास गर। ितमीहरू सफल हुनेछौ।”

21 यहोशापातले मािनसहरूलाई उत्सािहत तुल्याए अिन िनदेर्शन
िदए। त्यसपिछ ितनले परमप्रभुका िनिम्त गायकहरू चुने। ती
गायकहरूलाई परमप्रभु प्रित स्तुित अपर्ण गनर्लाई चुिनएका िथए
िकनभने उहाँ पिवत्र आश्चयर्जनक हुनुहुन्छ। ितनीहरू सेनाका अिघ िंहडे
अिन परमप्रभुको स्तुित गर।े ितनीहरूले गीत गाए,
“परमप्रभुको स्तुित गर!
िकनभने उहाँको प्रेम सदा-सवर्दा रिहरहन्छ।”

22 जस ैती मािनसहरूले गाउन र परमेश्वरको स्तुित गनर् शुरू गर,े
परमप्रभुले अम्मोनी, मोआबी अिन सेईर पवर्तका मािनसहरू मािथ गुप्त
आक्रमण चलाइ िदनु भयो। ती, मािनसहरू जो यहूदा मािथ आक्रमण गनर्
आएका िथए। 23 अम्मोनी अिन मोआबीहरू सेईर पवर्तबाट आएका
मािनसहरूिसत लड्न थाले। अम्मोनी अिन मोआबीहरूले सेइर पवर्तका
मािनसहरूलाई मार ेअिन नष्ट गिर िदए। सेइरका मािनसहरूलाई मारे
पिछ ितनीहरूले एक-अकार्लाई पिन मार।े

24 यहूदाका मािनसहरू मरुभूिममा भएको पहरा राखेको िकल्लमा
आइपुगे। ितनीहरूले शत्रुका िवशाल सेनालाई खोजे। तर ितनीहरूले
केवल मृत शरीरहरू मात्र भूइईिँतर लिडरहेका देखे। कोही पिन जीिवत
िथएनन्। 25 यहोशापात अिन ितनका सेना ती शरीरहरूबाट मूल्यवान
चीजहरू िलन आए। ितनीहरूले अनेक पशुहरू, धन, बस्त्र अिन
मूल्यवान चीजहरू पाए। यहोशापात अिन उनका सेनाले ती बस्तुहरू
आफ्न ैिनिम्त लगे। ती चीजहरू यहोशापात अिन ितनका मािनसहरूले
बोक्न सक्ने भन्दा अिधक िथए। ितनीहरूले मृत शरीरहरूबाट मूल्यवान
चीजहरू लानलाई तीन िदन लगाए, िकनभने चीजहरू अिधक िथए। 26

चौथो िदनमा यहोशापात अिन ितनका सेनाले बराका उपत्यकामा भेट
गर।े ितनीहरूले त्यस स्थानमा परमप्रभुको स्तुित गर।े त्यस ैकारणले
मािनसहरूले त्यस स्थानलाई आज पिन “बराका-बेंसी” भन्छन्।

27 त्यसपिछ यहोशापातले यहूदा अिन यरूशलेमका मािनसहरूलाई
यरूशलेममा फकार्एर ल्याए। परमप्रभुले ितनीहरूलाई अत्यन्त खशुी
तूल्याउनु भयो।, िकनभने ितनीहरूका शत्रुहरू परास्त भए। 28 ितनीहरू
वीणा, सारङ्गी अिन तुरहीहरू सिहत यरूशलेम आए अिन परमप्रभुको
मिन्दरमा गए।

29 सब ैनिजकका राज्यहरू परमप्रभु देखी भयभीत भएर डराए
िकनभने ितनीहरूले सुने िक इस्राएलका शत्रुहरूको िवरूद्ध परमप्रभु
आफैं  लड्नु भएको िथयो। 30 त्यस ैकारणले गदार् यहोशापातका
राज्यमा शािन्त िथयो। यहोशापातका परमेश्वरले ितनलाई ितनका चारै
ितर शािन्त प्रदान गनर् ु भयो।

यहोशापातकोयहोशापातको शासनकोशासनको अन्तअन्त

31 यहोशापातले यहूदादेश मािथ शासन गर।े यहोशापात पैंतीस
बषर्का िथए जब ितनले शासन गनर् शुरू गर।े ितनले पच्चीस बषर्सम्म
यरूशलेममा शासन गर।े ितनकी आमाको नाउँ अजूबा िथयो। अजूबा
िशल्हीकी छोरी िथइन्। 32 यहोशापातले ठीक प्रकारले आफ्ना िपता
आसाले जस्त ैजीवन िजए। यहोशापातले आसाको तिरका अनुशरण गनर्
छाडेनन्। यहोशापातले परमप्रभुको दृिष्टमा ठीक कायर् गर।े 33 तर उच्च
स्थानहरूलाई हटाइएन। अिन मािनसहरूले आफ्ना हृदय आफ्ना
पुखार्हरूले अनुशरण गरकेा परमेश्वरको अनुशरण गनर् देिख हटाएनन्।

34 यहोशापातले शुरू देखी अन्तसम्म गरकेा अन्य कुराहरू हनानीका
छोरा येहूका अिधकािरक उल्लेखमा लेिखएका छन्। यी कुराहरूको नकल
गररे इस्राएलका राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा संलग्न गिरएका छन्।

35 पिछ यहूदाका राजा यहोशापातले इस्राएलका राजा अहस्याहिसत
संिन्ध गर।े अहस्थाले नराम्रो गर।े 36 तशीर्शमा जाने जहाजहरू िनमार्ण
गनर्का िनिम्त यहोशापात अहस्याहिसत िमले। ितनीहरूले जहाजहरू

एसोन-गेबेर शहरमा बनाए। 37 तब एलाजार यहोशापातको िवरूद्ध बोले।
एलाजारका िपताको नाउँ दोदाबाहु िथयो। एलाजार मरशेा शहरका िथए।
ितनले भने, “यहोशापात तपाई ंअस्याहिसत िमल्नु भयो, त्यस ैकारणले
परमप्रभुले तपाईकंा कायर्हरू नष्ट गिरिदनु हुनेछ।” जहाजहरू भित्कए,
यसथर् यहोशापात अिन अहस्याह ितनीहरूलाई ताशीर्श पठाउन समथर्
भएनन्।

तब, यहोशापातको मृत्य ुभयो अिन ितनका पुखार्हरूिसत
गािडए। ितनलाई दाऊदका शहरमा गािड िदए। योराम
यहोशापातको स्थानमा नयाँ राजा भए। योराम

यहोशापातका छोरा िथए। 2 योरामका भाइहरू अजयार्ह, यहीएल,
जकयार्ह, अजयार्ह, मीकाएल अिन शपत्याह िथए। ती व्यिक्तहरू
यहोशापातका छोराहरू िथए। यहोशापात यहूदाका राजा िथए। 3

यहोशापातले आफ्ना छोराहरूलाई चाँदीका, सुनका अिन बहुमूल्य
बस्तुहरूका अनेक उपहारहरू िदए। ितनले यहूदाका सुदृढ िकल्लाहरू
पिन ितनीहरूलाई िदए। तर यहोशापातले राज्य योरामलाई िदए िकनभने
योराम ितनका सब ैभन्दा जेठा छोरा िथए।

योरामयोराम, यहयहूूदाकादाका राजाराजा

4 योरामले आफ्ना िपताका राज्य िलए अिन स्वयमं्लाई शिक्तशाली
तुल्याए। त्यसपिछ ितनले आफ्ना सब ैभाइहरूलाई मानर् भनी तरवारको
प्रयोग गर।े ितनले इस्राएलका केही प्रमुखहरूलाई पिन मार।े 5 योराम
बत्तीस बषर्का हँुदा ितनले शासन गनर् शुरू गर।े उसले आठ बषर्
यरूशलेममा शासन गर।े 6 ितनले इस्राएलका राजाहरूले बाँचेका जीवन
जस्त ैजीवन िजए। ितनी त्यसरी न ैबाँचे जसरी आहाबका पिरवार
बाँचेका िथए। यसो भएको कारण के हो भने योरामले आहाबकी छोरीलाई
िववाह गररे परमप्रभुको दृिष्टमा नराम्रो काम गर।े 7 तर परमप्रभुले
दाऊदका पिरवारलाई नष्ट गनर् ु भएन िकनभने परमप्रभुले दाऊदसँग
करार गनर् ु भएको िथयो। परमप्रभुले दाऊद अिन ितनका छोरा
छोरीहरूका िनिम्त एक दीप सवर्दा जलाइ राख्ने वचन िदनु भएको
िथयो।

8 योरामको समयमा, एदोम यहूदाको िवरूद्ध बागी भए अिन यहूदाका
अिधकारबाट एदोम छुिट्टयो। एदोमका मािनसहरूले आफ्नो लािग राजा
आफैं  चुने। 9 यसथर् योराम आफ्ना समस्त सेनापितहरू अिन रथहरू
सिहत एदोममा गए। एदोमी सिैनकले योराम अिन ितनका रथ-
सेनापितहरूलाई घेर।े तर योरामले राती यदु्ध गररे एदोमीहरूमािथ
आक्रमण गर।े 10 त्यस समय देिख अिहलेसम्म एदोम देश यहूदाका
िवरूद्ध िवद्रोही रहेको छ। िलब्ना शहरका मािनसहरू पिन योरामका
िवरूद्ध भए। यस्तो भयो िकनभने योरामले परमप्रभु परमेश्वरलाई त्याग
गर।े उहाँ योरामका पुखार्हरूले अनुशरण गरकेा परमेश्वर हुनुहुन्छ। 11

योरामले यहूदाका पहाडहरूमािथ उच्च स्थानहरू पिन िनमार्ण गर।े
योरामले यरूशलेमका मािनसहरूलाई ती कामहरू गनर्बाट रोके जो
परमेश्वर चाहनु हुन्थ्यो। ितनले यहूदाका मािनसहरूलाई परमप्रभु देिख
टाढा डोह्राए।

12 योरामले एिलया अगमवक्ताबाट एउटा संन्देश पाए। संन्देशमा यो
भिनएको छः
“परमप्रभु परमेश्वरले भन्नु भएको कुरा यस्तो छ। उहाँ तपाईकंा िपता
दाऊदले अनुशरण गरकेा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘योराम,
तँ तेरा िपता यहोशापात जुन प्रकारले बसे त्यस प्रकारले बिसनस्। तँ
त्यस प्रकारले बिसनस् जुन प्रकारले यहूदाका राजा आसा बसे। 13 तर
तँ इस्राएलका राजाहरू जस्त ैिजइस् तैंले यहूदा अिन यरूशलेमका
मािनसहरूलाई, परमेश्वर देिख अिवश्वासीहरू हुने कारण बनाईस्। आहाब
अिन ितनका पिरवारले त्यस ैगर।े ितनीहरू परमेश्वर प्रित अिवश्वसनीय
िथए। तैंले तेरो भाइहरूलाई मािरस्। जो तँ भन्दा असल िथए। 14

यसकारण अब परमप्रभुले चाँडै तेरा मािनसहरूलाई अिधक दण्डबाट
दिण्डत तुल्याउने छन्। परमप्रभुले तेरा छोरा-छोरी, पत्नीहरू अिन तेरा
सब ैसम्पित्तलाई दण्ड िदनु हुनेछ। 15 तँलाई पेटको भयानक रोग लाग्ने
छ। त्यो हरके िदन झन्-झन् नराम्रो हुनेछ। त्यसपिछ तेरो भयानक रोगको
कारणले आन्द्रा भँुडी बािहर िनस्कनेछ।’”

2 इितहास 20:20 302 2 इितहास 21:15
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16 परमप्रभुले कूशी मािनसहरूका छेउ छाउमा बस्ने पिलश्ती अिन
आरबी मािनसहरूलाई योराम प्रित क्रोिधत तुल्याइ िदनु भयो। 17 ती
मािनसहरूलाई यहूदा देश मािथ आक्रमण गर।े ितनीहरूले राजमहलका
सब ैसम्पित्तहरू अिन योरामका छोराहरू एवं पत्नीहरू लगे। योरामका
कान्छा छोरा मात्र छािडए। योरामका कान्छा छोराको नाउँ यहोआहज
िथयो।

18 ती घट्नाहरू घटे पिछ परमप्रभुले योरामको भँुडीमा यस्तो रोग
उत्पन्न गिरिदनु भयो जसलाई िनको पानर् सिंकदनै िथयो। 19 तब दइु बषर्
पिछ रोगको कारणले योरामको आन्द्रा-भँुडी बािहर िनिक्लयो। ितनी
नराम्रो पीढाले मर।े मािनसहरूले योराम प्रित सम्मान जनाउन ितनका
िपताको सम्मानको िनिम्त जस्त ैिवशाल ज्योित बालेनन्। 20 योराम
बत्तीस बषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले आठ बषर्सम्म
यरूशलेममा शासनगर।े जब योरामको मृत्य ुभयो तब कुन ैव्यिक्त दःुखीत
भएनन्। मािनसहरूले योरामलाई दाऊदको शहरमा गाडे, तर
राजाहरूलाई गािडने िचहानमा होइन।

अहज्याहअहज्याह यहयहूूदाकादाका राजाराजा

यरूशलेमका मािनसहरूले अहज्याहलाई योरामको स्थानमा
नयाँ राजा चुने। अहज्याह योरामका कान्छा छोरा िथए।
योरामको छाउनीमा आक्रमण गनर् आउने अरबी

मािनसहरूिसत आएका मािनसहरूले योरामका सब ैठूला छोराहरू मािर
िदएका िथए। यसथर् अहज्याहले यहूदामा शासन गनर् थाले। 2 अहज्याह
22 बषर्का िथए जब ितनले शासन चलाउन शुरू गर।े अहज्याहले
यरूशलेममा एक बषर् शासन गर।े ितनकी आमाको नाउँ अतल्याह िथयो।
अतल्याहका िपताको नाउँ ओम्री िथयो। 3 अहज्याह पिन आहाबका
पिरवार बसेकै प्रकारले बसे। ितनी त्यस प्रकारले बसे िकनभने ितनकी
आमाले ितनलाई नराम्रा कुराहरू गनर् उत्सािहत तुल्याइन्। 4

अहज्याहले परमप्रभुको दृिष्टमा नराम्रा कामहरू गर।े त्यस्त ैन ैआहाबका
पिरवारले गरकेा िथए। आहाबका पिरवारले अहज्याहका िपताको मृत्यु
भएपिछ अहज्याहलाई सल्लाह िदए। ितनीहरूले अहज्याहलाई नराम्रो
सल्लाह िदए। त्यही नराम्रो सल्लाहले ितनलाई मृत्य ुतफर्  डोयार्यो। 5

अहज्याहले आहाबका पिरवारले ितनलाई िदएका सल्लाह अनुशरण गर।े
अहज्याह राजा योराम साथ रामोत िगलाद शहर तफर्  अरामका राजा
हजाएलको िवरूद्ध यदु्ध गनर् गए। योरामका िपताको नाउँ आहाब िथयो
जो इस्राएलका राजा िथए। तर अरामीहरूले योरामलाई यदु्धमा घाइते
तुल्याए। 6 योराम िनको हुनका िनिम्त ियज्रेल शहर फकीर् गए। ितनी
रामोतमा घाइते भए जब ितनी अरामका राजा हजाएल िवरूद्ध लडे। तब
अहज्याह योरामिसत भेट गनर् ियज्रेल गए। अहज्याहका िपताको नाउँ
यहूदाका राजा योराम िथयो। योरामका िपताको नाउँ आहाब िथयो।
योराम ियज्रेल शहरमा िथए िकनभने ितनी घाइते भएका िथए।

7 परमेश्वरले त्यसबेला अहज्याहको मृत्य ुगराउनु भयो जब ितनी
योरामलाई भेट्न गए। अहस्याह आइपुगे अिन योरामिसत येहूलाई भेट्न
गए येहूका िपताको नाउँ िनम्शी िथयो। परमप्रभुले आहाबका पिरवारलाई
नष्ट गनर् येहूलाई चुन्नु भयो। 8 येहूले आहाबका पिरवारलाई दण्ड
िदइरहेका िथए। येहूले यहूदाका प्रमुखहरू अिन अहज्याहका
आफन्तहरू, जो अहज्याहका सेवा गदैर् िथए ितनीहरूलाई भेट्टाए। येहूले
यहूदाका प्रमुखहरू अिन अहज्याहका आफन्तहरूलाई मािरिदए। 9

त्यसपिछ येहूले अहज्याहलाई खोजे। येहूका मािनसहरूले ितनलाई पके्र
जब ितनी सामिरया शहरमा लुक्ने कोिशश गिररहेका िथए। ितनीहरूले
अहज्याहलाई येहूकहाँ ल्याए। ितनीहरूले अहज्याहलाई मार ेअिन
ितनलाई गािडिदए। ितनीहरूले भने, “अहज्याह यहोशापातका सन्तान
िथए। यहोशापातले सम्पूणर् हृदयले परमप्रभुको अनुशरण गर।े”
अहज्याहको पिरवारमा कोही पिन यहूदाका राज्यलाई शासन गनेर्
शिक्तशाली िथएन।

रानीरानी अतल्याहअतल्याह

10 अतल्याह अहज्याहको आमा िथइन्। जब ितनले आफ्ना छोराको
मृत्य ुभएको देिखन् तब ितनले यहूदामा राजाका सब ैछोरा-छोरीहरूलाई
मािरिदइन्। 11 तर यहोशेबाले अहज्याहका छोरा योआशलाई लिगन्

अिन ितनलाई लुकाइन्। यहोशेबाले योआश अिन ितनकी सुसारलेाई
िभत्री शयनकक्ष िभत्र रािखन्। यहोशेबा राजा योरामकी छोरी िथइन्।
ितनी यहोयादा की पत्नी पिन िथइन्। यहोयादा एक पूजाहारी िथए। अिन
यहोशेबा अहज्याहकी बिहनी िथइन्। अतल्याहले योआशलाई मािरनन्
िकनभने यहोशेबाले ितनलाई लुकाएकी िथइन्। 12 योआश
पूजाहारीहरूिसत परमेश्वरको मिन्दरमा छः बषर्सम्म लुकेर बसे। त्यस
बेला अतल्याहले देशमा रानीको रूपमा शासन गिरन्।

पूजाहारीपूजाहारी यहोयादायहोयादा अिनअिन राजाराजा योआशयोआश

छ बषर् पिछ यहोयादले आफ्नो पराक्रम देखाए। ितनले सेना
नायकहरूिसत सिन्ध गर।े ती सेना नायकहरू-यरोहामका
छोरा अजयार्ह, यहोहानाका छोरा इश्माएल, ओबेदका छोरा

अजयार्ह, अदायाहका छोरा मासेयाह अिन िंजक्रीका छोरा एलीशापात
िथए। 2 ितनीहरू यहूदाका चारिैतर गए अिन यहूदाका सब ैशहरहरूबाट
लेवीहरूलाई भेला गर।े ितनीहरूले इस्राएलका पिरवारहरूका
प्रमुखहरूलाई पिन भेला गर।े त्यस पिछ ितनीहरू यरूशलेम गए। 3

एकसाथ भेला भएका सब ैमािनसहरूले राजािसत परमेश्वरको मिन्दरमा
करार बाँधे।
यहोयादाले ती मािनसहरूलाई भने, “राजाका छोराले शासन गनेर् छन्।

त्यो यही प्रितज्ञा हो जो परमप्रभुले दाऊदका सन्तानका बारमेा गनर् ु
भएको िथयो। 4 अब ितमीहरूले गनर् ु पनेर् यही होः ितमीहरू मध्ये एक
ितहाइ पूजाहारी अिन लेवीहरू जो िवश्रामको िदनमा काममा जान्छन्,
ितनीहरूले द्वारहरूको रक्षा गनेर् छन्। 5 अिन ितमीहरू मध्ये एक-ितहाइ
राज महलमा रहने छौ। अिन ितमीहरू मध्ये एक-ितहाइ घडेरी-द्वारमा
रहने छौ। तर सब ैअन्य मािनसहरू परमप्रभुको मिन्दरको आँगनमा बस्नु
पनेर् छ। 6 कुन ैपिन मािनसलाई परमप्रभुको मिन्दर िभत्र आउन निदनु।
केवल पूजाहारी अिन लेवीहरू, जो सेवा गछर्न्, ितनीहरूलाई मिन्दर िभत्र
आउने अनुमित छ, िकनभने ितनीहरू पिवत्र छन्। तर अन्य सबै
मािनसहरूले ितनीहरूलाई परमप्रभुले िदनु भएको काम गनर् ु पछर् । 7

लेवीहरू राजाको समीपमा बस्नु पछर् । हरके मािनससँग आफ्नो तरवार
हुनु पछर् । यिद कोही व्यिक्त मिन्दर िभत्र पस्ने चेष्टा गछर्  भने त्यस
व्यिक्तलाई मािर िदनु। ितनी जहाँ कही गए ता पिन ितमीहरू राजाको
साथ रहनु पछर् ।”

8 लेवीहरू अिन यहूदाका सब ैमािनसहरूले पूजाहारी यहोयादाले
िदएका आदेशहरू पालन गर।े यसकारण प्रत्येक कप्तान र सब ैमािनसहरू
िदनमा ितनीहरूले काम गनर् ु पछर्  िक पदैर्न भने सूचना सुन्न िभत्र आए,
िकनभने पूजाहारी यहोयादले केही पिन ितनीहरूको समूहहरूलाई
पदयाच्यतु गराएका िथए। 9 पूजाहारी यहोयादाले भाला र ठूला साना
दवु ैढालहरू अिधकारीहरूलाई िदए ती राजा दाऊदका िथए। ती
हितयारहरू परमेश्वरको मिन्दरमा रािखएका िथए। 10 तब यहोयादाले
मािनसहरूलाई कहाँ उिभनु पनेर् सो बताए। प्रत्येक मािनसको हातमा
आफ्ना हितयार िथए। ती मािनसहरू मिन्दरको दािहने देिख मिन्दरको
देब्रे सम्म उिभएका िथए। ितनीहरू वेदीका अिन मिन्दरको निजक र
राजाका निजकमा उिभएका िथए। 11 ितनीहरूले राजाका छोरालाई
बािहर ल्याए र ितनलाई मुकुट लगाई िदए। ितनीहरूले िनयमका
पुस्तकको एक प्रित ितनलाई िदए। तब ितनीहरूले योआशलाई राजा
बनाए। यहोयादा अिन ितनका छोराहरूले योआशको अिभषेक गर।े
ितनीहरूले भने, “राजा लामो समय सम्म बाँचून्।”

12 अतल्याहले मािनसहरू मिन्दर तफर्  दगुरकेा अिन राजाको प्रशसंा
गरकेो आवाज सुिनन्। ितनी परमप्रभुको मिन्दरमा मािनसहरू कहाँ
आइन्। 13 ितनले हेिरन् अिन राजालाई देिखन्। राजा खम्बाको छेउको
अिघ उिभरहेका िथए। अिधकारीहरू अिन मािनसहरू जो तुरही
बजाउँथे, राजाका छेउमा िथए। देशका मािनसहरू खशुीले तुरही बजाउँदै
िथए। गायकहरू सङ्गीतका बाजाहरू बजाउँद ैिथए। गायकहरूले प्रशसंा
गाउनमा मािनसहरूलाई अगुवाइ गिररहेका िथए। तब अतल्याहले
ितनका वस्त्रहरू च्याितन् अिन भिनन्, “राजद्रोह! राजद्रोह!”

14 पूजाहारी यहोयादाले सेना नायकहरूलाई बािहर ल्याए। ितनले
ितनीहरूलाई भने, “अतल्याहलाई बािहर सेनाको माझ लजैाऊ।
ितनलाई जोकोिहले पछ्याउँछ त्यसलाई मानर् ितमीहरूको तरवार प्रयोग
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गर।” तब पूजाहारीले सिैनकहरूलाई चेतावनी िदए, “अतल्याहलाई
परमप्रभुको मिन्दरमा नमानर् ु।” 15 तब मािनसहरूले राजमहलको घोडा-
द्वारमा आउँदा ितनलाई पिक्रए जुन चािंह एउटा राज महलको प्रेवशद्वार
हो। तब ितनीहरूले ितनलाई तत्काल ैत्यही स्थानमा मािरिदए।

16 तब यहोयादाले सब ैमािनसहरू अिन राजािसत एक करार बाँधे।
ितनीहरू सहमत भए िक ितनीहरू सब ैपरमप्रभुका मािनस हुनेछन्। 17

सब ैमािनसहरू बाल मूिर्तका मिन्दरमा गए अिन त्यसलाई फोिड िदए।
ितनीहरूले बाल मिन्दरमा भएका वेदीहरू अिन मूिर्तहरू पिन
भत्काइिदए। ितनीहरूले बालका पुरोिहत मातानलाई बाल वेदीहरूको
सामुन्ने मार।े

18 तब यहोयादाले परमप्रभुको िजम्मामा रहने पूजाहारीहरू चुने। ती
पूजाहारीहरू लेवीहरू िथए अिन दाऊदले ितनीहरूलाई परमप्रभुको
मिन्दरको िजम्मामा रहने काम िदएका िथए। ती पूजाहारीहरूले मोशाका
व्यवस्थाका आदेश अनुसार परमप्रभुलाई होमबिल अपर्ण गनर् ु पनेर् िथयो।
ितनीहरूले दाऊदका आदेश अनुसार अित खशुी साथ गाउँद ैबिल अपर्ण
गर।े 19 यहोयादाले परमप्रभुको मिन्दरको द्वारमा रक्षकहरू राखेका
िथए। यसकारण एउटा व्यिक्त जो अशुद्ध िथयो भने मिन्दरिभत्र पस्न
पाउँदनै िथयो।

20 यहोयादाले सेनाका सेना-नायकहरू, प्रमुखहरू, मािनसहरूका
शासकहरू अिन देशका सब ैमािनसहरूलाई आफ्ना साथ िलए। तब
यहोयादाले राजालाई परमप्रभुको मिन्दर बािहर ल्याए अिन मािथल्लोद्वार
भएर ितनीहरू राज भवनमा गए। त्यस स्थानमा ितनीहरूले राजालाई
िंसहासनमा बसाए। 21 यहूदाका सब ैमािनसहरू अत्यन्त आनिन्दत
िथए। अिन यरूशलेम शहरमा शािन्त िथयो िकनभने अतल्याहलाई
तरवारद्वारा मािरएको िथयो।

योआशलयोआशलेे फफेेिरिर मिन्दरमिन्दर िनमार्णिनमार्ण गछगछर्र्नन््

योआश सात बषर् उमेरका िथए जब ितनी राजा भए। ितनले
यरूशलेममा चालीस बषर् शासन गर।े ितनकी आमाको नाउँ
िसब्या िथयो। िसब्या बेशेर्बा शहरकी िथइन्। 2 योआशले

पूजाहारी यहोयादा बाँचुन्जेल परमप्रभुको सामुन्ने उिचत कायर् गर।े 3

यहोयादाले योआशका िनिम्त दइुवटी पत्नीहरू चुने। योआशका छोरा-
छोरीहरू भए।

4 तब, पिछ योआशले परमप्रभुको मिन्दर फेिर िनमार्ण गनेर् िनणर्य गर।े
5 योआशले पूजाहारी अिन लेवीहरूलाई साथ बोलाए। ितनले
ितनीहरूलाई भने, “यहूदा शहरमा जाऊ अिन इस्राएलका सबै
मािनसहरूले प्रित बषर् ितनेर् धन सँग्रह गर। त्यो धन ितम्रो परमेश्वरको
मिन्दर फेिर िनमार्ण गनर्मा प्रयोग गर। चाँडो गर अिन यो काम गर।” तर
लेवीहरूले हतार गरनेन्।

6 यसथर् राजा योआशले मुख्य पूजाहारी यहोयादालाई बोलाए।
राजाले भने, “यहोयादा, ितमीले िकन लेवीहरूलाई यहूदा अिन
यरूशलेमबाट ितरो-धन ल्याउन लगाएनौं? परमप्रभुको सेवक मोशा अिन
इस्राएलका मािनसहरूले पिवत्र पाल िनमार्ण गनर्मा त्यो ितरो-धन प्रयोग
गरकेा िथए।”

7 िवगत कालमा, अतल्याहका छोराहरू जबरजस्ती परमेश्वरको
मिन्दर िभत्र पसेका िथए। ितनीहरूले परमप्रभुको मिन्दरमा भएका पिवत्र
चीजहरू आफ्ना बाल देवताहरूको पूजा गनर्मा प्रयोग गरकेा िथए।
अतल्याह अत्यन्त दषु्ट स्त्री िथइन्।

8 राजा योआशले एउटा सन्दकू बनाउने अिन त्यसलाई परमप्रभुको
मिन्दरको द्वारको बािहर राख्ने आदेश गर।े 9 तब लेवीहरूले यहूदा अिन
यरूशलेममा एक घोषणा गर।े ितनीहरू रोए मािनसहरूलाई परमप्रभुका
िनिम्त ितरो-धन ल्याउनु भने। परमेश्वरका सेवक मोशाले मरू-भूिममा
भएको समयमा इस्राएलका मािनसहरूबाट जो ितरो-धन मागेका िथए यो
धन त्यित न ैहो। 10 समस्त प्रमुखहरू अिन मािनसहरू खशुी िथए।
ितनीहरूले आफ्ना धन ल्याए अिन त्यसलाई सन्दकूमा हाले।
ितनीहरूले तबसम्म लगातार िदइरहे जब सम्म सन्दकू भरी भएन। 11

तब लेवीहरूले त्यो सन्दकू राज-अिधकारीहरू कहाँ लानु पयोर्।
ितनीहरूले सन्दकू धनले पिरपूणर् भएको देखे। राजाका सिचव अिन
मुख्य पूजाहारीका अिधकारी आए अिन सन्दकूबाट धन िनकालेर लगे।

तब ितनीहरूले त्यो सन्दकूलाई फेिर त्यसकै स्थानमा फकार्ई लगे।
ितनीहरूले यो काम घिर-घिर गर ेअिन प्रचुर धन सँग्रह गर।े 12 तब राजा
योआश अिन यहोयादाले त्यो धन ती मािनसहरूलाई िदए जो
परमप्रभुको मिनदरमा काम गथेर्। अिन परमप्रभुको मिन्दरमा काम गनेर्
मािनसहरूले परमप्रभुको मिन्दर फेिर िनमार्ण गनर्का िनिम्त िनपूण काठ
खोप्नेहरू अिन िसकमीर्हरूलाई ज्यालमा राखे। ितनीहरूले ती कमीर्हरू
पिन ज्यालमा ल्याए जो परमप्रभुको मिन्दरलाई फेिर िनमार्ण गनर्का
िनिम्त फलाम अिन काँसाका काम गनर् िसपालु िथए।

13 मािनसहरू जसले कामको िनरीक्षण गदर्थे एक्दम ैपिरश्रमी िथए।
परमप्रभुको मिन्दर फेिर िनमार्ण गनेर् कायर् सफल भयो। ितनीहरूले
परमप्रभुको मिन्दर पिहलाको जस्त ैिनमार्ण गर ेअिन ितनीहरूले यसलाई
पिहलाको भन्दा बिलयो बनाए। 14 जब कमीर्हरूले काम पूरा गरे
ितनीहरूले उिब्रएको धन राजा योआश अिन यहोयादा कहाँ ल्याए।
ितनीहरूले त्यो धन परमप्रभुको मिन्दरका िनिम्त चीज-बीज बनाउनमा
प्रयोग गर।े ती चीज-बीजहरू मिन्दरको सेवामा अिन होम-बिल अपर्ण
गनर्मा प्रयोग गिरन्थे। ितनीहरूले सुन-चाँदीका कचौरा एवं अन्य चीजहरू
पिन बनाए। पूजाहारीहरूले यहोयादा जीिवत रहेसम्म प्रितिदन
परमप्रभुको मिन्दरमा होमबिल अपर्ण गिररहे।

15 यहोयादा बृद्ध भए। ितनी लामो समयसम्म बाँचे, त्यसपिछ ितनको
मृत्य ुभयो। यहोदा 130 बषर्को बृद्ध हँुदा ितनको मृत्य ुभयो। 16

मािनसहरूले यहोयादालाई दाऊदका शहरमा गािडिदए जहाँ
राजाहरूलाई गािडन्छन्। मािनसहरूले यहोयादालाई त्यहाँ गािड िदए
िकनभने ितनले आफ्ना जीवनमा इस्राएलमा परमेश्वर अिन परमेश्वरका
मिन्दरका िनिम्त धेर ैअसल कायर् गर।े

17 यहोयादाको मृत्य ुपिछ, यहूदाका प्रमुखहरू आए अिन राजा
योआश समक्ष झुके। राजाले ती प्रमुखहरूका कुरा सुने। 18 राजा अिन
ती अगुवाहरूले ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले आराधना गनेर् परमप्रभु
परमेश्वरको मिन्दरलाई पिरत्याग गर।े ितनीहरूले अशेरा खामा अिन अन्य
मूिर्तहरूका पूजा गनर् शुरू गर।े परमेश्वर यहूदा अिन यरूशलेमका
मािनसहरूिसत क्रोिधत हुनु भयो िकनभने राजा अिन अगुवाहरू दोषी
िथए। 19 परमेश्वरले मािनसहरू कहाँ ितनीहरूलाई परमप्रभु ितर फकार्इ
ल्याउन भनी अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो। अगमवक्ताहरूले
मािनसहरूलाई चेताउनी िदए। तर मािनसहरूले सुन्न अस्वीकार गर।े

20 परमेश्वरको आत्मा जकयार्ह मािथ उित्रनुभयो। जकयार्हका िपता
पूजाहारी यहोयादा िथए। जकयार्ह मािनसहरूका सामुन्ने उिभए अिन भने,
“परमेश्वरले जे भन्नु हुन्छ त्यो यो होः ‘िकन ितमीहरूले परमप्रभुको
आदेशहरूको पालन गनर् अस्वीकार गछौर्? ितमीहरू सफल हुने छैनौं।
ितमीहरूले परमप्रभुलाई त्याग्यौ यसकारण परमप्रभुले पिन ितमीहरूलाई
त्याग्नु भएको छ।’”

21 तर मािनसहरूले जकयार्हको िवरूद्ध षड्यन्त्र रचे। राजाले
जकयार्हलाई मानर् भनी मािनसहरूलाई आदेश िदए, यसथर् ितनको मृत्यु
नहुन्जेल मािनसहरूले ितनलाई ढुङ्गा हाने। मािनसहरूले यो काम
मिन्दरको आँगनमा गर।े 22 राजा योआशले ितनी प्रित यहोयादाले
दशार्एको दया सम्झेनन्। यहोयादा जकयार्हका िपता िथए। तर योआशले
यहोयादाका छोरा जकयार्हलाई मािरिदए। जकयार्हको मृत्य ुहुनु अिघ
ितनले भने, “परमप्रभुले देख्नु हुनेछ जो ितमीहरूले गदैर् छौ अिन
ितमीहरूलाई दण्ड िदनु हुनेछ।”

23 बषर्को अन्तितर, अरामी सेना योआशको िवरूद्ध आए। ितनीहरूले
यहूदा अिन यरूशलेम मािथ आक्रमण गर ेअिन मािनसका सबै
प्रमुखहरूलाई मािरिदए। ितनीहरूले सब ैमूल्यवान बस्तुहरू दमीशकका
राजा कहाँ पठाए। 24 अरामी सेना मािनसहरूको सानो दलको रूपमा
आएका िथए तर परमप्रभुले ितनीहरूलाई यहूदाका अित िवशाल
सेनालाई परास्त पानर् िदनु भयो। परमप्रभुले यसो गनर् ु भयो। िकनभने
यहूदाका मािनसहरूले, आफ्ना पुखार्हरूले अनुशरण गरकेा परमप्रभु
परमेश्वरलाई त्याग गर।े यसरी योआश दिण्डत भए। 25 जब अरामीहरूले
योआशलाई छाडे तब ितनी नराम्रो प्रकारले घाइते भएका िथए।
योआशका आफ्न ैसेवकहरूले ितनको िवरूद्ध षड्यन्त्र रचे। ितनीहरूले
यसो गर ेिकनभने योआशले पूजाहारी यहोयादाका छोरा जकयार्हलाई
मारकेा िथए। सेवकहरूले योआशलाई ितनको आफ्न ैओछ्यानमा
मािरिदए। योआशको मृत्य ुभएपिछ मािनसहरूले ितनलाई दाऊदको
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शहरमा गाडीिदए। तर ितनीहरूले ितनलाई त्यस स्थानमा गाडेनन् जहाँ
राजाहरूलाई गािडन्छ।

26 ती ियन ैसेवकहरू हुन् जसले योआशको िवरूद्ध षड्यन्त्र रचेका
िथएः जाबाद अिन यहोजाबाद। जाबादकी आमाको नाउँ िशमात िथयो।
िशमात अम्मोनकी िथइन्। अिन यहोजाबादकी आमाको नाउँ िशिम्रत
िथयो। िशिम्रत मोआबकी िथइन्। 27 योआशका छोराहरूको िवषयमा
कथा, ितनी िवरूद्धको महान अगमवाणीहरू अिन ितनले कसरी फेिर
परमेश्वरको मिन्दर िनमार्ण गर,े यी सबै राजाहरू सम्बन्धी व्याख्या
नाउँको पुस्तकमा लेिखएका छन्। अमस्याह ितनका पिछ नयाँ राजा
भए। अमस्याह योआशका छोरा िथए।

यहयहूूदाकादाका राजाराजा अमस्याहअमस्याह

अमस्याह पच्चीस बषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले
यरूशलेममा उनन्तीस बषर् शासन गर।े ितनकी आमाको नाउँ
यहोअद्दान िथयो। यहोअद्दान यरूशलेमकी िथइन्। 2

अमस्याहले त्यही कुराहरू गर ेजो परमप्रभुले ितनीद्वारा गराउन चाहनु
हुन्थ्यो। तर ितनले ती कुराहरू सम्पूणर् हृदयले गरनेन्। 3 अमस्याह
शिक्तशाली राजा भए। त्यस पिछ ितनले ती अिधकारीहरूलाई मािर िदए
जसले ितनका राजा मारकेो िथए। 4 तर अमस्याहले ती
अिधकारीहरूका छोरा छोरीहरूलाई मारनेन्। िकनिक ितनले मोशाको
पुस्तकमा लेिखएका व्यवस्था पालन गर।े परमप्रभुले आदेश िदनु भएको
िथयो, “माता-िपतालाई उनीहरूका छोरा-छोरीहरूले केही गरकेो
खण्डमा मानर् ु हँुदनै। अिन छोरा-छोरीहरूलाई ितनीहरूका माता-
िपताहरूले केही गरकेा खण्डमा मानर् ु हँुदनै कुन ैव्यिक्तलाई ितनी स्वयलें
गरकेा नराम्रो कामका िनिम्त मात्र मानर् ु पछर् ।”

5 अमस्याहले यहूदाका मािनसहरूलाई एक साथ भेला गर।े ितनले
पिरवार अनुसार ितनीहरूको दल बनाए अिन ती दलहरूलाई सेनाध्यक्ष
र सेना नायकहरूका िजम्मामा राखे। ती प्रमुखहरूका िजम्मामा यहूदा
अिन िबन्यामीनका समस्त सिैनकहरू िथए। सब ैमािनसहरू जो सिैनक
हुनका िनिम्त छािनए ती बीस बषर् अिन त्यस भन्दा अिधक उमेरका िथए।
जम्मा 3,00,000 िसपालु सिैनकहरू भाला अिन ढाल सिहत यदु्धका
िनिम्त तयार िथए। 6 अमस्याहले इस्राएलबाट 1,00,000 सिैनकहरू
पिन ज्यालामा ल्याए। ती सिैनकहरूलाई ज्यालामा ल्याउनका िनिम्त
ितनले 100 तोडा चाँदी िदए। 7 तर परमेश्वरका एक व्यिक्त अमस्याह
कहाँ आए। परमेश्वरका व्यिक्तले भने, “राजा इस्राएलका सेनालाई तपाई ं
साथ जान निदनु होस्। परमप्रभु इस्राएलीहरूका साथमा हुनुहुन्न।
परमप्रभु एप्रैमका मािनसहरूका साथ हुनुहुन्न। 8 यिद तपाईलें तपाई ं
आफैं लाई बिलयो अिन यदु्धको िनिम्त तयार बनाउनुहुन्छ भने परमेश्वरले
तपाईलंाई परास्त गनर् ुहुनेछ, िकनिक िवजय अथवा परास्त परमेश्वरको
सहायतामा भर पछर् ।” 9 अमस्याहले परमेश्वरका व्यिक्तलाई भने, “तर
मेरो धनको बारमेा के हुन्छ जो मलेै इस्राएली सेनाहरूलाई िदइ सकेको
छु?” परमेश्वरका मािनसले भने, “परमप्रभुिसत प्रशस्त छन्। उहाँले
तपाईलंाई त्यो भन्दा धेर ैिदन सक्नु हुन्छ।”

10 यसथर् अमस्याहले इस्राएली सिैनकहरूलाई घर ितर एफ्राईम
फकार्ई पठाए। ती मािनसहरू राजा अिन यहूदाका मािनसहरू प्रित
अत्यन्त क्रोिधत भए। ितनीहरू अत्यन्त क्रोिधत भएर घर फिर्कए।

11 तब अमस्याह अत्यन्त साहसी भए अिन आफ्ना सेनाहरूलाई
िलएर एदोम देशको नूनकोबेंसी तफर्  गए। त्यस स्थानमा अमस्याहका
सेनाहरूले सेईरका 10,000 मािनसहरूलाई मार।े 12 यहूदाका सेनाले
पिन सेईरका 10,000 मािनसहरूलाई कब्जामा िलए। ितनीहरूले
सेइरका ती मािनसहरूलाई एक पहाडको टुप्पोमा लगे। ती मािनसहरू
अझसम्म जीिवत िथए। तब यहूदाका सेनाले ती मािनसहरूलाई पहराको
टुप्पोदेिख तल ितर झािरिदए अिन ितनीहरूका शरीरहरू तल
चट्टानहरूमा चकना चूर भए।

13 तर त्यस समयमा अमस्याहले ती सोनाहरूलाई यहूदाका शहरहरू
सामिरया देिख बेत-होरोनसम्म आक्रमण गेनर् अनुमित िदएका िथएनन्। तै
पिन ितनीहरूले शहरहरूमा आक्रमण गर।े ितनीहरूले 3,000
मािनसहरू मार ेधेर ैमालहरू लुटे।

14 अमस्याह एदोमी मािनसहरूलाई परास्त गर ेपिछ घर आए। ितनले
सेइरका मािनसहरूले पूजा गनेर् मूिर्तहरू ल्याए। अमस्याहले ती
मूिर्तहरूको पूजा गनर् शुरू गर।े ितनी ती मूिर्तहरू अिघ झुके अिन
ितनीहरूका िनिम्त धूप बाले। 15 परमप्रभु अमस्याह िसत अत्यन्त
क्रोिधत हुनुभयो। परमप्रभुले अमस्याह कहाँ अगमवक्ता पठाउनु भयो।
अगमवक्ताले भने, “अमस्याह िकन तपाईलें ती मािनसहरूले पूजा गनेर्
मूिर्तहरूको पूजा गनर् ु भएको? ती देवताहरूले ितनीहरूका आफ्नै
मािनसहरूलाई पिन तपाईबंाट बचाउन सकेनन्।”

16 जब अगमवक्ता बोले, अमस्याहले अगमवक्तालाई भने, “हामीले
ितमीलाई राजाको सल्लाहकार बनाएका छैनौं! चुप लाग! ितमी चुप लागेनौ
भने ितमीलाई मािरने छ।” अगमवक्ता चुप भए, तर तब भने, “परमेश्वरले
तपाईलंाई ध्वंश गनेर् िनश्चय गनर् ु भएकोछ। िकनभने तपाईलें ती नराम्रा
कुराहरू गनर् ु भयो। अिन मेरो वचन सुन्नु भएन।”

17 यहूदाका राजा अमस्याहले आफ्ना परामशर्दाताहरू िसत कुरा
गर।े तब ितनले इस्राएलका राजा योआशलाई एक संन्देश पठाए।
अमस्याहले योआशलाई भने, “हामी मुखा-मुखी भेट गरौं।” योआश
यहोआहाजका छोरा िथए। योआहाज येहूका छोरा िथए।

18 तब योआशले अमस्याह कहाँ आफ्नो उत्तर पठाए। योआश
इस्राएलका राजा िथए अिन अमस्याह यहूदाका राजा िथए। योआशले यो
कथा भनेः “लबानोन एक सानो काँढादार पोथ्राले लबानोन एक िवशाल
देवदारको वृक्ष कहाँ संन्देश पठायो। सानो काँढादार पोथ्राले भन्यो, ‘ितम्री
छोरीलाई मेरो छोरािसत िववाह गिरदेऊ।’ तर एक जङ्गली पशु आयो
अिन काँढादार पोथ्रा मािथ िंहड्यो र त्यसलाई नष्ट गिर िदयो। 19 ितमी
स्वयमंलाई भन्छौं, ‘मलेै एदोमलाई परास्त गर।े’ ितमी घमण्डी छौ अिन
ितमी धाक लाउँछौ। तर ितमी घरमा बस। ितमीलाई खतरा मोल्नु खाँचो
छैन। यिद ितमी मिसत लड्यौ भने, ितमी अिन यहूदा ध्वंश हुने छौ।”

20 तर अमस्याहले सुन्न अस्वीकार गर।े यो परमेश्वरबाट आएको हो
परमेश्वरले इस्राएलद्वारा यहूदालाई परास्त गराउने योजना बनाउनु भयो,
िकनभने यहूदाका मािनसहरूले एदोमका मािनसहरूले अनुशरण गनेर्
देवताहरूको अनुशरण गर।े 21 यस कारण इस्राएलका राजा योआशले
यहूदाका राजा अमस्याहिसत बत-शेमेश शहरमा मुखा-मुखी भेट गर।े
बेत-शेमेश यहूदामा छ। 22 इस्राएलले यहूदालाई परास्त गर।े यहूदाका
हरकेा मािनस आफ्ना घर ितर भागे। 23 योआशले अमस्याहलाई बेत-
शेमेशमा पके्र अिन ितनलाई यरूशलेम लगे। अमस्याहका िपताको नाउँ
योआश िथयो। योआशको िपताको नाउँ योआहाज िथयो। योआशले
यरूशलेमको एप्रैम फाटक देिख कुनाको फाटक सम्मको पखार्लको 400
हात लामो अशं भत्काइ िदए। 24 परमेश्वरको मिन्दरमा सुन अिन चाँदी
एवं धेर ैअन्य चीज-बीजहरू िथए। ओबेद एदोम ती चीज बीजहरूको
िजम्मामा िथए। तर येहोआशले ती सब ैचीज-बीजहरू लगे। योआशले
राज महलबाट कोषहरू पिन लगे। त्यस पिछ योआशले केही
मािनसहरूलाई कैदीको रूपमा लगे अिन फकेर् र सामिरया गए।

25 योआशको मृत्य ुपिछ अमस्याह पन्ध्र बषर्सम्म बाँचे। अमस्याहका
िपता यहूदाका राजा योआश िथए। योआशको िपता यहोआहाज
इस्राएलका राजा िथए। 26 अमस्याहले शुरू देिख अन्तसम्म गरकेा
अन्य कुराहरू यहूदा अिन इस्राएलका राजाहरूको इितहासको पुस्तकमा
लेिखएका छन्। 27 जब अमस्याहले परमप्रभुको आज्ञा पालन गनर् छाडे,
यरूशलेममा मािनसहरूले अमस्याह िवरूद्ध षडयन्त्र रचे। ितनी लाकीश
शहर ितर भागेर गए। तर मािनसहरूले लाकीशमा मािनसहरू पठाए अिन
ितनीहरूले अमस्याहलाई त्यही मािरिदए। 28 तब ितनीहरूले
अमस्याहको शरीरलाई घोडाहरूमा लदाएर ल्याए अिन यहूदाको शहरमा
ितनका पुखार्हरूिसत गािड िदए।

उिज्जयाहउिज्जयाह यहयहूूदाकादाका राजाराजा

त्यस पिछ यहूदाका मािनसहरूले उिज्जयाहलाई अमस्याहको
स्थानमा नयाँ राजा हुनका िनिम्त चुने। अमस्याह
उिज्जयाहका िपता िथए। उिज्जयाह सोह्र बषर्का हँुदा यस्तो

भयो। 2 उिज्जयाहले एलात शहरलाई फेिर िनमार्ण गर ेअिन यहूदालाई
फकार्इ िदए। अमस्याहको मृत्य ुभयो र ितनका पुखार्िसत गािडए पिछ
उिज्जयाहले यसो गर।े
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3 उिज्जयाह सोह्र बषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले बाउन्न बषर्
सम्म यरूशलेममा शासन गर।े ितनकी आमाको नाउँ यकोल्याह िथयो।
यकोल्याह यरूशलेमकी िथइन्। 4 उिज्जयाहले ती कुराहरू गर ेजो
परमप्रभुले ितनी द्वारा गराउन चाहनु हुन्थ्यो। ितनले परमेश्वरको आज्ञा
त्यसरी न ैपालन गर ेजसरी ितनका िपता अमस्याहले गरकेा िथए। 5

उिज्जयाहले परमेश्वरको अनुशरण जकयार्हको जीवनकालमा गर।े
जकयार्हले उिज्जयाहलाई परमेश्वरको कसरी सम्मान गनर् ु अिन आज्ञा
पालन गनर् ु सो िसकाए। जब उिज्जयाहले परमप्रभुको आज्ञा पालन
गिररहेका िथए परमेश्वरले ितनलाई सफलता प्रदान गनर् ु भयो।

6 उिज्जयाहले पिलश्ती मािनसहरूको िवरूद्ध यदु्ध लडे। ितनले गात,
यब्ने अिन अश्दोद शहरहरूका विरपिरका पखार्लहरू भत्काइ िदए।
उिज्जयाहले अश्दोद शहरको छेउमा अिन पिलश्ती मािनसहरू माझ अन्य
स्थानहरूमा शहरहरू बसाए। 7 परमेश्वरले उिज्जयाहलाई पिलश्तीहरू
अिन गुर-बलमा बस्ने अरबीहरू अिन मूनीहरूको िवरूद्धमा यदु्ध गनर्मा
सहायता िदनुभयो। 8 अम्मोनीहरूले उिज्जयाहलाई सौगातहरू ितथेर्।
उिज्जयाहको नाउँ िमश्रदेशको सीमाना सम्म प्रिसद्ध भएर गयो। ितनी
प्रिसद्ध िथए िकनभने ितनी अत्यन्त शिक्तशाली िथए।

9 उिज्जयाहले यरूशलेममा कुनाको फाटकमा र बेंसीको फाटकमा
अिन पखार्ल घुमेको स्थानमा िकल्लाहरू िनमार्ण गर।े उिज्जयाहले ती
िकल्लाहरू दृढ बनाए। 10 उिज्जयाहले मरुभूिममा िकल्लाहरू िनमार्ण गर।े
ितनले अनेक कुवाहरू पिन खनाए। ितनीिसत पहाडी देश अिन समतल
भूिममा प्रशस्त गाई-बस्तुहरू िथए। उिज्जयाहका पवर्तहरू अिन असल
उब्जनी हुने भूिमका कृषक िथए। ितनीिसत ती व्यिक्तहरू पिन िथए
जसले दाख उम्रने खेतहरूको हेरचाह गथेर्। ितनीले खेती-पाती मन
पराउँथे।

11 उिज्जयाहिसत प्रिशिक्षत सिैनकहरूका सेना िथए। ती
सिैनकहरूलाई सिचव यीएल अिन अिधकारी मासेयाहले दल-दल पाररे
राखेका िथए। हनन्याह ितनीहरूका प्रमुख िथए। यीएल अिन मासेयाहले
ती सिैनकहरूको गन्ती गर ेअिन ितनीहरूलाई दल, दलमा राखे।
हनन्याह राजाका एक अिधकारी िथए। 12 सिैनकहरू मािथ 2,600
प्रमुखहरू िथए। 13 ती पिरवार-प्रमुखहरूका िजम्मामा 3,07,500
मािनसहरूका सेना िथए जो ठूलो शिक्तिसत लडथे। ती सिैनकहरूले
शत्रुको िवरूद्ध राजालाई सहायता गथेर्। 14 उिज्जयाहले सेनालाई ढाल,
भाला, फलामको टोपी, कवच, िझलम, धनु अिन घँुयेत्रोका िनिम्त
ढुङ्गाहरू िदएका िथए। 15 यरूशलेममा उिज्जयाहले यन्त्रहरू बनाए जो
चतुर व्यिक्तहरूले आिवष्कार गरकेा िथए। ती यन्त्रहरूलाई िकल्लाहरू
अिन कुनाका पखार्लहरूमा रािखएका िथए। यी यन्त्रहरूले काँढहरू अिन
ठूल्ठूला ढुङ्गाहरू हान्दथे। उिज्जयाह प्रिसद्ध भए। मािनसहरूले टाढा-
टाढाका स्थानहरूमा ितनका नाउँ जान्दथे। ितनले प्रशस्त सहायता पाए
अिन शिक्तशाली राजा बने।

16 तर जब उिज्जयाह शिक्तशाली भए ितनको घमण्डको कारणले
ितनलाई नष्ट पाथ्योर्। ितनी परमप्रभु ितनका परमेश्वर प्रित िवश्वसनीय
िथएनन्। ितनी परमप्रभुको मिन्दर िभत्र धूप बाल्ने वेदीमा धूप बाल्न गए।
17 पूजाहारी अजयार्ह अिन अस्सी जना साहसी पूजाहारीहरू, जो
परमप्रभुको सेवा गथेर्, उिज्जयाहलाई पछ्याउँद ैमिन्दर िभत्र गए। 18

ितनीहरूले उिज्जयाहलाई भने तपाईलें गल्ती गनर् ु हँुदछै। ितनीहरूले
ितनलाई भने, “उिज्जयाह, परमप्रभुको िनिम्त धूप बाल्ने यो तपाईकंो काम
होइन। यसो गनर् ु तपाईकंो िनिम्त असल छैन। पूजाहारीहरू अिन
हारूनका सन्तानहरूले मात्र परमप्रभुको िनिम्त धूप बाल्ने गछर्न्। यी
पूजाहारीहरूलाई पिवत्र सेवाका िनिम्त धूप बाल्न प्रिशिक्षत तुल्याइएका
छन्। तपाई ंयो महा-पिवत्र स्थानबाट बािहर जानु होस्। तपाई ंिवश्वसनीय
हुनु भएको छैन। परमप्रभु परमेश्वरले यसका िनिम्त तपाईकंो सम्मान गनर् ु
हुने छैन।”

19 तर उिज्जयाह क्रोिधत भए। ितनको हातमा धूप दानी िथयो। जब
उिज्जयाह पूजाहारीहरूिसत खूब ैिरसाएका िथए त्यस बेला ितनको
िनधारमा कोर रोग िनिस्कयो। यो घटना परमप्रभुको मिन्दरको धूप बाल्ने
वेदीको छेउमा पूजाहारीहरूको सामुन्ने घट्यो। 20 अजयार्ह-मुख्य
पूजाहारी अिन अन्य सब ैपूजाहारीहरूले उिज्जयाहलाई हेर।े ितनीहरूले
ितनको िनधारमा कोर रोग देख्न सक्थे। पूजाहारीहरूले उिज्जयाहलाई
मिन्दरबाट चाँडो बािहर जान कर लगाए। उिज्जयाह स्वय ंहत्तािरएर बािहर

िनस्के िकनभने परमप्रभुले ितनलाई दण्ड िदनुभएको िथयो। 21

उिज्जयाह राजा कोरी भएको िथयो। ितनी िभन्नै घरमा बस्नु पथ्योर्। ितनी
परमप्रभुको मिन्दरमा प्रेवश गनर् सकै्तन िथए। उिज्जयाहका छोरा योतामले
राज दरबारलाई िनयन्त्रणमा राखे अिन दरबारको िनिम्त प्रशासक भए।

22 उिज्जयाहले शुरू देिख अन्त सम्म अन्य जे कुराहरू गर ेती
आमोसका छोरा अगमवक्ता यशयैाद्वारा लेिखएका िथए। 23 उिज्जयाहको
मृत्य ुभयो अिन आफ्ना िपता-पुखार्हरूका छेउमा गािडए। उिज्जयाहलाई
राजाको िचहान निजकको खलु्ला मदैानमा गाडे। िकनभने मािनसहरूले
भने, “उिज्जयाहलाई कोर िनस्केको छ।” अिन उिज्जयाहको स्थानमा
योताम नयाँ राजा भए। योताम उिज्जयाहका छोरा िथए।

यहयहूूदाकादाका राजाराजा योतामयोताम

योताम राजा हँुदा पच्चीस बषर्का िथए। ितनले यरूशलेममा
सोह्र बषर् शासन गर।े ितनकी आमाको नाउँ यरूशा िथयो।
यरूशा सादोककी छोरी िथइन्। 2 योतामले ती कुराहरू गरे

जो परमप्रभुले ितनी द्वारा गिरएको चाहनु हुन्थ्यो। ितनले आफ्ना िपता
उिज्जयाहले जस्त ैपरमेश्वरको आज्ञा पालन गर।े तर योताम आफ्ना
िपताले गर ेजस्त ैधूप बाल्नु परमप्रभुको मिन्दर िभत्र पसेनन्। तर
मािनसहरूले नराम्रा काम लगातार गिररहे। 3 योतामले परमप्रभुको
मिन्दरको मािथल्लो फाटक फेिर िनमार्ण गर।े ितनले ओपेल नाउँका
स्थानमा पखार्ल लगाउने अनेक िनमार्ण कायर् गर।े 4 योतामले यहूदाको
पहाडी देशमा पिन शहरहरू बनाए। योतामले जङ्गलहरूमा गढहरू अिन
िकल्लाहरू िनमार्ण गर।े 5 योताम अम्मोनी मािनसहरूका राजा अिन
ितनका सेनाका िवरूद्ध पिन लडे अिन ितनीहरूलाई परास्त गर।े यसथर्
हरके बषर् तीन बषर् सम्म अम्मोनीहरूले योतामलाई 100 तोडा चाँदी,
10,000 मुरी गहँु अिन 10,000 मुरी जौं िदए।

6 योताम शिक्तशाली भए िकनभने ितनले िवश्वसनीय रूपले परमप्रभु
उसका परमेश्वरका आदेश पालन गर।े 7 योतामले गरकेा अन्य कुराहरू
अिन ितनका सब ैयदु्धहरू इस्राएली अिन यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पुस्तकमा लेिखएका छन्। 8 योताम पच्चीस बषर्का िथए जब
ितनी राजा भए। ितनले यरूशलेममा सोह्र बषर् सम्म शासन गर।े 9 तब
योतामको मृत्य ुभयो अिन ितनका पुखार्हरूिसत गािडए। मािनसहरूले
ितनलाई दाऊदका शहरमा गाडे। आहाज योतामका स्थानमा नयाँ राजा
भए। आहाज योतामका छोरा िथए।

आहाजआहाज यहयहूूदाकादाका राजाराजा

आहाज बीस बषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले
यरूशलेममा सोह्र बषर् सम्म शासन गर।े आहाज आफ्ना
पुखार् दाऊद जस्त ैठीक िसत बसेनन्। आहाजले ती कुराहरू

गरनेन् जो परमप्रभु ितनले गरकेा चाहनु हुन्थ्यो। 2 आहाजले इस्राएलका
राजाहरूको नराम्रो उदाहरण अनुशरण गर।े ितनले बाल देवताहरूको
पूजा गनर्का िनिम्त मूिर्त िनमार्ण गनर् साँचाहरूको प्रयोग गर।े 3 आहाजले
बेन-िहन्नोम बेंसीमा धूप जलाए। ितनले आफ्न ैछोराहरूलाई आगोमा
जलाएर बिल चढाए। ितनले त्यस्त ैभयानक पापहरू गर ेजस्तो पाप
त्यस देशमा बस्ने मािनसहरूले गरकेा िथए। परमप्रभुले ती
मािनसहरूलाई त्यहाँबाट बािहर िनक्लन िववश पानर् ु भएको िथयो, जब
इस्राएलका मािनसहरू त्यस देशमा आएका िथए। 4 आहाजले उच्च
स्थानहरूमा, पहाडहरूमा अिन हरके हिरयो वृक्ष मुिन बिलहरू चढाए र
धूप बाले।

5 आहाजले पाप गर,े यसथर् परमप्रभु ितनका परमेश्वरले अरामका
राजालाई आहाजलाई परास्त गनर् िदनु भयो। अरामका राजा अिन
ितनका सेनाले आहाजलाई परास्त गर ेअिन यहूदाका अनेक
मािनसहरूलाई बन्दी बनाए। अरामका राजाले ती बन्दीहरूलाई दमीशक
शहरमा लगे। परमप्रभुले इस्राएलका राजा पेकहलाई पिन आहाजलाई
परास्त गनर् िदनु भयो। पेकहका िपताको नाउँ रमल्याह िथयो। पेकह अिन
ितनका सेनाले यहूदाका 1,20,000 साहसी सिैनकहरूलाई एकै िदनमा
मार।े पेकहले ती यहूदाका मािनसहरूलाई परास्त गर ेिकनभने
ितनीहरूले ितनीहरूका पुखार्हरूले आज्ञा पालन गनेर् परमप्रभु परमेश्वरको
आज्ञा पालन गनर् छाडेका िथए। 7 िंजक्री एप्रैमका एक साहसी सिैनक
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िथए। िंजक्रीले राजा आहाजका छोरा मासेयाह राज महलको िजम्मामा
रहेको अिधकारी अज्रीकाम अिन एल्कानालाई मार।े एल्काना राजा देिख
दोस्रो शिक्तका िथए।

8 इस्राएली सेनाले यहूदामा बस्ने ितनीहरूको आफ्न ै2,00,000
आफन्तहरू पके्र। ितनीहरूले स्त्री, केटा-केटीहरू अिन मूल्यवान
वस्तुहरू यहूदाबाट लगे। इस्राएलीहरूले ती बन्दीहरू अिन ती
बस्तुहरूलाई सामिरया शहरमा ल्याए। 9 तर त्यहाँ परमप्रभुको एउटा
अगमवक्ता िथए। यो अगमवक्ताको नाउँ ओबेद िथयो। ओबेदले ती
इस्राएली मािनसहरूिसत भेट गर ेजो सामिरया फकीर् आएका िथए।
ओदेदले इस्राएली सेनालाई भने, “ितमीहरूका पुखार्हरूले आज्ञा पालन
गनेर् परमप्रभु परमेश्वरले ितमीहरूलाई यहूदाका मािनसहरूलाई परास्त
पानर् िदनु भएको िथयो िकनभने उहाँ ितनीहरूिसत क्रोिधत हुनुहुन्थ्यो।
ितमीहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई अित नीच प्रकारले मायौर् अिन दण्ड
िदयौ अब परमेश्वर ितमीहरूिसत क्रोिधत हुनुहुन्छ। 10 ितमीहरूले यहूदा
र यरूशलेमका मािनसहरूलाई दासको रूपमा राख्ने योजना गरकेा छौ।
ितमीहरूले ितमीहरूका परमप्रभु परमेश्वरको िवरूद्ध पिन पाप गरकेा छौ।
11 मेरो कुरा सुन। ितम्रा दाज्यू-भाइ अिन िददी-बिहनीहरू जसलाई
ितमीहरूले पके्रका छौ, फकार्इ पठाऊ। यो काम गिरहाल िकनभने
परमप्रभुको भयानक क्रोध ितमीहरूको िवरूद्ध छ।”

12 तब एप्रैमका केही प्रमुखहरूले इस्राएली सेनालाई यदु्ध देिख घर
फिर्कएर आएका देखे। ती प्रमुखहरूले इस्राएली सिैनकहरूिसत भेट गरे
अिन ितनीहरूलाई चेताउनी पिन िदए। ती प्रमुखहरू योहानानका छोरा
अजयार्ह, मिशल्लेमोतको छोरा बेरके्याह, शल्लमूका छोरा िहजिकयाह अिन
हद्लेका छोरा अमासा िथए। 13 ती प्रमुखहरूले इस्राएली
सिैनकहरूलाई भने, “यहूदाका कैदीहरूलाई यहाँ नल्याऊ। यिद
ितमीहरूले त्यसो गयौर् भने यसले हामीलाई परमप्रभुको िवरूद्ध घोर पाप
गरकेो तुल्याउने छ। त्यसले हाम्रा पाप अिन दोषहरूलाई अिधक नराम्रो
तुल्याउने छ अिन परमप्रभु इस्राएलको िवरूद्ध अत्यन्त क्रोिधत हुनुहुने
छ।”

14 यसथर्, सिैनकहरूले ती कैदीहरू अिन मूल्यवान वस्तुहरू ती
प्रमुखहरू अिन इस्राएलका मािनसहरूलाई िदए। 15 ती प्रमुखहरू
अजयार्ह, बेरके्याह, िहजिकयाह अिन अमासा उठे अिन कैदीहरूलाई
सहायता गर।े यी चार व्यिक्तहरूले वस्त्रहरू िलए जो इस्राएली
सिैनकहरूले ल्याएका िथए अिन ती वस्त्रहरू, ती मािनसहरूलाई िदए जो
नग्न िथए। ती प्रमुखहरूले ती मािनसहरूलाई जुत्ताहरू पिन िदए।
ितनीहरूले यहूदाका कैदीहरूलाई केही खान अिन िपउन िदए।
ितनीहरूले ती मािनसहरूको घाउलाई नरम पानर् अिन िनको तुल्याउन
तेल मािलस गिर िदए। त्यस पिछ एप्रैमका ती प्रमुखहरूले कमजोर
कैदीहरूलाई गधामा चढाए र ितनीहरूलाई खजूर बृक्षको शहर यरीहोमा
ितनीहरूका पिरवारहरू कहाँ घर फकार्इ लगे। तब ती चार जना
प्रमुखहरू घर तफर्  सामिरया फकेर् ।

16 त्यस समयमा, एदोमका मािनसहरू फेिर आए अिन यहूदाका
मािनसहरूलाई परास्त गर।े एदोमीहरूलाई मािनसहरूले पके्र अिन
ितनीहरूलाई कैदीको रूपमा लगेर गए। यसथर् राजा आहाजले अश्शूरका
राजािसत ितनलाई सहायता गनर् ु भनी याचना गर।े 18 पिलश्ती
मािनसहरूले पिन पहाडहरू अिन दिक्षण यहूदाका शहरहरू मािथ
आक्रमण गर ेपिलश्तीहरूले बेत-शेमेश, अय्यालोन, गदेरोत, सोको,
ितम्ना अिन िगम्जो शहरहरू कब्जामा िलए। ितनीहरूले ती शहरहरू
निजकका गाउँहरू पिन अिधकारमा िलए। त्यस पिछ ती पिलश्तीहरू ती
शहरहरूमा बसे।

19 परमप्रभुले यहूदालाई दःुख-कष्ट िदनु भयो िकनभने यहूदाका राजा
आहाजले यहूदाका मािनसहरूलाई पाप गनर्मा उत्सािहत तुल्याएका
िथए। ितनी परमप्रभु प्रित अत्यन्त अिवश्वासनीय िथए। 20 अश्शूरका
राजा ितग्लत िपलेसेर आए अिन आहाजलाई सहायता गनर्का सट्टा कष्ट
िदए। 21 आहाजले परमप्रभुको मिन्दरबाट र राज महलबाट अिन राज
कुमार-महलबाट केही मूल्यवान वस्तुहरू िनकाले। आहाजले ती
बस्तुहरू अश्शूरका राजालाई िदए। तर त्यसले आहाजलाई केही
सहायता भएन।

22 आहाजको कष्टमा ितनले अझ नराम्रो पाप गर ेअिन परमप्रभु प्रित
अझ अिधक अिवश्वासनीय भए। 23 ितनले दमीशकका मािनसहरूले

पूजा गनेर् देवताहरूलाई बिल अपर्ण गर।े दमीशकका मािनसहरूले
आहाजलाई परास्त पारकेा िथए। यसथर् ितनले आफै सोचे, “अरामका
मािनसहरूले पूजा गनेर् देवताहरूले ितनीहरूलाई सहायता गर।े यसथर्
यिद मलेै ती देवताहरूलाई बिल अपर्ण गरें भने हुन सक्छ ितनीहरूले
मलाई पिन सहायता गनेर् छन्।” आहाजले ती देवताहरूको पूजा गर।े यस
प्रकारले ितनले पाप गर ेअिन ितनले इस्राएलका मािनसहरूलाई पाप गनर्
लगाए।

24 आहाजले परमेश्वरको मिन्दरबाट चीज-बीज जम्मा गर ेअिन
ितनीहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पार।े त्यसपिछ ितनले परमप्रभुको मिन्दरको
ढोका बन्द गिरिदए। ितनले वेदीहरू बनाए अिन ितनीहरूलाई
यरूशलेमको हरके सडकका कुना-कुनामा राखे। 25 यहूदाका प्रत्येक
शहरमा आहाजले अरू देवताहरूको पूजा गनर्का िनिम्त धूप बाल्न उच्च
स्थानहरू िनमार्ण गर।े आहाजले ितनका पुखार्हरूले आज्ञा पालन गनेर्
परमप्रभु परमेश्वरलाई अत्यन्त क्रोिधत तुल्याए।

26 आहाजले शुरू देिख अन्त सम्म गरकेा अन्य कुराहरू यहूदा अिन
इस्राएलका राजाहरूका इितहास पुस्तकमा लेिखएका छन्। 27

आहाजको मृत्य ुभयो अिन ितनका पुखार्हरू िसत गािडए। मािनसहरूले
आहाजलाई यरूशलेम शहरमा गाडे। तर ितनीहरूले आहाजलाई त्यो
िचहानमा गाडेनन् जहाँ इस्राएलका राजाहरूलाई गािडन्थ्यो। िहजिकयाह
आहाजका स्थानमा नयाँ राजा भए। िहजिकयाह आहाजका छोरा िथए।

िहजिकयाहिहजिकयाह यहयहूूदाकादाका राजाराजा

िहजिकयाह जब पच्चीस बषर् पुगे तब ितनी राजा भए। ितनले
यरूशलेममा उनन्तीस बषर्सम्म राज गर।े ितनकी आमाको
नाउँ अिबयाह िथयो। अिबयाह जकयार्हकी छोरी िथइन्। 2

िहजिकयाहले परमप्रभुले ितनीद्वारा गनर् चाहनु भएका कुराहरू गर ेितनले
आफ्ना पुखार् दाऊदले गरकेा जस्त ैसही कायर् गर।े

3 िहजिकयाहले परमप्रभुको मिन्दरका ढोकाहरू लगाइ िदए अिन
ितनीहरूलाई दृढ बनाए। िहजिकयाहले मिन्दर फेिर खलु्ला गिर िदए।
ितनले यो काम आफू राजा भएको पिहलो बषर्को पिहलो महीनामा गर।े
4 िहजिकयाले पूजाहारीहरू अिन लेवीहरूलाई सभामा एक साथ गर।े
ितनले ितनीहरूिसत मिन्दरको पूवर् तफकोर् खलु्ला आँगानमा सभा गर।े
िहजिकयाहले ितनीहरूलाई भने, “मेरो कुरा सुन, लेवीहरू। ितमीहरूले
स्वयलंाई पिवत्र सेवाको िनिम्त तयार गर। परमप्रभु परमेश्वरको
मिन्दरलाई पिवत्र सेवाका िनिम्त तयार पार, उहाँ ितमीहरूका पुखार्हरूले
आज्ञा पालन गनेर् परमेश्वर हुनु हुन्छ। मिन्दरबाट ती चीज-बीजहरू हटाइ
देऊ जो त्यहाँको होइन। ती चीज बीजहरूले मिन्दरलाई शुद्ध
तुल्याउँदनै। 6 हाम्रा पुखार्हरूले परमप्रभुलाई त्याग गर ेअिन आफ्ना
अनुहार परमप्रभुको मिन्दरबाट टाढा फकार्ए। 7 ितनीहरूले मिन्दरको
दलानका ढोकाहरू थुिन िदए अिन दीपहरूमा बत्ती िनभ्न िदए।
ितनीहरूले इस्राएलका परमेश्वरलाई पिवत्र स्थानमा धूप बाल्न अिन
होमबिल चढाउन बन्द गर।े 8 यसथर् परमप्रभु यहूदा अिन यरूशलेमका
मािनसहरू प्रित अत्यन्त क्रोिधत हुनु भयो। परमप्रभुले ितनीहरूलाई
दण्ड िदनु भयो। अरू मािनसहरू भयभीत भए अिन िवचिलत भए जब
ितनीहरूले देखे परमप्रभुले यहूदा अिन यरूशलेमका मािनसहरूलाई के
गर।े ती अन्य मािनसहरूले यहूदाका मािनसहरूका िनिम्त घृणा अिन
लाजले आफ्ना िशरहरू हल्लाए। ितमीहरू जान्दछौ, यी कुराहरू सत्य
हुन्। ितमीहरू आफ्न ैआँखाले देख्न सक्छौ। 9 अिन, त्यस ैकारणले
गदार् हाम्रो पुखार्हरू यदु्धमा मािरए। हाम्रा छोरा अिन छोरीहरू अिन
पत्नीहरूलाई कैदी बनाइए। 10 यसकारण अब म, िहजिकयाहले
इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वर िसत करार गनेर् िनश्चय गरकेो छु। तब उहाँ
हामी िसत अब उप्रान्त क्रोिधत हुनहुने छैन। 11 यसकारण मेरो
छोराहरू, अल्छे नबन वा अझ अिधक समय खेर नफाल। परमप्रभुले
उहाँको सेवा गनर्का िनिम्त ितमीहरूलाई चुन्नु भएको छ। उहाँले
ितमीहरूलाई उहाँको मिन्दरमा सेवा गनर् अिन धूप बाल्नका िनिम्त चुन्नु
भएको छ।”

12 यो त्यहाँ भएका लेवीहरूको सूचीहो जसले काम गनर् शुरू गरःे
कहातका पिरवारबाट अमासकैा छोरा महत अिन अजयार्हका छोरा
योएल िथए।

2 इितहास 28:8 307 2 इितहास 29:12
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मरारीका पिरवारबाट अब्दीका छोरा कीश अिन यहल्लेलका छोरा
अजयार्ह िथए।
गेशोर्नका पिरवारबाट जीम्माका छोरा योआह अिन योआहका छोरा
एदेन िथए।
एलीसापानका पिरवारहरूबाट िशम्री अिन यूएल िथए।
आसापका पिरवारहरूबाट जकयार्ह अिन मत्तन्याह िथए।
हेमानका पिरवारहरूबाट यहूएल अिन िशमी िथए।
यदतूूनका पिरवारहरूबाट शमायाह अिन उज्जीएल िथए।
15 तब, यी लेवीहरूले आफ्ना दाज्यू-भाइहरूलाई पिन ितनीहरू िसत

भेला गर ेअिन स्वयलंाई पिवत्र सेवाका िनिम्त तयार पार।े ितनीहरूले
राजाका आदेशको पालन गर ेजो परमप्रभुबाट आएको िथयो। ितनीहरूले
यसलाई शुद्ध पानर्का िनिम्त परमप्रभुको मिन्दर िभत्र गए। 16

पूजाहारीहरू परमप्रभुको मिन्दरको िभत्री भाग शुद्ध गनर् गए। ितनीहरूले
भेट्टाएका सब ैअशुद्ध चीज-बीजहरू िनकाले। ितनीहरूले अशुद्ध चीज-
बीजहरू परमप्रभुको मिन्दरको आँगनमा ल्याए। तब लेवीहरूले ती अशुद्ध
चीज-बीजहरू बािहर िकद्रोन बेंसीमा लगे। 17 पिहलो महीनाको पिहलो
िदनमा लेवीहरूले स्वयलंाई पिवत्र सेवाका िनिम्त तयार पानर् शुरू गर।े
त्यो महीनाको आठौं िदनमा लेवीहरू परमप्रभुको मिन्दरको दलानमा
आए। अझ आठ िदन ितनीहरूले परमप्रभुको मिन्दरलाई पिवत्र प्रयोगका
िनिम्त तयार पानर्का िनिम्त सफा गर।े ितनीहरूले पिहलो महीनाको
सोह्रौं िदनमा काम पूणर् गर।े

18 तब ितनीहरू राजा िहजिकयाह कहाँ गए। ितनीहरूले ितनलाई
भने, “राजा िहजिकयाह, हामीले परमप्रभुको मिन्दरको, होमबिलको वेदी
अिन मिन्दरका सब ैचीजहरू सफा गयौर्ं। हामीले रोटीका लहर राख्ने मेच
त्यस मेच िसत प्रयोग गिरने सब ैचीहरू सिहत सफा गयौर्ं। 19 आहाज
राजा रहेको समयमा ितनले परमेश्वरको िवरूद्ध िवद्रोह गर।े ितनले
मिन्दरमा भएका धेर ैचीजहरू फ्याँकी िदए। तर हामीले ती सब ैचीजहरू
रािख िदयौं अिन ितनीहरूलाई ितनीहरूको िवशेष प्रयोगका िनिम्त तयार
पायौर्ं। अिहले ितनीहरू परमप्रभुको वेदी सामुन्ने छन्।”

20 राजा िहजिकयाहले शहर अिधकारीहरूलाई भेला गर ेअिन भोिल
पल्ट िबहान ैपरमप्रभुको मिन्दर सम्म गए। 21 ितनीहरूले सातवटा
गोरूहरू सातवटा भेंडाहरू, सातवटा भेंडाका थुमाहरू अिन सातवटा
भेडका पाठाहरू ल्याए। यी पशुहरू राज्यका पापबिलको िनिम्त िथए,
पिवत्र स्थानलाई शुद्ध तुल्याउन अिन यहूदाका मािनसहरूका िनिम्त
िथए। राजा िहजिकयाहले ती पशुहरूलाई परमप्रभुको वेदीमािथ अपर्ण
गनर् ु भनी पूजाहारीहरूलाई आज्ञा िदए जो हारूनका सन्तानहरू िथए,
ितनीहरूलाई आदेश िदए। 22 यसथर् पूजाहारीहरूले गोरूहरूलाई मारे
अिन रगत िलए। त्यसपिछ ितनीहरूले गोरूको रगत वेदीमा छिर्किदए।
तब पूजाहारीहरूले भेंडाका पाठाहरू मार ेअिन भेंडाका पाठाको रगत
वेदीमा छिर्किदए। 23 त्यस पिछ पूजाहारीहरूले बाख्राहरूलाई राजा र
भेला भएका मािनसहरूको सामुन्ने ल्याए। ती बाख्राहरू पाप बिल िथए।
पूजाहारीहरूले आफ्ना हात बाख्रा मािथ राखे अिन बाख्राहरूलाई मार।े
पूजाहारीहरूले बाख्राको रगतद्वारा वेदीमा पाप बिल अपर्म गर।े
ितनीहरूले यसो गर ेजसद्वारा परमेश्वरले इस्राएलका मािनसहरूको
पापलाई क्षमा गिरिदनुहुनेछ। राजाले भने िक त्यो होमबिल अिन पाप
बिल इस्राएलका सब ैमािनसहरूका िनिम्त हुनु पछर् ।

25 राजा िहजिकयाहले लेवीहरूलाई दाऊद, राजाका दशीर् गाद अिन
अगमवक्ता नातानले आदेश गरकेा प्रकारले, झ्याम्टा, िसतार अिन
वीणाहरू सिहत परमप्रभुको मिन्दरमा राखे। यो आदेश उहाँका
अगमवक्ता माफर् त परमप्रभुबाट आएको हो। 26 यसथर् लेवीहरू दाऊदका
वाद्य-यन्त्रहरू सिहत अिन पूजाहारीहरू आफ्ना तुरहीहरू सिहत उिभए।
27 तब िहजिकयाहले वेदीमा होमबिल चढाउने आदेश िदए। जब
होमबिल शुरू भयो परमप्रभुको स्तुित गान पिन शुरू भयो। तुरहीहरू
फुके अिन इस्राएलका राजा दाऊदका बाजा बजाइए। 28 सम्पूणर् सभाले
िशर झुकाए, संङ्गीतकारहरूले गाए अिन तुरही बजाउनेहरूले आ-आफ्ना
तुरही होमबिल पूणर् नभएसम्म बजाए।

29 बिलदानहरू पूरा भए पिछ राजा िहजिकयाह अिन ितनका साथ
भएका सब ैमािनसहरू तल झुके र आराधना गर।े 30 राजा िहजिकयाह
अिन ितनका अिधकारीहरूले लेवीहरूलाई परमप्रभुको प्रशसंा गनेर् आज्ञा
िदए। ितनीहरूले ती गीतहरू गाए जो दाऊद अिन दशीर् आसापले

लेखेका िथए। ितनीहरूले परमेश्वरको प्रशसंा गर ेअिन प्रशन्न भए।
ितनीहरू सब ैझुके र परमेश्वरको आराधना गर।े 31 िहजिकयाहले भने,
“अब यहूदाका मािनसहरू ितमीहरूले स्वयलंाई परमप्रभु प्रित अपर्ण
गिरसकेकाछौ। निजक आऊ बिल र धन्यवादको भेटी परमप्रभुको
मिन्दरमा ल्याऊ।” तब मािनसहरूले बिलहरू अिन धन्यवादका भेटीहरू
ल्याए। कुन ैपिन व्यिक्त जसले चाहन्थे, ितनीहरूले पिन होमबिल ल्याए।
32 सभाले मिन्दरमा ल्याएका होमबिलहरू यी हुन्; 70 गोरूहरू, 100
वटा भेंडाहरू अिन 200 भेंडाका थुमाहरू। यी सब ैपशुहरूलाई
परमप्रभुका िनिम्त होमबिलको रूपमा बिलदान गिरए। 33 परमप्रभुको
िनिम्त पिवत्र भेटीहरू 600 गोरूहरू अिन 3,000 भेंडा अिन बाख्रहरू
िथए। 34 तर त्यहाँ होमबिलका िनिम्त पशुहरूको छाला काढ्ने अिन
पशुहरूलाई काट्ने पयार्प्त पूजाहारीहरू िथएनन्। यसथर् ितनीहरूका
आफन्तहरू, लेवीहरूले काम नसकुन्जेल अिन अन्य पूजाहारीहरूले
स्वयलंाई पिवत्र सेवाका िनिम्त तयार नपारून्जेल ितनीहरूलाई सहायता
गर।े ितनीहरू स्वयलंाई परमप्रभुको सेवाका िनिम्त तयार गनर् लेवीहरू
अिधक ध्यान मग्न िथए। ितनीहरू पूजाहारीहरू भन्दा अिधक ध्यान मग्न
िथए। 35 त्यहाँ अनेक होमबिल, अिन मेलबिलको बोसो अिन
अघर्बिलहरू िथए। यसरी परमप्रभुको मिन्दरमा सेवा कायर् फेिर शुरू
भयो। 36 िहजिकयाह अिन मािनसहरू अित प्रशन्न िथए परमेश्वरले
मािनसहरूका िनिम्त प्रस्तुत गनर् ु भएका कुराहरूको बारमेा अिन ितनीहरू
उहाँले यित चाँडो गनर् ु भएकोमा खशुी िथए।

िहजिकयाहलिहजिकयाहलेे िनस्तारिनस्तार चाड़माचाड़मा नयाँनया ँउत्सवउत्सव मनाउमनाउँँछन्छन्

राजा िहजिकयाहले इस्राएल अिन यहूदाका समस्त
मािनसहरूलाई खबर पठाए। ितनले एप्रैम अिन मनश्शेका
मािनसहरूलाई पिन पत्रहरू लेखे। िहजिकयाहले ती सबै

मािनसहरूलाई परमप्रभुको मिन्दरमा यरूशलेम आउनु भनी िनमन्त्रण
गर,े तािक परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरका िनिम्त ितनीहरू सबलेै
िनस्तार चाड मनाउन सकून्। 2 उसका सब ैअिधकारीहरू अिन
यरूशलेमका मािनसहरूले िनस्तार पवर् दोस्रो महीना गिरने कुरामा राजा
िहजिकयाह सहमत भए। 3 ितनीहरूले िनस्तार उत्सव िनयिमत
समयमा मनाउन सकेनन्। िकनभने पूजाहारीहरू पयार्प्त संख्यामा
स्वयलंाई पिवत्र सेवाका िनिम्त तयार पारकेा िथएनन्। अिन अकोर् कारण
हो मािनसहरू यरूशलेममा भेला भएका िथएनन्। 4 त्यो सहमतीले राजा
िहजिकयाह अिन सम्पूणर् सभालाई सन्तुष्ट तुल्यायो। 5 यसथर्
ितनीहरूले इस्राएलका चारिैतर, बेशेर्वा शहरदेिख दान शहरसम्म एउटा
घोषणा गर।े ितनीहरूले मािनसहरूलाई परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरका
िनिम्त िनस्तार चाड मनाउन यरूशलेममा आउनु भनी भने। इस्राएलका
मािनसहरूको एक िवशाल समूहले िनस्तार चाड लामो समय अिघ देिख
त्यस प्रकारले मनाउन पाएका िथएनन् जुन प्रकारले मोशाको व्यवस्थाले
यसलाई मनाउनु भनेका िथए। 6 यसथर् संन्देश बाहकहरू राजा अिन
अिधकारीहरू राजाले आज्ञा गर ेझैं पत्रहरू िलएर इस्राएल अिन यहूदा
भिर गए। ती पत्रहरूमा यस्तो भिनएको िथयोः
“इस्राएलका छोरा-छोरीहरू, परमप्रभु, परमेश्वर तफर्  फकेर् र आऊ जसका
आज्ञा अब्राहाम, इसहाक अिन इस्राएलले पालन गदर्थे। तब परमेश्वरका
मािनसहरू ितमीहरू जो अझ सम्म जीिवत छौ अिन अश्शूरका राजाको
अिधकारबाट उम्केका छौ। ितमीहरू कहाँ परमेश्वर फकीर् आउनु हुनेछ।
7 ितमीहरू आफ्ना िपताहरू अिन दाज्यू-भाइहरू जस्तो नहोओ।
परमप्रभु ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूका परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर ितनीहरू
उहाँको िवरूद्ध फकेर्  यसथर् परमप्रभुले मािनसहरूलाई ितनीहरू प्रित
ितरस्कार गनेर् अिन ितनीहरूको बारमेा नराम्रो भन्ने बनाइिदनु भयो।
ितमीहरू ितमीहरूका आफ्न ैआँखाले देख्न सक्छौ िक यो साँच्चो हो। 8

ितमीहरूका पुखार्हरू जस्त ैितमीहरू ढीट नबन। तर साँचो हृदयले
परमप्रभुको आज्ञा पालन गर। सवार्िधक पिवत्र स्थानमा आऊ।
परमप्रभुले महा-पिवत्र स्थानलाई सधैँका िनिम्त पिवत्र तुल्याउनु भएको
छ। परमप्रभु ितम्रा परमेश्वरको सेवा गर। तब परमप्रभुको डरलाग्दो क्रोध
ितमीहरूबाट टाढा फकर् ने छ। 9 यिद ितमीहरू फकीर् आयौ भने अिन
परमप्रभुको आज्ञा पालन गयौर् भने, तब ितम्रा आफन्तहरू अिन ितम्रा
केटा-केटीहरूले ती मािनसहरूबाट दया पाउने छन् जसले ितनीहरूलाई
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कैद गर।े अिन ितम्रा आफन्तहरू अिन ितम्रो केटा-केटीहरू यो देशमा
फकीर् आउने छन्। परमप्रभु ितम्रा परमेश्वर दयालु अिन कृपालु हुनुहुन्छ।
उहाँ ितमीहरूबाट टाढा फकर् नु हुने छैन यिद ितमीहरू उहाँ कहाँ फकीर्
आयौ भने।”

10 संन्देश वाहकहरू एप्रैम अिन मनश्शेका के्षत्रका प्रत्येक शहरमा गए।
ितनीहरू जबूलून के्षत्र सम्म गए। तर मािनसहरू ती दतूहरू प्रित हाँसे
अिन ितनीहरूको िखल्ली उडाए। 11 तर, आशेर, मनश्शे अिन जबूलूनका
केही मािनसहरूले स्वयलंाई िवनम्र तुल्याए अिन यरूशलेम ितर गए। 12

यहूदामा पिन परमेश्वरको शिक्तले मािनसहरूलाई सँगिठत तुल्याए
जसद्वारा ितनीहरूले राजा अिन ितनका अिधकारीहरूका आज्ञा पालन
गनेर् छन्। यस प्रकारले ितनीहरूले परमप्रभुको वचन पालन गर।े

13 धेर ैमािनसहरू दोस्रो महीनामा अखमीर ेरोटीको चाड मनाउनका
िनिम्त यरूशलेममा साथ आए। यो एउटा अत्यन्त िवशाल भीड िथयो।
14 ती मािनसहरूले यरूशलेमका वेदीहरू िनकाले जो असत्य
देवताहरूका िनिम्त िथए। ितनीहरूले सब ैधूप वेदीहरू पिन हटाए जो
असत्य देवताहरूका िनिम्त िथए। ितनीहरूले ती वेदीहरूलाई िकद्रोन
बेंसीमा फ्याँिक िदए। 15 त्यस पिछ ितनीहरूले दोस्रो महीनाको चौधौं
िदनमा िनस्तार चाडको थुमाको पाठा मार।े पूजाहारी अिन लेवीहरू
लिज्जत भए। ितनीहरूले स्वयलंाई पिवत्र सेवाका िनिम्त तयार गर।े
पूजाहारी अिन लेवीहरूले परमप्रभुको मिन्दर िभत्र होमबिलहरू ल्याए।
16 ितनीहरूले मोशा, परमेश्वरको मािनसको व्यवस्थामा भिनएको जस्तै
प्रकारले मिन्दरमा आफ्ना िनयिमत स्थानहरू िलए। लेवीहरूले रगत
पूजाहारीहरूलाई िदए तब पूजाहारीहरूले रगतलाई वेदीमा छिर्क िदए।

17 त्यहाँ समूहमा धेर ैमािनसहरू िथए जसले स्वयलंाई पिवत्र सेवाका
िनिम्त तयार राखेका िथएनन्, यसथर् ितनीहरूलाई िनस्तार चाडको
थुमाको पाठालाई मानेर् अनुमित िथएन। त्यस ैकारणले हरके व्यिक्तका
िनिम्त, जो शुद्ध िथएन, िनस्तार चाडको थुमाको पाठालाई मानेर् िजम्मा
लेवीहरूलाई िथयो। लेवीहरूले प्रत्येक थुमाका पाठालाई परमप्रभुका
िनिम्त पिवत्र बनाए।

18 एप्रैम, मनश्शे, इस्साकार अिन जबूलूनका धेर ैमािनसहरूले
स्वयमलाई िनस्तार चाडका िनिम्त उिचत ढङ्गले तयार पारकेा िथएनन्।
ितनीहरूले मोशाको व्यवस्थामा भनेको प्रकारले ठीक ढङ्गले िनस्तार
चाड मनाएनन्। तर िहजिकयाहले ती मािनसहरूका िनिम्त प्राथर्ना गर।े
यसथर् िहजिकयाहले यो प्राथर्नामा यो भने, “परमप्रभु परमेश्वर, तपाई ं
असल हुनुहुन्छ। यी मािनसहरू साँच्चैन ैतपाईकंो आराधना उिचत ढङ्गले
गनर् चाहन्थे, तर ितनीहरूले व्यवस्थामा भने अनुसार स्वयलंाई शुद्ध
पारनेन्। कृपया ती मािनसहरूलाई क्षमा गिरिदनु होस्। तपाई ंपरमेश्वर
हुनुहुन्छ जसको आज्ञा हाम्रो पुखार्हरू मान्थे। यिद कसलेै महा-पिवत्र
स्थानको िनयम अनुसार स्वयलंाई शुद्ध नपारकेो भएता पिन क्षमा
गिरिदनु होस्।” 20 परमप्रभुले राजा िहजिकयाहको प्राथर्ना सुिनिदनु
भयो। परमप्रभुले मािनसहरूलाई क्षमा प्रदान गनर् ु भयो। 21 यरूशलेममा
इस्राएलका केटा-केटीहरूले अखिमरी रोटीको उत्सव सात िदन सम्म
मनाए। ितनीहरू अत्यन्त प्रसन्न िथए। लेवी अिन पूजाहारीहरूले आफ्ना
पूरा शिक्त लाएर प्रितिदन परमप्रभुको स्तुित गर।े 22 राजा िहजिकयाहले
ती सब ैलेवीहरूलाई उत्साह िदए जसले परमप्रभुको सेवा कसरी गनर् ु पछर्
सो राम्रोिसत जान्दथे। मािनसहरूले त्यो उत्सव सात िदनसम्म मनाए
अिन मेलबिल अपर्ण गर।े ितनीहरूले ितनीहरूका पुखार्हरूका परमप्रभु
परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाए अिन स्तुित गर।े

23 समस्त मािनसहरू अझ सात िदन बस्न सहमत भए। ितनीहरूले
िनस्तार चाड अझ सात िदन मनाउँदा ितनीहरू अित प्रसन्न रहे। 24

िहजिकयाह, यहूदाका राजाले 1,000 गोरूहरू अिन 7,000 भेंडाहरू
मानर् ु र खानु भनी सभालाई िदए। प्रमुखहरूले 1,000 गोरूहरू अिन
10,000 भेंडाहरू सभालाई िदए। धेर ैपूजाहारीहरूले ितनीहरू स्वयलंाई
पिवत्र सेवाका िनिम्त तयार पार।े 25 यहूदाका सम्पूणर् सभा,
पूजाहारीहरू, लेवीहरू, सम्पूणर् सभा जो इस्राएलबाट आएका िथए अिन
यात्रीहरू जो इस्राएलबाट आएर यहूदामा पुगेका िथए।ती सब ैमािनसहरू
अत्यन्त प्रसन्न िथए। 26 यसरी यरूशलेममा अित ठूलो रमाहट िथयो।
यस िकिसमको समारोह जस्तो इस्राएलका राजा दाऊदका छोरा
सुलेमानको समय देिख यता अरू कुन ैकुरा भएको िथएन। 27

पूजाहारीहरू अिन लेवीहरू उिभए अिन मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनु

भनी परमप्रभु िसत प्राथर्ना गर।े परमेश्वरले ितनीहरूका प्राथर्ना सुिनिदनु
भयो। ितनीहरूको प्राथर्ना स्वगर्मा परमप्रभुको पिवत्र मिन्दर सम्म पुग्यो।

राजाराजा िहजिकयाहलिहजिकयाहलेे सुधारसुधार गछगछर्र्नन््

िनस्तार चाडको समारोह समाप्त भयो। इस्राएलका
मािनसहरू जो िनस्तार चाडका िनिम्त यरूशलेममा िथए
यहूदाका शहरहरूितर गए। तब ितनीहरूले पिवत्र खामाहरू

तोिडिदए जो त्यो शहरहरूमा िथए। ती पिवत्र खामाहरू असत्य
देवताहरूको लािग अपर्ण गिरएका िथए। मािनसहरूले अशेरा स्तम्भहरू
पिन कािट िदए। अिन ितनीहरूले यहूदा अिन िबन्यामीन के्षत्र भिरका
उच्च-स्थानहरू अिन वेदीहरू नष्ट गिरिदए। मािनसहरूले एप्रैम अिन
मनश्शे के्षत्रमा त्यस ैगर।े मािनसहरूले असत्य देवताहरूको पूजा गनर्मा
प्रयोग गिरने सब ैचीज-बीजहरू नष्ट नभए सम्म यस्ता कुराहरू गिररहे।
त्यसपिछ सब ैइस्राएलीहरू आ-आफ्ना शहरमा घर ितर फकेर् ।

2 पूजाहारी अिन लेवीहरू समूहहरूमा िवभक्त गिरएका िथए अिन
प्रत्येक समूहले गनर् ु पनेर् आफ्न ैिवशेष कामहरू िथए। यसथर् राजा
िहजिकयाहले यी समूहहरूलाई आफ्ना कामहरू गनर् शुरू गनर् ु भने।
यसथर् पूजाहारी अिन लेवीहरूले फेिर होमबिल अिन मेलबिल चढाउने
काम गनर् थाले। अिन ितनीहरूको काम मिन्दरमा सेवा गनर् ु, अिन गाउनु
अिन परमप्रभुको मिन्दरको द्वारमा परमेश्वरको स्तुित गनर् ु िथयो। 3

िहजिकयाहले ितनका आफ्न ैकेही पशुहरू होमबिलका िनिम्त चढाउनु
भनी िदए। यी पशुहरूलाई दिैनक होमबिलका िनिम्त प्रयोग गिरन्थ्यो जो
प्रत्येक िवहान अिन प्रत्येक साँझ गिरन्थ्यो। यी पशुहरूलाई िवश्रामका
िदनहरूमा, औसंीका उत्सवहरूमा अिन अन्य िवशेष उत्सवहरूमा
चढाइन्थ्यो। यसलाई परमप्रभुको व्यवस्थामा लेिखएको जस्त ैरूपमा
गिरन्थ्यो।

4 मािनसहरूले आफ्ना फसल अिन बस्तुहरूको एक अशं पूजाहारी
अिन लेवीहरूलाई िदनु पनेर् िथयो। यसथर् िहजिकयाहले यरूशलेममा
बस्ने मािनसहरूलाई ितनीहरूका भाग िदनु भनी आदेश गर।े यस रीतले
पूजाहारी अिन लेवीहरूले आफ्ना पुरा समय त्यसो गनर्मा लगाउन सक्ने
छन् जो व्यवस्थाले ितनीहरूलाई गनर् ु भनेको छ। 5 देश भिरका
मािनसहरूले यो आदेशको बारमेा सुने। यसथर् इस्राएलका मािनसहरूले
आफ्ना अन्न, दाख, तेल, मह अिन ितनीहरूले आफ्ना खेतहरूमा
उमारकेा सब ैचीजहरूको फसलको पिहलो भाग िदए। ितनीहरूले यी धेरै
चीजहरूका दशौं भाग ल्याए। 6 यहूदामा बस्ने इस्राएलीहरू अिन
यहूदाका मािनसहरूले पिन आफ्ना गाई बस्तु अिन भेंडाका एक-दशौं
भाग ल्याए। ितनीहरूले ती चीजहरूको एक-दशौं अशं पिन ल्याए
जसलाई िवशेष स्थानमा रािखन्थ्यो जो केवल परमप्रभुको िनिम्त िथयो।
यी सब ैचीज-बीजहरू ितनीहरूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको िनिम्त
ल्याए। ितनीहरूले ती सब ैचीज-बीजहरू थाक पाररे राखे।

7 मािनसहरूले ती चीज-बीजहरू तेस्रो महीना ितर ल्याउन शुरू गरे
अिन सातौं महीनामा सँग्रहको काम पूरा गर।े 8 जब िहजिकयाह अिन
प्रमुखहरू आए ितनीहरूले चीज-बीजका राश देखे जो सँग्रह गिरएका
िथए। ितनीहरूले परमप्रभु अिन उहाँका मािनसहरूको, इस्राएलका
मािनसहरूको प्रशसंा गर।े

9 तब िहजिकयाहले पूजाहारी अिन लेवीहरूलाई चीज बीजको
रासको बारमेा सोधे। 10 अजयार्ह, सादोकका पिरवारका प्रधान
पूजाहारीले िहजिकयाहलाई भने, “मािनसहरूले परमप्रभुको मिन्दरमा
भेटीहरू ल्याउन थालेको समय देिख हामीले प्रशस्त खाने कुरा पाएका
छौं। हामीले हाम्रो पेट नभिरए सम्म खाएका छौं अिन अझ पिन प्रशस्त
मात्रमा उिब्रएका छन्। साँच्चैन ैपरमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूलाई
आशीवार्द िदनु भएको छ। त्यस ैकारणले हामी िसत यित धेर ैउिब्रएका
छन्।”

11 तब िहजिकयाहले पूजाहारीहरूलाई परमप्रभुको मिन्दरमा भण्डार
कक्षहरू बनाउने आदेश िदए। यसथर् यो काम गिरयो। 12 तब
पूजाहारीहरूले भेटीहरू, दशौं अशंहरू अिन अन्य चीज-बीजहरू ल्याए
जो केवल परमप्रभुलाई अपर्ण गनर् ु पनेर् िथयो। सँग्रह गिरएका ती सबै
चीज-बीजहरूलाई मिन्दरमा भण्डार कक्षहरूमा रािखयो। लेवी कोनन्याह
ती सब ैचीजहरूका िजम्मावार भए जो सँग्रह गिरएका चीज-बीजहरू
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32

िथए। ती चीजहरूका दोस्रो िजम्मावार व्यिक्त िशमी िथए। िशमी
कोनन्याहका भाइ िथए। 13 कोनन्याह अिन ितनका भाइ िशमी यी
मािनसहरूका िनरीक्षक िथएः यहीएल, अज्जयाह, नहत, असाहेल,
यरीमोत, योजाबाद, एलीएल, ियस्मक्याह, महत अिन बनायाह। राजा
िहजिकयाह अिन परमप्रभुको मिन्दरको िजम्मावार रहेका अिधकारी
अजयार्हले ती मािनसहरूलाई चुने।

14 ती भेटीहरूका िजम्मामा िथए कोर ेजो मािनसहरूले मुक्त रूपले
परमेश्वरलाई अपर्ण गरकेा िथए। ितनी ती सँग्रह गिरएका बस्तुहरू िदइ
पठाउने िजम्मामा िथए जो परमप्रभुलाई अपर्ण गिरएका िथए। अिन ितनी
ती भेटीहरू िदइ पठाउने िजम्मामा िथए जो परमप्रभुका िनिम्त पिवत्र
तुल्याईका िथए। कोर ेपूवर् द्वारका द्वारपाल िथए। ितनका िपताको नाउँ
लेवी ियम्ना िथयो। 15 एदेन, िमन्यामीन, येशूअ, शमायाह, अमयार्ह अिन
शकन्याहले कोरलेाई सघाउँथे। ती मािनसहरूले शहरहरूमा िवश्वास
पूवर्क सेवा गथेर् जहाँ पूजाहारीहरू बस्दथे। ितनीहरूले चीज िबजहरूको
सँग्रह पूजाहारीहरू को प्रत्येक समूहका आफ्ना आफन्तहरूलाई िदन्थे।
ितनीहरूले त्यस्त ैकुराहरू अिधक प्रमुख मािनसहरूलाई अिन अल्प
प्रमुख मािनसहरूलाई िदन्थे।

16 यी मािनसहरूले चीज-बीजहरूको सँग्रह तीन बषर् अिन त्यस भन्दा
अिधक उमेरका पुरूषहरूलाई पिन िदन्थे जसका नाउँ लेवी पािरवािरक
इितहासहरूमा िथए। यी सब ैपुरूषहरू ितनीहरूको िजम्माका कामहरू
गनर् दिैनक सेवाका िनिम्त परमप्रभुको मिन्दरमा प्रवेश गनर् ु पदर्थ्यो।
प्रत्येक लेवी समूहको ितनीहरूको आफ्न ैिजम्मावारी िथयो। 17

पूजाहारीहरूलाई सँग्रहको ितनीहरूको भाग िदइन्थ्यो। यो काम
पिरवारहरूद्वारा पिरवािरक इितसहासमा लेिखएका तरीकाले गिरन्थ्यो।
बीस बषर् अिन त्यस भन्दा अिधक उमेरका लेवीहरूलाई सँग्रहका
ितनीहरूका अशं िदइन्थ्यो। यो काम ितनीहरूको िजम्मावारी अिन समूह
अनुसार गिरन्थ्यो। 18 लेवीका नानीहरू, पत्नीहरू, छोरा अिन
छोरीहरूले पिन सँग्रहका अशं पाउँथे। यसो सब ैलेवीहरूका िनिम्त
गिरन्थे जसका नाउँ पािरवािरक इितहासमा लेिखएका िथए। यस्तो भयो
िकनभने लेवीहरू सदवै स्वयलंाई पिवत्र राख्न अिन सेवाका िनिम्त
तयार राख्नमा िवश्वासी िथए।

19 हारूनका केही सन्तानहरू पूजाहारीहरूका, शहरहरूको निजक
जहाँ लेवीहरू बस्दथे, केही कृिष भूिमहरू िथए। अिन हारूनका केही
सन्तानहरू शहरहरूमा पिन बस्दथे। ती प्रत्येक शहरहरूमा
मािनसहरूलाई, हारूनका यी सन्तानहरूलाई सँग्रहका अशं िदनका
िनिम्त नाउँ द्वारा चुिनन्थे। पुरूषहरू अिन लेवीहरूको पिरवािरक
इितहासहरूमा नाउँ लेिखएका ती सबलेै सँग्रहका अशं पाउँथे।

20 यसरी राजा िहजिकयाहले यहूदामा ती असल कायर्हरू गर।े ितनले
त्यही गर ेजो परमप्रभु ितनका परमेश्वरका समक्ष असल, उिचत अिन
िवश्वास योग्य िथयो। 21 ितनले शुरू गरकेा हरके काममा ितनले
सफलता प्राप्त गर—ेपरमेश्वरको मिन्दरको सेवामा, व्यवस्था अिन
आदेशहरूको पालनमा अिन आफ्ना परमेश्वरको अनुशरण गनर्मा।
िहजिकयाहले यी सब ैकुराहरू आफ्ना सम्पूणर् हृदयले गर।े

अश्शूरकाअश्शूरका राजालराजालेे िहजिकयाहलाईिहजिकयाहलाई सताउसताउँँछन्छन्

िहजिकयाहले यी सब ैकुराहरू िवश्वास पूवर्क गिर सकेपिछ,
अश्शूरका राजा सनहेरीब यहूदा देश मािथ आक्रमण गनर्
आए। सनहेरीब अिन ितनका सेनाले िकल्लाका बािहर छाउनी

बसाए। ितनले यसो गर ेजसमा िक ती शहरहरूलाई परास्त गनर्का िनिम्त
ितनले योजना बनाउन सकून्। सनहेरीब ती शहरहरूलाई आफ्न ैिनिम्त
िजत्न चाहन्थे। 2 िहजिकयाहले जान्दथे िक सनहेरीब यरूशलेममा
यसलाई आक्रमण गनर् आएको हो। 3 तब िहजिकयाहले आफ्ना
अिधकारीहरू अिन सिैनक अिधकारीहरू िसत कुरा-कानी गर।े ितनीहरू
सब ैशहर बािहरका जल स्रोतका पानी रोिक िदन सहमत भए। ती
अिधकारीहरू अिन सनै्य अिधकारीहरूले िहजिकयाहलाई सहयोग गर।े
4 धेर ैमािनसहरू साथ आए अिन सब ैजल-स्रोत अिन देशको मध्य
भागबाट बग्ने खोलालाई बन्द गिरिदए। ितनीहरूले भने, “अश्शूरका
राजाले अिधक पानी पाउने छैन जब ितनी यहाँ आउँछन्।” 5

िहजिकयाहले यरूशलेमलाई अझ अिधक सुदृढ बनाए। ितनले यो काम

यसरी गरःे ितनले पखार्लका सब ैअशंहरू फेिर बनाए जो भित्कएका
िथए। ितनले पखार्ल मािथ िकल्लाहरू बनाए। ितनले पिहलो पखार्लको
बािहर पिट्ट अकोर् पखार्ल पिन िनमार्ण गर।े ितनले यरूशलेमको पुरानो
अशंको पूवर् ितरको सुदृढ स्थानहरूलाई फेिर िनमार्ण गर।े ितनले अनेक
हितयारहरू अिन ढालहरू बनाए। 6 िहजिकयाहले यदु्धका
अिधकारीहरूलाई मािनसहरू प्रित िजम्मावार रहनुका िनिम्त चुने।
ितनले यी अिधकारीहरूिसत शहर द्वार निजकको खलु्ला स्थानमा भेट
गर।े िहजिकयाहले ती अिधकारीहरूिसत कुरा-कानी गर ेअिन
ितनीहरूलाई उत्सिहत तुल्याए। ितनले भने, “बिलयो र साहसी होऊ।
अश्शूरका राजा वा ितनीिसत भएका िवशाल सेनािसत नडराऊ वा
िचन्ता नगर। अश्शूरका राजा जो ितनीिसत भएको शिक्त भन्दा हामीिसत
महान शिक्त छ। 8 अश्शूरका राजाका मािनसहरू मात्र छन्। तर हामी
िसत परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर साथ हुनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई
सहायता गनर् ु हुने छ। हाम्रा लडाईहरू उहाँले लडी िदनु हुनेछ।” यसरी
यहूदाका राजा िहजिकयाहले मािनसहरूलाई उत्साह िदए अिन
ितनीहरूलाई शिक्तशाली अनुभव गराए।

9 अश्शूरका राजा सनहेरीब अिन ितनका सब ैसेनाहरू लाकीश
शहरको निजकमा छाउनी लाएर बसेका िथए जसमा िक ितनीहरूले
यसलाई परास्त गनर् सकून्। तब सनहेरीबले आफ्ना अिधकारीहरूलाई
यहूदाका राजा िहजिकयाह अिन यरूशलेमका सब ैमािनसहरूका िनिम्त
सनहेरीबाका अिधकारीहरूिसत संन्देश िथयो।
10 ितनीहरूले भने, “अश्शूरका राजा सनहेरीब यसो भन्नु हुन्छ,
‘ितमीहरू के कुरामा िवश्वास गछौर् जसले ितमीहरूलाई यदु्धको िस्थितमा
पिन यरूशलेममा बिसरहन िसकायौ? 11 िहजिकयाहले ितमीहरूलाई
मूखर् बनाउँद ैछन्। ितमीहरूलाई छल गररे यरूशलेममा बिसरहन लाएका
छन् जसमा िक ितमीहरू भोक र ितखार्द्वारा मनेर् छौ। िहजिकयाहले
ितमीहरूलाई भन्छन्, “परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई अश्शूरका
राजा देिख बचाउँनु हुन्छ।” 12 िहजिकयाह आफैं ले परमप्रभुको उच्च
स्थानहरू अिन वेदीहरू हटाए। ितनले ितमी यहूदा अिन यरूशलेमका
मािनसहरूलाई भने िक ितमीहरूले केवल एउटा वेदीमा मात्र पूजा गनर् ु
पछर्  अिन धूप बाल्नु पछर् । 13 िनश्चय न ैितमीहरू जान्दछौ िक मेरा
पुखार्हरू अिन मलेै अन्य देशका मािनसहरू प्रित के गरकेा छु? अन्य
देशहरूका देवताहरूले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउँन सकेनन्। ती
देवाताहरूले ितनीहरूका मािनसहरूलाई नष्ट गनर् देिख मलाई रोक्न
सकेनन्। 14 मेरा पुखार्हरूले ती देशहरूलाई ध्वंश गर।े कुन ैयस्तो देवता
छैन जसले मलाई उहाँका मािनसहरूलाई नष्ट गनर् देिख रोक्न सक्छन्।
यसथर् ितम्रो देवताले ितमीहरूलाई म बाट बचाउँन सक्छन् भनी ितमी
सोच्छौ? 15 िहजिकयाहलाई ितमीहरूले मूखर् तुल्याउन वा
ितमीहरूलाई छल्न नदेऊ। ितनी प्रित िवश्वास नगर िकनभने कुन ैराष्ट्र  वा
राज्यका कुन ैपिन देवता आफ्ना मािनसहरूलाई म वा मेरा पुखार्हरूबाट
बचाउँन किहले पिन समथर् भएनन्। यसथर् ितम्रा देवताले ितमीहरूलाई
नष्ट गनर् बाट मलाई रोक्न सक्छन् भनी नसोच।’”

16 अश्शूरका राजाका अिधकारीहरूले परमप्रभु परमेश्वरको िवरूद्ध
अिन परमेश्वरका सेवक िहजिकयाहको िवरूद्ध अत्यन्त नराम्रा कुराहरू
भने। 17 अश्शूरका राजाले पत्रहरू पिन लेखे जसमा परमप्रभु
इस्राएलका परमेश्वरको अपमान गिरएको िथयो। यी शब्दहरू अश्शूरका
राजाद्वारा पत्रहरूमा भनेको िथएः “अन्य राष्ट्रहरूका देवताहरूले
ितनीहरूका मािनसहरूलाई ध्वंश गनर्बाट मलाई रोक्न सकेनन्। यस्तै
प्रकारले िहजिकयाहका परमेश्वरले उहाँका मािनसहरूलाई ध्वंश गनर्बाट
मलाई रोक्न समथर् हुने छैनन्।” 18 तब अश्शूरका राजाका
अिधकारीहरूले यरूशलेमका मािनसहरूलाई जोडले कराए जो शहरका
पखार्लमा िथए। ती अिधकारीले िहब्रू भाषा प्रयोग। गर ेजब ितनीहरू
मािथ भएका मािनसहरू प्रित कराए। अश्शूरका राजाका ती
अिधकारीहरूले यरूशलेमका मािनसहरूलाई भयभीत तुल्याउन भनी
यसो गर।े ितनीहरूले ती कुराहरू भने जसद्वारा ितनीहरू यरूशलेम
शहरलाई कब्जा गनर् सकुन्। 19 ती अिधकारीहरूले संसारका
मािनसहरूले पूजा गनेर् देवताहरूको िवरूद्ध नराम्रा कुराहरू भने। ती
देवताहरू केवल मािनसहरूले अफ्ना हातहरूद्वारा बनाएका कुराहरू
हुन्। त्यही प्रकारले, ती अिधकारीहरूले त्यस्त ैनराम्रा कुराहरू
यरूशलेमका परमेश्वरको िवरूद्ध भने।

2 इितहास 31:13 310 2 इितहास 32:19
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20 राजा िहजिकयाह अिन अगमवक्ता यशौया-आमोसका छोराले यो
समस्याको िवषयमा प्राथर्ना गर।े ितनीहरूले ठूलो आवाजमा स्वगर्ितर
हेररे प्राथर्ना गर।े 21 तब परमप्रभुले अश्शूरका राजाको छाउनीमा एक
स्वगर्दतूलाई पठाउनु भयो। त्यो स्वगर्दतूले अश्शूरी सेनाका सबै
सिैनकहरू अिन प्रमुखहरू र अिधकारीहरूलाई मािरिदए। यसथर्
अश्शूरका राजा आफ्न ैदेशतफर्  फिर्कए, अिन ितनका मािनसहरू ितनी
प्रित लिज्जत िथए। ितनी आफ्ना देवताको मिन्दर िभत्र गए अिन ितनका
आफ्न ैकेही छोराहरूले ितनलाई त्यही तरवारद्वारा मािरिदए। 22 यसरी
परमप्रभुले िहजिकयाह अिन यरूशलेमका मािनसहरूलाई अश्शूरका
राजा सनहेरीब अिन सब ैअन्य मािनसहरूबाट बचाउँनु भयो। परमप्रभुले
िहजिकयाह अिन यरूशलेमका मािनसहरूको हेरचाह गिरिदनु भयो। 23

धेर ैमािनसहरूले यरूशलेममा परमप्रभुका िनिम्त उपहारहरू ल्याए अिन
यहूदाका राजा िहजिकयाहका िनिम्त मूल्यवान वस्तुहरू ल्याए। त्यस
समयदेिख सब ैराष्ट्रहरूले िहजिकयाहलाई सम्मान गर।े

24 ती िदनहरूमा िहजिकयाह साह्रै िबरामी भए अिन मृत्यकुो निजक
पुगे। ितनले परमप्रभुलाई प्राथर्ना गर।े परमप्रभु िहजिकयाहिसत बोल्नु
भयो अिन ितनलाई संकेत िदनु भयो। 25 तर िहजिकयाहको हृदय
घमण्डले भिरएको िथयो, यसथर् ितनले परमेश्वरको दयालुपन प्रित
परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएनन्। यस ैकारणले गदार् परमेश्वर िहजिकयाह
अिन यहूदा र यरूशलेमका मािनसहरू प्रित क्रोिधत हुनु भयो। 26 तर
िहजिकयाह अिन यरूशलेममा बस्ने ती मािनसहरूले ितनीहरूको हृदय र
जीवनलाई पिरवत्तर्न गर।े ितनीहरू नम्र भए र घमण्ड गनर् छोडे
त्यसकारण िहजिकयाह जीिवत रहेसम्म परमप्रभुको क्रोध ितनीहरूमािथ
परने।

27 िहजिकयाहिसत धेर ैधन अिन सम्मान िथए। ितनले चाँदी, सुन,
मूल्यवान रत्न, मसाला, ढाल अिन सब ैिकिसमका चीजहरू राख्ने
स्थानहरू बनाए। 28 िहजिकयाहका अन्न, नयाँ दाख मद्य अिन तेलहरू,
ती मािनसहरूले पठाएका वस्तुहरू, राख्ने भणं्डारहरू िथए। ितनका सबै
िकिसमका पशुहरू राख्ने पशुशालाहरू अिन भेंडाहरू राख्ने खकर् हरू
िथए। 29 िहजिकयाहले अनेक शहरहरू पिन िनमार्ण गर ेअिन ितनले धेरै
भेंडा अिन गाई बस्तुहरूका बथानहरू पिन प्राप्त गर।े परमेश्वरले
िहजिकयाहलाई धेर ैधन-सम्पित्त िदनु भयो। 30 यो िहजिकयाह न ैिथए
जसले यरूशलेममा गीहोन जल स्रोतको मािथल्लो स्रोत बन्द गिरिदए
अिन ती पानीलाई दाऊदको शहरको पिश्चम तफर्  बगेर जाने तुल्याए।
अिन ितनले गरकेा हरके कुरामा िहजिकयाह सफल रहे।

31 एक समयमा बाबेलका प्रमुखहरूले िहजिकयाह कहाँ दतूहरू
पठाए। ती दतूहरूले एक अद्भतू संकेतको बारमेा सोधे जो राष्ट्रहरूमा
प्रकट भएको िथयो। जब ितनीहरू आए, परमेश्वरले ितनको पिरक्षा गनर्
अिन िहजिकयाहको मनमा के छ ती सब ैजान्नका िनिम्त िहजिकयाहलाई
एकै्ल छाड्नु भयो।

32 िहजिकयाहले गरकेा अन्य कुराहरू र उनको परमेश्वर प्रितको
िवश्वासयोग्यता, आमोसका छोरो यशयैा अगमवक्ताको दशर्न भिनने
पुस्तक अिन यहूदा अिन इस्राएलका राजाहरूका इितहास भिनने
पुस्तकमा लेिखएका छन्। 33 िहजिकयाहको मृत्य ुभयो अिन आफ्ना
पुखार्हरूिसत गािडए। मािनसहरूले िहजिकयाहलाई डाँडामा गाडे जहाँ
दाऊदका पुखार्हरूका िचहानहरू छन्। यहूदाका अिन यरूशलेममा बस्ने
सब ैमािनसहरूले िहजिकयाहलाई सम्मान प्रदान गर ेजब ितनको मृत्यु
भयो। मनश्शे िहजिकयाहका स्थानमा नयाँ राजा भए। मनश्शे
िहजिकयाहका छोरा िथए।

मनश्शमनश्शेे यहयहूूदाकादाका राजाराजा

मनश्शे बाह्र बषर् उमेरका िथए जब ितनी यहूदाका राजा भए।
ितनी यरूशलेममा पचपन्न बषर् सम्म राजा भए। 2 मनश्शेले
ती कामहरू गर ेजो परमप्रभुले गल्ती हो भन्नुभयो। ितनले ती

राष्ट्रहरूका भयानक अिन पाप पूणर् तिरका अनुशरण गर ेजसलाई
परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूको सामुन्ने देशबाट िनक्लन वाध्य
तुल्याउनु भएको िथयो। 3 मनश्शेले उच्च स्थानहरू फेिर िनमार्ण गरे
जसलाई िहजिकयाह ितनका िपताले भत्काइिदएका िथए। मनश्शेले बाल
देवताहरूका िनिम्त वेदीहरू िनमार्ण गर ेअिन अशेरा स्तम्भहरू खडा

गर।े ितनी तारा-मण्डललाई िशर झुकाउँथे अिन ती नक्षत्र समूहका पूजा
गथेर्। 4 मनश्शेले असत्य देवताहरूको िनिम्त वेदीहरू परमप्रभुको
मिन्दरमा बनाए। परमप्रभुले मिन्दरको बारमेा भन्नुभएको िथयो, “मेरो नाउँ
सदवै यरूशलेममा रहनेछ।” 5 तर मनश्शेले परमप्रभुका दइु
आँगनहरूमा सारा तारा-मण्डलहरूका िनिम्त वेदीहरू िनमार्ण गर।े 6

मनश्शेले बिलको िनिम्त आफ्न ैछोरा-छोरीहरूलाई पिन बेन िहन्नोमको
बेंसीमा होम गर।े मनश्शेले भिवष्य भन्ने, जोखाना हेनेर्, जाद-ूटुना गनेर्
काम गररे जादकूो प्रयोग पिन गर।े ितनले मृत आत्मािसत कुरा-कानी गनेर्
र भूत-प्रेतहरूिसत कुरा-कानी गर।े मनश्शेले धेर ैकुराहरू गर ेजसलाई
परमप्रभुले गल्ती हो भन्नु भयो अिन यसले परमप्रभुलाई क्रोिधत
तुल्यायो। 7 मनश्शेले एउटा मूिर्तको शािलक बनाए अिन त्यसलाई
परमेश्वरको मिन्दरमा राखे। त्यही मिन्दर जसको बारमेा परमेश्वरले दाऊद
अिन ितनका छोरा सुलेमान िसत कुरा-कानी गनर् ु भएको िथयो।
परमेश्वरले भन्नु भएको िथयो, “म मेरो नाउँ यो मिन्दर अिन यरूशलेम त्यो
शहरमा राख्छु जसलाई मलेै सब ैपिरवार समूहका सब ैशहरहरूबाट
चुनेको छु, अिन मेरो नाउँ सदा-सवर्दा त्यहाँ रहने छ। 8 म
इस्राएलीहरूलाई फेिर यो भूिमबाट बािहर गनेर् छैन जसलाई मलेै
ितनीहरूका पुखार्हरूलाई िदनुका िनिम्त चुनें। तर मलेै ितनीहरूलाई
िदएका सब ैआदेशहरू ितनीहरूले पालन गनर् ु पनेर् छ। इस्राएलका
मािनसहरूले सब ैव्यवस्था, िविध अिन आदेशहरू पालन गनर् ु पनेर् छ जो
ितनीहरूलाई िदनु भनी मलेै मोशालाई िदएँ।”

9 मनश्शेले यहूदाका मािनसहरू अिन यरूशलेममा बस्ने
मािनसहरूलाई गल्ती कुरा गनर् उत्सािहत तुल्याए। ितनीहरू ती राष्ट्रहरू
भन्दा अित नराम्रा िथए जो यो भूिममा इस्राएलीहरू भन्दा अिघ िथए
अिन परमप्रभुले ती मािनसहरूलाई नष्ट गनर् ु भएको िथयो।

10 परमप्रभुले मनश्शे अिन ितनका मािनसहरू िसत कुरा-कानी गनर् ु
भयो, तर ितनीहरूले सुन्न अस्वीकार गर।े 11 यसथर् परमप्रभुले
यहूदामािथ आक्रमण गनर्का िनिम्त अश्शूरका राजाका सेनाका
सेनापितहरू ल्याउनु भयो। ती सेनापितहरूले मनश्शेलाई पके्र अिन
ितनलाई आफ्ना बन्दी बनाए। ितनीहरूले ितनलाई अकुंशेहरू लगाइ
िदए अिन हातमा िपत्तलका साङ्गलाहरू लगाइ िदए अिन ितनलाई बाबेल
देशमा लगे।

12 जब ितनी मािथ यी दःुख कष्ट आई पयोर् तब मनश्शेले ितनका
परमप्रभु परमेश्वरबाट सहायताको िनिम्त िबन्ती गर।े मनश्शेले आफ्ना
पुखार्हरूका परमेश्वर समक्ष स्वयलंाई िबनम्र तुल्याए। 13 मनश्शेले
परमेश्वरसँग प्राथर्ना गर ेअिन ितनलाई सहायता गनर् ु होस् भनी
परमेश्वरिसत िबन्ती गर।े परमप्रभुले मनश्शेको प्राथर्ना सुन्नु भयो अिन
ितनका िनिम्त दःुखीत हुनु भयो। परमप्रभुले ितनलाई यरूशलेम अिन
ितनका िंसहासनमा फकेर् र जान िदनु भयो। तब मनश्शेले जाने परमप्रभु नै
साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी।

14 त्यो घट्ना भए पिछ, मनश्शेले दाऊद शहरको िनिम्त एक बािहरी
पखार्ल िनमार्ण गर।े यो पखार्ल िकद्रोन बेंसीको गीहोन जलस्रोतको
पिश्चमितर, मतस्थ फाटकको प्रवेशद्वार ितर अिन ओपेल डाँडाको
विरपिर फैिलएको िथयो। ितनले पखार्ल अत्यन्त अग्लो बनाए। त्यसपिछ
ितनले यहूदाका सब ैिकल्लाहरूमा अिधकारीहरू राखे। 15 मनश्शेले ती
िविचत्र मूिर्तदेवताहरू हटाए। ितनले परमप्रभुको मिन्दरबाट मूिर्त िनकाले।
ितनले मिन्दर डाँडामा अिन यरूशलेममा ितनले िनमार्ण गरकेा सबै
वेदीहरू हटाए। मनश्शेले ती सब ैवेदीहरू यरूशलेम शहर बािहर िनकाले।
16 तब उसले परमप्रभुको वेदी स्थापना गर ेअिन त्यसमा मेलबिल अिन
धन्यवादका उपहारहरू अपर्ण गर।े मनश्शेले यहूदाका सब ैमािनसहरूका
िनिम्त परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको सेवा गनर् ु भनी एक आदेश गर।े
17 मािनसहरूले उच्च-स्थानहरूमा बिलहरू चढाउन थाले, तर
ितनीहरूका बिलहरू केवल परमप्रभु ितनीहरूका परमेश्वर िनिम्त िथए।

18 मनश्शेले गरकेा अन्य कुराहरू, अिन ितनका परमेश्वरिसत ितनका
प्राथर्ना अिन दशीर्हरूका वचनहरू जसले परमप्रभु इस्राएलका
परमेश्वरबाट मनश्शेलाई िदएका वचनहरू यी सब ैकुराहरू, इस्राएलका
राजाहरूको अिधकािरक उल्लेख नाउँका पुस्तकमा लेिखएका छन्। 19

मनश्शेको प्राथर्ना परमेश्वरले कसरी सुनीिदनु भयो अिन ितनी प्रती
दःुखीत हुनु भयो, सो दशीर्हरूको पुस्तकमा लेिखएको छ। मनश्शेका
ितनी स्वय ंिवनम्र हुनु भन्दा अिघका पापहरू र गल्तीहरू, ती स्थानहरू

2 इितहास 32:20 311 2 इितहास 33:19
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जहाँ ितनले उच्च स्थानहरू िनमार्ण गरकेा िथए अिन अशेरा स्तम्भहरू
स्थािपत गरकेा िथए सो पिन दशीर्हरूको पुस्तकमा लेिखएका छन्। 20

यसरी मनश्शेको मृत्य ुभयो अिन ितनका पुखार्हरूिसत गािडए।
मािनसहरूले मनश्शेलाई ितनको आफ्न ैराज भवनमा गािड िदए। आमोन
मनश्शेका स्थानमा नयाँ राजा भए। आमोन मनश्शेका छोरा िथए।

आमोनआमोन यहयहूूदाकादाका राजाराजा

21 आमोन बाईस बषर्का हँुदा यहूदाका राजा भए। ितनी यरूशलेममा
दइु बषर् सम्म राजा िथए। 22 आमोनले परमप्रभुको समक्ष नराम्रा कुराहरू
गर।े ितनले आफ्ना िपता मनश्शेले जस्त ैपरमप्रभुले जो ितनीद्वारा
गराउन चाहनु हुन्थ्यो, ठीक त्यसरी गरनेन्। आमोनले कँुिदएका मूिर्त
अिन सािलकहरूलाई बिलहरू चढाए जो ितनका िपताले िनमार्ण गरकेा
िथए। आमोनले ती मूिर्तहरूको पूजा गर।े 23 आमोनले ितनी स्वयलंाई
परमप्रभुको समक्ष नम्र तुल्याएनन् जसरी मनश्शे, ितनका िपताले
आफूलाई नम्र तुल्याएका िथए। यसकारण आमोन परमेश्वरको सामुन्ने धेरै
दोषी िथए। 24 आमोनका सेवकहरूले ितनी िवरूद्ध षडयन्त्र रचे।
ितनीहरूले आमोनलाई ितनको आफ्न ैघरमा मािरिदए। 25 तर यहूदाका
मािनसहरूले ती सब ैसेवकहरूलाई मािरिदए जसले राजा आमोनको
िवरूद्ध षडयन्त्र रचेका िथए। त्यसपिछ मािनसहरूले योिशयाहलाई नयाँ
राजा हुन चुने। योिशयाह आमोनका छोरा िथए।

योिशयाहयोिशयाह यहयहूूदाकादाका राजाराजा

योिशयाह आठ बषर् पुगेका िथए जब ितनी राजा भए। ितनी
एकतीस बषर्सम्म यरूशलेममा राजा िथए। 2 योिशयाहले
त्यही गर ेजो सही िथयो। परमप्रभुले चाहनु भएका कुराहरू

न ैितनले गर।े ितनले ितनका पुखार् दाऊदले जस्त ैराम्रा कुराहरू गर।े
योिशयाहले उिचत कुराहरू गनर्बाट मुख मोडेनन्। 3 जब योिशयाह
उसको राज्यको आठौं बषर्मा पुगेका िथए ितनले परमेश्वरको अनुशरण
गनर् शुरू गर ेजसलाई ितनका पुखार् दाऊदले अनुशरण गरकेा िथए।
योिशयाह अझ सान ैिथए जब ितनले परमेश्वरलाई पछ्याउन शुरू गर।े
जब योिशयाह उनी राजा राज्यको बाह्रौं बषर्मा िथए ितनले उच्च
स्थानहरू, अशेरा स्तम्भहरू अिन मूिर्तहरू जो कँुिदएका िथए, अिन
मूिर्तहरू जो यहूदा अिन यरूशलेमका साँचाहरूबाट िनमार्ण गिरएका िथए
सब ैनष्ट गनर् शुरू गर।े 4 मािनसहरूले बाल देवताहरूका वेदीहरू
भत्काइिदए। ितनीहरूले योिशयाहका सामुन्ने यसो गर।े तब योिशयाहले
धूप वेदीहरू कािटिदए जो वेदीमािथ बाललाई अपर्ण गरकेा िथए। उसले
मूिर्तहरू जो कँुिदएका िथए अिन मूिर्तहरू जो साँचोमा ढालेर िनमार्ण
गिरएका िथए, भत्काइिदए। ितनले ती मूिर्तहरूलाई धूलो-पीठो पािरिदए।
तब योिशयाहले त्यो पीठो ती मािनसहरूका िचहानहरूमा छिर्किदए
जसले बाल देवताहरूलाई बिलहरू चढाएका िथए। 5 योिशयाहले ती
पूजाहारीहरूका हाडहरू पिन जलाइिदए जसले आफ्न ैवेदीमा बाल
देवताहरूको सेवा गरकेा िथए। यस्त ैप्रकार योिशयाले यहूदा अिन
यरूशलेमलाई शुद्ध पार।े 6 योिशयाहले मनश्शे, एप्रैम, िशमोन देिख
नप्ताली सम्मका इलाकाका शहरहरूमा पिन यस ैगर।े 7 योिशयाहले
वेदीहरू अिन अशेरा स्तम्भहरू भत्काइिदए। ितनले मूिर्तहरूलाई धूलो
पीठो पािरिदए। ितनले इस्राएल देश भिर बाल पूजाका िनिम्त प्रयोग
गिरएका धूप वेदीहरू भत्काई िदए। त्यसपिछ योिशयाह यरूशलेम फकेर् र
गए।

8 जब योिशयाह यहूदाका राजाका रूपमा अठाह्रौ बषर्मा िथए ितनले
शापान, मासेयाह अिन योआहलाई ितनका परमप्रभु परमेश्वरको
मिन्दरलाई फेिर िनमार्ण अिन स्थापना गनर् ु भनी पठाए। शापानका
िपताको नाउँ अजिलयाह िथयो। मासेयाह शहरका प्रमुख िथए, अिन
योआहका िपताको नाउँ योआहाश िथयो। योआहाश त्यही मािनस िथए
जसले जे कुराहरू घटे ती लेखे।
यसरी योिशयाहले मिन्दरलाई स्थापना गनेर् आदेश िदए जसद्वारा

ितनले यहूदा अिन मिन्दरलाइ शुद्ध तुल्याउन सकून्। 9 ती मािनसहरू
िहिल्कयाह, प्रधान पूजाहारी कहाँ आए। ितनीहरूले ितनलाई धन िदए
जो मािनसहरूले परमेश्वरका मिन्दरका िनिम्त िदएका िथए। लेवी
द्वारपालहरूले मनश्शे, एप्रैमका मािनसहरूबाट अिन रहेका सबै

इस्राएलीबाट धनसँग्रह गरकेा िथए। ितनीहरूले यो धन यहूदा, िबन्यामीन
अिन यरूशलेममा बस्ने समस्त मािनसहरूबाट पिन सँग्रह गरकेा िथए।
10 तब लेवीहरूले ती मािनसहरूलाई पसैा भुक्तानी गर ेजसले
परमप्रभुको मिन्दरको काम रखे-देख गर।े अिन रखे-देख गनेर्हरूले
कमीर्हरूलाई भुक्तानी गर ेजसले परमप्रभुको मिन्दर स्थािपत गर।े 11

ितनीहरूले धन िसकमीर् अिन िनमार्ण कत्तार्हरूलाई ठूला ढुङ्गाहरू िकन्न
जो अिघन ैकािट राखेका िथए अिन काठहरू िकन्न भनी िदए। काठहरू
मिन्दरहरूलाई फेिर िनमार्ण गनर् अिन मिन्दरहरूका िनिम्त आड िदने
काठ बनाउनमा प्रयोग गिरए। िवगत समयमा यहूदाका राजाहरूले
मिन्दरहरूको वास्ता गरकेा िथएनन्। ती मिन्दरहरू पुराना अिन ध्वस्त
भएका िथए। 12 मािनसहरूले िवश्वास पूवर्क काम गर।े ितनीहरूका
िनरीक्षकहरू पहत अिन ओबिदयाह िथए। यहत अिन ओबिदयाह
लेवीहरू िथए, अिन ितनीहरू मरारीका सन्तान िथए। अन्य िनरीक्षकहरू
जकयार्ह अिन मशुल्लाम िथए। ितनीहरू कहातका सन्तानहरू िथए।
लेवीहरू जो संङ्गीतका वाध्य यन्त्रहरू बजाउनमा िसपालु िथए
ितनीहरूले श्रिमकहरूको र अन्य सब ैकमीर्हरूको िनिरक्षण पिन गदर्थे।
केही लेवीहरूले सिचव, अिधकारी अिन द्वारापालहरूको रूपमा काम
गदर्थे।

व्यवस्थाकोव्यवस्थाको पुस्तकपुस्तक पाएपाए
14 लेवीहरूले त्यो धन बािहर िनकाले जो परमप्रभुको मिन्दरमा

िथयो। त्यस समयमा पूजाहारी िहिल्कयाहले परमप्रभुको व्यवस्थाको
पुस्तक पाए जो मोशाद्वारा िदइएको िथयो। 15 िहिल्कयाहले सिचव
शापानलाई भने, “मलेै व्यवस्थाको पुस्तक परमप्रभुको मिन्दरमा पाएँ।”
िहिल्कयाहले त्यो पुस्तक शापानलाई िदए। 16 शापानले त्यो पुस्तक
राजा योिशयाह कहाँ ल्याए। शापानले राजालाई सूचना िदए, “तपाईकंा
सेवकहरूले तपाईलें ितनीहरूलाई गनर् ु भन्नु भएका हरके कुराहरू
गिररहेका छन्। 17 ितनीहरूले त्यो धन िनकाले जो परमप्रभुको
मिन्दरमा िथयो अिन ितनीहरूले धन िनरीक्षकहरू अिन कमीर्हरूलाई
भुक्तानी गदैर् छन्।” 18 तब शापानले राजा योिशयाहलाई भने, “पूजाहारी
िहिल्कयाहले मलाई एउटा पुस्तक िदएका छन्।” तब शापानले
पुस्तकबाट पढे। ितनी पढ्द ैगदार् राजाका सामुन्ने िथए। 19 जब राजा
योिशयाहले पिढएको व्यवस्थाका शब्दहरू सुने, ितनले ितनका बस्त्रहरू
च्याते। 20 तब राजाले िहिल्कयाह, शापानका छोरा अहीकम, मीकाका
छोरा अब्दोन, सिचव शापान अिन सेवक असायालाई एक आदेश िदए।
21 राजाले भने, “जाऊ, मेरा िनिम्त अिन मािनसहरूका िनिम्त जो
इस्राएल अिन यहूदामा रहेका छन्, परमप्रभु िसत याचना गर। ती
पुस्तकका शब्दहरूको बारमेा जो पाइएको िथयो, सोध। परमप्रभु हामी
िसत अत्यन्त क्रोिधत हुनुहुन्छ िकनभने हाम्रा पुखार्हरूले परमप्रभुको
बचनको पालन गरनेन्। ितनीहरूले यो पुस्तकले गनर् ु भनेका सब ैकुराहरू
गरनेन्।”

22 िहिल्कयाह अिन राजाका सेवकहरू अगमवािदनी हुल्दा कहाँ गए।
हुल्दा शल्लमूकी पत्नी िथइन्। शल्लमू तोखतका छोरा िथए। तोखत
हसराका छोरा िथए। शल्लमू राज-बस्त्रहरूको हेरचाह गदर्थे। हुल्दा
यरूशलेमको नयाँ अशंमा बस्थीन्। िहिल्कया अिन सेवकहरूले
हुल्दालाई सब ैकुरा भने जो भइसकेको िथयो। 23 हुल्दाले ितनीहरूलाई
भनीन्, “इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वर जे भन्नुहुन्छ त्यो यो होः राजा
योिशयाहलाई भनः 24 ‘म यो स्थानमा अिन यहाँ बस्ने मािनसहरू मािथ
दःुख कष्ट ल्याइिदनेछु। म ती सब ैभयानक कुराहरू ल्याउनेछु जो त्यो
पुस्तकमा लेिखएका छन् जसलाई यहूदाका राजाको सामुन्ने पिढएको
िथयो। 25 म यसो गनेर्छु िकनभने मािनसहरूले मलाई त्याग गर ेअिन
अन्य देवताहरूलाई धूप बाले। ती मािनसहरूले मलाई क्रोिधत तुल्याए
िकनभने ितनीहरूले सब ैनराम्रा कुराहरू गरकेा छन्। यसथर् म यो स्थान
मािथ मेरो क्रोध पोखाउने छु। तातो बल्दो आगो जस्त ैमेरो क्रोधलाई
िनभाउन सिकने छैन।’

26 “‘तर यो कुरा यहूदाका राजा योिशयाहलाई भन जसले
ितमीहरूलाई परमप्रभु िसत सोध्नु पठाउनुभयो यही परमप्रभु इस्राएलका
परमेश्वर ितमीहरूले सुनेक वचनहरू बारमेा भन्नुहुन्छ। 27 योिशयाह जब
तैंले यो भूिम अिन बािसन्दाहरूको िवषयमा कुराहरू सुिनस् तैंले
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आफैं लाई नम्र बनाइस् अिन तेरो लुगाहरू च्याितस्। तँ मेरो सामुन्ने रोइस्
अिन मलेै यो सुने यसकारण तेरो हृदय कोमल छ। 28 म तँलाई तेरो
िपता-पुखार्हरू कहाँ लाने छु। तँ तेरो िचहानमा शािन्तिसत जाने छस्।
तैंले कुन ैपिन दःुख कष्टहरू देख्नु पनेर् छैन जो म यो स्थान मािथ अिन
यहाँ बस्ने मािनसहरू मािथ ल्याउने छु।’” िहिल्कयाह अिन राजाका
सेवकहरू यो संन्देश िलएर राजा योिशयाह कहाँ फकेर् ।

29 तब राजा योिशयाहले यहूदा अिन यरूशलेमका सब ैअग्रज
मािनसहरूलाई आउनु अिन ितनीिसत भेट्नु भनी बोलाए। 30 राजा
परमप्रभुको मिन्दर सम्म गए। यहूदाका सब ैमािनसहरू, अिन
यरूशलेममा बस्ने मािनसहरू, पूजाहारीहरू लेवीहरू अिन सब ैमुख्य
अिन साधरण मािनसहरू योिशयाहसाथ िथए। योिशयाहले ितनीहरूलाई
करारको पुस्तकमा भएका सब ैकुराहरू पढेर सुनाए। त्यो पुस्तक
परमप्रभुको मिन्दरमा पाइएको िथयो। 31 तब राजा आफ्ना स्थानमा
उिभए। ितनले परमप्रभुिसत करार गर।े ितनी परमप्रभुको अनुशरण गनर्
अिन परमप्रभुको आदेश, िनयम, िविधहरू पालन गनर् सहमत भए।
योिशयाहले आफ्नो सम्पूणर् हृदय अिन आत्माद्वारा आज्ञा पालन गनर्
सहमत भए। ितनी यो पुस्तकमा लेिखएका करारका कुराहरू पालन गनर्
सहमत भए। 32 तब योिशयाहले यरूशलेम अिन िबन्यामीनका सबै
मािनसहरूलाई करार स्वीकार गनर् प्रितज्ञा गराए। यरूशलेमका
मािनसहरूले परमेश्वरको आज्ञापालन गर,े जसरी ितनीहरूका िपता-
पुखार्हरूले परमेश्वरलाई पछ्याएका िथए। 33 इस्राएलका मािनसहरू
िसत िबिभन्न देशका मूिर्तहरू िथए। तर योिशयाहले ती भयानक मूिर्तहरू
सब ैध्वस्त गिरिदए। योिशयाहले इस्राएलका सब ैमािनसहरूलाई
परमप्रभु ितनीहरूका परमेश्वरको सेवा गनर् लगाए। अिन जब सम्म
योिशयाह जीिवत िथए तब सम्म मािनसहरूले ितनीहरूका पुखार्हरूका
परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गिररहे।

योिशयाहयोिशयाह िनस्तारिनस्तार चाडचाड मनाउमनाउँँछन्छन्

राजा योिशयाहले परमप्रभुका िनिम्त यरूशलेममा िनस्तार
चाड मनाए। िनस्तार चाडको थुमाको पाठालाई पिहलो
महीनाको चौधौं िदनमा मािरयो। 2 योिशयाहले ितनीहरूको

कायर् गनर्का िनिम्त पूजाहारीहरू छाने। ितनले पूजाहारीहरूलाई उत्साह
िदए जब ितनीहरू परमप्रभुको मिन्दरमा सेवा गिररहेका िथए। 3

योिशयाहले ती लेवीहरूसँग कुरा-कानी गर ेजसले इस्राएलका
मािनसहरूलाई िशक्षा िदन्थे अिन जसलाई परमप्रभुको सेवाको िनिम्त
पिवत्र तुल्याइएका िथए। ितनले ती लेवीहरूलाई भने, “पिवत्र सन्दकूलाई
मिन्दर िभत्र राख जसलाई सुलेमानले िनमार्ण गर।े सुलेमान दाऊदका
छोरा िथए। दाऊद इस्राएलका राजा िथए। पिवत्र सन्दकूलाई काँधमा
बोकेर एक स्थान देिख अकोर् स्थानितर नलजैाऊ। अब परमप्रभु ितम्रा
परमेश्वरको सेवा गर। परमेश्वरका मािनसहरू इस्राएलका मािनसहरूको
सेवा गर। 4 ितमीहरू स्वंयलाई ितम्रा पिरवार समूहहरू अनुसार
मिन्दरमा सेवाका िनिम्त तयार पार। ती कामहरू गर जो राजा दाऊद
अिन ितनका छोरा सुलेमानले गनर् ु भनी ितमीहरूलाई िदएका छन्। 5

पिवत्र स्थानमा लेवीहरूको समूहिसत उिभएरबस हरके िभन्न-िभन्न
पिरवार समूहका मािनसहरूको िनिम्त यसो गर, यसरी ितमीहरू
ितनीहरूको सहायता गनर् सक्ने छौ। 6 िनस्तार चाडका थुमा पाठाहरू
मार, ितमीहरू स्वयलंाई परमप्रभुका िनिम्त पिवत्र तुल्याऊ। भेंडाका
पाठाहरूलाई ितम्रा दाज्यू-भाइहरू इस्राएलका मािनसहरूका िनिम्त
तयार पार। परमप्रभुले हामीलाई गनर् ु भनी आदेश गनर् ु भएका सब ैकुराहरू
गर। परमप्रभुले हामीलाई ती सब ैआदेशहरू मोशाद्वारा िदनु भएको
िथयो।”

7 योिशयाहले इस्राएलका मािनसहरूलाई िनस्तार चाडका िनिम्त
मानर् ु भनी 3,000 भेंडा र बाख्राहरू िदए। ितनले मािनसहरूलाई 3,000
गाई-बस्तुहरू पिन िदए। यी सब ैपशुहरू राजा योिशयाहका आफ्नै
बगालका िथए। 8 योिशयाहका अिधकारीहरूले पिन खशुीसाथ
मािनसहरूलाई, पूजाहारीहरूलाई अिन लेवीहरूलाई िनस्तार चाडमा
प्रयोग गनर् ु भनी पशुहरू अिन चीज-बीजहरू िदए। प्रधान पूजाहारी
िहिल्कयाह, जकयार्ह अिन यहीएल मिन्दरको िजम्मावार अिधकारीहरू
िथए। ितनीहरू पूजाहीहरूलाई 2,600 भेंडाका पाठा र बाख्राहरू अिन

300 गोरूहरू िनस्तार चाडका बिलहरूका िनिम्त िदए। 9 कोन्नयाह
ितनका भाइहरू शमायाह अिन नतनेल, अिन हशिबयाह सिहत, यीएल
अिन योजाबादले 5,000 भेंडा र बाख्राहरू अिन 500 गोरूहरू िनस्तार
चाडका बिलहरूका िनिम्त लेवीहरूलाई िदए। ितनीहरू लेवीहरूका
अगुवाहरू िथए।

10 िनस्तार चाडको सेवाका िनिम्त जब हरके कुरा तयार भए तब
पूजाहारीहरू ितनीहरूको स्थानहरूमा गए अिन लेवीहरू ितनीहरूको
समूहहरूमा खडा भए। राजाले जो आदेश गर ेत्यो यस्त ैिथयो। 11

िनस्तार चाडका थुमाहरू मािरए। तब लेवीहरूले पशुहरूका छाला काढे
अिन रगत पूजाहारीहरूलाई िदए। पूजाहारीहरूले रगत वेदीमा छिर्किदए।
12 त्यसपिछ ितनीहरूले िविभन्न पिरवार समूहहरूलाई होमबिलका
िनिम्त प्रयोग गनर् भनी पशुहरू िदए। यो यसकारणले गिरयो िक होमबिल
मोशाले व्यवस्थामा लेिखए अनुसार अपर्ण गनर् सिकयोस्। ितनीहरूले
गोरूहरू लाई पिन त्यस ैगर।े 13 लेवीहरूले िनस्तार चाडका
बिलहरूलाई ितनीहरूलाई आदेश गिरएको प्रकारले आगोमा पोले। अिन
ितनीहरूले पिवत्र भेटीहरूलाई भाँडा, िकत्ली अिन तावाहरूमा उमाले।
तब ितनीहरूले चाँडो गरी मासु मािनसहरूलाई िदए। 14 यो समाप्त
भएपिछ, लेवीहरूले आफ्न ैिनिम्त अिन पूजाहारीहरू जो हारूनका
सन्तानहरू िथए। ितनीहरूका िनिम्त मासु ल्याए। ती पूजाहारीहरूलाई
अँध्यारो नभएसम्म खराएर ब्यस्त रािखए। ितनीहरूले होमबिलहरू अिन
बिलका बोसो जलाउन किठन पिरश्रम गर।े 15 आसापका पिरवारका
लेवी गायकहरू ती स्थानहरूमा गए जो राजा दाऊदले ितनीहरू
उिभनका िनिम्त चुनेका िथए। ती आसाप, हेमान अिन यदतूून-राजाका
अगमवक्ता िथए। प्रत्येक फाटकमा द्वारपालहरूले आफ्ना स्थान छाडनु
परने िकनभने ितनीहरूका लेवी दाज्यू-भाइहरूले िनस्तार चाडका िनिम्त
हरके कुरा ितनीहरूका िनिम्त तयार गरकेा िथए।

16 यसरी त्यस िदन राजा योिशयाहले आदेश गर ेअनुसार परमप्रभुको
आराधनाका िनिम्त हरके कुरा गिरए। िनस्तार चाड मनाइयो अिन
परमप्रभुको वेदीमा होम-बिलहरू अपर्ण गिरए। 17 इस्राएलका
मािनसहरूले, जो त्यहाँ िथए, िनस्तार चाड अिन अखमीर ेरोटीको चाड
सात िदन सम्म मनाए। 18 िनस्तार चाड, अगमवक्ता शमूएलको समय
देिख यता यस्तो प्रकारले इस्राएलमा मनाइएको िथएन। इस्राएलका कुनै
पिन राजाहरूले यो जस्तो िनस्तार चाड किहले मनाएका िथएनन्। राजा
योिशयाह, पूजाहारीहरू, लेवीहरू अिन यहूदा र इस्राएलका मािनसहरूले
जो त्यहाँ िथए यरूशलेमका सब ैमािनसहरू साथ अत्यन्त िवशेष रूपले
िनस्तार चाड मनाए। 19 ितनीहरूले यो िनस्तार चाड योिशयाहको
शासन कालको अठाह्रौं बषर्मा मनाए।

योिशयाहकोयोिशयाहको मृत्यमृत्युु

20 योिशयाहले मिन्दरका िनिम्त ती सब ैअसल कुराहरू गर।े पिछ,
िमश्र देशका राजा नेको यूफे्रिटस नदीको ककर् मीश शहर िवरूद्ध लडाई ं
गनर् सेना िलएर आए। राजा योिशयाह नेको िवरूद्ध लड्न गए। 21 तर
नेकोले योिशयाह कहाँ दतूहरू पठाए।
ितनीहरूले भने, “राजा योिशयाह, यो यदु्ध तपाईकंो समस्या होइन। म
तपाईकंो िवरूद्ध लड्न आएको होइन्। म मेरा शत्रुहरू िसत लड्न
आएको हँु। परमेश्वरले मलाई चाँडो गर भन्नु भयो। परमेश्वर मेरो पक्षमा
हुनुहुन्छ, यसथर् मलाई िदकदारी नगनर् ुहोस्। यिद तपाईलें म िवरूद्ध
लडाई गनर् ु भयो भने, परमेश्वरले तपाईलंाई नष्ट गनर् ु हुनेछ।”

22 तर योिशयाह हटेनन्। ितनले नेकोिसत लड्ने िनश्चय गर,े यसथर्
ितनले आफ्नो रूप बद्ले अिन लडाई ंलड्न गए। योिशयाहले परमेश्वरको
आदेशबार ेनेकोले भनेका कुरा सुनेनन्। 23 योिशयाह यदु्धमा भएको बेला
काँढले लाग्यो। ितनले आफ्ना सेवकहरूलाई भने, “मलाई यहाँबाट
लजैाऊ, म नराम्रो रूपले घाइते भएकोछु।”

24 यसथर् सेवकहरूले योिशयाहलाई ितनको रथबाट बािहर िनकाले
अिन ितनलाई ितनले आफूिसत लडाईमा ल्याएको अकोर् रथमा हाले।
तब ितनीहरूले योिशयाहलाई यरूशलेम लगे। राजा योिशयाहको
यरूशलेममा मृत्य ुभयो। योिशयाहलाई त्यो िचहानमा गािडयो जहाँ
ितनका पुखार्हरूलाई गािडएका िथए। यहूदा अिन यरूशलेमका समस्त,
मािनसहरू अित दःुखीत िथए िकनभने योिशयाहको मृत्य ुभएको िथयो।

2 इितहास 34:28 313 2 इितहास 35:24
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25 ियमर्याहले योिशयाहका िनिम्त केही शोक-गीतहरू लेखे अिन गाए।
अिन पुरूष एवं स्त्री गायकहरू आज सम्म ती शोक-गीतहरू गाउँद ैछन्।
यो इस्राएलका मािनसहरूले सदवै गनेर् केही कुरा बन्यो-ितनीहरू
योिशयाहका िनिम्त शोक-गीत गाउँछन्। ती गीहरू शोक-गीतहरू नाउँको
पुस्तकमा लेिखएका छन्।

26 योिशयाहले ितनी राजा हँुदा आफ्नो शासनकालको शुरू देिख
अन्त सम्म गरकेा सब ैअन्य कुराहरू इस्राएल अिन यहूदाका राजाहरूको
इितहास नाउँको पुस्तकमा लेिखएका छन्। त्यो पुस्तकले परमप्रभु प्रित
ितनको भिक्त अिन ितनले परमप्रभुको व्यवस्था कसरी पालन गर ेसो
देखाउँदछ।

यहोआहाजयहोआहाज यहयहूूदाकादाका राजाराजा

यहूदाका मािनसहरूले यहोआहाजलाई यरूशलेममा नयाँ
राजा हुनका लािग चुने। यहोआहाज योिशयाहका छोरा िथए।
2 यहोआहाज तेईस बषर्का िथए जब ितनी यहूदाका राजा

भए। ितनी यरूशलेममा तीन महीनासम्म राजा िथए। 3 तब िमश्र देशका
राजा नेकोले यहोआहाजलाई कैदी बनाए। नेकोले यहूदाका
मािनसहरूलाई 100 तोडा चाँदी अिन एक तोडा सुन दण्डको रूपमा
ितनर् लगाए। 4 नेकोले यहोआहाजका भाइलाई यहूदा अिन यरूशलेमका
नयाँ राजा हुन भनी चुने। यहोआहाजका भाइको नाउँ एल्याकीम िथयो।
तब नेकोले एल्याकीमलाई नयाँ नाउँ िदए। ितनले उसको नाउँ
यहोयाकीम राखे। तर नेकोले यहोआहाजलाई िमश्र देश लगे।

यहोयाकीमयहोयाकीम यहयहूूदाकादाका राजाराजा

5 यहोयाकीम पच्चीस बषर्का िथए जब ितनी यहूदाका नयाँ राजा भए।
ितनी यरूशलेममा एघार बषर्सम्म राजा रहे। यहोयाकीमले ती कुराहरू
गरनेन् जो परमप्रभुले ितनीद्वारा गिरएका चाहनु हुन्थ्यो। ितनले परमप्रभु
ितनका परमेश्वरको िवरूद्ध पाप गर।े

6 बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले यहूदा मािथ आक्रमण गर ेितनले
यहोयाकीमलाई कैदगर ेअिन काँसाका साङ्गलाहरूले बाँधे। तब
नबूकदनेस्सरले राजा यहोयाकीमलाई बाबेलमा लगे। 7 नबूकदनेस्सरले
परमप्रभुको मिन्दरबाट केही चीज-बीजहरू लगे। ितनले ती चीज-
बीजहरू बाबेल लगे अिन ितनीहरूलाई ितनले आफ्न ैिनवास स्थानमा
राखे। 8 अन्य कुराहरू जो यहोयाकीमले गर,े भयानका पाप जो ितनले
गर ेअिन ती हरके कुरा जो गरकेोमा ितनी दोषी छन्, यी सब ैकुराहरू
इस्राएल अिन यहूदाका राजाहरूका इितहास नाउँका पुस्तकमा
लेिखएका छन्। यहोयाकीन यहोयाकीमका स्थानमा नयाँ राजा भए।
यहोयाकीन यहोयाकीमका छोरा िथए।

यहोयाकीनयहोयाकीन यहयहूूदाकादाका राजाराजा

9 यहोयाकीन अठाह्र बषर् उमेरको हँुदा ितनी यहूदाका राजा भए। ितनी
तीन महीना दशिदनसम्म यरूशलेममा राजा रहे। यहोयाकीनले
परमप्रभुको िवरूद्ध पाप गर।े 10 बसन्तकालमा राजा नबूकदनेस्सरले
यहोयाकीनलाई ल्याउनु भनी केही सेवकहरू पठाए। ितनीहरूले
यहोयाकीनलाई अिन परमप्रभुको मिन्दरबाट केही मूल्यवान सम्पित्तहरू
बाबेलमा ल्याए। नबूकदनेसरले िसदिकयाहलाई यहूदा अिन यरूशलेमका
नयाँ राजा हुन चुने। िसदिकयाह यहोयाकीनका एक आफन्त िथए।

िसदिकयाहिसदिकयाह यहयहूूदाकादाका राजाराजा

11 िसदिकयाह एक्काईस बषर्का िथए जब ितनी यहूदाका राजा भए।
ितनी एघार बषर्सम्म यरूशलेममा राजा िथए। 12 िसदिकयाहले ती
कुराहरू गरनेन् जो परमप्रभुले ितनीद्वारा गिरएका चाहनु हुन्थ्यो।
िसदिकयाहले परमप्रभुको िवरूद्ध पाप गर।े अगमवक्ता यिर्मयाले
परमप्रभुबाट प्राप्त भएका संन्देशहरू भने। तर िसदिकयाहले स्वयलंाई
िवनम्र तुल्याएनन् अिन यिर्मयाले भनेका कुराहरू पालन गरनेन्।

यरूशलयरूशलेेमम ध्वध्वंशंश भयोभयो

13 िसदिकयाह राजा नबूकदनेस्सरको िवरूद्ध गए। अतीतकालमा
नबूकदनेस्सरले िसदिकयालाई नबूकदनेसर प्रती िवश्वासी रहनु भनी
प्रितज्ञा गनर् वाध्य तुल्याएका िथए। िसदिकयाहले परमेश्वरको नाउँ िलए
अिन नबूकदनेसर प्रित िवश्वासी रहने प्रितज्ञा गर।े तर िसदिकयाह ढीट
िथए अिन ितनले आफ्नो जीवन बद्लने एवं फकेर् र आउने इस्राएलका
परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञा पालन गनेर् कुरा अस्वीकार गर।े 14

पूजाहारीहरूका अगुवाहरू अिन यहूदाका मािनसहरूका प्रमुखहरूले पिन
धेर ैपापहरू गर ेअिन परमप्रभु प्रित झन बढ्ता अिवश्वसनीय बने।
ितनीहरूले अन्य राष्ट्रहरूका नराम्रा उदाहरण अनुशरण गर।े ती
अगुवाहरूले परमप्रभुको मिन्दरलाई अशुद्ध पार।े परमप्रभुले यरूशलेममा
मिन्दरलाई पिवत्र तुल्याउनु भएको िथयो। 15 परमप्रभु ितनीहरूका
पुखार्हरूका परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई चेताउनी िदनका िनिम्त
बारम्बार अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो। परमप्रभुले यसो गनर् ु भयो िकनभने
उहाँ ितनीहरू अिन आफ्ना मिन्दर प्रित दःुखीत हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभु
ितनीहरूलाई वा आफ्ना मिन्दरलाई नष्ट गनर् चाहनु हुन्न िथयो। 16 तर
परमेश्वरका मािनसहरूले परमेश्वरका अगमवक्ताहरूलाई हाँसोका पात्र
बनाए। ितनीहरूले परमेश्वरका अगमवक्ताहरूका कुरा सुन्न अस्वीकार गर।े
ितनीहरूले परमेश्वरका संन्देशहरूलाई ितरस्कार गर।े यसकारण परमेश्वर
आफ्ना मािनसहरू प्रित क्रोिधत हुनुभयो अिन त्यसलाई रोक्नका िनिम्त
केही िथएन। 17 यसथर् परमेश्वरले बाबेलका राजालाई यहूदा अिन
यरूशलेमका मािनसहरू मािथ आक्रमण गनर् िनिम्त ल्याउनु भयो।
बाबेलका राजाले यवुाहरूलाई मिन्दरमा भएको समयमा पिन मािरिदए।
यहूदा अिन यरूशलेमका मािनसहरू प्रित ितनको केही दया-माया
िथएन। बाबेलका राजाले यवुा अिन बृद्ध मािनसहरूलाई मार।े ितनले
पुरूष अिन स्त्रीहरूलाई मार।े ितनले रोगी अिन स्वस्थ्य मािनसहरूलाई
मार।े परमेश्वरले यहूदा अिन यरूशलेमका मािनसहरू दण्ड िदनु
नबूकदनेसरलाई अनुमित िदन भयो। 18 नबूकदनेस्सरले परमेश्वरको
मिन्दरका सब ैचीज-बीजहरू चाहे त्यो ठूलो होस् वा सानो होस्
बाबेलितर लगे। ितनले मिन्दरबाट, राजाबाट अिन राजाका
अिधकारीहरूबाट सब ैमूल्यवान चीजहरू लगे। 19 नबूकदनेस्सर अिन
ितनका सेनाले परमेश्वरको मिन्दर जलाई िदए। ितनीहरूले यरूशलेमको
पखार्लहरू भत्काए अिन राजाको महल अिन उसका अिधकरीहरूका
भवनहरू जलाईिदए। ितनीहरूले यरूशलेमको प्रत्येक बहूमुल्य चीजहरू
लगे अथवा नष्ट गिरिदए। 20 नबूकदनेसरले ती मािनसहरूलाई बाबेल
फकार्इ लगे जो अझ जीिवत िथए अिन ितनीहरूलाई दास हुन बाध्य
तुल्याए। ती मािनसहरू फारस राज्यले बाबेल राज्यलाई परास्त नगरे
सम्म दासको रूपमा बाबेलमा बसे। 21 यस प्रकारले यिर्मया
अगमवक्ताको माध्यमबाट परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरू प्रित भन्नु
भएका कुराहरू साँच्चै घट्न गयो। परमप्रभुले यिर्मयाद्वारा भन्नु भएको
िथयोः “यो स्थान सत्तरी बषर्सम्म शून्य उजाड भूिम रहनेछ। यो शबात
िवश्रामको क्षित पूिर्तको रूपमा हुनेछ जो मािनसहरूले गरनेन्।”

22 कोरसे फारसको राजा रहेको पिहलो बषर् परमप्रभुले कोरसेलाई
िवशेष घोषणा गनर् लगाउनु भयो। उहाँले यसो गनर् ु भयो जसद्वारा
परमप्रभुले ियमर्याह अगमवक्ता माफर् त िदनु भएका वचनका कुराहरू साँच्चै
न ैघिटत् हुने छन्। कोरसेले आफ्नो राज्यका हरके स्थानमा
संन्देशवाहकहरू पठाए। ितनीहरूले यो संन्देश बोकेः
23 कोरसे, फारसका राजा भन्छन्:
“परमप्रभु, स्वगर्का परमेश्वरले मलाई सम्पूणर् पृथ्वीको राजा बनाउनु
भएको छ। उहाँले मलाई उहाँका िनिम्त यरूशलेममा एउटा मिन्दर
िनमार्ण गनेर् िजम्मा िदनु भएको छ। अब ितमीहरू सब,ै जो परमेश्वरका
मािनसहरू हौ, यरूशलेममा जानका िनिम्त स्वतन्त्र छौ। अिन परमप्रभु
ितम्रा परमेश्वर ितमीहरू साथ रहुन्।”

2 इितहास 35:25 314 2 इितहास 36:23
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एज्राएज्रा

कोरसलकोरसलेे ककैैिदहरूलाईिदहरूलाई फकफकर्र् नमानमा मद्दतमद्दत गरगरेे

फारस देशमा कोरसे राजाले साशन गरकेो प्रथम बषर्मा
अगमवक्ता यिर्मयाहद्वारा बोिलएको परमप्रभुको वचन पूणर्
गनर्का िनिम्त परमप्रभुले फारसका राजा कोरसेलाई उनको

राज्य भिर घोषणा गनेर् प्रेरणा िदनु भयो। कोरसेले त्यो घोषणा लेखे अिन
आफ्नो राज्य को सब ैस्थानमा पिढिदए। त्यसमा यो भिनएको िथयोः
2 “फारसका राजा कोरसे यो भन्नुहुन्छः
परमप्रभु, स्वगर्का परमेश्वरले पृथ्वीका सम्पूणर् राज्यहरू मलाई िदनु
भएको छ, अिन उहाँले यहूदाका यरूशलेममा उहाँको िनिम्त एक मिन्दर
िनमार्ण गनर् मलाई िनयकु्त गनर् ु भएको छ। 3 उहाँका समस्त मािनसहरू
मध्ये को ितमीहरूिसत छन? ितनीहरूका परमेश्वर ितनीहरूका साथ
रहुन्। अिन परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर, जो परमेश्वर यरूशलेममा
रहनुहुन्छ र उहाँको मिन्दर िनमार्ण गनर् यहूदाको मािनसहरू यरूशलेममा
जान सक्छन्। 4 जो यहूदाहरू बस्ने सब ैभूिमहरूमा बस्छन् जो फिर्कएर
आए ितनीहरूलाई सुन र चाँदी, सामाग्री अिन पशुहरू इच्छा अनुसारका
भेटीहरू िदएर यरूशलेममा परमेश्वरको मिन्दर िनमार्को िनिम्त सहायता
गरोस्।”

5 तब यहूदा अिन िबन्यािमन कुलका अगुवाहरू अिन पूजाहारीहरू र
लेवीहरू जानलाई तयार भए। प्रत्येक व्यिक्तलाई परमेश्वरले यरूशलेममा
परमप्रभु को मिन्दर िनमार्ण गनर् जानको िनिम्त प्रेरणा िदनु भयो। 6

ितनीहरू का समस्त िछमेकीहरूले चाँदीद्वारा िनिर्मत वस्तुहरू, सुन,
माल-सामान अिन पशु-प्रािणहरूको साथ ैमूल्यवान भेटीहरू सिहत सबै
िकिसमका स्वेिच्छक अपर्णहरू प्रदान गररे ितनीहरूलाई सहयोग गर।े 7

राजा कोरसेले परमप्रभुको मिन्दरका ती भाँडा-वत्तर्नहरू पिन ल्याए जो
नबूकदनेसरले यरूशलेमबाट लगेका िथए। अिन आफ्ना देवताहरू को
मिन्दरमा राखेका िथए। 8 फारसका राजा कोरसेले ती सामान
कोषाध्यक्ष िमथ्रेदयलाई सुिम्पिदए। अिन िमथ्रेदयले यहूदाका राजकुमार
शेशबस्सरको िनिम्त गन्ती गिरिदए।

9 यो ितनीहरूले परमेश्वरको मिन्दरमा ल्याएको सामानको िववरण
िथयोः सुनका 30 वटा बटुकाहरू, चाँदीका 1,000 वटा बटुकाहरू, 29
वटा छुरीहरू, 10 सुनका 30 वटा सानो बटुकाहरू, अन्य स-साना 410
वटा चाँदीका बटुकाहरू, अन्य 1,000 वटा भाँडाहरू।

11 त्यहाँ जम्मा 5,400 सुन अिन चाँदीका वस्तुहरू िथए।
शेशबस्सरले यी सब ैचीज-बीजहरू बाबेलवाट कैदीहरूलाई यरूशलेममा
ल्याउँदा ल्याएका िथए।

फिर्कफिर्क आएकाआएका ककैैिदहरूकोिदहरूको सूचीसूची

त्यस प्रदेशका यी मािनसहरू कैदबाट फकेर् का िथए। जसलाई
बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले कैदी बनाएर बाबेलमा लगेका
िथए। ितनीहरू प्रत्येक आफ्न ैशहर यरूशलेम अिन यहूदामा

फिर्कए। 2 यी मािनसहरू ती हुन्: यरूबाबेल, येहूअ, नहेम्याह, सरायाह,
रलेायाह, मोदर्कै, िबल्शान, िमस्पार, िबग्ब ैअिन रहूम अिन बानाह। साथ
िथए। इस्राएलीहरू जो एक साथ फिर्क आएका िथए ती पुरूषहरूको
नामको सूची यही होः

3 परोशका सन्तानहरू 2,172
4 शपत्याहका सन्तानहरू 372
5 आरहका सन्तानहरू 775
6 पहत-मोआबका सन्तानहरू येशूअ अिन योआब पिरवारबाट
2,812

7 एलामका सन्तानहरू 1,254
8 जत्तू का सन्तानहरू 945
9 जकै्कका सन्तानहरू 760
10 बानीका सन्तानहरू 642
11 बेबकैा सन्तानहरू 623
12 अज्गादका सन्तानहरू 1,222
13 अदोनीकामका सन्तानहरू 666
14 िबग्गकैा सन्तानहरू 2,056
15 आदीनका सन्तानहरू 454
16 आतेरका सन्तानहरू िहजिकयाका पिरवारबाट 98
17 बेजकैा सन्तानहरू 323
18 योराका सन्तानहरू 112
19 हाशूमका सन्तानहरू 223
20 िगब्बारका सन्तानहरू 95
21 बेतलेहेमका सन्तानहरू 123
22 नतोपाहका मािनसहरू 56
23 अनातोतका मािनसहरू 128
24 बेत-अज्माबेतका मािनसहरू 42
25 िकयार्त-आरीम, कपीरा अिन बेरोतका मािनसहरू 743
26 रामा अिन िगबा शहरका मािनसहरू 621
27 िमक्मासका मािनसहरू 122
28 बेतेल अिन ऐका मािनसहरू 223
29 नेबोका मािनसहरू 52
30 मग्बीशका मािनसहरू 156
31 अकोर्शहर एलाम का मािनसहरू 1,254
32 हारीम शहरका मािनसहरू 320
33 लोब, हादीद अिन ओनो का मािनसहरू 725
34 यरीहो का मािनसहरू 345
35 सेनाह शहरका मािनसहरू 3,630

36 यी पूजाहारीहरूः
यदायाहका सन्तानहरू योशूअका घरबाट 973
37 इम्मेरका सन्तानहरू 1,052
38 पहशूरका सन्तानहरू 1,247
39 हारीमका सन्तानहरू 1,017

40 लेवीहरूः
येशूअ अिन कदमीएलका होदिबयाहका सन्तानहरू 74

41 गायकहरूः
आसापका सन्तानहरू 128

42 मिन्दरका द्वारपालहरूका सन्तानः
शल्लमू, आतेर, तल्मोन, अकू्कब, हतीता, अिन शोबकैा सन्तानहरू।

43 ियनीहरू मिन्दरका सेवकहरूः
सीहाका सन्तान, हसूपका सन्तान र तब्बाओतका सन्तानहरू।
44 केरोसका सन्तान, सीआका सन्तान र पादोनका सन्तानहरू।
45 लबानका सन्तान, हगाबाका सन्तान र अकू्कबका सन्तानहरू।
46 हागाबका सन्तान, शल्मकैा सन्तान र हानानका सन्तानहरू।
47 िगददेूलका सन्तान, गहरका सन्तान र रायाका सन्तानहरू।
48 रसीनका सन्तान, नकोदका सन्तान र गज्जामका सन्तानहरू।
49 उज्जाका सन्तान, पासेदका सन्तान र बेसकैा सन्तानहरू।
50 अस्नाका सन्तान, मेिनमका सन्तान र नोिपसीमका सन्तानहरू।
51 बक्बूकका सन्तान, हकूपाका सन्तान र हहुर्रका सन्तानहरू।

एज्रा 1:2 315 एज्रा 2:51
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52 बस्लूतका सन्तान, महीदका सन्तान र हशार्का सन्तानहरू।
53 बकोर्सका सन्तान, सीसराका सन्तान र तेमहका सन्तानहरू।
54 नसीहका सन्तान अिन हतीपाका सन्तानहरू।

55 सुलेमानका सेवकहरूका सन्तानहरूः
सोतकैा सन्तान र हस्सोपेरतेका सन्तान अिन परूदाका सन्तानहरू।
56 यालाका सन्तान, दकोर्नका सन्तान र िगददेलाका सन्तानहरू।
57 शपत्याहका सन्तान, हत्तीलका सन्तान र पोकरते हसबायीमका
सन्तान अिन आमीका सन्तानहरू
58 समस्त मिन्दरका सेवकहरू अिन सुलेमानका सेवकहरूको
संख्या 392 िथयो।

59 िनम्न िलिखत मािनसहरू तेल-मेलह, तेल-हशार्, करूब, आदान
अिन एम्मेर शहरहरूबाट यरूशलेममा आएका हुन्, तर ितनीहरूका
आफ्ना पिरवार अिन छोरा-छोरीहरू इस्राएलका िथए भनी प्रमाण िदन
सकेनन्।

60 दलायाहका सन्तान, तोिबयाहका सन्तान, अिन नकोदका
सन्तानहरू 652 िथए।

61 अिन पूजाहारीहरूका पिरवारः
हबायाहका, सन्तानहरू, हक्कोसका सन्तान अिन बिर्जलकैा
सन्तानबाट (एक व्यिक्त जसले िगलादी बिर्जलकैा छोरीलाई िववाह
गरकेा िथए, अिन ितनीहरू कै नाउँद्वारा सम्बोधन गिरथ्यो।)
62 यी मािनसहरूले ितनीहरूको पिरवािरक इितहास खोजे तर

ितनीहरूले पाउन सकेनन्। यसकैारणले ितनीहरूले पूजाहरीिगरी हुनबाट
अशुद्ध झैं िनकािलिदए। 63 राज्यपालले ितनीहरूलाई भने िक जब सम्म
ऊरीम अिन तुिम्मम उपयोग गनर् सक्ने पूजाहारी त्यहाँ हँुदनै। कुन ैपिन
महा-पिवत्र चीज ितनीहरूले खान सक्ने छैनन्।

64 जन समुहका ितनीहरूका सेवक सेिवकाहरू 7,337 पुरूष सेवक
अिन स्त्री सेिवकाहरू बाहेक जम्मा 42,360 मािनसहरू िथए। अिन
ितनीहरू िसत 200 पुरूष र स्त्री गायक-गाियकाहरू पिन िथए। 66

ितनीहरूका। 736 घोडाहरू, 245 खच्चरहरू, 435 ऊँटहरू अिन
6,720 गधाहरू िथए।

68 सन्तानका केिह अगुवाहरू, जब यरूशलेम मा परमप्रभुको
मिन्दरमा आइपुगे। त्यो स्थानमा परमेश्वर को मिन्दरलाई पुनःिर्नमार्ण गनर्
स्वेच्छाले भेटीहरू प्रदान गर।े 69 ितनीहरूको योग्यतानुसार ितनीहरूले,
यस कायर्का िनिम्त कोष-भण्डारलाई 500 िकलो ग्राम सुन, 3,000
िकलो ग्राम चाँदी, अिन पूजाहारीको िनम्ती 100 अङ्ग वस्त्रहरू िदए।

70 पूजाहारीहरू, लेवीहरू, केिह अन्य मािनसहरू, गवयैाहरू,
द्वारपालहरू अिन मिन्दरका सेवकहरू आफ्ना शहरहरूमा बस्थे अिन
सब ैइस्राएलीहरू आफ्ना शहरहरूमा बस्थे।

ववेेदीकोदीको पुनपुनर्र्स्थापनास्थापना

जब सातौं महीना आयो अिन इस्राएलका मािनसहरू
ितनीहरूको शहरहरूमा िथए, समस्त मािनसहरू यरूशलेममा
एकै साथ भेला भए। 2 योसादाकको छोरा येशूअ अिन ितनका

सँगी पूजाहारी र शालतीएलका छोरा यरूबाबेल अिन ितनका
मािनसहरूले इस्राएलका परमेश्वरको बेदी पुनःिर्नमार्ण गनर् शुरू गर,े
जसमा िक ितनीहरूले, परमेश्वरका मािनस मोशाको िनदेर्शनमा लेिखए
जस्त ैगरी त्यसमा होमबिलहरूको बिलदान अपर्ण गनर् सकुन्।

3 ितनीहरूले त्यो वेदी त्यसको खास घडेरीमा िनमार्ण गर ेिकनभने
ितनीहरू आफ्ना विरपिरका मािनसहरूिसत डराएका िथए। अिन
ितनीहरूले त्यसमा िवहान बेलुकी दवु ैपटक अपर्णहरू होमबिलहरू
अपर्ण गर।े 4 तब ितनीहरूले छाप्रो बासको चाड िनयममा लेिखए
अनुसार मनाए। ितनीहरूले चाडको प्रत्येक िदनको िनिम्त आवश्यक
अनुसार ठीक संख्यामा होमबिल अपर्ण गर।े 5 अिन त्यसपिछ
ितनीहरूले िनयिमत होमबिलहरू र तोिकएका िदनमा परमप्रभुका
तोिकएका सब ैपिवत्र उत्सवका िनिम्त अपर्णहरू चढाए। अिन ितनीहरूले
परमप्रभुलाई स्वेच्छाले बिलदानहरू अपर्ण गर।े 6 सातौं मिहनाको
पिहलोिदन परमप्रभुलाई होमबिल चढाउन शुरू गर।े

मिन्दरकोमिन्दरको पुनःिर्नमार्णपुनःिर्नमार्ण

7 यद्यिप ितनीहरूले त्यसबेला सम्म परमप्रभुको मिन्दरको जग
बसाएका िथएनन्। तब ितनीहरूले (मािनसहरू जो फकीर् आएका िथए)
डकमीर्हरूलाई िसकमीर्हरूलाई पसैा िदए भोजन, िपउने पदाथर् अिन
भद्राके्षको तेल सीदोन र सोरका मािनसहरूलाई िदए जसद्वार ितनीहरूले
लबानोन समुद्रद्वारा योप्पामा देवदारका मूढाहरू ल्याउनेछन्। फारसका
राजा कोरसेको अनुमित िलएर यसो गिरयो।

8 दोस्रो बषर्को दोस्रो मिहनामा शालतीएलका छोरा यरूबाबेल अिन
योशादाकका छोरा येशूअले आफ्ना अन्य मािनसहरू, पूजाहारीहरू,
लेवीहरू कैदबाट यरूशलेममा परमप्रभुको मिन्दरमा आए पिछ यरूशलेम
आउनेहरूले एकसाथ काम शुरू गर।े 9 परमप्रभुको मिन्दर िनमार्ण
कायर्को िनरीक्षकको रूपमा काम गनर्का िनिम्त 20 बषर् अिधक उमेरका
लेवीहरूलाई िनयकु्त गर।े येशूअ, ितनका छोराहरू अिन ितनका दाज्यू-
भाइहरू, कदमीएल अिन ितनका छोराहरू (यहूदाका सन्तानहरू) िबन्नूई
होदिबयाहका छोराहरू अिन नातीहरू र ितनीहरूका भाइहरू-
लेवीहरूसँग परमेश्वको मिन्दरमा काम गनेर्हरूको िनरक्षण गनर् सहमत
भए। 10 जब िनमार्णकत्तार्हरूले परमप्रभुको मिन्दरको जग बसाए तब
पूजाहारीहरूले आफ्ना िवशेष वस्त्र लगाएर हातमा तुरही िलए अिन
लेवीहरूले आफ्ना झ्याम्टाहरूको साथ, इस्राएलका राजा दाऊदको
िनदेर्श अनुसार परमप्रभुको स्तुित गनर् आफ्नो स्थान ग्रहन गर।े 11 आिन
ितनीहरूले प्रत्यतु्तर गीतहरू, स्तुितगीत अिन परमप्रभुको स्तुित गर:े
“िकनभने, उहाँ भलो हुनुहुन्छ।
िकनभने इस्राएलप्रित उहाँको िवश्वासमय प्रेम सदा-सवर्दा रिहरहन्छ।”

अिन समस्त मािनसहरू परमप्रभुको स्तुित गनर् जोडले कराए, िकनभने
परमप्रभुको मिन्दरको जग बसािलएको िथयो।

12 अिन धेर ैअगुवा पूजाहारीहरू, लेवीहरू अिन कुलका अगुवाहरू
जसले अिघको मिन्दर देखेका िथए, ती रोए। 13 जब ितनीहरूले यो
मिन्दरको जग बसािलएको देखे। यद्यिप धेर ैखशुीले जोडसँग कराए।
यसथर् कसलेै पिन खशुीको कराई अिन रूवाइको आवाज छुट्याउन
सकेनन्। िकनभने मािनसहरूले यित साह्रो हल्ला मच्चाइरहेका िथए िक
त्यो आवाज टाढा-टाढा सम्म सुिनन्थ्यो।

मिन्दरमिन्दर पुनःिर्नमार्णपुनःिर्नमार्ण गरगरेकेोमाकोमा शत्रुहरूकोशत्रुहरूको िवद्रोहिवद्रोह

जब यहूदा अिन िबन्यामीनका शत्रुहरूले सुने िक कैदीहरूले
परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरको मिन्दर पुनःिर्नमार्ण गदैर्छन्।
ितनीहरू यरूबाबेल कुलका अगुवाहरू कहाँ आए अिन

ितनीहरूलाई भने, “हामीहरूलाई िनमार्ण गनर् र ितमीहरूलाई सहायता
गनर् देऊ, ितमीहरूले जस्त ैहामी पिन ितमीहरूका परमेश्वरको प्राथर्ना
गछौर्ं अिन हामीहरू अश्शूरका राजा एसरहद्दोनको समयदेिख बिलदान
अपर्ण गिररहेका छौं जसले हामीहरूलाई यहाँ ल्याए।”

3 तर यरूबाबेल येशूअ अिन इस्राएलका अन्य कुलका अगुवाहरूले
ितनीहरूलाई भने, “हाम्रो परमेश्वरको मिन्दर िनमार्ण गनर् हामीलाई
ितमीहरूले सहायता गनर् ुपदैर्न। िकनभने फारसका राजा कोरसेले
हामीलाई आदेश गनर् ु भए अनुसार परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरको
िनिम्त हामीले मात्र मिन्दरको िनमार्ण गनेर् छौ।”

4 यस प्रकारले ती विरपिरका मािनसहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई
हतोत्सािहत पार ेअिन मिन्दर िनमार्ण गनर् ितनीहरूलाई भयभीत तुल्याए।
5 फारसका राजा कोरसेको समयभिर, राजा दाराले शासन नगर ेसम्म
ती यहूदी मािनसहरू।

6 अहासूरसको शासनकालको शुरूमा ितनीहरूले यहूदा अिन
यरूशलेममा बस्ने यहूदीहरूको िवरूद्ध एउटा अिभयोग पत्र लेखेर पठाए।

यरूशलयरूशलेेमम पुनःिर्नमाणपुनःिर्नमाणर्र् गरगरेकेोमाकोमा शत्रुहरूकोशत्रुहरूको िवरूद्धिवरूद्ध

7 अिन आटर्-जारसेज समयमा िबश्लाम, िमत्रदात, ताबेल अिन
आफ्ना अन्य सहयोगीहरूले फारसका राजा आटर्-जारसेजलाई
कागजमा लेखेको पत्र आरामी िलिपमा िथयो, अिन अरामी भाषामा नै
अनुवाद गिरएको िथयो।
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8 उच्च आयकु्त रहूम, अिन िशम्श,ै सिचवले यरूशलेमको िवरूद्ध राजा
आटर्-जारसेजलाई एक पत्र यसरी लेखेः
9 उच्च आयकु्त रहूम अिन िशम्श ैसिचव र ितिनहरूका अन्य
सहयोिगहरू, न्यायधीशहरू, आयकु्तहरू, फारसीहरू, एरकेहरू, बाबेल
अिन शूशनका मािनसहरू अथवा एलामीहरू अिन अन्य मािनसहरू
जसलाई महान अिन प्रख्यात अस्सूरबिनपालले ितनीहरूका देशबाट
िनकालेका िथए। 10 अिन सामिरयाको शहरहरू र प्रदेशका नदीपािर
अन्य स्थानमा बसेका िथए। यो ितनीहरूले उनलाई पठाएका पत्र को एक
प्रतीिलिप हो।

11 राजा आटर्-जारसेज प्रित,
तपाईकंा सेवकहरू नदी पािरको प्रदेशका मािनसहरूद्वारा।
12 अबः राजालाई यो थाहा होला िक यहूदीहरू जो तपाई बाट हामी
कहाँ आएका िथए यरूशलेम गएका छन्। ितनीहरूले बागी अथार्त दषु्ट
शहर पुनःिर्नमार्ण गिररहेछन्। ितनीहरूले पखार्लहरू पुनःिर्नमार्ण
गिररहेछन् ितनीहरूले जग िनमार्ण गिररहेछन्।
13 अब, राजालाई यो कुरा थाहा होस् िक यिद त्यो शहरको पुनःिर्नमार्ण
भयो भने र त्यसका पखार्लहरू पूणर् भए भने ितनीहरूले कुन ैिकिसमका
ितरोहरू ितनेर्छैनन्। आिखरमा यसले राज्यसत्ता प्रित हानी पुयार्उनेछ।
14 अिहले, हामीले राजा प्रित स्वामीभक्त हुने वचन िदएकाछौं।
यसकारण राजाप्रित अपमान भएको हेनर् ु हाम्रो िनिम्त उिचत होइन।
यसकैारण हामीले राजालाई सूिचत गनर् यो समाचार पठाएका छौं।
15 जसमा िक तपाईका िपता-पुखार्हरूका अिभलेखमा खोिज गिरयोस्।
यी अिभलेखहरूमा तपाईलें यो पाउनुहुनेछ अिन जान्नु हुनेछ िक त्यो एक
बागी शहर हो। एक शहर जसले राजाहरू अिन देशहरूप्रित घात
पुयार्उँछ। धेर ैअिघ देिखन ैत्यो देश िभत्र िवद्रोह भईराइराखेको छ।
यसकैारणले गदार् त्यो शहर ध्वंश भएको िथयो।
16 हामी राजालाई यो सूिचत गदर्छौं, िक त्यो शहरको पुनःिर्नमार्ण भयो
अिन त्यसका पखार्लहरूको िनमार्ण भयो भने यूफे्रिटस नदीको पिश्चमी
सीमानापारी तपाई ंको अिधकार रहने छैन।

17 राजाले यो सन्देश पठाएः
रहूम, उच्च आयकु्त अिन िशम्श ैसिचव अिन तपाईहंरूका अन्य सरकारी
मािनसहरू जो सामिरयामा बस्छन् नदी पािरका अन्य प्रदेशहरू प्रितः
अिभवादन:
18 अबः ितमीहरूले हािमलाई पठाएको पत्र मेरा समक्ष पिढयो र अनुवाद
गिरयो। 19 मलेै एक आदेश िदएँ अिन खोज-तलाश गिरयो ितनीहरूले
यो थाहा पाए िक त्यो शहरले धेर ैअिध देिख राजाहरूको िवरूद्ध राजद्रोह
गरकेोछ। त्यहाँ अनाज्ञाकािर राजद्रोहीहरूको उपिस्थत छ। 20 त्यहाँ
यरूशलेममा शिक्तशाली राजाहरू िथए अिन जसले नदी पािरका समस्त
प्रदेशहरू िनयन्त्रण गर।े अिन सब ैिकिसमका ितरोहरू ितनीहरूलाई
ितिरन्थ्यो।
21 अब, यी यहूदी मािनसहरूलाई काम रोक्नु भिन आदेश देऊ जसमा
िक मलेै त्यसो गनेर् आज्ञा निदएसम्म त्यो शहरको पुनःिर्नमार्ण गिरनेछैन।
22 यस कुरालाई नल्याइयोस्। त्यसमा सावधान रहनु जसद्वारा
राजकीय-रूचीप्रित अझ अिधक क्षित हुनेछैन।

23 रहूम, सिचव िशम्श ैअिन ितनीहरूका सरकारी मािनसहरू राजा
आटर्-जारसेज समक्ष पत्र पिढनुका साथ ैितनीहरू तुरून्त ैयरूशेलममा
यहूदीहरू कहाँ गए। अिन बल एवं शिक्तद्वारा ितनीहरूले कामदारलाई
काम बन्द गनर् लगाए।

मिन्दरकोमिन्दरको कामकाम स्थिगतस्थिगत

24 तब यरूशलेममा परमेश्वरको मिन्दर िनमार्ण कायर् रोिकयो अिन त्यो
कायर् फेरी फारसका राजा दाराको शासन कालको दोस्रो बषर् नभए सम्म
शुरू भएन।

अिहले अगमवक्ता हाग्ग ैअिन इद्दोको छोरा जकयार्हले यहूदा
अिन यरूशलेमका यहूदीहरूलाई इस्राएलका परमेश्वर-जो
ितनीहरूमा िथए। परमेश्वरको नाउँमा अगम वाणी गर।े 2 तब

शालतीएलका छोरा यरूबाबेल अिन योशादाकका छोरा येशूअ
यरूशलेममा मिन्दर पुनःिर्नमार्ण गनर् अग्रसर भए। परमेश्वरका
अगमवक्ताहरू ितनीहरूको साथ िथए। अिन ितनीहरूलाई सहयोग गर।े

3 त्यसबेला यूफे्रिटस निद पािर पिश्चमको प्रदेशमा राज्यपाल िथए।
तात्तेन ैशत्तर-बोज्न ैअिन ितनीहरूका सहयोगीहरूले ितनीहरू कहाँ आए
अिन ितनीहरूलाई सोधेः “यो मिन्दरको पुनःिर्नमार्ण गनर् अिन
पुनःस्थापना गनर् ु भनी ितमीहरूलाई कसले अनुमित िदयो?” 4 त्यसपिछ
ितनीहरूलाई यो पिन भने, “ती मािनसहरूका नाउँ के-के हुन् जसले यो
भवन िनमार्ण गिररहेकाछन्?”

5 तर परमेश्वरले यहूदीहरूका अगुवाहरूलाई हेिररहनु भएको िथयो।
अिन दारालाई वृत्तान्त पठाइएको बेला ितनीहरूलाई कामगनर्बाट
ितनीहरूले रोकेनन्, अिन यस सम्बिन्ध एक िलिखत आदेश िफतार्
पठाउँनु भयो।

6 यो नदी पािर यूफे्रिटस नदीको पिश्चम को प्रदेशका राज्यपाल तत्तनै
अिन शत्तर-बोज्न ैर ितनीहरूका सहकािरहरू, नदीपारीको प्रदेशका
िनरीक्षकहरूले राजा दारालाई पठाएको पत्रको प्रित हो। 7 ितनीहरूले
ितनलाई एक वृत्तान्त पठाए अिन त्यसमा यी कुराहरू लेिखएको िथयोः
राजा दारा प्रित,
सम्पूणर् अिभवादन!
8 यो कुरा राजालाई अवगत होस् िक हामी महान परमेश्वरको मिन्दर
यहूदा प्रदेशमा गयौ, अिन िवशाल िशला खण्डद्वारा यसको पुनःिर्नमार्ण
हँुदिैथयो, काठका बीमहरू पखार्लहरूमा लगाइँद ैिथयौ यो काम सरासरी
गिरद ैिथयो। ितनीहरूको हातबाट राम्ररी काम भईरहेको िथयो।
9 तब हामीले यी अगुवाहरूलाई यसप्रकारले प्रश्न गयौर्ं हामीले
ितनीहरूलाई भन्यौ, “ितमीहरूलाई यो परमेश्वरको मिन्दर पुनःिर्नमार्ण
गनर् अिन यो पखार्लको काम पुरा गनर् कसले अनुमित िदयो?” 10 हामीले
ितनीहरूलाई उनीहरूको नाउँहरू पिन सोध्यौ जसद्वारा हामी तपाईलंाई
यो सूिचत गनर् सकौं िक हामी ती मािनसहरूका अगुवाहरू को-को िथए
नाउँ लेख्न सकौं।
11 ितनीहरूले हामीलाई यस प्रकारले जवाफ िदएः
“हामी स्वगर् अिन पृथ्वीका परमेश्वरका सेवकहरू हौं हामीले त्यो
मिन्दरको पुनःिर्नमार्ण गिररहेराछौं जो धेर ैबषर् अिघ बिनएको िथयो
जसलाई इस्राएलका एक महान राजाले िनमार्ण गरी पूणर् गरकेा िथए। 12

िकनभने हाम्रा पूखार्हरूले स्वगर्का परमेश्वरलाई क्रोिधत तुल्याएका हुनाले
उहाँले ितनीहरूलाई बाबेलका राजा नबूकदनेस्सर, चलिदयनको हातमा
सुिम्पनु भयो, अिन ितनले यो मिन्दरलाई तोिड िदए र बाबेलमा कैदी
बनाए ती मािनसहरूलाई लगे। 13 तर बाबेलका राजा कोरसे को प्रथम
बषर्मा, यो परमेश्वरको मिन्दरलाई पुनःिर्नमार्ण गनेर् आदेश िदए। 14

परमेश्वरको मिन्दरमा भएका सुन र चाँदीका भाँडा-वतर्न, थालहरू जो
नबकदनेस्सरले यरूशलेमको मिन्दरबाट हटाएर बाबेलको मिन्दरमा
राखेका िथए, राजा कोरसेले ती सब ैबाबेलको मिन्दरबाट िनकाले अिन
शेशबज्जर नाउँ गरकेा मािनसलाई िदए,” जसलाई ितनले प्रशासक िनयकु्त
गरकेा िथए।
15 अिन कोरसेले शेशबज्जरलाई भने, “यो बस्तुहरू लजैाउ यरूशलेमको
मिन्दरमा राख अिन परमेश्वरको मिन्दरको, त्यसको खास स्थानमा
पुनःिर्नमार्ण होस्।”
16 त्यसपिछ शेशबज्जर आए अिन यरूशलेममा परमेश्वरको मिन्दरको
जग बसाले। त्यस समयदेिख अिहलेसम्म यसको पुनःिर्नमार्ण कायर्
चिलरहेको छ, तर अझ सम्म पूणर् भएकोछैन।
17 अब, यिद राजालाई इच्छा लाग्छ भने बाबेलको राज अिभलेखमा
खोज-तलाश गिरयोस िक यरूशलेममा परमेश्वरको त्यो मिन्दरको
पुनःिर्नमार्ण गनेर् आदेश राजा कोरसेले िदएका िथए भन्ने कुरा सत्य हो िक
होइन भनी हेनर्लाई अिन त्यस पिछ यस िवषयमा राजाले उनको इच्छा
हामी कहाँ पठाउन्।

दाराकोदाराको आदआदेेशश

तब राजा दाराले एक आदेश जािरगर ेअिन ितनीहरूले
बाबेलमा जहाँ कोष भण्डार गिरएका िथए, त्यहाँ अिभलेखाको
खोज-तलाश गर।े 2 तर मादी प्रदेशमा राज वासस्थान-

एक्बातानामा एक मुठा चमर्पत्र भेट्टाए त्यसमा यस्तो लेिखएको िथयोः
स्मािरकाः 3 राजा कोरसेको प्रथम बषर्मा, राजा कोरसेले यरूशलेममा
परमेश्वरको मिन्दर सम्बन्धी एक आदेश िदए।
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मिन्दर त्यस स्थानमा पुनःिर्नमार्ण होस् जहाँ ितनीहरूले बिलदानहरू
अपर्ण गथेर् अिन यसको घडेरीमा जग उचािलयोस्। 4 यसको उचाइ 90
फीट चौंडाई 90 िफट हुनेछ। िवशाल िशला खण्डका तीन पत्र अिन
काठका बीम एक पत्र सिहत त्यसको खचर् राज कोषबाट िदइनेछ। 5

परमेश्वरको मिन्दरका सुन, चाँदी, भाँडा-वत्तर्नहरू पिन जो
नबूकदनेस्सरले यरूशलेमको मिन्दरबाट लगेका िथए, अिन बाबेलमा
ल्याएका िथए फकार्इ ल्याउनु पछर् , र यरूशलेमको मिन्दर त्यसको
आफ्नो स्थानमा रािखनु पछर् । अिन त्यसलाई परमेश्वरको मिन्दरमा
रािखनु पछर् ।
6 अब ितमी, यूफे्रिटस नदीपारी, पिश्चमको प्रदेशका प्रशासक तत्तन ैअिन
शत्तर-बोज्न,ै अिन ितनीहरूका सरकारी मािनसहरू, नदीपारीको
प्रदेशका िनरीक्षकहरू, त्यहाँबाट टाढा बस परमेश्वरको मिन्दरको काममा
िदक्दारी नदेऊ। 7 यहूदीहरूका प्रशासक अिन यहूदीहरूका धमर्गुरूलाई
त्यसको खास स्थानमा परमेश्वरको र मिन्दर पुनःिर्नमार्ण गनर् देऊ।
8 अब, परमेश्वरको त्यो मिन्दर को पुन:िर्नमार्ण गदार् यी यहूदी
धमर्गुरूहरूका िनिम्त ितमीहरूले के गनर् ु पछर्  त्यस सम्बन्धमा यो आदेश
िदन्छु; परमेश्वरको मािनस िनमार्ण कायर्मा यी मिन्दरको खचर् पूणर्रूपले
राज कोषबाट-नदीपारीको प्रदेशका ितरोहरूबाट-ितरीनेछ, जसमा िक 9

ितनीहरूले काम रोक्न नसकुन। बाछाहरू, भेंडाहरू वा धुपहरू स्वगर्का
परमेश्वरका िनिम्त के चीज खाँचो छ गहँु, नून, दाखरस वा तेल जे पिन
यरूशलेमका पूजाहारीहरूले िनवेदन गरून्। 10 ती िदइनेछ। निबराइकन
ितनीहरूलाई िदइयोस् जसमा िक ितनीहरूले सुबास यकु्त बिलदानहरू
स्वगर्का परमेश्वरलाई अपर्ण गनर् सकुन् अिन राजा र उनका। छोराहरूको
जीवनका िनिम्त प्राथर्ना गरून्।
11 म आदेश िदन्छु, िक यिद कसलेै यो आदेशको अवहेलना गर ेउसको
घरबाट एउटा खम्बा िनकालेर उसलाई यसमा ठाडै झुण्डाउनु पछर्  र
िपट्नु पछर्  अिन त्यसको घरलाई भग्नावशेषको राश तुल्याउनु पछर् ।
12 आफ्नो नाउँलाई त्यहाँ बसाउनु हुने यरूशलेमका परमेश्वरको त्यो
मिन्दर नष्ट गनर्का िनिम्त यो आदेशलाई अवज्ञा गनेर् प्रयास गनेर् कुन ैराजा
वा मािनसलाई परास्त गरून्।
म, दाराले यो आदेश गरकेोछु। यसलाई सावधानी पूवर्क चाँडो पालन
गिरयोस्।

मिन्दरकोमिन्दरको िनमार्कोिनमार्को समािप्तसमािप्त रर समपसमपर्र्णण

13 तब, यूफे्रिटस नदीको पिश्चमको प्रदेशका प्रशासक तत्तन,ै अिन
शत्तर-बोज्न ैर ितनीहरूका सरकारी मािनसहरूले राजा दाराले आदेश
िदए जस्त ैगर।े 14 यहूदीहरूका धमर्गुरूहरू अगमवक्ता हाग्ग ैअिन
इद्दोका छोरा जकयार्ह अगमवक्ताको रखेदेखमा िनमार्ण कायर् सफलता
पुवर्क गदैर् गए। इस्राएलका परमेश्वरको आदेश कोरसे, दारा 15 अिन
आटर्-जारसेज फारसका राजाहरूको आदेशद्वारा ितनीहरूले िनमार्ण
कायर् पूणर् गर।े यसरी यो मिन्दर राजा दाराको शासनकालको छैटौं बषर्को
अदार महीनाको तेस्रो िदन पूणर् गिरयो।

16 त्यस पिछ इस्राएलका मािनसहरू, अिन लेवीहरू र अन्य
फिर्कआएका कैदीहरूले परमेश्वरको यो मिन्दरको समपर्णको उत्सव खूबै
हषर्साथ मनाए।

17 परमेश्वरको मिन्दरको समपर्णको िनिम्त ितनीहरूले 100 साढे,
200 भेंडा, 400 थुमा अिन समस्त इस्राएलको पिवित्रकरण-अपर्णका
िनिम्त, इस्राएलका प्रत्येक कुलबाट एक-एक गरी 12 वटा बोका अपर्ण
गर।े 18 ितनीहरूले यरूशलेममा परमेश्वरको मिन्दरमा सेवाका िनिम्त
मोशाको पुस्तकमा लेिखए अनुसार पूजाहारीहरूलाई र ितनीहरूका
िवभागमा अिन लेवीहरूलाई ितनीहरूका वगर्मा स्थािपत गर।े

िनस्तारिनस्तार चाडचाड

19 यहूदीहरू जो कैदबाट फकेर् र आएका िथए, ितनीहरूले पिहलो
महीनाको चौधौ िदनमा िनस्तार चाड मनाए। 20 िकनभने सबै
पूजाहारीहरू अिन लेवीहरूले स्वयलंाई शुद्ध पारकेा िथए। ितनीहरू सबै
स्वच्छ िथए। यसकारण ितनीहरूले कैदबाट फकेर् र आउने सब ैयहूदीहरू
अिन ितनीहरूका पूजाहारीहरू, अिन ितनीहरूस्वयकंा िनिम्त िनस्तार
थुमा मार।े 21 कैदबाट फकेर् र आउने इस्राएली मािनसहरूले िनस्तार

भोज खाए जसरी परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको आराधना गनर्का
िनिम्त जसले स्वयलंाई देश तथा राष्ट्रहरूको अस्वच्छ पनबाट अलग
पाररे ितनीहरूिसत िमल्नेहरूले गरकेा िथए। 22 ितनीहरूले सात
िदनसम्म खबु ैआनन्द िसत अखिमरी रोटीको उत्सव मनाए। िकनभने
परमप्रभुले ितनीहरू प्रित अश्शूरका राजाको मन पिरवत्तर्न गिरिदनु भएर,
ितनीहरूलाई खशुी तुल्याएका िथए, जसद्वारा ितनले परमप्रभु,
इस्राएलका परमेश्वरको मिन्दरको कायर्मा सहयोग िदए।

एज्राएज्रा यरूशलयरूशलेेमामा आएआए

फारसका राजा आटार्-जारसेजको को शासनकालमा, यी
कुराहरू पिछ एज्रा बाबेलबाट यरूशलेममा आए। एज्रा
सरायाहका छोरा, अजयार्हका छोरा, िहिल्कयाहका छोरा। 2

िहिल्कया शल्लमूका छोरा, शल्लमू सादोकका छोरा, सादोक। 3

अहीतूबका छोरा, अहीतूब अमयार्हका छोरा, अमयार्ह, अजयार्हका छोरा,
अजयार्ह मरायोतका छोरा। 4 मरायोत, जरिहयाहका छोरा, जरिहयाह
उज्जीका छोरा िथए। उज्जी बुक्कीका छोरा िथए। 5 बुक्की अबीशूअका छोरा
िथए, अबीशूअ पीनहासका छोरा िथए, पीनहास एलाजारका छोरा िथए,
एलाजार मुख्य पूजाहारी हारूनका छोरा िथए।

6 एज्रा बाबेलबाट यरूशलेम आए अिन ितनी मोशाको व्यवस्थाको
िवषयमा राम्रो ज्ञान भएका िशक्षक िथए। जो परमप्रभु इस्राएलका
परमेश्वरले इस्राएललाई िदनु भएको िथयो। अिन राजाले एज्रालाई उसले
चाहेका हरके बस्तु िदए िकनिक परमप्रभु उसका परमेश्वरले उसलाई
सहायता गदैर् िथए। 7 इस्राएलका केही मािनसहरू केही पूजाहारीहरू,
लेवीहरू गवयैाहरू, द्वारपालहरू, मिन्दरका सेवकहरू। 8 राजा आटर्-
जारसेजको शासनको सातौं बषर्मा यरूशलेम सम्म आए। 9 उनी
यरूशलेममा राजाको सातौं बषर्को पाँचौं मिहनामा आए िकनभने उनले
पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा मा न ैबाबेल छाडे अिन पाँचौ मिहनाको
पिहलो िदनमा यरूशलेम आए िकनभने उनलाई उनका परमेश्वरले
सहायता गदैर् िथए। 10 िकनिक एज्राले स्वयलंाई परमप्रभुको िशक्षाको
अध्यायन गनर्मा अिन त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गनर्मा इस्राएलमा
त्यसका सम्बिन्ध अध्यादेशहरू अिन कानून िसकाउनमा आफूलाई
समपर्ण गरकेा िथए।

राजाराजा आटआटर्र्-जारसजारसेेजलजलेे एज्रालाईएज्रालाई पत्रपत्र पठाएपठाए

11 यो पत्रको प्रितिलिप हो, जो राजा आटर्-जारसजले पूजाहारी
लेखक अिन परमप्रभुबाट िविधका गूरू, एज्रा अिन उसका िनयमहरू
इस्राएललाई िदएका िथए।
12 राजा आटर्-जारसेज बाट,
स्वगर्का परमेश्वरको व्यवस्थाका िशक्षक, पूजाहारी एज्रा प्रितः
अिभवादन!
13 अब-म यो आदेश िंददछु िक मेरो राज्यमा कोिह पिन इस्राएलका
मािनसहरू वा ितनीहरूका पूजाहारीहरू वा लेवीहरू स्वेच्छाले ितमीिसत
यरूशलेममा जान चाहन्छन् भने जानसक्छन्।
14 म राजा अिन मेरा सातजना सल्लाहकारहरूले ितमीलाई यहूदा अिन
यरूशलेममा पठाएका छौं।गएर हेर ितम्रा मािनसहरूले कसिर परमेश्वरको
व्यावस्था पालन गिररहेका छन्।जुन व्यावस्था ितमीसँग छ।
15 ितमीलाई राजा र उनका सल्लाहकारहरूले इस्राएलका परमेश्वर,
जसको मिन्दर यरूशलेममा छ, मुक्त रूपले अपर्ण गरकेा सुन र चाँदीहरू
िलन पठाएका छन् साथ ैयरूशलेममा ितनीहरूका परमेश्वरको मिन्दरको
िनिम्त मािनसहरू अिन पूजाहारीहरूले गरकेा 16 स्वेिच्छक अपर्णहरू
सिहत बाबेल प्रदेश भिर ितमीले प्राप्त गनर् सकेका सुन र चाँदीहरू लानु।
17 त्यसकारण, ितमीले यो पसैाले िनिर्दष्ट रूपमा साँढे, भेंडा, थुमाहरू
अिन अन्नविल एवं अघर्बिल िकन्नु पछर् , अिन ितमीले ती यरूशलेममा
ितम्रो परमेश्वरको मिन्दरको बेदीमा अपर्ण गनर् ुपछर् । 18 बाँकी रहेका सुन
अिन चाँदीद्वारा ितम्रो परमेश्वर को इच्छा अनुसार ितमी अिन ितम्रा यहूदी
भाइहरूका िनिम्त के गदार् राम्रो हुन्छ त्यही गनर् सक्ने छौ। 19 ितम्रा
परमेश्वरकको उपासनाका िनिम्त ितमीलाई प्रदान गिरएका भाँडा-
वत्तर्नहरू ितमीले यरूशलेमको मिन्दरमा परमेश्वरको समक्ष राख्नुपछर् ।
20 अिन ितम्रा परमेश्वरको मिन्दरका िनिम्त चािहएका अन्य चीज-
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बीजहरू, जसको प्रबन्ध गनेर् िजम्मावारी ितम्रोहो ितमीले राज
खजानाबाट प्रबन्ध गनर् सक्नेछौ।
21 म, राजा आटर्-जारसेजले यो आदेश पिन ती कोषाध्यक्षहरूलाई
िददछुं जो यूफे्रिटस नदीपािरका प्रदेशमा छन् िक पूजाहारी, स्वगर्का
परमेश्वरका एक िवद्वान एज्राले जे भने पिन त्यसलाई पूणर् पिरश्रम सिहत
गर। 22 3,400 िकलो ग्राम चाँदी, 250 मूरी गहँु, 22,000 लीटर
दाखरस 22,000 लीटर भद्राके्षको तेल अिन चािहएजती नुन समेत
पूणर्रूपले तुरून्त ैिदनु। 23 स्वगर्का परमेश्वरले गनर् ु भएको जेसुकै आदेश
पिन पूणर्रूपले तुरून्त ैगनर् ु। परमेश्वरको मिन्दरको िनिम्त सम्पूणर्
पिरश्रमले गनर् ु जसमा िक परमेश्वरको क्रोध राजा अिन उनका छोराहरूका
राज्य मािथ पनर् नपरोस्।
24 हामी ितमीहरूलाई सुिचत गछौर्ं, िक समस्त पूजाहारीहरू लेवीहरू,
गायकहरू, द्वारपालहरू, मिन्दरका सेवकहरू अिन परमेश्वरको यो
मिन्दरका अन्य सेवकहरूले कुन ैप्रकारका ितरो ितनर् ु पनेर् छैन। 25 अिन
एज्रा, ितमीिसत भएका ितम्रा परमेश्वरका ज्ञान अनुसार ितमीले
नदीपारीको प्रदेशका मािनसहरूको न्याय गनर् न्यायकत्तार् अिन
हािकमहरूको िनयिुक्त गनर् ु जसले ितम्रो परमेश्वरको व्यवस्था जान्दछन्।
अिन जसले जानदनैन्, ितनीहरूलाई ितमीले िसकाउने छौ। 26 जसले
ितम्रा परमेश्वरका व्यवस्था अिन राजाका व्यवस्थाको पालन गदेर्न
त्यसमािथ मृत्य ुवा देश िनकाला वा जिरमाना िक त कारावास पूणर्रूपले
पूणर् पिरश्रमद्वारा तुरून्त ैन्याय गिरयोस्।

एज्राबाटएज्राबाट परमपरमेेश्वरकोश्वरको मिहमामिहमा

27 परमप्रभु, हाम्रा पुखार्का परमेश्वरको स्तुित गर! उहाँले राजा र
यरूशलेमका परमप्रभुको मिन्दरलाई यस प्रकारले सम्मािनत गनेर्
तुल्याए। 28 अिन उहाँले मलाई राजा, ितनका सल्लाहकार अिन राजाका
प्रमुख अिधकारीहरूका उपिस्थितमा उहाँको प्रेम दशार्ए। परमप्रभु, मेरा
परमेश्वरले मलाई सहायता गिररहनु भएको हुनाले म उत्सािहत भएको
छु। अिन मसँग यरूशलेमसम्म जानका िनिम्त इस्राएलका अगुवाहरूलाई
एकित्रत गरें।

एज्रासएज्रासँँगग फकफकेर्ेर् रर आउनआउनेे अगुवाहरूकोअगुवाहरूको सूचीसूची

यी ितनीहरूका िवस्थािपत कुल वंशाका अगुवाहरू हुन् जो
राजा आटर्-जारसेज को शासनकालमा मसँग बाबेलदे
आएकािथए।

2 पीनहासका कुलका; गेशोर्म, ईतामारका कुलबाट; दािनयेल
दाऊदका कुलबाटः हात्तूश;
3 शकन्याहका कुलबाट; परोश, जकयार्ह, अिन ितनीिसत सूची
भएका 150 मािनसहरू िथए;
4 पहत-मोआबका कुलबाट; जरिहयाहका छोरा एल्याहोएन ैअिन
ितनीिसत 200 मािनसहरू;
5 जत्तूका कुलहरूबाटः यहजीएलका छोरा शकन्याह अिन ितनीिसत
300 मािनसहरू।
6 आदीनका कुलबाटः जोनाथनका छोरा एबेद अिन ितनीिसत 50
मािनसहरू।
7 एलमाका कुलबाटः अतल्याहका छोरा यशिययाह अिन ितनीिसत
70 मािनसहरू।
8 शपत्याहका कुलबाटः मीकाएलका छोरा जबिदयाह अिन ितनीिसत
80 मािनसहरू।
9 योआबका कुलबाटः यहीएलका छोरा ओबिदया अिन ितनीिसत
218 मािनसहरू।
10 बानीका कुलबाटः योिसिपयाका छोरा शलोमीत अिन ितनीिसत
160 मािनसहरू।
11 बेबकैा कुलबाटः बेबकैा छोरा जकयार्ह अिन ितनीिसत 28
मािनसहरू।
12 अज्गादका कुलबाटः हक्कातानका छोरा योहानान अिन ितनीिसत
110 मािनसहरू।
13 आिखरी चाँिह अदोनीकाम, सन्तानबाट िथए ितनीहरूका नाउँ:
एलीपेलेत, यीएल र शमायाह ितनीिसत 60 मािनसहरू िथए।

14 बगै्ब ैकुलबाटः उत्तै, जब्बूद अिन ितनीहरू िसत 70 मािनसहरू
िथए।

यरूशलयरूशलेेमामा फकीर्एकाफकीर्एका

15 मलेै ितनीहरूलाई नदीको छेउमा भेला गरें जो अहवातफर्  बग्छ,
हामी त्यहाँ छाउनी लगएर तीन िदनसम्म बस्यौं। मलेै ती मािनसहरू अिन
पूजाहारीहरूलाई हेर ेतर मलेै त्यहाँ कुन ैलेवीहरूलाई देिखनँ। 16

यसकारण मलेै एलाजार, अरीएल, शमायाह, एल्नातान, यारीब,
एल्नातान, नातान, जकयार्ह र अश्शूलाम, जो अगुवाहरू अिन योयारीब
र एल्नातानहरूलाई बोलाएँ ितनीहरू बुज्झिक मािनस िथए। 17 अिन
मलेै ितनीहरूलाई कािसिपयाह नामक स्थानमा अगुवा इद्दो कहाँ पठाएँ।
इद्दो र ितनका दाज्यू-भाइहरू अिन किसिपयाह स्थानको मिन्दरका
सेवकहरूलाई के भन्नु पनेर् सो भने जसद्वारा ितनीहरूले हामी कहाँ हाम्रा
परमेश्वरको मिन्दरको िनिम्त कमीर्हरू ल्याउन सकोस्। 18 िकनभने
हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई सहयाता गनर् ु भयो, ितनीहरूले हामीकहाँ एक
वुिद्धमान मािनस, लेवीको छोरा महलीका कुलहरूका। इस्राएलका छोरा
जस्त ैशरिेबयाह र ितनका छोराहरू भाइहरू एवं अन्य मािनसहरू। 19

अिन शरिेबयाह ितनीिसत मरारीका सन्तानहरूका यशयैार ितनका भाइ
र छोराहरू। 20 अिन मिन्दरका सेवकहरू जसलाई दाऊद अिन
राजकुमारहरूले लेवीहरूलाई सहायता गनर् िनयकु्त गरकेा िथए। 220
जना मिन्दरमा सेवकहरू पठाए। ती सब ैका नाउँ सूचीमा लेिखए।

21 त्यहाँ अहवा नदीको छेउमा, हामीहरू अिन हाम्रा केटा-केटीहरू र
हाम्रा सब ैसम्पित्तहरूको िनरापद यात्राको िनिम्त उहाँिसत िवन्ती
गनर्लाई हामी परमेश्वरको समक्ष स्वयलंाई िवनम्र तुल्याउन सकौं भनी
उपवासको घोषणा गयौर्ं। 22 िकनभने यात्रामा हामीलाई शत्रुहरूबाट
सुरिक्षत राख्नको िनिम्त राजासँग सिैनक अिन घोडसवारहरूको माग
गनर्मा लिज्जत िथयौं। िकनभने हामीले राजालाई भनेको िथयौं, “हाम्रा
परमेश्वरले ती सबलैाई सहायता गनर् ु हुन्छ, जो उहाँ प्रित िवश्वास गछर्न् तर
उहाँ ितनीहरू प्रित अित क्रोिधत हुनुहुन्छ, जो उहाँदेिख टाढा हुन्छन्।”
23 यसथर् हामीले यसका िनिम्त उपवास बस्यौं र हाम्रा परमेश्वर प्रित
प्राथर्ना गयौर्ं अिन उहाँले हाम्रो प्राथर्नाको उत्तर िदनु भयो।

24 त्यसपिछ मलेै शेरबे्याह र हिबशयाह अिन ितनीहरूका भाइहरू
मध्ये दशजना पूजाहारीहरू सिहत 12 जना अगुवाहरूलाई चुनें। 25

त्यसपिछ राजा र ितनका सल्लाहकारहरू र अिधकारीहरू त्यहाँ
उपिस्थत भएका इस्राएलका सब ैमािनसहरूले हाम्रा परमेश्वरको
मिन्दरका िनिम्त अपर्ण गरकेा सुन, चाँदी र भाँडा-वत्तनर्हरू तौलेंर मलेै
ितनीहरूलाई िदएँ। 26 मलेै तौिलएँ र ितनीहरूलाई 22,100 िकलो ग्राम
चाँदी 100 चाँदीका भाडाहरू 3,400 िकलो ग्राम ओजनको, 3,400
िकलोग्राम सुन 27 सुनका 20 वटा कचौराहरू जसको ओजन 8 1/2
िकलो ग्राम िथयो। 28 तब मलेै ती बाह्र पूजाहारीहरूलाई भनें, “ितमीहरू
अिन यी चीजहरू परमप्रभुको िनिम्त पिवत्र छौ। मािनहरूले ितमीहरूका
िपता-पुखार्का परमेश्वरलाई सुन र चाँदीहरू िदए। 29 ियनीहरू को खूबै
होिशयारी िसत रक्षा गर। जब सम्म ितमीहरूले पूजाहारीहरू अिन
लेवीहरूका अगुवाहरू अिन यरूशलेममा इस्राएल कुलका प्रमुखहरू
समक्ष परमप्रभुको मिन्दरको कोठाहरू िभत्र तौलँदनैौं।”

30 यसथर् पूजाहारीहरू र लेवीहरूले जोिखएका ती सुन-चाँदी र अरू
महत्वपूणर् सामानहरू यरूशलेममा, हाम्रा परमेश्वरको मिन्दरमा ल्याउनका
िनिम्त प्राप्त गर।े

31 हामीले यरूशलेम जानका िनिम्त पिहलो मिहना को बाह्रौं िदनमा
अहावा नदी छोड्यौं। अिन हाम्रा परमेश्वर हामीिसत हुनुहुन्थ्यो र उहाँले
हामीलाई शत्रुहरूको शिक्त र चोरहरूबाट बाटोमा सुरिक्षत गनर् ुभयो। 32

अिन हामी यरूशलेम आइपुग्यौं। त्यहाँ हामीले तीनिदन िवश्राम गयौर्। 33

चौथो िदनमा हामीले हाम्रा परमेश्वरको मिन्दरमा ती चाँदी अिन सुन अिन
सामानहरू जोख्यौं र ती पूजाहारी उिरयाहका छोरा मरमेोत साथै
पीनहासका छोरा एलाजार अिन ितनीहरूिसत लेवीहरू, येशूअका छोरा
योजाबाद अिन िबन्नुईका छोरा नोअिदयाहलाई िदयौ। 34 हरके वस्तुको
संख्याद्वारा ओजन जाँच गिर अिन त्यस समयमा ठोस ओजन िटिपयो।

35 तब कैदबाट फकेर् र आउने यहूदीहरूले इस्राएलका परमेश्वरलाई
समस्त इस्राएलका िनिम्त होमबिल अपर्ण गर े12 वटा साँढे, 96 वटा
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भेंडा, 77 वटा थुमा अिन पाप बिलका िनिम्त 12 वटा बोकाहरू यी सबै
परमप्रभुका िनिम्त होमबिल िथए।

36 ितनीहरूले राजाका आदेश पिन राज अिधकारीहरू अिन
नदीपारीका प्रशासकहरूलाई िदए। तब ितनीहरूले यी अिधकारीहरूले
प्रशासकहरू अिन इस्राएलका मािनसहरूले परमेश्वरको मिन्दरलाई
सहयोग िदए।

िवदिवदेेशीशी जाितहरूसजाितहरूसँँगग िववाहिववाह

यी कुराहरू गरपेिछ अगुवाहरू म कहाँ आए र भने,
“इस्राएलका मािनसहरू पूजाहारी अिन लेवीहरू भूिमका
मािनसहरूबाट स्वय ंपृथक भएका छैनन्। ती इस्राएलका

मािनसहरूले कनानी, िहत्ती, पिरज्जी, यबूसी, अम्मोनी, मोआबी, िमश्री
अिन एमोरीसँग िघनलाग्दा कायर् गरकेाछन्। 2 िकनभने ितनीहरूले आफू
स्वय ंअिन आफ्ना छोराहरूका िनिम्त ितनीहरूले विरपरीका िछमेिकका
छोरीहरूलाई पित्नको रूपमा राखेकाछन्। अिन ितनीहरूले पिवत्र
मािनसहरूलाई भूिमका अरू मािनसहरूिसत िमलाएका छन्।
अिधकारीहरू र अगूवाहरूले परमेश्वर प्रित अिवश्वसनीय कायर्मा अगुवाइ
गरकेाछन्।” 3 जब यो वचन मलेै सुनें मेरो पिहरन च्यातें अिन मलेै मेरो
िशरका केश र दाह्री उखेलें 4 म अित आघातको अवस्थामा बसें। तब
सब ैमािनसहरू मकहाँ आए, जो इस्राएलका परमेश्वरको वचनद्वारा डरले
काँमेका िथए। ितनीहरू भयभीत िथए िकनभने मािनसहरू जो कैदमा
िथए, ितनीहरू परमेश्वर प्रित अिवश्वसनीय िथए। अिन म साँझ बिलदान
नहुज्जेल शोकाकुल अवस्थामा बसें।

5 तब साँझको बिलदानको समयमा लज्जीत अवस्थामा बिसरहेको
देिख म उठें अिन च्याितएका पिहरन अङ्ग वस्त्र सिहत म घँुडा टेकेरे
िनहुिरए र परमप्रभु मेरो परमेश्वर तफर्  मलेै मेरा हात फैलाएँ 6 र मलेै भने:

“हे मेरो परमेश्वर, तपाई ंप्रित मेरो अनुहार उठाउनु होस्, हे परमेश्वर, म
अत्यन्त ैलिज्जत एवं घबराहट् छु तपाईलंाई मािथहेनर्। 7 िकनभने हाम्रो
पापहरू हाम्रो िशर जितकै उच्च भएर बढेका छन्। अिन हाम्रो अपराधहरू
धेर ैभएकाछन्। हाम्रा पापको कारणले आज हामी, हाम्रा राजाहरू अिन
हाम्रा पूजाहारीहरू। िवदेशी राजाहरूबाट तरवार, कैद, लुटमार अिन
लाज र हीनता बोझद्वारा दिण्डत् भएकाछौं।

8 “अिन अिहले क्षणभरका िनिम्त हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरले हामी प्रित
दया दशार्उनु भएको छ। हामीमध्ये केहीलाई कैदी बाट उम्कन िदनु भएर
अिन आफ्नो पिवत्रस्थानमा हामीलाई सुरिक्षत स्थान िदनुभएर जसमा
िक हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई नयाँ आशा िदनुहुन्छ, अिन हाम्रो
दासत्वबाट हामीलाई नयाँ जीवन िदनु हुन्छ। 9 िकनभने हामी दासहरू
हौं तर हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो दासत्वबाट छाड्नु भएको छैन।
हामीलाई नयाँ िजवन िदनु भएर हाम्रा परमेश्वरको मिन्दर पुनःिर्नमार्ण गनर्
अिन त्यसको जीणोर्द्वार गनर्का िनिम्त यहूदा एवं यरूशलेममा हामीलाई
संरक्षणशील पखार्ल िदनु भएर फारसका राजा समक्ष उहाँले हामीलाई
प्रेम, भिक्तभाव र दया दशार्उनु भएको छ।

10 “तर अब हाम्रा परमेश्वर, यसपिछ हामी के भन्न सक्छौं? िकनभने
हामीले तपाईकंा आदेशहरू ल्याएका छौं। 11 जो तपाईलें तपाईकंा
सेवकहरू अगमबक्ताहरूद्वारा िदनु भयो। जब तपाईलें भन्नु भयोः ‘त्यो
भूिम जसलाई अिधकारमा िलन ितमीहरू प्रवेश गिररहेछौ, मािनसहरूको
दषु्ट कायर्ले गदार् त्यो भूिम भ्रष्ट भएका छन्। ितनीहरूले त्यो भूिम एक
छेऊ देिख अकोर् छेऊ सम्म कुकमर् अिन अशुद्धताले भिरएका छन्। 12

त्यो भुिममा ितनीहरू एकछेउ देिख अकोर्छेउ सम्म आफ्ना दषु्कमर्द्वारा
आफ्ना अस्वच्छ पनाद्वारा मरकेा िथए। यसथर् आफ्ना छोरा-छोरीहरूको
लािग ितनीहरूका छोरा-छोरीहरूसँग पित-पत्नीको रूपमा ितनीहरूको
कल्याण अथवा सफलताको चाहना किहल्य ैनगर जसद्वारा ितमीहरू
शिक्तशाली हुनेछौ।’

13 “अिन ितमीहरूले त्यस भूिमको असल कुराहरूको उपभोग गनर्
सक्ने छौ र ितमीहरूले सदाको िनिम्त यसलाई पतैृक सम्पित्त को रूपमा
आफ्ना छोरा-छोरीहरू तथा सन्तानलाई िदन सक्ने छौ। आिखरमा हाम्रो
दषु्टकमर् अिन महा-दोषको कारणले त्यो हामीमािथ आइपरकेो भएता पिन
तपाई,ं हाम्रा परमेश्वरले हाम्रो पाप प्रित। 14 उिचत भन्दा कमदण्ड िदनु
भएकोछ तपाईलें हामीलाई यसरी बाँच्नेहरूको एक समूह िदनु भए पिछ

के हािमले फेिर तपाईकंो आदेश भङ्ग गनर् ु, अिन यी इच्छा िवपिरत कायर्
गनेर् मािनसहरू िसत अन्तर-जाितय िववाह गनर् ु? के हामीलाई नष्ट गनर्का
िनिम्त तपाई ंक्रोिधत हुनुहुन्न। जसमा िक त्यहाँ कोही पिन रहने छैन?

15 “हे परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर तपाई असल हुनुहुन्छ! िकनभने
आज हामी बाँच्नेहरूको समुहमा छािडएका छौं। यो दोष को कारण कोही
पिन तपाईकंो समक्ष िनदोर्ष घोिषत हुन नसकेता पिन हामी दोष सिहत
यहाँ तपाईकंा समक्ष छौं।”

मािनसहरूलमािनसहरूलेे आफ्नाआफ्ना पापहरूपापहरू मािनिलएमािनिलए

जब एज्राले स्वय ंरँूद ैपरमेश्वरको मिन्दर अिघ बसेर प्राथर्ना
गर ेर दोष स्वीकार गर ेत्यसबेला इस्राएली पुरूष, स्त्री र
केटा-केटीहरूको ठूलो िभड ितनीकहाँ भेला भए। िकनभने

मािनसहरू जोडले रोइरहेका िथए। 2 शकन्याह, यहीएलको छोरा,
एलामका कुलहरू मध्ये एक-ले एज्रालाई भने, “हामी हाम्रा परमेश्वरप्रित
िवश्वासहीन भएको छौं। त्यस भूिमका िवदेशी स्त्रीहरूिसत िववाह गररे। 3

अब, यस िवषयमा इस्राएलका िनिम्त अझ आशा छ। यसथर् अब यी
समस्त पत्नीहरू अिन ितनीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई मेरा मािलक एज्रा
को अिन हाम्रा परमेश्वरको आदेश र आदर गनेर्हरूको सल्लाह अनुसार
पठाउनका िनिम्त व्यवस्था अनुसार हाम्रा परमेश्वर िसत हामी एक करार
गरौं। 4 उठ, िकनभने यो ितम्रो िजम्मेवािरको कुरा हो अिन हामी
ितम्रोसाथ छौं। यसो गनेर् साहस गर।”

5 यसथर् एज्रा उठे र उनले पूजाहारीहरू लेवीहरू अिन इस्राएलका
समस्त मािनसहरूका अगुवाहरूलाई, जे गनेर् सल्लाह भएको छ। त्यही गनेर्
शपथ िदलाए। ितनीहरूले त्यस ैगनेर् शपथ गर।े 6 त्यसपिछ एज्रा
परमेश्वरको मिन्दर सामुनेबाट पर गए अिन उनी एल्यासीबका छोरा
योहानानको कोठामा गए अिन उनले त्यहीं रात िबताए। उनले त्यहाँ रोटी
खाएनन्, अिन पानी पिन िपएनन्, िकनभने कैदी बाट फकेर् र
आउनेहरूको अिवश्वासीपनले गदार् उनी अझ आफशोस गदैर् िथए। 7

ितनीहरूले कैदीबाट फकेर् र आउने सबलैाई यरूशलेममा भेला हुनु भिन
यहूदा अिन यरूशलेम भिर घोषणा गर।े 8 तीन िदन िभत्रमा जो आउदनै,
अिधकारी अिन धमर्गुरूको िनणर्य अनुसार उसले आफ्नो सम्पूणर्
सम्पित्त गुमाउन सक्ने छन्। अिन उसलाई फकेर् र देशिनकालाहरूको
समूहबाट अलग गिरनेछ।

9 यसथर् तीन िदन िभत्रमा यहूदा अिन िबन्यामीनका समस्त
मािनसहरू यरूशलेममा भेला भए। यो नवौं मिहनाको िबसौं िदन िथयो।
समस्त मािनसहरू परमेश्वरको मिन्दरको खलु्ला स्थानमा बसेका िथए।
अिन त्यस वृिष्टको कारणले ितनीहरू डरले काम्द ैिथए। 10 तब
पूजाहारी एज्रा उठे अिन ितनीहरूलाई भने, “िवदेशी स्त्रीहरू िववाह गररे
ितमीहरू अिवश्वसनीय भएका छौ यसरी इस्राएलमा अपराध बढाएका
छौ। 11 यसथर् अब हाम्रा िपता-पुखार्का परमेश्वर प्रित अपराध स्वीकार
गर अिन उहाँको इच्छा अनुसार कायर् गर। ितमीहरूले स्वयलंाई त्यस
भूिमका मािनसहरूबाट अिन ितमीहरूका िवदेशी पत्नीहरूबाट अलग
गर।”

12 सम्पूणर् सभाले उच्च आवाजमा उत्तर िदए, “हजूर, तपाईलें भन्नु भए
अनुसार हामीले गनर् ु पछर् । 13 तर यहाँ धेर ैमािनसहरू छन् अिन यो बषार्
ऋतु हो। यसथर् हामी बािहर उिभन सत्तैनौं। यो काम एक वा दइु िदनको
होइन, िकनभने हामीले धेर ैठूलो अपराध गरकेा छौं। 14 हाम्रा
अिधकारीहरू, प्रमुखहरूले सम्पूणर् सभाको प्रितिनिधत्व गरून् अिन
हाम्रा शहरका सबजैना जसले िवदेशी स्त्रीहरू िववाह गरकेा छन्।
ितनीहरूिसत प्रत्येक शहरका धमर्गुरू अिन त्यहाँका न्यायकत्तार्हरू
िनयोिजत समयमा आउन्, जब सम्म यस िवषयमा हाम्रा परमेश्वरको
जल्दो क्रोध हामीबाट टाढा हट्दनै।”

15 केवल असाहेलका छोरा जोनाथन अिन, िटकभाहका छोरा
याजयाहले िवरोध गर।े अिन मशुल्लाम, शब्बत ैलेवीले ितनीहरूलाई
समथर्न गरनेन्।

16 फकेर् का कैदीहरूले यसो गर।े पूजाहारी एज्राले कुलका
प्रमुखहरूलाई आफ्ना कुलका िवभागको प्रितिनिधत्व गनर्का िनिम्त थिर-
थिरका मािनसहरू चुने अिन ती सबलैाई नाउँद्वारा पदस्थ गरकेा िथए।
दशौं मिहनाको को पिहलो िदन ितनीहरू िवषय अध्ययन गनर् बसे। 17
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ितनीहरूले ती सब ैमािनसहरू, जसले िवदेशी स्त्रीहरू िववाह गरकेा
िथए। त्यो काम अकोर् बषर्को पिहलो मिहनाको पिहलो िदन सम्ममा पुरा
गर।े

मािनसहरूकोमािनसहरूको सूचीसूची जसलजसलेे िवदिवदेेशीशी स्त्रीहरूस्त्रीहरू ससँँगग िववहािववहा गरगरेकेाका िथएिथए

18 िवदेशी स्त्रीहरू िववाह गनेर् पूजाहारीका सन्तान मध्ये ियनीहरू
भेट्टीएः
योशादाकका छोरा येशुअको सन्तान अिन ितनका भाइहरूका
सन्तानबरूः मासेयाह, एलाजार, यारीब अिन गदल्याह। 19 ितनीहरू
सबलेै आफ्ना पत्नीहरूलाई छो़ड-पत्र िदने वचन िदए अिन ितनीहरू
प्रत्यकले आफ्ना बथानबाट एउटा भेंडा आफ्ना दोषका िनिम्त दोष
बिल अपर्ण गर।े
20 इम्मेरका कुलहरूबाटः हनानी अिन जबिदयाह।
21 हारीमका कुलहरूबाटः मासेयाह, एिलयाह, शमायाह, यहीएल, र
उिज्जयाह।
22 पशहूरका कुलहरूबाटः एल्योएन,ै मासेयाह, इश्माएल, नतनेल,
योजाबाद अिन एलासा।

23 लेवीहरू मध्येः
योजाबाद, िशमी, केलायाह, पतिहयाह, यहूदा अिन एलाजार।
24 गवयैाहरू मध्येः एल्याशीब।
द्वारपालहरू मध्येः शल्लमू, तेलेम अिन ऊरी।

25 अिन रहेका, अन्य इस्राएली मध्येः
परोशका कुलहरूकाः सम्याह, ियज्याह, मिल्कया, िमय्यामीन,
एलाजार, मिल्कयाह, बनायाह।

26 एलामका कुलहरूबाटः मत्तन्याह, जकयार्ह, यहीएल, अब्दी,
यरमेोत अिन एिलया।
27 जत्तूका कुलहरूबाटः एल्योएन,ै एल्याशीव, अत्तन्याह, यरमेोत,
जरबाद अिन अजीजा।
28 बेबकैा कुलहरूकाः यो मािनसहरू येहोहानान, हनन्याह, जब्बै
अिन अत्ल।ै
29 बानीका कुलहरूबाटः मशूल्लाम, मल्लकू, अदायाह, याशूब, शाल
अिन यरमेोत।
30 पहत-मोआबका कुलहरूबाटः अद्ना, केलाल, बनायाह, मासेयाह,
मत्तन्याह, बज्लेल िबन्नूई अिन मनश्शे।
31 हारीमको कुलहरूबाट यी मािनसहरूः एलाजार, ियिश्शयाह,
मिल्कयाह, शमायह, िशमेओन। 32 िबन्यािमन, मल्लहू, अिन शमयार्ह।
33 हाशूमका कुलहरूबाट यी मािनसहरू मत्तन,ै मत्तता, जाबाद,
एलीपेलेत, येरमे,ै मनश्शे अिन िशमी।
34 बानीका कुलहरूबाट यी मािनसहरूः मादे, अम्राम, अिन ऊएल।
35 बनायाह, बेदयाह कलूही। 36 बन्याह, मरमेोत, एल्याशीब। 37

मत्तन्याह, मत्तन ैअिन यासू।
38 िबन्नूईको कुलहरूबाट यी मािनसहरूः 39 िशमी, शेलेम्याह,
नातान, अदाया, 40 मक्नादब,ै शाश,ै शार,ै 41 अज्रेल शेलेम्याह,
शमयार्ह, 42 शल्लमू, अमयार्ह अिन योसेफ।
43 नेबोका कुलहरूबाट यी मािनसहरूः यीएल, मित्तयाह जाबाद,
जीबना, इद्दै योएल अिन बनायाह।

44 यी सब ैमािनसहरूले िवदेशी स्त्रीहरूलाई िववाह गरकेा िथए, अिन
ितनीहरू कसकैो पत्नीहरूसँग छोरा-छोरीहरू िथएनन्।
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नहनहेेम्याहम्याह

नहनहेेम्याहकोम्याहको प्राथप्राथर्र्नाना

यी नहेम्याह, हकल्याहका छोराका बचन हुन्; बीसौं बषर्को
िकसलेव महीनामा आटर्-जारसेज राजा िथए। म राजधानी
शहर शुशनमा िथएँ। 2 अिन मेरा एकजना भाइ हनानी केही

अन्य मािनसहरू सिहत यहूदाबाट म कहाँ आए। मलेै ितनीहरूलाई
बाँिकरहेका यहूदी कुलहरूका बारमेा सोधें जो काराबासबाट उम्केका
िथए। अिन यरूशलेमको बारमेा मलेै सोधें।

3 ितनीहरूले मलाई भने, “यहूदा प्रदेशमा, देश िनवार्सनबाट
बाँचेकाहरू जो िथए, ितनीहरू अत्यन्त कष्ट र अपमानमा छन्। अिन
यरूशलेमको पखार्ल भत्केकोछ, त्यसका द्वारहरू आगोले जलेका छन्।”

4 जब मलेै यी शब्दहरू सुनें म बसें र रोएँ। मलेै धेर ैिदन अफसोस
मनाएँ अिन स्वगर्का परमेश्वरको अिघ उपवास प्राथर्ना गर।े 5 मलेै भनें,
“परमप्रभु, स्वगर्का परमेश्वर, महान र भययोग्य परमेश्वर उहाँको करारमा
िवश्वास योग्य हुनुहुन्छ। जसले उहाँलाई प्रेम गछर्न् र उहाँका आदेशहरू
पालन गछर्न्।
6 “तपाईकंो सेवक म र तपाईकंा सेवक इस्राएलका मािनसहरूले
हजुरको िवरोधमा गरकेो पाप स्वीकार गर ेरातिदन तपाईलंाई प्राथर्ना
गिररहेकोछु दया गरी कान थािपयोस् अिन आखाँहरू उघािरयोस् म र
मेरो पुखार्हरूले पिन पाप गरकेाछौं। 7 हामी इस्राएलीहरूले तपाई ंप्रित
दषु्ट कायर् गरकेा छौं अिन हामी तपाईकंा सेवक मोशालाई िदनुभएको
आज्ञा पालन गरकेा छैनौ।
8 “तपाईलें तपाईकंा सेवक मोशालाई िदनुभएको आदेश याद गनर् ु होस्
जब तपाईलें भन्नुभयो, ‘यिद ितमीहरू अिवश्वासनीय छौ, भने म
ितमीहरूलाई राष्ट्रहरू माझ छरपष्ट पािरिदने छु। 9 तर यिद ितमीहरू म
कहाँ फकीर् आयौ भने र ितमीहरूले सावधानी साथ मेरा आदेशहरू
पालन गयौर् भने। तब ितनीहरूका कैदी मािनसहरू पृथ्वीको जहीं कहीं
भएता पिन म ितनीहरूलाई त्यहाँ भेला गनेर्छु। अिन म ितनीहरूलाई त्यो
स्थानमा ल्याउनेछु जुन मलेै मेरो नाउँ राख्न चुनेको छु।’
10 “ती मािनसहरू तपाईकंा सेवक हुन् जसलाई तपाईलें आफ्ना
महानशिक्त अिन सुदृढ हातद्वारा मुक्त गिरिदनु भयो। 11 हे मेरा परमप्रभु
तपाईकंा कान तपाईकंो सेवकको प्राथर्ना र तपाईकंा समस्त
सेवकहरूको प्राथर्ना सुन्न ध्यानमय रहुन् जसले तपाईलंाई सम्मान गनर्
चाहन्छन्, यी मािनसहरूलाई दया देखाएर तपाईकंो सेवक मलाई
सफलता िदनुहोस्।”
म त्यसबेला राजाको दाखरस िदने सेवक िथएँ।

राजालराजालेे नहनहेेम्याहलाईम्याहलाई यरूशलयरूशलेेममाममा पठाउनुपठाउन ुभयोभयो

बीसौं बषर्को नीशान महीना आटर्-जारसेज शासनको समय जब
उनको अिघ दाखरस ल्याएको िथयो। मलेै दाखरस िलएँ अिन
राजालाई िदएँ। आज भन्दा अिघ म उहाँको उपिस्थितमा

उदासी भएको िथइनँ। 2 यसथर् राजाले मलाई भन्नुभयो, “ितम्रो अनुहार
िकन नराम्रो देिखइरहेको छ यद्यिप ितमी िवरामी छैनौ? मलाई लाग्छ यो
केवल हृदयको दःुख हो अरू केही पिन होइन।”
तब म अत्यन्त ैडराएँ। 3 मलेै राजालाई भने, “राजा सदवै जीिवत

रहुन्। मेरो अनुहार िकन उदास नहुनु जब त्यो शहर जहाँ मेरो िपता-
पुखार्हरू गािढएका िथए। त्यो भग्नावशेष मात्र छ अिन त्यसका द्वारहरू
आगोले नष्ट भएकाछन्।”

4 तब राजाले मलाई भन्नुभयो, “त्यो के हो जो ितमी चाहन्छौ।”

तब मलेै स्वगर्का परमेश्वरिसत प्राथर्ना गरें 5 र राजालाई भनें, “यिद
राजालाई खशुी लाग्छ भने तथा यिद तपाईकंो सेवकले तपाईलंाई खशुी
तुल्याएको भए मलाई यहूदामा पठाइिदनु होस् जहाँ मेरो िपता-पुखार्हरू
गािडएकाछन्। म त्यसको पुनःिर्नमार्ण गनर्सकँु।”

6 तब राजाले उनको छेउमा बसेकी रानी साथ मलाई भन्नुभयो, “ितम्रो
यात्रा कित लामो हुन्छ अिन ितमी किहले फकर् न्छौ?”
यसथर् मलाई पठाउन राजा खशुी हुनु भयो, जब मलेै उनलाई

कितलामो समयको िनिम्त म जान्छु सो बताएँ। 7 तब मलेै राजालाई
भनें, “यिद यसले राजालाई खशुी पाछर्  भने यूफे्रिटस नदी पिश्चमका
राज्यपालहरूलाई सम्बोिधत पत्रहरू मलाई िदइयोस्, तािक ितनीहरूले
मलाई यहूदा नपुगुन्जेल नदी पारी सम्म जान िदनेछन्। 8 अिन राजाको
जङ्गलका रक्षक असापलाई िदने असापको ठेगाना भएको पत्र मलाई
िदइयोस्, जसद्वारा उसले मलाई मिन्दरको िकल्लाका द्वाराहरू, शहरका
पखार्लहरू। अिन मेरो घर बनाउनका िनिम्त काठहरू िदनेछन्।”
अिन राजाले मलाई मलेै जे मागेको िथएँ िदनु भयो िकनभने परमेश्वर म

प्रित दयालू हुनु हुन्थ्यो।
9 यसकारण म यूफे्रिटस नदी पिश्चमका राज्यपाल कहाँ गएँ, अिन

ितनीहरूलाई राजाका पत्रहरू िदएँ। राजाले मेरो साथ सिैनक
अिधकारीहरू अिन घोडसवारहरू पठाउनु भएको िथयो। 10 जब
होरोनीको सम्बलत अिन अम्मोनी अिधकारी तोिबयाहले यस बारमेा
सुने, ितनीहरू दःुखी भए र िरसाए िकन भने ितनीहरूले सोचे
इस्राएलीहरूलाई सहायता गनर् कोिह आएकोछ।

नहनहेेम्याहलम्याहलेे यरूशलयरूशलेेमकोमको पखार्लपखार्ल पत्तापत्ता लगाएलगाए

11 यसकारण म यरूशलेममा आएँ अिन तीन िदन म त्यहाँ िथएँ।
त्यसपिछ केही मािनसहरू िसत म राती िहँडे। मेरो परमेश्वरले मेरो
हृदयमा यरूशलेमको िनम्ती गनर् ु पनेर् जे कुरा हाल्नु हँुदछै त्यो मलेै
कसलैाई भनेको िथइन। म चिढरहेको पशुबाहेक कुन ैपशुहरू मिसत
िथएनन्। 13 राती म बेंसीद्वार अिन अजीङ्गर ेकुवा सामुन्ने भएर घुयार्ने-
मूल ढोका सामुन्ने गएँ अिन म यरूशलेमको भित्कएको पखार्ल अिन
त्यसका आगोले नष्ट पारकेो ढोकाहरू जाँच गदैर् िथएँ। 14 त्यस पिछ म
फोहोरा-मूल ढोका अिन राजाको पोखरीमा गएँ तर म चिढरहेको पशु पार
भएर जाने ठाउँ िथएन। 15 यसकारण म बेंसी भएर राती गएँ, अिन मलेै
पखार्ल हेिररहेको िथएँ म फिर्कएर बेंसीको द्वार िभत्र पसें अिन त्यही बाटो
फकेर्ं । 16 अिधकारीहरूलाई थाहा भएन म कहाँ गएको िथएँ वा मलेै के
गदैर् िथएँ, मलेै अझसम्म यहूदीहरू, महा-पूजाहारीहरू अथवा बाँकीरहेका
अिधकारीहरू जो काम गिररहेका िथए कसलैाई भनेको िथइनँ।

17 तब मलेै ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरूले हामीहरूमा परकेो कष्ट हेर
यरूशलेम कस्तो ध्वंशावशेषमा छ अिन यसका ढोकाहरू आगोद्वारा
जलेका छन्। आऊ, हामी यरूशलेमको पखार्लको पुनःिनमार्ण गरौं,
जसमा िक हामी अझ अपमान बेइज्जतको बस्तु रहने छैनौं।”

18 मलेै ितनीहरूलाई भनें, कसरी मेरो िनिम्त परमेश्वर दयालु
हुनभयो। अिन राजाले मलाई के भन्नु भएको िथयो। तब ितनीहरूले भने,
“हामी पुनःिनमार्ण शुरू गरौं।” यसरी यो महान कायर्को तयारीको िनिम्त
ितनीहरूले स्वयलंाई उत्सािहत तुल्याए। 19 जब होरोनी सम्बलत,
अम्मोनी अिधकारी, अिधकारी तोिबयाह र अरबी गेशेमले सुने
ितनीहरूले हामीलाई िगल्ला गरें र भने, “ितमीहरूले यो के गिररहेका छौ?
के का िनिम्त ितमीहरू राजाको िवरोध गरीरहेछौ?”

20 मलेै ितनीहरूलाई भनें “स्वगर्का परमेश्वरले हामीलाई सफलता
प्रदान गनर् ुहुनेछ। हामी उहाँका सेवकहरू पुनःिर्नमार्ण शुरूगनेर्छौ, तर
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ितमीहरूको भाग, (कानूनी) अिधकार वा सनातनी दाबी यरूशलेम मािथ
छैन।”

पखार्लपखार्ल बनाउनबनाउनेे कमकमर्र्चारीहरूचारीहरू

एल्यासीब, प्रधान पूजाहारी अिन उनका सहयोगी पूजाहारीहरू
काम गनर् गए, अिन ितनीहरूले भेंडा-ढोका फेिर बनाए।
ितनीहरूले यसलाई परमप्रभुप्रित समपर्ण गर ेअिन ितनीहरूले

यसका ढोकाहरू लगाए। ितनीहरूले यसको हन्मेआ बुजार् देखी
हननेलको बुजार् सम्म समपर्ण गर।े

2 यरीहोका मािनसहरूले पखार्लको अकोर् भाग उसको छेउमा बनाए,
अिन इम्रीका छोरा जकू्करले ितनीहरू छेउको पखार्लको अकोर् भाग बनाए।

3 हस्सनाका छोराहरूले माछा ढोका बनाए। ितनीहरूले त्यसका
बीमहरू बनाए अिन त्यसका ढोकामा चुकुलहरू अिन बारहरू लगाए।

4 ितनीहरूको छेउमा अकोर् हक्कोसका छोरा उिरयाहका छोरा
मरमेोतले पखार्लको अकोर् अशंको ममर्त गर।े
ितनीहरूको छेउमा अकोर् मशेजेबेलका छोरा बेरके्याहका छोरा

मशुल्लामले ममर्त गर।े
अिन ितनीहरूको छेउमा अकोर् बानाका छोरा, सादोकले ममर्त गर।े
5 ितनीहरूको छेउमा तकोका मािनसहरूले ममर्त गर ेतर ितनीहरूका

अग्रजहरूले राज्यपालहरूका िनम्ती काम गनर् अस्वीकार गर।े
6 पासेहका छोरा योयादा अिन बसोदयाहका छोरा मशुल्लमले पूरानो

ढोका ममर्त गर।े ितनीहरूले यसको छप्पर ममर्त गर ेती ढोकाहरूमा
चुकुल अिन बारहरू लगाए।

7 ितनीहरूको छेउमा िगबोनी मलत्याह अिन मेरोनोती यादानले
िगबोनका मािनसहरू अिन नदी यूफे्रिटस प्रदेश पिश्चम प्रदेशको राज्यपाल
अिधकारमा िमस्पाका मािनसहरू सिहत ममर्त गर।े

8 उसको छेउमा सुनार हहर्याहका छोरा उज्जीएलले, ममर्त गर।े अिन
उसको छेउमा हनन्याह, एकजना अत्तर बनाउनेले ममर्त गर।े अिन
ितनीहरूले यरूशलेमको चौंडा पखार्लको भाग पुनःिर्नमार्ण गर।े

9 ितनीहरूको छेउमा हूरका छोरा रपायाह यरूशलेमको आधा
िजल्लाका शासकहरूले ममर्त गर।े

10 ितनीहरूको छेउमा यदायाह, हरूमापका छोराले आफ्न ैघरको
सामुन्ने ममर्त गर।े अिन ितनको छेउमा हशिबयाहको छोरा हत्तूशले ममर्त
गर।े 11 हारीमका छोरा मिल्कयाह अिन पहात-मोआबका छोरा मश्शूबले
दोस्रो अशं अिन चूल्होको बुजार् ममर्त गर।े

12 ितनको छेउमा हल्लोहेशका छोराले शल्लमू यरूशलेमको आधा
िजल्लाका शासकहरूले आफ्ना छोरीहरूिसत ममर्त गर।े

13 हानून अिन जानोहमा बस्ने मािनसहरूले बेंसीको-ढोका ममर्त गर।े
ितनीहरूले त्यसलाई फेिर बनाए अिन त्यसका ढोकाहरूमा चुकुल र
बारहरू बनाए। ितनीहरूले घुयार्ने-मूल-ढोका सम्म 500 गज पखार्ल
ममर्त गर।े

14 रकेाबका छोरा मिल्कयाह बेत हके्करमे िजल्लाका शासकहरूले
घुयार्ने-मूलढोका ममर्त गर।े ितनले यसको पुनःिर्नमार्णगर ेअिन त्यसका
ढोकाहरूमा चुकुल र बारहरू लगाए।

15 कोल-होजेका छोरा शल्लमू, िमस्पा िजल्लाका शासकहरूले फोहोरा
मूल-ढोका ममर्त गर।े ितनले यसको पुनःिर्नमार्णअिन छप्पर लगाए अिन
त्यसका ढोकाहरूको, चुकुलहरू अिन बारहरू लगाए। ितनले राजाको
बगैंचा छेऊ शेलाहको तलाउ पखार्ल पिन दाऊद शहर देिख तलितर
गएको खिुड्कलाहरू सम्म ममर्त गर।े

16 ितनको पिछ नहेम्याह अज्जबूका छोरा, बेत-सूरको आधा िजल्लाका
शासकहरूले दाऊदको िचहान देिख पारीको स्थान कृित्तम तलाउ अिन
योद्धाहरूको छाउनीसम्म ममर्त गर।े

17 ितनको पिछ लेवीहरूले ममर्त गर।े बानीका छोरा रहूमले अिन
ितनको छेउमा हशािबयाह कोलाका आधा िजल्लाका शासकहरूले उसको
िजल्लाको िनिम्त ममर्त गर।े

18 ितनको पिछ ितनीहरूका भाइहरूले ममर्त गर ेर हेनादादका छोरा
िबन्नुईले जो कोलाका आधा िजल्लाका शासक िथए।

19 अिन ितनको छेउमा येशूअका छोरा एजेर िमस्पाका शासकहरूले
शस्त्रगार चढने ठाँउ पारी अकोर् अशं देिख कोण िढस्कासम्म ममर्त गर।े

20 ितनको छेउमा जब्बकैा छोरा बारूकले किठन पिरश्रम गर ेअिन
प्रधान पूजाहारी एल्यासीबको मिन्दरको ढोकासम्म ममर्त गर।े 21

ितनको पिछ हक्कोसका छोरा उिरयाहका छोरा मेरमेोतले एल्यासीबको
मिन्दरको ढोका देिख एल्यासीबको मिन्दरको अखिदरीसम्म ममर्त गर।े
22 ितनको पिछ विरपिरका के्षत्रका बस्ने पूजाहारीहरूले ममर्त गर।े

23 ितनीहरू पिछ िबन्यामीन अिन हश्शूबले मिन्दर देिख पारी ममर्त
गर।े ितनीहरू पिछ हनिनयाहका छोरा, मासेयाहका छोरा अजयार्हले
आफ्नो मिन्दरको छेउमा ममर्त गर।े

24 ितनको छेउमा हेनादानका छोरा िबन्नूईले अजयार्हको मिन्दर देिख
िदस्कना अिन कुनासम्म अकोर् अशं ममर्त गर।े

25 ितनको छेउमा उज्जैका छोरा पालालले बाङ्गीएको एउटा ठाउँ देिख
िलएर राजाको घर देिख िनस्कीएको बुजार् जोडीएको ठाउँसम्म िनमार्ण
गर ेयो रक्षकहरूको मािथल्लो बुजार् िथयो। त्यसको छेउमा परोशका छोर
पदायाले ममर्त गर।े

26 अिन मिन्दरका सेवकहरू जो ओपेलमािथ बस्थे ितनीहरूले
पूवर्पिट्टको पानीद्वारा अिन बािहर िनस्केको बुजार्सम्म ममर्त गर।े

27 उनी पिछ तेकोईका मािनसहरूले बािहर िनस्केको ठूलो बुजार्देिख
िलएर ओपेलको पखार्लसम्म ममर्त गर।े

28 पूजाहारीहरूले अश्व-मल-ढोका मािथ प्रत्येकले आफ्नो घरको
सामुन्ने ममर्त गर।े 29 ितनीहरूको छेउमा हम्मेरका छोरा सादोकले
आफ्नो घरको सामुन्ने ममर्त गर।े ितनीहरूको पिछ शकन्याहको छोरा
शमायाहले ममर्त गर ेजसले पूवर् द्वारको रक्षा गथेर् ितनले ममर्त गर।े 30

ितनीको पिछ शेलेम्याहका छोरा हनन्याह र सालाबका जन्तर ेछोरा
हानन्याहले अकोर् अशं ममर्त गर।े
ितनको पिछ बेरिेकयाका छोरा मशुल्लमले उसको घरको सामुन्ने ममर्त

गर।े 31 ितनको पिछ मिल्कया, सुनारले मिन्दरको सेवकहरू अिन
व्यपारीका घरहरूसम्म मािथल्लो कोठाको कुनासम्म ममर्त गर।े 32 अिन
कुनाको मािथल्लो कोठा र भेंडा-ढोकाको माझ सुनार र व्यापारीहरूले
ममर्त गर।े

सम्बल्लातसम्बल्लात अिनअिन तोिबयाहतोिबयाह

हामीहरूले पखार्ल िनमार्ण गिररहेका जब सम्बलतले सुने,
अिन ितनी अत्यन्त ैक्रोिधत भए। ितनी यहूदीहरू प्रित हाँसे।
2 अिन ितनका बन्धुहरू अिन सामिरयाका सेनाहरू समक्ष

ितनले भने, “ती कमजोर यहूदीहरू के गिररहेछन्? के ितनीहरूले त्यो
पखार्लेको पुनःिर्नमार्ण गनर् सक्छन्? के ितनीहरूले बिलदान गनेर्छन्? के
ितनीहरूले एकिदनमा शेष गनेर्छन्? के ितनीहरूले रद्दीको राशका
ढुङ्गहरूलाई जिलसकेको भएता पिन िजउँदो तुल्याउन सक्छन्?”

3 अम्मोनी तोिबयाह उनको छेउमा िथए, अिन भने, “ितमीहरू के
बनाउँदछैौ, त्यसमािथ एउटा फ्याउरो पिन चढ्यो भने ितमीहरूले
बनाएको ढुङ्गाको पखार्ल टुक्रा-टुक्रा भई भत्कनेंछ।”

4 मलेै भनें, “हाम्रा परमेश्वर! हाम्रो प्राथर्ना सुन्नु होस्। यी मािनसहरूले
हाम्रो िगल्ला गछर्न् िकनभने हामीहरू तुच्छ भएका छौं।ितनीहरूको िगल्लाले
ितनीहरू आफैं ले कष्ट भोगुन्। ितनीहरूलाई बन्दी भए झैं ितनीहरू टाढा-
टाढा पुग्नु परोस्। 5 ितनीहरूको दोष नढािक िदनुहोस् अिन ितनीहरूको
पाप तपाईकंो दृिष्टदेिख मेिटन निदनुहोस्। िकनभने ितनीहरूले िनमार्ण
कत्तार्हरूलाई अपमान गरकेा छन्।”

6 यसरी हामीले पखार्ल िनमार्ण गयौर् र आधा उचाइँसम्म सम्पूणर्
पखार्ललाई जोिडिदयौं। मािनसहरू काम गनर् उत्सुक िथए।

7 जब सम्बलत, तोिबयाह, अरबीहरू अम्मोनीहरू अिन अश्दोदीका
मािनसहरूले यरूशलेमका पखार्लहरूको ममर्त कायर् अिघ बिढरहेछ
अिन भित्करहेका अशंहरूलाई ममर्त गिररहेका छन्, भनी सुने ितनीहरू
अत्यन्त क्रोिधत भए। 8 यसकारण ितनीहरू सब ैसाथ ैआएर
यरूशलेमको िवरूद्ध लडने अिन यसलाई खलबल गनेर् योजना बनाए 9

तर हािमले हाम्रो परमेश्वर िसत प्राथर्ना गयौर्ं अिन हामीले ितनीहरूका
कारणले पखार्लको रक्षका िनम्ती िदन-रात रक्षकहरू िनयकु्त गयौर्ं।

10 तर यहूदाका मािनसहरूले भने, “कमीर्हरू थिकत हँुदछैन्। त्यहाँ
अत्यन्त धेर ैफोहर मलैाहरू छन्। हामी आफैं ले मात्र पखार्लको
पुनःिर्नमार्णगनर् किहले पिन सक्ने छैनौं। 11 अिन हाम्रा शत्रुहरूले भने,
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‘ितनीहरूले यहूदीहरू हामीहरू ितनीहरूको माझ आएर ितनीहरूलाई
माररे काम नरोकेसम्म केही पिन जान्ने अिन देख्ने छैनन्।’”

12 जब यहूदी जो हाम्रो शत्रुहरूको बीचमा बस्थे आए ितनीहरूले
दोहोयार्ई-दोहोयार्ई भने, “हाम्रो शत्रुहरूले हामीहरूलाई चारिैतरबाट
आक्रमण गनेर्छन्।”

13 तब मलेै मािनसहरूलाई पखार्लको पिछ सब भन्दा तल्लो खलु्ला
ठाउँमा राखें र तल्लो खलु्ला भूिमहरूमा पठाएँ। मलेै मािनसहरूलाई
ितनीहरूको पिरवार अनुसार तरवार, भाला अिन धनुहरूिसत तनैाथ
गराएँ। 14 सब ैकुरा हेर ेपिछ मलेै तुरन्त ैमुख्य अिधकारीहरू र अन्य
मािनसहरूलाई भने, “ितनीहरूिसत भयभीत न होऊ। यादगर हाम्रा
परमप्रभु महान् अिन शिक्तशाली हुनुहुन्छ। एका-अकार्को सम्मुख आफ्ना
भाइहरू, आफ्ना छोरा-छोरीहरू अिन, आफ्ना पत्नीहरू र घरका िनम्ती
लडाई ंगर।”

15 जब हाम्रा शत्रुहरूले ितनीहरूका सब ैयोजनाहरू हामीलाई थाहा
भएको छ भनी सुने, अिन परमेश्वरले ितनीहरूको योजना ध्वंश पारीिदनु
भयो। हामी सब ैआ-आफ्ना काम गनर् पखार्ल ितर आयौं। 16 त्यस िदन
देिख मेरा आधा सेवकहरू पखार्लको काममा जुटे अिन आधाले ढाल,
भाला, धनु अिन देह-कवच धारण गर।े अिन अगुवाहरू यहूदाका समस्त
मािनसहरूको पिछ उिभए। 17 भारी बोक्नेहरूले एकहातले भार थामी
अकोर्हातले हितयार समाती काम गर।े 18 प्रत्येक िनमार्ण-कतार्हरूले
िनमार्ण गदैर् गदार् आफ्नो तरवार एक छेउमा बाँधेका िथए। अनी जसले
तुरही फुक्थ्यो मेरो छेउमा िथयो। 19 मलेै मुख्य मािनसहरू,
अिधकारीहरू अिन अन्य मािनसहरूलाई भने, “काम अत्यन्त ठूलो
भएकोछ अिन हामी पखार्लमा एक अकार्देिख फरािकलो रूपमा छुिट्टएका
छौं। 20 जब ितमीहरूले तुरहीको आवाज सुन्छौ हामीसँग त्यहाँ भेला
होऊ। हाम्रा परमेश्वर हाम्रो िनिम्त लिडिदनु हुनेछ।”

21 यसरी िबहानको पिहलो िकरण फैिलए देिख राती तारा
निनस्केसम्म आधा मािनसहरूले भाला समातेर हामीले लगातार काम
गिर रह्यौ।

22 त्यस समयमा मलेै मािनसलाई यो पिन भनें, “हरके मािनसहरू
अिन उनीहरूको सेवकहरूले यरूशलेममान ैरात िबताओस् जसमा िक
ितनीहरू हाम्रा िनम्ती रातका रक्षक अिन िदनका कमीर् हुन सक्छन्।” 23

यसरी न त मलेै, न मेरा साथी सङ्गीहरूले न मेरा सेवकहरूले न त मेरो
अनुशरण गनेर् रक्षक मािनसहरूले किहले हाम्रा बस्त्रहरू खोल्यौं। हरकेले
आफ्ना दािहनेहातमा आफ्ना हितयार राखे।

नहनहेेम्याहलम्याहलेे गरीबहरूलाईगरीबहरूलाई सहायतासहायता गरगरेे

अिहले साधारण मािनस अिन ितनीहरूका पत्नीहरूले आफ्ना
सहदर यहूदीहरूको िवरूद्धमा िवरोध जनाउन थाले। 2 कोही
भन्द ैिथए, “हामी आफ्ना छोरा अिन छोरीहरूिसत धेर ैछौं।

यसथर् हामीलाई केही अन्न िदनु होस् जसद्वारा हामी खाएर जीिवत रहन
सकौं।”

3 अरूहरू भन्द ैिथए, “हामी हाम्रा खेतहरू, दाखबारीहरू अिन हाम्रा
घरहरू बन्दक राख्दछैौ जसमा िक अिनकालको समयमा हामीले अन्न
पाउन सकौं।”

4 अझ अरूहरू भन्द ैिथए, “हामीले हाम्रा खेतहरू अिन दाख
बारीहरूमािथ, राजाको ितरो ितनर्का िनिम्त ऋणिलनु परकेोछ। 5 अिन
अिहले जस्तो हाम्रो देशका मािनसहरूमा रगत मासु छ। हाम्रो पिन त्यस्तै
हो। हाम्रा छोराहरू ितनीहरूका जस्त ैछन् अिन हेर हामी हाम्रा छोरा-
छोरीहरूलाई कमारा-कमारी िदन वाध्य भएका छौं अिन हाम्रा
छोरीहरूलाई कमारी बनाई सिकएको छ। हामी ितनीहरूको मुिक्तको
लािग केही गनर् सकै्तनौ कारण हाम्रो खेती र अङु्गर बगान अिहले अकार्को
भएकोछ।”

6 जब मलेै ितनीहरूको उजूर अिन यी वचनहरू सुनें म अत्यन्त
क्रोिधत भएँ 7 मलेै त्यस िवषयमा सोचें मलेै मुख्य मािनसहरू अिन
अिधकारीहरूलाई दोष िदएँ र ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरूले
ितमीहरूका आफ्न ैमािनसहरूबाट ब्याज एकित्रत गिररहेका छौ।” तब
मलेै ितनीहरूिसत एउटा ठूलो जमघट पिरमाण गनर् बोलाए। 8 मलेै
ितनीहरूलाई भनें, “हामीले सकेसम्म हाम्रा यहूदी दाज्यू-भाइहरू जो

अन्य जाितहरूकहाँ दास झैं बेिचएका िथए फकार्एर ल्याका छौं। तर
अिहले ितमीहरूले ितमीहरूका दाज्यू-भाइहरूलाई दासहरू जस्तै
बेिचएका छौं। फेिर स्वतन्त्र बनाउन ितनीहरूलाई हामीले िकन्नु पछर् ।”
ितनीहरूले जावाफ िदन एउटा शब्द पिन पाएनन्। 9 तब मलेै भनें,

“ितमीहरूले जे गिररहेछौ। त्यो राम्रो छैन। ितनीहरू हाम्रा शत्रु राष्ट्रहरूको
नजरबाट बाँच्नका िनम्ती हाम्रा परमेश्वरप्रित सम्मानपूवर्क बाँच्नु पछर् । 10

म मेरो दाज्यू-भाइहरू अिन मेरो सेवकहरूले ितनीहरूलाई पसैा बाँकी
िदयौं। हामीले ऋणको ब्याज िलन छाड्यौं। 11 ितनीहरूका खेत र
दाखबारी, ितनीहरूका भद्राक्षबारी अिन ितनीहरूका घरहरू आजनै
ितनीहरूलाई िफतार् गर। अिन धनको मािसक ब्याज, अन्न, दाखरस अिन
तेल जो ितमीहरूले ितनीहरूबाट िलयौ फकार्इदेऊ।”

12 तब ितनीहरूले भने, “हामी सब ैकुरा िफतार् िदने छौं। अिन हामी
ितनीहरूबाट केही माग्ने छैनौं। हामी तपाईलें भन्नु भएजस्त ैगनेर् छौं।”
यसकारण मलेै पूजाहारीहरूलाई बोलाएँ, अिन ितनीहरूले अिहले भने

अनुसार गनर् ु पछर् , भनी मलेै ितनीहरूलाई शपथ िदलाएँ। 13 मलेै मेरो
खाष्टोको छेउ टक्टकाएँ र भने, “परमेश्वरले यसरीन,ै यो शपथपालन
नगनेर्हरू हरकेलाई घर अिन सम्पित्तबाट टक्टकाएर िनकाली िदऊन्।
यसरी व्यिक्तलाई टक्टक्याइयोस् र िरत्तो तुल्याइयोस्।”
त्यस पिछ सम्पूणर् समूहले भने, “आमीन!” अिन ितनीहरूले

परमप्रभुको स्तुित गर।े
14 अिन मािनसहरूले शपथिलए जस्त ैगर।े अझ यहूदा देशको

प्रशासक िनयकु्त भएको िदन देिख राजा अटर्-जारसेजको शासनकालको
िबशौं बषर् देिख बत्तीशौं बषर्, (किरब बाह्र बषर्) सम्म मलेै अिन मेरा
निजकका आफन्तहरूले प्रशासकको भोजन भोग गरनेौं। 15 पिहलेका
राज्यपाल जो मेरो अिघ िथए, मािनसहरू मािथ गह्रौ बोझ लदाएको िथए।
अिन आधा िकलोग्राम चाँदीिसत ितनीहरूबाट खाद्य अिन दाखरस पिन
िलएका िथए। ितनीहरूका सेवकहरू अिघका मािनसहरू मािथ कठोर
शासन गरकेा िथए। तर मलेै यस्ता कुराहरू गिरन िकन भने म
परमेश्वरिसत डराउँथे। 16 त्यसको सट्टा म स्वयलें पखार्ल िनमार्ण गनर्
लगाएँ अिन हामीहरूले कुन ैभूिम प्राप्त गरनेौं। मेरा समस्त मािनस र
सेवकहरू काम गनर्का िनम्ती त्यहाँ भेला भएका िथए।

17 मेरो टेबलमा हाम्रा विरपिरका राष्ट्रहरूबाट आएका मािनसहरू
सिहत एक सय पचासजना यहूदी अिधकारीहरू िथए। 18 प्रत्येक िदन
एउटा गोरू छःवटा चुिनएका भेंडाहरू अिन केही पिंक्षहरू मेरो खचर्मा
तयार गिरन्थ्यो। अिन प्रत्येक दश िदनमा धेर ैमात्रमा सब ैिकिसमका
दाखरसको प्रबन्ध गिरन्थ्यो, तर यी सब ैभएता पिन मलेै प्रशासकको
खाद्य खोिजन िकनिक यी मािनसहरूमाथी कामको भार ैभार िथयो। 19

हे मेरा परमेश्वर मेरो भलाईको िनिम्त यी मािनसहरूका िनम्ती मलेै गरकेा
सब ैयाद गरी िदनुहोस्।

धधेेररै ैकष्टहरूकष्टहरू

जब यी कुरा सम्बलत, तोिबयाह, अरबी गेशेम अिन हाम्रा अन्य
शत्रुहरूलाई भिनयो िक मलेै पखार्ल पुनःिर्नमार्ण गर।े अिन
त्यहाँ कुन ैखाली छािडएन यद्यिप त्यससमय मलेै ढोका

फाटकहरूमा ढोकाहरू लगाएको िथइनँ। 2 सम्बलत अिन गेशेमले यो
खबर म कहाँ पठायो, “आऊ अिन हामी िकपहीराम ओनोमा भेट गरौं।”
तर ितनीहरूले मलाई हािन गनेर् योजना गिररहेका िथए।

3 यसकारण मलेै ितनीहरूकहाँ सन्देशवाहकहरू पठाएँ जसले भने,
“मलेै एउटा मुख्य काम गिररहेछु। यसथर् म ितमीहरूकहाँ आउन सिक्तनँ।
काम रोकेर म िकन ितमीहरूकहाँ आउँनु?”

4 ितनीहरूले त्यही सन्देश मलाई चारपल्ट पठाए, अिन मलेै
ितनीहरूलाई त्यही प्रकारले उत्तर िदएँ। 5 तब सम्बलतले त्यही
प्रकारले उनको सेवकलाई म भएकहाँ पाँचौ पल्ट यस्त ैप्रकारले उसको
हातमा एउटा खलु्ला पत्र पठाए। 6 त्यसमा यो लेिखएको िथयो,
“राष्ट्रहरूमाझ यो भिनएकोछ अिन गेशेमले पिन त्यो सत्य हो भन्छ िक
ितमीले अिन यहूदीहरूले िवद्रोह गनेर् योजना गिररहेछौ, यसकैारणले गदार्
ितमीले पखार्ल िनमार्ण गिररहेछौ। अिन यी भनाई अनुसार ितमी नयाँ
राजा हुन लागेकाछौ। 7 ितमीले अगमवक्ताहरू िनयकु्त गरकेा छौ,
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यरूशलेममा ितम्रो सम्बन्धमा घोषणा गनर्का िनम्तीः ‘यहूदामा एक राजा
छन्!’
“अब यी शब्दहरू राजालाई भिननेछ, यसथर् अब हामीिसत आऊ।
भेटगरौं।”

8 मलेै यो सन्देश ितनीलाई पठाएँ, “ितमीले भनेका यस्ताकुरा किहले
भएको छैन। िकनभने ितमीले आफ्नो हृदयमा यी कुराहरू उत्पन्न
गिररहेछौ।”

9 िकनभने ितनीहरू आफ्ना काम गिररहन हतोत्सािहत हुनेछन्,
“अिन काम समाप्त हुने छैन। भन्ने सोंचेर ितनीहरूले हामीलाई भयभीत
तुल्याउने कोिशश गदैर्छौ।”
तर मलेै प्राथार्ना गरें, “हे परमेश्वर मलाई सुदृढ तुल्याउनुहोस्।”
10 एकिदन म शमायाह दलायाहका छोरा मेहेतबेलका नाितको घरमा

गएँ। अिन ितनी आफ्ना घर छाड्न समथर्न िथएनन्। ितनले भने, “हामी
परमेश्वरको मिन्दर िभत्र भेट गरौं हामी मिन्दरको ढोकाहरू बन्द गरौं,
िकनभने ितनीहरू ितमीलाई मानर् राती आउँदछैन्।”

11 तर मलेै भने, “के म जस्तो मािनस भाग्नु? ितमीलाई त्यो थाहा छ म
जस्तो एउटा साधारण मािनस मृत्यमुा नलिगए सम्म मिन्दर िभत्र जान
सक्दनै। म जाने छैन्।”

12 मलेै बुझें िक परमेश्वरले ितनलाई यहाँ पठाउनु भएको होइन तर
ितनले यो अगमवाणी मेरो िवरूद्ध भनेका हुन् िकन भने सम्बलत अिन
तोिबयाहले उसलाई घूस िदएका रहेछन्। 13 उसलाई यसकारण घूस
िथइरहेकोछ िक म भयभीत होस् अिन उसले िदएको सुझाव अनुसार
काम गरोस् र पाप गरोस्। तब मलाई अपमान गनर्का िनिम्त
ितनीहरूिसत मेरो नराम्रो नाउँ हुनेछ।

14 हे परमेश्वर ितनीहरूले जे गर,े त्यसका िनम्ती सम्बलत,
तोिबयाहलाई अिन नोअिदयाह अगमवक्ता अिन अन्य अगमवक्ताहरू
जसले मलाई भयभीत तुल्याउने कोिशश गिररहेका िथए ितनीहरूलाई
दण्ड िदनुहोस्।

पखार्लपखार्ल बनाईबनाई सिकयोसिकयो

15 यसरी एलूल मिहनाको 25औ ंिदनमा िनमाणर् पूरा भयो। सो
बनाउँन 52 िदन लाग्यो। 16 जब हाम्रा सब ैशत्रुहरूले सुने अिन हाम्रा
विरपिरका सब ैराष्ट्रहरूले देखे ितनीहरूले आफ्ना आत्मा िवश्वास गुमाए।
यो कायर् हाम्रा परमेश्वरले गनर् ु भएको हो भनी ितनीहरूले बुझें।

17 ती िदनहरूमा यहूदाका मुख्य मािनसहरूले तोिबयाहलाई धेरै
पत्रहरू पठाइरहेका िथए, अिन तोिबयाहका पत्रहरू ितनीहरूकहाँ
आइरहेका िथए। 18 िकनिक यहूदामा धेरजैनाले ितनीप्रित स्वािमभक्त
हुने प्रितज्ञा गरकेा िथए। िकन भने ितनी आरहका छोरा शकन्याहका
ज्वाई ंिथए, अिन ितनका छोरा यहोहानानले, बेरके्याहका छोरा
मशुल्लमकी छोरीलाई िववाह गरकेा िथए। 19 ितनीहरूले उसको असल
कायर्को प्रितवेदन पिन ितनी समक्ष िदइरहेका िथए। अिन ितनीहरूले
भिनरहेका िथए, मलेै के गिररहेको िथएँ। तोिबयाहले मलाई भयभीत
तुल्याउन पत्रहरू पठाए।

जब पखार्लको पुनःिर्नमार्ण भयो, अिन मलेै ठीक ठाउँमा
ढोकाहरू लगाएँ, द्वारपाल, गवयैा अिन लेवीहरूलाई पूजाहरी
िनयकु्त गरें। 2 तब मलेै मेरो भाइ हनानीलाई िकल्लाको सेना

नायक हनन्याह सिहत यरूशलेमको िजम्मा िदएँ िकनभने हनानी एक
ईमान्दार िथए अिन ितनले परमेश्वरलाई अन्य धेर ैमािनसहरूले भन्दा
अिधक सम्मान गथेर्। 3 मलेै ितनीहरूलाई भने, “यरूशलेमको द्वारहरू
घाम पूणर्रूपले उदय नहुन्जेल खोल्नु हँुदनै, अिन घाम अस्ताउनु भन्दा
अिघ बन्द गनर् ु पछर् । यरूशलेमका बािसन्दाहरूलाई रक्षा गनर् कसलैाई
ितनीहरूको खामाितर अिन कसलैाई आफ्न ैघरको रक्षा गनर् िनयकु्त गर।”

फकफकेर्ेर् रर आएकाआएका ककैैिदहरूकोिदहरूको सूचीसूची

4 यरूशलेम फरािकलो अिन ठूलो िथयो, तर त्यस िमत्र मािनसहरू
कम िथए, अिन पुनःिर्नमार्ण घरहरू प्रशस्त िथएनन्। 5 यसकारण
परमेश्वरले मलाई मुख्य मािनसहरू, अिधकारीहरू अिन साधारण
मािनसहरूलाई कुल अनुसार नाउँ लेख्नु भिन प्रेरणा िदनु भयो। मलेै

कैदबाट फकीर् आउने कुलहरूको िववरण पुस्तक पाँए। मलेै त्यसमा यो
लेखेको पाएँ।

6 यी मािनसहरू त्यो प्रदेशका मािनसहरू हुन् जो कैदीबाट आएका
हुन, जसलाई बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले कैद गररे लगेका िथए।
(ितनीहरू हरके आ-आफ्ना शहर यरूशलेम अिन यहूदामा फकेर् ।) 7

ितनीहरू यरूबाबेल, येशूअ, नहेम्याह, अजयार्ह, राम्याह, नहमानी,
मोदर्कै, िबल्शान, िमसपेरते, िबग्ब,ै नहूम अिन बानाका साथ आए।
इस्राएलका मािनसहरूको सूचीः

8 परोशका कुलहरू 2,172
9 शपत्याहका कुलहरू 372
10 आरहका कुलहरू 652
11 पहात-मोआबका कुलहरू अथार्त येशूअ अिन योआबका कुलहरू
2,818
12 एलामका कुलहरू 1,254
13 जत्तूका कुलहरू 845
14 जकै्कका कुलहरू 760
15 िबन्नूईका कुलहरू 648
16 बेबकैा कुलहरू 628
17 अज्गादका कुलहरू 2,322
18 अबोनीकामका कुलहरू 667
19 िबग्बकैा कुलहरू 2,067
20 अदीनका कुलहरू 655
21 आतेरका अथार्त िहज्याहका कुलहरू 98
22 हशूमका कुलहरू 328
23 बेसकैा कुलहरू 324
24 हारीमका कुलहरू 112
25 िगबोनका कुलहरू 95
26 बेतलेहेम अिन नेतोपात शहरहरूका मािनसहरू 188
27 अनातोत शहरका मािनसहरू 128
28 अज्मावेत शहरका मािनसहरू 42
29 िकयार्त्यारीम, कापीरा अिन बेरोत शहरहरूका मािनसहरू 743
30 रामा अिन नेबा शहरहरूका मािनसहरू 621
31 िमक्मास शहरका मािनसहरू 122
32 बेतेल अिन ऐ शहरहरूका मािनसहरू 123
33 अकोर् नेबो शहरको मािनसहरू 52
34 अकोर् एलाम शहरको मािनसहरू 1,254
35 हारीम शहरका मािनसहरू 320
36 यरीहो शहरका मािनसहरू 345
37 लोद, हादीद अिन ओनो शहरहरूका मािनसहरू 721
38 सना शहरका मािनसहरू 3,930

39 पूजाहारीहरूः
यदायाहका कुलहरू अथार्त 973
40 इम्मेरका कुलहरू 1,052
41 पशहूरका कुलहरू 1,247
42 आरीमका कुलहरू 1,017

43 लेवीहरूः
येशूअका कुलहरू अथार्त होदबाका पिरवारका कदमूीएलका कुल 74

44 गवयैाहरूः
आसापका कुलहरू 148

45 द्वारपालहरूः
शल्लमू, आतेर, तल्मोन, अकू्कब, हतीता अिन शेबकैा कुलहरू 138

46 मिन्दरका सेवकहरूः
सीहा, हसूपा, तब्बाओत।
47 केरोस, सीआ, पादोन।
48 लबान, हगाबा, सल्म।ै
49 हानान, िगददेूलका, गहर।
50 रायाह, रसीन, नेकादा।
51 गज्जाम, उज्जा, पसेह।
52 बेस,ै मुनीम, नापीश।
53 बक्बुक, हकूपा, हहूर्र।
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54 बस्लीत, महीदा हशार्।
55 बकोर्स, सीसरा, तेमह।
56 नसीह, अिन हतीम। ियनीहरू सब ैमिन्दरका सेवकहरू हुन्।

57 सुलेमानका सेवकहरूका कुलहरूः सोतइै, सोपेरते, परीदा
58 याला, दकोर्न, िगददेल।
59 शपत्याह, हत्तीलका, पोकेरते, हसेबायीम अिन आमोन।
60 शब ैमिन्दरका सेवकहरू अिन सुलेमानका सेवकहरूका कुलहरू
392
61 मािनसहरू यरूशलेममा तेल-मेलेह, तेल-हशार्, हरूब, अद्दोन अिन

इम्मेरबाट आएका िथए। तर आफ्ना कुलहरू इस्राएलका िथए भनी
प्रमाण गनर् ितनीहरू सामथर् भएनन्।

62 दलायह, तोिबयाह अिन नकोदाका कुलहरू 642
63 पूजाहारीहरूमा होबायाह, हक्कोस अिन बिर्जलकैा सन्तानहरू िथए।

(त्यो मािनसहरू जसले िगलादबाटको बिर्जलकैी छोरीहरूलाई िववाह
गर,े जसलाई उसको नाउँद्वारा बोलायो।)
64 ितनीहरूले आफ्नो कुलहरूका िववरण अिधकािरय सूचीमा खोजे

तर पाएनन्, पूजाहारीहरूबाट ितनीहरू िनिम्त अशुद्ध ठहरीए। 65

प्रशासकले ितनीहरूलाई भने ितनीहरूले पिवत्र भोजनबाट केही खानु
हँुदनै जबसम्म एकजना पूजाहारी उठ्दनै, जसले ऊरीम अिन तुम्मीम
उपयोग गनर् सक्छ।

66 सब ैसमूहको एकित्रत संख्या 42,360 िथयो। ितनीहरूका पुरूष
अिन दासी-स्त्रीहरू बाहेक जसको संख्या 7,337 िथयो। अिन
ितनीहरूका 245 पुरूष अिन स्त्री गायकहरू पिन िथए। 68 त्यहाँ
435 ऊँटहरू र 736 घोडाहरू िथए अिन 6,720 गधाहरू र 245
खच्चरहरू िथए।
70 केही कुलहरूका प्रमुखहरूले िनमार्ण धन दान गर।े राज्यपालले

खजानामा प्राय 19 पाउण्ड सुनदान गर ेअिन पूजाहारीहरूका िनिम्त 50
कचौरा अिन 530 वटा पिहरने कपडा िदए। 71 केही कुलहरूका
प्रमुखहरूले िनमार्ण कोषका कामको िनिम्त प्रायः 375 पाउण्ड सुन
प्रदान गर।े अिन प्रायः 1 1/3 टन चाँदी प्रदान गर।े 72 अिन अन्य
मािनसहरूले प्रायः 375 पाउण्ड सुन अिन प्रायः 1 1/4 टन चाँदी अिन
पूजाहारीहरूका िनम्ती 67 कपडाहरू दान गर।े

73 जब सातौं महीना आयो अिन पूजाहारीहरू, लेवीहरू,
द्वारपालहरू, गवयैाहरू मिन्दरका सेवकहरू अिन समस्त इस्राएलीहरू
पिन आफ्ना शहरहरूमा बसे।

एज्रालएज्रालेे व्यस्थाकोव्यस्थाको िकताबिकताब पढपढेे

समस्त मािनसहरू पानी मूलद्वार अिघ चोकमा एकित्रत भए।
ितनीहरूले शास्त्री एज्रालाई मोशाको व्यवस्थाको पुस्तक
ल्याउनु भने, जो परमप्रभुले इस्राएललाई िदनु भएको िथयो। 2

यसथर् पूजाहारी एज्राले व्यवस्थाको पुस्तक समूहको समक्ष ल्याए, जो
पुरूष अिन स्त्री दवु,ै हरके जसले सुनेका कुरा बुझ्न सक्थे ितनीहरूद्वारा
गठन भएको िथयो। यो सातौं महीनाको पिहलो िदन िथयो। 3 एज्राले
व्यवस्थाको पुस्तकलाई पानी-मुलढोका अिघको चोकमा फकेर् र िवहान
देिख मध्यिदनसम्म पुरूष, स्त्री अिन अन्य सबलेै बुझ्न सक्नें गिर
पिढयो। सब ैमािनसहरूले ध्यानपूवर्क व्यवस्थाको पुस्तकको कुराहरू
सुने।

4 शास्त्री एज्रा एक काठको मचानमा उिभए जो त्यस ैअवसरको िनिम्त
बनाएको िथयो। उसको दािहने ितर मित्तत्याह, शेमा, अनायाह, उिरयाह,
िहिल्कयाह अिन मासेयाह उिभएका, िथए। उसको देब्रेितर पदायाह,
मीशाएल, मिल्कयाह, हशूम, हशवदा, जकयार्ह अिन मशुल्लाम उिभएको
िथए।

5 एज्राले सब ैमािनसहरूले देख्ने गरी पुस्तक खोले िकनभने उनी
ितनीहरू भन्दा मािथ उिभएका िथए। यसरी उसले व्यवस्थाको पुस्तक
खोल्दा सब ैमािनसहरू उिभए। 6 एज्राले परमप्रभु महान् परमेश्वरको
स्तुित गर।े अिन सब ैमािनसहरूले आफ्ना हात उठाउँद ैउत्तरिदए,
“आमीन! आमीन!” तब ितनीहरू सब ैपरमप्रभुको अिघ भुइँमा िनहुरीए।

7 लेवीहरूको कुल समूहबाट येशूअ, बानी, शेरिेबयाह, यामीन, अकू्कब,
सब्बत,ै होिदयाह, मासेयाह, केलीता, अजयार्ह, योजाबाद, हानान, अिन

पलायाह मािनसहरूलाई व्यवस्थाको िशक्षा िदए जब मािनसहरू चाँिह
आफ्ना स्थानमा उिभरहेका िथए। 8 ितनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थाको
पुस्तक स्पष्ट िसत पढे अिन के पिढएको िथयो मािनसहरूलाई बुझ्न
सहायता गर।े

9 नहेम्याह, जो राज्यपाल िथए, एज्रा पूजाहारी, अिन शास्त्री अिन
मािनसहरूलाई िनदेर्श गिररहेका लेवीहरूले सब ैमािनसहरूलाई भने,
“यो िदन ितमीहरूका परमप्रभु परमेश्वरका िनिम्त पिवत्र िदन हो। उदास
नहोऊ अिन िवलाप नगर।” िकनभने सब ैमािनसहरू व्यवस्थाका
वचनहरू सुन्दा रोइरहेका िथए।

10 उसले ितनीहरूलाई भने, “जाऊ अिन मीठो भोजन खाऊ, र
स्वािदष्ट दाखरस िपऊ अिन ितनीहरूलाई भाग पठाऊ जसले तयार
गरकेा छैनन्, िकनभने यो िदन हाम्रा मािलकको िनिम्त पिवत्र छ। अिन
उदास नोहोऊ िकनभने परमप्रभुमा आनन्द न ैितम्रो शिक्तहो।”

11 लेवीहरूले भने, “शान्त होऊ, िकनभने यो पिवत्र िदन हो। उदास
नहोऊ।”

12 त्यस पिछ सब ैमािनसहरूले खान-िपन गर ेर भोजनका भागहरू
पठाइिदए अिन खूब ैआनन्दिसत उत्सब मनाउन गए। िकनिक
ितनीहरूले परमेश्वरका वचनहरू बुझे जो ितनीहरूलाई याद गराइिदएको
िथयो।

13 महीनाको दोस्रो िदनमा समस्त मािनसका प्रमुखहरू, पूजाहारी
अिन लेवीहरू व्यवस्थाका वचनहरू अध्ययन गनर् शास्त्री एज्रा कहाँ भेला
भए।

14 ितनीहरूले व्यवस्थामा यो लेिखएको पाए िक मोशा माफर् त
परमप्रभुले आदेश िदनु भएको िथयो, सातौं महीनाको चाडको समयमा
इस्राएलका मािनसहरू छाप्रोमा-बास बस्नु पछर् , अिन ितनीहरूले यी
वचनहरू ितनीहरूका सब ैशहरहरू अिन यरूशलेममा घोषणा गर ेअिन
फैलाए, “पावर्त्य देशितर जाऊ अिन भद्राक्ष जङ्गली भद्राक्ष, मेहदंी, खजुर
अिन पातहरू भएका अन्य बृक्षहरूका हाँगाहरू ल्याऊ व्यावस्थामा
लेिखए झैं आश्रय छाप्राहरू बनाउनु।”

16 यसथर् मािनसहरू गए र हाँगाहरू िलएर आए, अिन ितनीहरू
स्वयकंा िनिम्त छाप्रोहरू बनाए, हरकेले आफ्ना छतमा अिन परमेश्वरको
मिन्दरको पानी-मूलढोका चोक एप्रेम मूल ढोकाको। 17 सम्पूणर् समूहका
मािनसहरू जो कैदबाट आएका िथए अस्थाई छाप्राहरू िनमार्ण गर ेर
त्यसमा बसे िकनभने इस्राएकीहरूले नूनका छोरा यहोशूको समयदेिख
त्यसिदनसम्म त्यसो गरकेा िथएनन्। ितनीहरू धेर ैखशुी िथए।

18 उत्सवको पिहलो िदनदेिख िलएर आखरी िदनसम्म एज्राले
परमेश्वरको व्यवस्थको पुस्तक बाट पढे। ितनीहरूले सातिदनसम्म
उत्सव मनाए। अिन आठौं िदनमा व्यवस्थामा लेिखए झैं समापन समारोह
गर।े

इस्राएलीइस्राएली मानिसहरूलमानिसहरूलेे आफ्नाआफ्ना पापपाप स्वीकारस्वीकार गरगरेे

अब, यो महीनाको चौबीसौं िदनमा इस्राएलका मािनसहरू
उपवास बसे एकित्रत भए र भाङ्ग्रा लगाए अिन ितनीहरूले
आफैं  मािथ धूलो हाले। 2 इस्राएली कुलहरूले स्वयलंाई

समस्त िवदेशीहरूबाट अलग गर।े ितनीहरू उिभए अिन आफ्ना पापहरू
र आफ्ना पुखार्हरूका भूल स्वीकार गर।े 3 ितनीहरू आफ्ना स्थानमा
उिभए अिन एक चौथाइ िदनसम्म ितनीहरूका परमेश्वरको व्यवस्थाको
पुस्तक बाट पाठ गर।े

4 तब येहूअ बानी, कदमूीएल, शबन्याह, बुन्नी, शेरबे्याह बानी, अिन
कनानी सिहत लेवीहरूको िंसढींमा उिभए अिन ितनीहरू ठूलो स्वरमा
परमप्रभु ितनीहरूका परमेश्वरसँग कराए। 5 तब लेवी येशूअ, कद्मीएल,
बानी, हशिबयाह, शबन्याह, होिदयाह, शेबािनया अिन पतिहयाहले भने:
“उठ अिन परमप्रभु ितम्रा परमेश्वरको स्तुित गर।
िकनभने उहाँ शुरू देिख अन्त सम्म जीिवत हुनुहुन्छ।
तपाईकंो मिहिमत नाउँको स्तुित होस।
यद्यिप यो सम्पूणर् आशीष अिन प्रशसंा भन्दा आश्चयर्जनक छ।

6 तपाई ंपरमेश्वर हुनुहुन्छ,
हे परमप्रभु तपाईलें मात्र सवोर्च्च स्वगर्
अिन त्यसमा तारा-मण्डल बनाउनु भयो।
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तपाईलें पृथ्वी
अिन यसमा भएका हरके बस्तुहरू सागरहरू
अिन त्यसमा भएका
हरके बस्तुहरू बनाउनु भयो।
तपाईलें ती सबलैाई जीवन प्रदान गनर् ु भयो,
अिन स्वगर्का तारा-मण्डलले
तपाईकंो आराधना गछर्न्।

7 तपाई ंपरमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ
जसले अब्रामलाई चुन्नु भयो,
अिन कल्दीहरूको ऊरबाट बािहर ल्याउनु भयो,
अिन उसलाई अब्राहाम नाउँ िदनुभयो।

8 तपाईलें जान्नु भयो िक उनी तपाईकंा भक्त िथए
यसथर् तपाईलें ऊिसत
कनानीहरू, िहत्तीहरू, एमोरीहरू, पिरज्जीहरू, यबूसीहरू र
िगगार्शीहरूको भूिम
उसका सन्तानलाई िदन्छु भिन करार बाँध्नु भयो।
तपाईलें आफ्नो प्रितज्ञा पूरा गनर् ु भयो
िकनभने तपाई ंधमीर् हुनुहुन्छ।

9 तपाईलें िमश्रदेशमा हाम्रा पुखार्हरूको यातना देख्नु भयो,
अिन लाल समुद्रमा तपाईलें सहायताका िनिम्त उनीहरूको पुकारा

सुन्नु भयो।
10 तपाईलें िचन्हहरू र आश्चयर्मय कुराहरू
िफरऊन िमश्रदेशका राजा
अिन ितनका समस्त सेवकहरू अिन ितनका देशका समस्त
मािनसहरूको िवरूद्ध गनर् ुभयो,
िकनभने ितनीहरूले हाम्रा पुखार्हरूलाई,
अत्याचार गरकेो तपाईलंाई थाहा िथयो।
तपाई ंअिहले सम्म रहनु भए झैं प्रिसद्ध हुनुभयो।

11 तपाईलें ितनीहरू समक्ष समुद्रलाई िवभाजन गिरिदनु भयो,
अिन ितनीहरू सूख्खा जमीन भएर िंहडी समुद्र पार भए।
तर ितनीहरूलाई खेद्ने िफरऊनका सेनालाई पानीमा ढुङ्गालाई
फ्याँिकिदए जस्तै
तपाईलें फ्याँिकिदनु भयो।

12 तपाईलें ितनीहरूलाई िदउँसो बादलको खामो
अिन राती आगोको ज्वाला सिहत
ितनीहरू िहँड्नु पनेर् बाटो
उज्यालो पारी डोयार्उनु भयो।

13 तपाई ंसीन ैपवर्तमािथ झनर् ु भयो
अिन ितनीहरूलाई उिचत न्याय
र साँचो िशक्षा ितनीहरूिसत स्वगर्बाट बोल्नुभयो
अिन तपाईलें ितनीहरूलाई
असल आदेश र आज्ञाहरू िदनुभयो।
14 अिन तपाईलें ितनीहरूलाई तपाईकंो पिवत्र िवश्रामको िदनको

बारमेा भन्नुभयो,
अिन तपाईलें ितनीहरूलाई तपाईकंा सेवक मोशाको माफर् त आज्ञा
अिन एक व्यवस्था िदनुभयो।

15 तपाईलें ितनीहरू भोककाएको बेला
ितनीहरूको िनिम्त स्वगर्बाट रोटी िदनुभयो,
अिन ितनीहरू ितखार्एको बेला
चट्टानबाट पानी िदनुभयो
तपाईलें ितनीहरूलाई
जाऊ अिन गएर ितनीहरूलाई
िदन्छु भनी वचन िदएको भूिम
अिधकारमा लेऊ भन्नुभयो।

16 तर ती हाम्रा पुखार्हरू अट्टेरी िथए
अिन तपाईकंा आदेश पालन गरनेन्।

17 ितनीहरूले आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गर,े
अिन तपाईलें ितनीहरूमाझ गनर् ुभएको चमत्कार ितनीहरूले सम्झेनन्।
ितनीहरू घमण्डी भए
अिन िमश्र देशमा दासत्वमा फिर्कजानलाई एक अगुवा िनयकु्त गर।े

“तपाई ंक्षमाशील परमेश्वर हुनुहुन्छ,
दयालु अिन कृपालु
र धीरजी प्रेमपूणर् हुनुहुन्छ।
यसकारण तपाईलें ितनीहरूलाई त्याग्नु भएन,
18 जब ितनीहरूले स्वयकंा िनिम्त धातु िनिर्मत बाछा को मूिर्त बनाए।
अिन ितनीहरूले भने, ‘यो ितमीहरूको देवता हो,
जसले ितमीहरूलाई िमश्रदेश बािहर ल्याए,
जब ितनीहरूले तपाईकंो िवरूद्ध डरलाग्दा कुराहरू गर।े’

19 तर तपाइको महान
करूणाको कारणले गदार्,
तपाईलें ितनीहरूलाई
मरुभूिममा छोडनु भएन,
बादलको खामोले ितनीहरूलाई
िदनको यात्रामा अगुवाई गनर् रोक्नु भएन
अिन आगोको ज्वालाले
राती ितनीहरू िंहडनु पनेर् बाटो
उज्यालो तुल्याउन छोडनु भएन।

20 तपाईलें ितनीहरूलाई िशक्षा िदन तपाईकंो उत्तम जोश प्रदान
गनर् ुभयो।
तपाईलें ितनीहरूको मुखबाट तपाईकंो स्वगीर्य भोजन खोस्नु भएन,
अिन ितनीहरूको ितखार्मा तपाईलें ितनीहरूलाई पानी िदनुभयो।

21 तपाईलें चालीस बषर्सम्म उज्जाड स्थानमा ितनीहरूको हेरचाह
गनर् ुभयो,
त्यहाँ ितनीहरूलाई केही अभाव िथएन।
ितनीहरूका वस्त्रहरू मिक्कएनन्
र ितनीहरूका खटु्टाहरू पिन सुिनएनन्।

22 तपाईलें ितनीहरूलाई राज्यहरू अिन मािनसहरू िदनुभयो।
तपाईलें ितनीहरूलाई यी सीमा-भूिमको रूपमा प्रदान गनर् ुभयो।
ितनीहरूले हेशबोनका राजा सीहोनको देश
अिन बाशानका राजा ओगको भूिम अिधकारमा िलए।

23 तपाईलें ितनीहरूका सन्तानहरूलाई
आकाशका ताराहरू जस्त ैअनिगन्ती तुल्याई िदनुभयो।
तपाईलें ितनीहरूलाई त्यो भूिममा ल्याउनु भयो
जुन भूिममा ितनीहरूका पुखार्हरूलाई
प्रवेश गनेर्, अिधकारिदनु भएको िथयो।

24 केटा-केटीहरू प्रवेश गरे
र त्यो भूिम अिधकारमा िलए।
अिन तपाईलें ितनीहरू समक्ष
त्यस भूिमका कनानीहरूलाई
परास्त गनर् ुभयो।

25 तपाईलें ितनीहरूका राजाहरू अिन भूिमका मािनसहरू सिहत ती
ितनीहरूको िनयन्त्रण अिधकारमा िदनुभयो,
ितनीहरूको खशुी अनुसार ‘जे गर ेपिन गरुन्’ भनी।
ितनीहरूले िकल्ला बन्दी गरकेा शहरहरू अिन मिललो भूिम अिधकारमा
िलए।
ितनीहरूले हरके असल वस्तुले भिरपूणर् घरहरू, खिन सकेका कुवा,

दाख वारी
अिन भद्राक्षका वृक्षहरू र अनेक फलका बृक्षहरू िलए।
यसरी ितनीहरूले पेट भरून्जेल खाए र मोटाभए
ितनीहरूले तपाईकंो महान भला पनको आनन्द िलए।
26 तर ितनीहरू अनाज्ञाकारी भएर तपाईकंो िवरूद्ध िवद्रोह गरे
अिन तपाईकंो व्यवस्था आफ्ना िपठ ितर फ्याँके,
ितनीहरूले तपाईकंा अगमवक्ताहरूलाई मारे
जसले ितनीहरूलाई तपाई ंकहाँ फकार्ई ल्याउका िनिम्त
ितनीहरूलाई चेतावनी िदएका िथए।
ितनीहरूले तपाईकंो िवरूद्धमा डरलाग्दा कामहरू गर।े

27 यसथर् ितनीहरूलाई तपाईलें
उनीहरूको शत्रुहरूलाई सुिम्प िदनुभयो।
अिन शत्रुहरूले ितनीहरूलाई नराम्रो प्रकारले सताए,
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ितनीहरूको आफ्तको समयमा तपाईकंो सहायताका िनिम्त पुकारा
गरे
अिन तपाईलें स्वगर्बाट ितनीहरूको रोदन सुन्नुभयो।
तपाईकंो महान कृपाको कारण
ितनीहरूको लािग उद्धारकत्तार्हरू प्रदान गनर् ुभयो।

28 जसले ितनीहरूलाई ितनीहरूका शत्रुको शिक्तबाट बँचाए।
तर ितनीहरूले आफ्नो शत्रुहरूबाट छुटकार पाउन साथ
फेिर त्यही गर ेजसलाई तपाईलें नराम्रो ठान्नु भएको िथयो।
यसकारण तपाईलें ितनीहरूलाई ितनीहरूका शत्रुका हातमा
छािडिदनुभयो।
जसमा िक ितनीहरूमािथ शत्रुहरूले शासन गरून् भनी, तर फेिर

ितनीहरूले तपाई ंप्रित रोदन गर।े
तपाईलें फेिर ितनीहरूका कुरा स्वगर्बाट सुिनिदनु भयो
अिन तपाईकंो महा कृपाद्वारा धेरपैल्ट ितनीहरूको उद्धार गिर

िदनुभयो।
29 तपाईकंो व्यवस्था तफर्  ितनीहरूलाई
फकार्उनका िनिम्त
तपाईलें चेतावनी िदनुभयो।
तर ितनीहरू अट्टेरी भए
र तपाईकंा आदेशको पालन गरनेन्।
ितनीहरूले तपाईकंो व्यवस्थाको िवरूद्ध पाप गर।े
जुन व्यावस्थाले ती पालन गनेर् व्यिक्तहरूका िनिम्त
जीवन ल्याउँदछ।
ितनीहरू ढीठ, अिनच्छुक
अिन अनाज्ञाकारी बने।

30 “तपाई ंधेर ैबषर्सम्म ितनीहरू प्रित धीरजीरहनु भयो,
अिन तपाईलें ितनीहरूलाई तपाईकंा अगमवक्ताहरूद्वारा
तपाईकंो आत्माले चेतावनी िदनुभयो।
तर ितनीहरूले सुनेनन्
यसथर् तपाईलें ितनीहरूलाई
िवदेशी राष्ट्रहरूलाई सुिम्पिदनुभयो।

31 “तर, तपाईकंो महा-कृपाले गदार्
ितनीहरूलाई तपाईलें पूणर्रूपले ध्वंश गनर् ुभएन,
अिन तपाईलें ितनीहरूलाई त्याग्नुभएन,
िकनिक तपाई ंअनुग्रहमय र दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ।

32 अब, हे परमेश्वर, महान परमेश्वर,
शिक्तशाली अिन भय योग्य परमेश्वर,
जसले उहाँका करार प्रेममय िवश्वाससँग पालन गनर् ुहुन्छ,
हाम्रो कष्टहरूलाई साधारण नसम्झनु
त्यो किठनाई हामीमािथ आएको िथयो,
हाम्रा राजाहरूले,
हाम्रा पूजाहारीहरूले,
हाम्रा अगमवक्ताहरूले, हाम्रा िपता-पुखार्हरूले
तपाईकंा सम्पूणर् मािनसहरूले
अश्शूरका राजाहरूको समय देिख िलएर
आज सम्म सहे।

33 हामी मािथ घटेका
समस्त घटना प्रित
तपाई ंन्याय हुनु भएकोछ
यद्यािप हामीले दषु्ट कायर्हरू गयौर्।

34 हाम्रा राजाहरू, हाम्रा अगुवाहरू, हाम्रा पूजाहारीहरू
अिन हाम्रा पुखार्हरूले तपाईकंो व्यवस्थाको पालन गरनेन्।
अिन ितनीहरूले तपाईकंा आदेश र तपाईलें िदनु भएको चेतावनी प्रित

ध्यान िदएनन्।
35 ितनीहरू आफ्न ैदेशमा हँुदा पिन,
तपाईलें िदनुभएको महान समृिद्धमा आनन्द भोग गिररहँदा पिन,
तपाईलें ितनीहरूलाई िदनुभएको पूरा मिललो भूिममा हँुदा पिन
तपाईकंो सेवा गरनेन्,
अिन आफ्ना कु-कमर्बाट फकेर् नन्।

36 हेनर् ुहोस, हामी आज दास छौं हो,

हामी त्यस भूिममा दासछौं
जो तपाईलें हाम्रा पुखार्हरूलाई
त्यसका फलहरू अिन असल कुराहरू
खान भनी प्रदान गनर् ु भएको िथयो।

37 भूिमको प्रशस्त फसलहरू राजाहरूका अिधनमा छ
जसको अिधनमा हामीलाई हाम्रो पापको कारणले रािखिदनु भयो।
ितनीहरूले हाम्रो शरीरहरू
अिन हाम्रा पशुहरू मािथ ितनीहरूको इच्छा अनुसार शासन गर,े
अिन हामीहरू ठूलो कष्टमा पािररहेका छौं।

38 यी सब ैहँुदा हँुद ैपिन
हामी िलिखत रूपमा बाचा बाँध्छौं।”

अिन मोहर लाएको कागज पत्रमा सही छापलगाउने हाम्रा
अगुवाहरू, यी िथए:
लेवीहरू र हाम्रा पूजाहारी हकल्याहका छोरा राज्यपाल

नहेम्याह िसदिूकयाह, 2 सारयाह, अजयार्ह, ियमर्याह, 3 पशहूर,
अमयाह, मिल्कयाह, 4 हत्तूश, शबन्याह, भल्लहू, 5 हारीम, मरमेोत,
ओबिदयाह। 6 दािनयल, िगन्नतोन, बारूक, 7 मशुल्लाम, अजयार्ह
िमयामीन, 8 माज्याह, िबल्ग ैअिन शमायाहका नाउँछन्। यी
पूजाहारीहरू िथए जसको नाउँ मोहर लगाएको कागज पत्रमा छ।
9 यी लेवीहरू िथए, जसले यसमा हस्ताक्षर गरःे
अजन्याहका छोरा येशूअ, हेनाददको छोरा-छोरीहरू िबन्नूइ,
कदमीएल, 10 अिन ितनीहरूका सँगी लेवीहरूः शबन्याह, होिदयाह,
कलीता, पलायाह, हानान, 11 मीका, रहोब, हशब्याह, 12 जकू्कर,
शेरबे्याह, शबन्याह, 13 होिदयाह, बानी अिन बनीनू।
14 यी मािनसहरूका अगुवाहरू हुन् जसले सन्धी हस्ताक्षर गरःे
परोश, पहत-मोआब, एलाम, जत्तू, बानी, 15 बन्नी, अज्गाद, बव,ै 16

अदोिनयाह, िबग्ब,ै आदीन, 17 आतेर, िहिज्कयाह, अज्जूर, 18

होिदयाह, हाशूम, बेस,ै 19 हारीत, अनातोत, नोब,ै 20 मग्पीआश,
मशुल्लाम, हेजीर, 21 मशेजबेल, सादोक, यद्द,ु 22 पलत्याह, हानान,
अनायाह, 23 होशे, हनन्याह, हश्शूब, 24 हल्लोहेश, िपल्हा, शेबेक,
25 रहूम, हशब्ना, मासेयाह, 26 अिहयाह, हानान, आनान। 27

मल्लकू, हारीम, अिन बाना।
28 बाँकीरहेका मािनसहरू, पूजाहारीहरू लेवीहरू, द्वारपालहरू,

गायकहरू, मिन्दरका सेवकहरू, परमेश्वरको व्यवस्था पालन गनर्को
िनिम्त विरपिर भूिमका मािनसहरू बाट स्वयलंाई पृथक गरकेा
मािनसहरू, ितनीहरूका पत्नी र छोरा-छोरीहरू, बुझ्न सक्ने सब ैजना
ितनीहरूका आफन्त, ितनीहरूका अगुवाहरूसँग िमलेर बाँच्नको लािग
सराप अिन शपथ िलए, परमप्रभुले उहाँका दास मोशालाई िदएको वचन
पालन् गदैर् परमप्रभु हाम्रा मािलकका सब ैआदेशहरू अिन उहाँका न्याय र
िनयमहरू सावधानी पूवर्क पालन गनेर् सराप अिन शपथ िलए।

30 “हामी वचन िदन्छौं िक यो मूिममा हाम्रा छोरीहरूलाई पत्नीको
रूपमा अन्य मािनसहरूलाई िदने छैनौं। अिन हामी ितनीहरूका
छोरीहरूलाई हाम्रा छोराहरूका पत्नीको रूपमा िलने छैनौं।

31 “यिद यस भूिमका मािनसहरूले बेच्ने कुराहरू वा कुन ैअन्न
बेच्नका िनिम्त िवश्रामको िदनमा ल्याए हामी ितनीहरूबाट िवश्रामको
िदनमा अथवा अन्यकुन ैपिवत्र छुिट्टका िदनमा िकन्ने छैनौ। हामी सातौं
बषर्को बालीहरू त्याग गनेर्छौ। अिन ऋणका िनिम्त बन्दककी राखेको
कुन ैपिन बस्तु िफतार् िदने छौं।

32 “हाम्रा परमेश्वरको मिन्दरको सेवाका िनिम्त बषर्मा एक ितहाई
शेकेल चाँदी प्रदान गनेर् अनुबन्धन गदर्छौं। 33 त्यो पैंसा रोटीको पिंक्तहरू
िकन्नको िनिम्त खचर् हुनेछ र अन्नबिल प्रत्येक िदन होमबिलहरू, िवश्राम-
िदन, औसंी, ठहराइएका चाडहरू, पिवत्र चीजहरू, इस्राएललाई शुद्ध गनेर्
पाप बिलहरू अिन सब ैअरू कुराहरू परमेश्वरको मिन्दरका िनिम्त
आवश्यक पछर् ।

34 “हामी पूजाहारीहरू लेवीहरू अिन मािनसहरूले व्यवस्थामा
लेिखए अनुसार परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वेिदमा जलाउनका िनिम्त
प्रत्येक बषर् तोिकएको समयमा कुलहरूले परमेश्वरको मिन्दरमा ल्याउनु
पनेर् काठ अपर्ण को सम्बन्धमा िचट्टा लगाए।

35 “हामीहरूले पिन प्रत्येक बषर्को पिहलो फसलको अन्नहरू अिन
प्रत्येक वृक्षका पिहलो गरकेा छौ।
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36 “व्यवस्थामा लेखे झैं हामी पिन हाम्रा पिहलो जन्मेको छोराहरू र
हाम्रा पशुहरू अिन हाम्रो पिहलो जन्मेको गाई भेंडा बाख्राहरू हाम्रा
परमेश्वरको मिन्दरमा सेवा गनेर् पूजाहारीहरू कहाँ ल्याउने प्रितज्ञा गयौर्ं।

37 “हामीले परमेश्वरको मिन्दरको भण्डारकोठामा, पूजाहारीहरूका
िनिम्त पिहलो मुछेको िपठोको डत्ला अिन हाम्रा भेटी-प्रत्येक वृक्षका फल
नयाँ दाखरस अिन तेल ल्याउँने छौं। अिन हामी लेवीहरूका िनिम्त पिन
आफ्ना फसलका दशौ खण्ड पिन ल्याउने छौ। लेवीहरू ित हुन् जसले
हामीले काम गनेर् सब ैशहरहरूमा दशौं खण्ड सँग्रह गछर्न्। 38 अिन
पूजाहारी जो हारूनका सन्तानहरू हुन, ितनीहरूले दशांश सँग्रह गछर्न्।
अिन लेवीहरूले परमेश्वरको मिन्दरको भण्डार गृहमा दशौं भाग
ल्याउँछन्। 39 िकनभने इस्राएलका मािनसहरू अिन लेवीहरूले अन्नको
भेटी ल्याउनु पछर्  नयाँ दाखरस भेटी अिन तेलको भेटी भण्डार कक्षमा
ल्याउनु पछर् । जहाँ पिवत्र भाँडा वत्तर्नहरू छन्, जहाँ कायर्मा रहेका
पूजाहारीहरू, द्वाररक्षकहरू अिन गवयैाहरू छन्।

“हामीले हाम्रो परमेश्वरको मिन्दरलाई तुच्छ सम्झनु हँुदनै।”

नयाँनया ँमािनसहरूमािनसहरू यरूशलयरूशलेेममाममा िभत्रिभत्र िंहडनिंहडन थालथालेे

मािनसका अगुवाहरू यरूशलेममा बसे अिन बाँकी रहेका
मािनसहरूले प्रत्येक दशजनामा एकजनालाई यरूशलेममा
बस्नका िनिम्त ल्याउन िचट्टा लगाए। अिन रहेका दश ैअशंमा

नौ अशं अन्य शहरूमा बसे। 2 मािनसहरूले सइच्छाले यरूशलेममा
बस्न चाहनेहरूलाई आशीष िदए।

3 ियनीहरू ग्रामीण अगुवाहरू हुन् जो यरूशलेममा बस्थे। तर
यहूदाको शहरहरूमा, सबजैना ितनीहरूको शहरहरूमा आफ्ना
सम्पित्तमा बस्थे इस्राएलका केही मािनसहरू, इस्राएल पूजाहारीहरू,
लेवीहरू, मिन्दरका सेवकहरू अिन सुलेमानका सेवकहरूका
सन्तानहरू। 4 अिन कोही यहूदाका मािनसहरू अिन कोही
िबन्यामीनका मािनसहरू यरूशलेममा बसे।
यी यहूदाका सन्तानहरू िथए जो यरूशलेममा बसेः
अतायाहरू, उिज्जयाहका छोरा, (अमयार्हको छोरा, शपत्याहको छोरा,
महलेलका छोरा पेरसेका कुलका।) 5 कोल-होजेका छोरा, हजायाहका
छोरा, अदायाहका छोरा, योयारीबका छोरा, जकयार्हका छोरा एउटा
शीलोनीहरूको सन्तान। 6 यरूशलेममा बस्ने पेरसेक कुलहरूमा जम्मा
468 साहसी मािनसहरू िथए।
7 यी िबन्यामीनका कुलहरू िथए जो यरूशलेममा बसेः
मशुल्लामका छोरा, सल्ल,ू (योएदका छोरा, पदायाहका छोरा, कोलायाहका
छोरा, वासेयाहका छोरा, इतीएलका छोरा), 8 यशािययाहका छोरा अिन
ितनको पिछ गब्ब ैअिन सल्लै, 9 िंजक्रीका छोरा योएललाई ितनीहरू
अिन यहूदामािथ अिधकारी िनयकु्त गिरयो, अिन हासेन्आका छोरा
शहरका दोस्रो प्रमुख अिधकारी िथए।
10 पूजाहारीहरू मध्येबाटः
योयारीबको छोरा, यदायाह, यािकन, 11 सरायाहका, िहिल्कयाहका
छोरा, (मशुल्लामका छोरा, सादोकका छोरा, मरायोतका छोरा, अहीतूबका
छोरा), 12 परमेश्वरको मिन्दरका िनरीक्षक अिन ितनीहरूका सहयोगी
भए जो परमेश्वरको मिन्दरको िनिरक्षक िथए 822 अदायाह यरोहामका
छोरा, जकयार् मिल्कयाहका 13 अिन ितनका सहयोगीहरू जो कुलका
अगुवाहरू िथएः 242 अमाश,ै अजलैका छोरा, अहजकैा छोरा,
मेिशल्लेमोतका छोरा, इम्मेरका छोरा 14 अिन ितनका सहयोगीहरू
साहसी योद्धाहरूः 128 ितनीहरू मािथका अिधकारी हग्गेदोलीमका
छोरा जब्दीएल िथए।
15 लेवीहरूबाट ियनीहरू यरूशलेममा बसेः
शमायाह हश्शूबका छोरा, अज्रीकामका छोरा हशिबयाहका छोरा बुन्नीका
छोरा। 16 अिन शब्बत ैर योजाबाद, लेवीहरूका दइुजना अगुवाहरू जो
परमेश्वरको मिन्दरको बािहर कामका िजम्मामा िथए 17 अिन मतन्याह
मीकाका छोरा, जब्दीका छोरा आसापका छोरा, स्तुितका अगुवा जसले
प्राथर्नामा धन्यवाद ज्ञापन गर,े अिन बकबुक्याह ितनका सहयोगीहरूमा
दोस्रो अिन अब्दा शम्मूअका छोरा गालालका छोरा यदतूूनका छोरा। 18

पिवत्र शहर यरूशलेममा भएका समस्त लेवीहरू जम्मा 284
19 यी यरूशलेममा बस्ने द्वारपालकहरू िथए।

अकू्कब, तल्मीन अिन ितनीहरूका आफन्तहरू जसले द्वारको हेरचाह गथेर्
172 जना िथए।

20 इस्राएलका रहेका मािनसहरू, पूजाहारीहरू अिन लेवीहरू
यहूदाका सब ैशहरहरूका आफ्ना पुखार्का भूिममा बसे। 21 मिन्दरका
सेवकहरू ओपेल पहाडमा बसे अिन सीहा र िगश्पा मिन्दरका
सेवकहरूको िजम्मा मा िथए।

22 यरूशलेममा मुख्य अिधकारी लेवीहरू उज्जीय बानीको छोरा,
हशिबयाहका छोरा, मतन्याहको मीकाका छोरा, आसापका सन्तानहरू,
गवयैाहरू िथए जो परमेश्वरको मिन्दरको कामहरूका िजम्मामा िथए। 23

िकनभने ितनीहरूको सम्बन्धमा राजकीय आदेश िथयो अिन प्रितिदन
गायकहरूको सेवाको आवश्यक्ता िथयो। 24 पतिहयाह मशजबेलका
छोरा, यहूदाका छोरा जेरहको कुल मािनसहरू सम्बन्धी सब ैकुरामा
राजाका सल्लाहकार िथए।

25 गाउँहरूमा ितनीहरूमा खेतहरू सिहतः यहूदाका केही मािनसहरू
िकयर्त-अबार् र त्यसका विरपिरका स-साना गाउँहरू, दीबोन अिन
त्यसका विरपिरका स-साना गाउँहरू अिन यकब्सेल अिन यसका
विरपिरका स-साना गाउँहरू 26 येशूअमा, मोलादा, बेत्पलेत। 27

हसशर् ूआल, बेशेर्वा अिन त्यसका विरपिरका स-साना गाउँहरू। 28

िसकलगा, मकोना अिन त्यसका विरपिरका स-साना गाउँहरू। 29

एिरमोन, सोराह, यमर् ूत, 30 जानोह, अद्दलूाम अिन ितनीहरूका
गाउँहरू लाकीश अिन त्यसका खेतहरू अजेका अिन त्यसका विरपिरका
स-साना गाउँहरू। यसरी ितनीहरू बेशेर्बा देिख िलएर िहन्नोमको
बेंसीसम्म अिधकार गररे बसे।

31 िबन्यामीनका केही मािनसहरू गेबा, िमकमाश, अय्या, बेतेल अिन
त्यसका विरपिरका स-साना गाउँहरूमा बसे। 32 अनातोत, नोब,
अनन्याह, 33 हासीर, रामा, िगत्तैम, 34 हादीद, सबोईम, नबलत, 35

लोद र ओनो, गे-हारािशम ओनोमा बसे, 36 केही यहूदाय लेवी समूह
िबन्यामीनलाई सुिम्पयो।

पूजािरपूजािर रर ललेेवीहरूवीहरू

यी पूजाहारीहरू अिन लेवीहरू हुन्। जो कैदबाट
यरूशलेममा यरूबाबेल शालतीएलका छोरा अिन येशूअिसत
आएः

सरायाह, ियमर्याह, एज्रा,
2 अमयार्ह मल्लकू, हत्तूश,
3 शकन्याह, रहूम, मरमेोत,
4 इद्दो, िगन्नतोन, अिबयाह,
5 िमयामीन, माथह, िबल्गा,
6 शमायाह, योयारीव, यदायाह,
7 सल्ल,ू अमोक, िहिल्कयाह अिन यदायाह।

येशूअको समयमा ियनीहरू पूजाहारीहरू अिन ितनीहरूका सहयोगीहरू
अगुवाहरू िथए।

8 लेवीहरू येशू, िबन्नूई, कदमूीएल, शेरिेबयाह, यहूदा अिन मत्तन्याह
िथए। अिन उनका सहयोगीहरू धन्यवाद ज्ञापन गीतका िजम्मामा िथए।
9 ितनीहरूका सहयोगीहरू बक्बुवयाह उन्नी, सेवामा ितनीहरू देिख
पािर खडा भए। 10 येशूअ योयाकीम्का िपता िथए। योयाकीम
एल्याशीबका िपता िथए। एल्याशीब योयादाका िपता िथए। 11 योयादा
जोनाथनका िपता िथए। जोनाथन यदतूूनका िपता िथए।

12 योयाकीमको समयमा यी पूजाहारीहरू कुलका अगुवाहरू िथएः
सरायाहको कुलका अगुवा मरायाह िथए।
ियमर्याहको कुलका अगुवा हनन्याह िथए।
13 एज्राको कुलका अगुवा मशुल्लाम िथए।
अमयार्हको कुलका अगुवा यहोहानान िथए।
14 जोनाथन मल्लदूाको कुलका अगुवा िथए।
यूसुफ शकन्याहको कुलका अगुवा िथए।
15 अदनूा हारीमको कुलका अगुवा िथए।
हेल्कै मरमेोत पिरवार अगुवा िथए।
16 इद्दोको कुलका अगुवा जकयार्ह िथए।
िगन्नतोनको कुलका अगुवा मशुल्लाम िथए।
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17 अिबयाहको कुलका अगुवा िजक्री िथए।
िमन्यामीन अिन मोअद्याहका कुलहरूकाअगुवा िपल्त ैिथए।
18 िबल्गाको कुलका अगुवा शम्मू िथए।
शमायाहको कुलका अगुवा यहोनात िथए।
19 योयारीबका कुलका अगुवा मत्तन ैिथए।
यदायाहको कुलका अगुवा उज्जी िथए।
20 सल्लकूो कुलका अगुवा कल्लै िथए।
आमोकको कुलका अगुवा एबेर िथए।
21 िहिल्कयाको कुलका अगुवा हशिबयाह िथए।
यदायाहको कुलका अगुवा नतनेल िथए।
22 एल्याशीब, योयादा, योहानान अिन यद्दकूा समयमा लेवीका

नाउँहरू कुलका अगुवाहरूका रूपमा लेिखएका िथए अिन
पूजाहारीहरूका नाउँ पिन फारसीको शासनकालमा लेिखएका िथए। 23

लेवीहरूका कुलका अगुवाहरूका नाउँ एल्याशीबका छोरा योहानानको
समयसम्म िववरण पुस्तकमा लेिखएका िथए। 24 लेवीहरूका अगुवाहरू
हशब्याह, शेरिेबया, येशूअ, कद्मीएलका छोरा अिन ितनीहरूका
सहयोगीहरू िथए जो ितनीहरू देिखपािर उिभए परमेश्वरका व्यिक्त
दाऊदको आदेश अनुसार परमेश्वरको स्तुित गनर् अिन धन्यवाद ज्ञापन
गनर्का िनिम्त एक भागले अकोर्लाई उत्तरिदए।

25 मतन्याह, बक्बुक्याह, ओबिदयाह, मशुल्लाम, तल्मोन अिन अकू्कब
द्वारपालहरू िथए। जो द्वारहरूमा भएका भण्डार कक्षको छेउमा िथए। 26

ियनीहरूले योयाकीम येशूअका छोरा, योसादका छोराको समयमा अिन
प्रशासक नहेम्याह अिन पूजाहारी र िशक्षक एज्राको समयमा सेवा गर।े

यरूशलयरूशलेेमम पखार्लपखार्ल कोको समपसमपर्र्णण

27 जब यरूशलेमको पखार्ललाई समपर्ण गिरयो। सब ैठाउँका
लेवीहरूलाई भेला गररे ितनीहरूलाई खशुीयाली सिहत यरूशलेममा
ल्याइयो, धन्यवाद ज्ञापन गनेर्, गायकहरू झ्याम्टा, साराङ्गी अिन
वीणाहरू सिहत समपर्ण समारोह मनाउनका िनिम्त आए।

28 गवयैाहरूलाई यरूशलेम विरपिरका िजल्लाहरू अिन नतोपातीका
गाउँहरू दवु ैितरबाट एकत्र गिरयो। अिन बेत-िगलगाल, गेबार बेत-
अज्मोतका खेतहरूबाट पिन एकत्र गिरयो। िकनिक गवयैाहरूले स्वयकंा
िनिम्त यरूशलेम विरपिरका गाउँहरू िनमार्ण गरकेा िथए।

30 पूजाहारीहरू अिन लेवीहरूले आफैं लाई शुद्धपार ेअिन ती
मािनसहरूले द्वार र पखार्लहरूलाई पिन शुद्ध पार।े

31 त्यस पिछ मलेै यहूदाका अगुवाहरूलाई पखार्ल मािथ ल्याएँ, अिन
दइु िवशाल गायकहरूको समूहलाई धन्यवाद ज्ञापन गनर् िनयकु्त गरें। एक
समूह गायकदल दािहनेितर किसङ्गर ेद्वारतफर् को पखार्ल मािथ गए। 32

अिन ितनीहरूपिछ होिशयाह अिन यहूदाका आधा अगुवाहरू गए। 33

अजयार्ह, एज्रा, मशुल्लम, 34 यहूदा, िबन्यमीन, शमायाह अिन
तुरहीसिहत ियमर्याह पिन गए। 35 केही पूजाहारीहरू अिन जकयार्ह
जोनाथनका छोरा, शमायाहका छोरा, मत्तन्याहका छोरा जकू्करका छोरा
आसापका छोरा। 36 अिन ितनका सहयोगीहरू शमायाह, अज्रेल,
िमलल,ै िगलल,ै माऐ, नतनेल, यहूदा अिन हनानी परमेश्वरका जन
दाऊका वाद्य-यन्त्रहरू सिहत गए। अिन शास्त्री िशक्षक एज्रा ितनीहरूका
अिघ अिघ गए। 37 अिन ितनीहरू फोहरा-मूल-ढोकामा गए। त्यस पिछ
ितनीहरू पखार्लको िंसढी भएर िसध ैदाऊद शहरको िंसढी मािथ गए र
दाऊदको घरबाट नाघेर पानी मुल-ढोका ितर गए।

38 दोस्रो समूहका धन्यवाद ज्ञापन गाउनेदल देब्रेतफर्  गए। म र
मािनसहरूका अन्य आधा अगुवाहरूले ितनीहरूलाई पखार्लको टुप्पो
भएर भट्टी धरहरा 39 पार गरी एप्रैमी मूल ढोका पारी फरािकलो पखार्ल
ितर पुरानो शहरको ढोका मतस्य र मूल-ढोका हननेलको बुजार्, भेंडा-
ढोकासम्म बुजार् भएर भेंडा द्वारसम्म अनुशरण गयौर्। अिन ितनीहरू रक्षक
ढोकामा रोिकए। 40 ती धन्यवाद ज्ञापन गनेर् दइु दल गवयैाहरूले
परमेश्वरको मिन्दरमा आफ्ना ठाउँहरू ग्रहण गर ेयसकारण म अिन मेरा
मािनसहरूका आधा अिधकारीहरू। 41 साथ ैपूजाहारीहरू एल्याकीम,
मासेयाह, िमन्यामीन, मीकायाह, एल्योएन,ै जकयार्ह अिन हनन्याहले
तुरही सिहत हािमले 42 मासेयाह, शमायाह, एलाजार, उज्जी,

यहोहानान, मिल्कयाह, एलाम अिन एजेरले ितनीहरूका ठाउँहरू ग्रहण
गयौर्ं।
गवयैाहरूले गाए अिन ियज्रिहयाह अगुवा िथए। 43 त्यस िदन

ितनीहरूले धेर ैबिलदान अपर्ण गर ेर आनन्द मनाए िकनभने परमेश्वरले
ितनीहरूलाई महान खशुी प्रदान गनर् ु भएको िथयो स्त्री एवं केटा-
केटीहरूले पिन आनन्द मनाए, हामीले यरूशलेममा मनाएको उत्सव
टाढासम्म सुिनयो।

44 त्यस समय मािनसहरूले अगौटे फलहरूको भेटी अिन दशौं
अशंको जम्मा गनेर् कोठाका अिधकारीहरू िनयकु्त गर।े यो कुरा शहरका
जमीनहरूबाट जम्मा गिरयो। व्यवस्थामा भने झैं यी कुराहरू
पूजाहारीहरू अिन लेवीहरूलाई िदइने छन्। िकनभने यहूदाका
मािनसहरूले पूजाहारी र लेवीहरूिसत मिन्दरमा सेवागरकेो िनिम्त
धन्यवादी िथए। 45 दाऊद अिन उनका छोरा सुलेमानको आदेश
अनुसार ितनीहरूले ितनीहरूको परमेश्वरको सेवा अिन शुद्धीकरण गर।े
46 यसरी न ैगायकहरू अिन द्वारपालहरूले गर।े (धेर ैसमय अिघ,
दाऊद अिन आसापको समयमा परमेश्वरलाई धन्यवाद िदने अिन
स्तुितगनेर् गवयैाहरूका अगुवाहरू िथए।)

47 यसथर् यरूबाबेल अिन नहेम्याहका समयमा समस्त इस्राएलले
प्रत्येक िदन चािहए जितको अशं गवयैाहरूका िनिम्त केही अशं छुट्याए
अिन लेवीहरूले केही अशं हारूनका कुलको िनिम्त छुट्याए।

नहनहेेम्याहकोम्याहको अिन्तमअिन्तम आज्ञाआज्ञा

त्यसिदन ितनीहरूले मािनसहरूलाई मोशाको पुस्तक बाट
पिढ िदए अिन ितनीहरूले त्यसमा यो लेिखएका पाए, िक
कुन ैअम्मोनी वा मोआबीहरू परमेश्वरको उपासना गनर्

किहल्य ैजमघटमा पस्नु हँुदनै। 2 िकनभने ितनीहरूले इस्राएलीहरूलाई
रोटी र पानीद्वारा स्वागत जनाएका िथएनन् र ितनीहरूलाई श्राप
िदनलाई ितनीहरूको िवरूद्ध बालामलाई ज्यालामा ल्याएका िथए। तर
परमेश्वरले श्रापलाई वरदानमा पिरणत गिरिदनुभयो। 3 जब ितनीहरूले
व्यवस्था सुने ितनीहरू हरके िवदेशीलाई इस्राएलबाट पृथक गर।े

4 यसको अिघ पूजाहारी एल्याशीबालाई परमेश्वरको मिन्दरका
सेवकहरूको िजम्मामा राखेका िथए। ितनी तोिबयाहका (अम्मोनी)
ववैािहक सम्बन्ध िथयो। अिन ितनीले तोिबयहाको िनिम्त एक िवशाल
कोठाको व्यवस्था गिरिदएका िथए। पिहले ितनीहरूले त्यहाँ अन्नबिल,
धूप, मिन्दरका भाँडा-वत्तर्नहरू अिन अन्नका दशांश, नयाँ दाखरस अिन
तेल जम्मा गनर् प्रयोग गरकेा िथए। त्यो िदन ितनीहरूलाई लेवी, गवयैा,
द्वारपाल अिन पूजाहारीहरूले आदेश िदएका िथए।

6 यी सब ैभएको बेला म यरूशलेममा िथइनँ। िकनिक बाबेलका राजा
आटर्-जारसेजको 32औ ंबषर्मा म राजाकहाँ फकेर् र गएको िथएँ।
आिखरमा मलेै राजाबाट अनुमित मागें। 7 अिन म यरूशलेम फकेर्ं । तब
परमेश्वरको मिन्दरको आँगनमा तोिबयाहको िनिम्त एउटा कोठाको प्रबन्ध
गिरिदएको एल्याशीबाको दषु्कमर् मलेै थाहा पाएँ। 8 म यस िवषयमा
अत्यन्त क्रोिधत भएँ यसथर्, मलेै तोिबयाहका सब ैघरलेु मालसामान
आँगनमा फ्याँिकिदएँ। 9 तब कोठालाई रीितपूवर्क शुद्ध गनेर् मलेै आदेश
गर।े अिन त्यहाँ मलेै धूपसिहत र अन्नबिल परमेश्वरको मिन्दरका भाँडा-
वत्तर्नहरू फकार्एँ।

10 तब लेवीहरूको अशं ितनीलाई िदइएको िथएन, भनी मलेै थाहा
पाएँ। यसथर् लेवीहरू अिन गायकहरू जसले सेवा गरकेा िथए। आफ्ना
खेतितर फकेर् का िथए। 11 मलेै अिधकारीहरूलाई, “परमेश्वरको
मिन्दरको िकन उपेक्षा गिरएकोछ?” भनी हप्काएँ। त्यस पिछ मलेै
ितनीहरूलाई भेला गरें। अिन ितनीहरूलाई फेिर काममा फकार्एँ। 12 तब
समस्त यहूदाले अन्नको दशांश, नयाँ दाखरस अिन तेल भण्डार कक्षमा
ल्याएँ।

13 त्यसपिछ मलेै भण्डार कक्षमा कोषाध्यक्षको रूपमा पूजाहारी
शेलेम्याह, िशक्षक सादोक अिन लेवी पदायहलाई िनयकु्त गरें र हनान
जाकू्करका छोरा, मत्तन्याहका छोरालाई पिन ितनीहरूका सहायकको
रूपमा िनयकु्त गर।े िकनिक ितनीहरू िवश्वास योग्य िथए अिन यो
यसकारण आफ्ना सहायकलाई अशं िदन ितनीहरूको कायर् भयो।
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14 हे मेरो परमेश्वर यसका िनिम्त मलाई याद गिरिदनुहोस्। मलेै
परमेश्वरको मिन्दर अिन यसको सेवाका िनिम्त गरकेा मेरो असल
कमर्लाई नभुिल िदनुहोस्।

15 त्यसबेला मलेै मािनसहरूलाई यहूदामा िवश्राम-िदनमा दाखरस
पेल्ने काम गिररहेको देखें। अिन अन्नका राश ल्याएका अिन त्यसलाई
गधाहरू मािथ लदाएको साथ ैदाखरस, दाख, नेभारा अिन सबै
िकिसमका भारी लदाएको अिन यी सबलैाई िवश्राम-िदनमा यरूशलेममा
ल्याएको देखें। अिन मलेै ितनीहरूलाई भोजन बेच्दा चेतावनी िदएँ।

16 यरूशलेम अथवा यहूदा छेउमा बस्ने सोरका मािनसहरूले बेच्नका
िनिम्त माछा अिन सब ैिकिसमका वस्तुहरू ल्याइरहेका िथए। िवश्राम-
िदनमा यहूदा अिन यरूशलेमका मािनसहरूलाई ती बेिचरहेका िथए। 17

तब मलेै यहूदाका मुख्य मािनसहरूलाई हप्काएँ। अिन मलेै ितनीहरूलाई
भने, “यो के दषु्कमर् ितनीहरू गिररहे छौ िवश्राम-िदनलाई अपिवत्र
तुल्याउँछौ? 18 ितमीहरूका पुखार्हरूले यस ैगरकेो हँुदा हाम्रा परमेश्वरले
हामीमािथ अिन यो शहर मािथ यी सब ैिवपद् ल्याउनु भएको होइन र?
तर ितमीहरूले िवश्रामलाई अपिवत्र तुल्याएर। इस्राएल मािथ अझ
अिधक क्रोध ल्याउँदछैौ?”

19 जब शबाथको अिघ यरूशलेमको द्वारमा अन्धकार हँुद ैिथयो। मलेै
ढोका बन्द गनेर् आदेश िदएँ। िवश्राम निसिद्धए सम्म ती ढोका नखोल्ने
आदेश िदएँ। अिन मलेै ढोकाहरूमा मेरा केही मािनसहरूलाई बसाएँ,
जसद्वारा िवश्राम िदनमा कुन ैपिन भारीहरू शहरमा पस्न नपाओस्।

20 एक वा दइुपल्ट सब ैथिरका व्यापारी अिन िबके्रताहरूले यरूशलेम
बािहर रात िबताए। 21 ितमीहरू पखार्लको अिघ िकन रात िबताउँदछैौ?
“ितमीहरूले फेरी यसो गयौर् भनें म ितमीहरू मािथ बल प्रयोग गनेर् छु।”
भनी ितनीहरूलाई चेतावनी िदएँ। त्यसबेला देिख ितनीहरू िवश्राम-
िदनमा आएनन्।

22 त्यसपिछ मलेै लेवीहरूलाई ितमीहरूले स्वयलंाई शुद्ध गनर् ुपछर्
अिन िवश्राम िदनलाई पिवत्र राख्नको िनिम्त जाऊ र ढोकाहरूको
रक्षागर भनें।
हे मेरा परमेश्वर यसको िनिम्त पिन मलाई सिम्झ िदनुहोस्। अिन

तपाईकंो महान प्रेमले मलाई जोगाउनु होस्।

23 ती िदनहरूमा मलेै अश्दोद, अम्मोन अिन मोआबका स्त्रीहरूलाई
िववाह गनेर् यहूदाका केही मािनसहरूलाई देखें। 24 ितनीहरूका आधा
केटा-केटीहरूले अश्दोद वा अन्य मािनसका भाषा बोल्दथे अिन
ितनीहरूले यहूदाको भाषा कसरी बोल्नु सो जान्दनै िथए। 25 यसकारण
मलेै ितनीहरूिसत बहस गरें अिन मलेै ितनीहरूलाई श्राप िदएँ। मलेै केही
मािनसहरूलाई पीटें अिन ितनीहरूको दाह्री तानी िदएँ। ितनीहरूलाई
परमेश्वरको नाउँमा शपथ खान लगाएँ, “ितनीहरूलाई आदेश िदएँ
ितनीहरूका छोरीहरूलाई िववाह नगर, नता ितनीहरूको छोरीहरूले
ितमीहरू छोरािसत िववाह गरोस्, नता यस्तो िवदेशीहरूले ितमीहरूको
छोरीहरू िसत िववाह गरोस्। 26 ितमीहरूलाई थाहा छ, त्यस्तो िववाह
गररे सुलेमान पापमा फँसे। सब ैराज्यहरूमा सुलेमान जस्तो ठूलो राजा
कोही पिन िथएन। परमेश्वरले सुलेमानलाई माया गनर् ुभयो र परमेश्वरले
उहाँलाई इस्राएल देशको राजा बनाउँनु भयो तर िवदेशी स्त्रीहरूले
उहाँलाई परमेश्वरको िवरूद्ध पाप गनर् लगाए। 27 अिन आज हामीहरू
सुन्दछैौं िक ितमीहरूले त्यस्त ैठूला पापहरू गिररहेका छौं, ितमीहरूले
परमेश्वरमा साँच्चो जीवन जीएका छैनौ। ितमीहरूले िवदेशी स्त्रीहरूलाई
िववाह गरकेा छौ।”

28 यहोयादा एकजाना प्रधान पूजाहारी एल्याशीबका छोरा िथए,
उसको छोरा-छोरीले होरोनी सम्बलतको छोरीलाई िववाह गरकेो िथए।
मलेै उसलाई म बाट टाढ खेिद िदएँ।

29 मेरो िपताले त्यस्तो मािनसहरूलाई सजाए िदनुहुन्छ, जसले
अशुद्ध बनाउँछन्। ितनीहरूले यसलाई प्रधानताको मुख्य सम्झना
रहोस्। ितनीहरूले पूजाहारीहरू र लेवीहरूको आज्ञाका पालन गरनेन्।
30 मलेै पूजाहारीहरू र लेवीहरूलाई िवदेशीहरूबाट छुट्टाएँ अिन
ितनीहरू प्रत्येकलाई िवदेशी कुरा देिख शुद्ध पार ेितनीहरूको आफ्नै
कामहरू अिन उत्तरदाियत्वहरू िदएँ। 31 मलेै आज्ञा गर ेिक
मािनसहरूका काठको उपहारहरू अिन अगटेै फलहरू सही समयामा नै
ल्याओस्।
हे मेरो परमेश्वर, मलेै यी असल कुराहरू गरकेो िनिम्त सम्झना गनर् ु

होस्।
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एस्तरएस्तर

रानीरानी वस्तीलवस्तीलेे राजाकोराजाको हहुुकमकम मािननन्मािननन्

अहासूरसको समयमा यो कुरा घट्यो यी अहासूरस िथए जसले
भारतबषर्देखी इिथयोिपया सम्मका 127 प्रदेशहरू मािथ
शासन गथेर्। 2 ती िदनहरूमा अहासूरस राजाले राजधानी

शूशनबाट शासन गथेर्।
3 आफ्नो शासनकालको तेस्रो बषर्मा, राज्यमा भव्य बडाई अिन

प्रितनीिधहरूलाई ठूलो भोज िदन ऐश्वयर्का प्रदशर्न गदार् ितनले आफ्ना
सब ैअिधकारीहरू अिन सेवकहरू फारसी अिन मादी सेनापितहरू,
कुलीनहरू 4 अिन आफ्ना अिधनका प्रदेशबाट आएर अिधकारीहरूका
िनिम्त 180 िदनसम्म भोजको आयोजन गर।े 5 अिन त्यो उत्सव पुरा
भयो राजाले शूशनमा भेट्न सिकने सब ैधनी एवं गरीब मािनसहरूका
िनिम्त राजमहलसँग ैबारकेो बगौंचामा सातिदनसम्म भोजको आयोजन
गर।े त्यहाँ िमहीन सुती वस्त्रका हातले बुनेका जाली बनावटका वस्त्र। 6

नीला अिन सेता सुतीका पदार्हरूको घेरामा मलमलको डोरी अिन बजैनी
लुगा, चाँदीका खामाहरू सँगमर्मरको ढुङ्गाहरू िथए। तलमािथ बुट्टा
बनाईएका राता सेता मोती अिन मुल्यावान पत्थर लाएको अिन चाँदीका
आराम-आसनहरू रािखएका िथए। 7 दाखरस सुनका कचौराहरूमा
िथए। कचौरा िविभन्न प्रकारका िथए। अिन त्यहाँ धेर ैराजकीय दाखरस
िथयो, िकनभने राजा धेर ैदयालू िथए। 8 पेय वस्तु प्रचुर िथयो प्रत्येक
पाहुनाले जित इच्छा गछर्  त्यित िपउन िदनु भनी राजाले आफ्ना
सेवकहरूलाई आदेश गरकेा िथए।

9 त्यस ैसमयमा रानी वश्तीले स्त्रीहरूका िनिम्त एक भोजको
आयोजना राजा अहासूरस को राजमहलमा गिरन।

10 भोजको सातौं िदनमा जब राजा दाखरसको नशामा चूर िथए उनले
यहूमान, िबज्ता, हबोर्ना, िबग्ता, अबगता, जेतेर अिन ककर् स, सात जना,
नपंुसकहरू जसले राजा अहासूरसको सेवा गथेर् रानी वश्तीलाई राजकीय
मुकुट लगाएर उनको अिघ ल्याउनु भने उनले रानीको सुन्दरता
मािनसहरू अिन अिधकारीहरूलाई देखाउन चाहन्थे िकनभने ितनी
अत्यन्त ैसुन्दरी िथइन्।

12 राजाले नपंुशकहरूलाई आज्ञा गर।े तापिन, रानी वश्तीले आउँन
अस्वीकार गिरन्। यसकारण राजा एक्दम ैक्रोिधत भए। 13 यसकारण
राजाले उनका ज्ञानी मािनसहरूसँग भने, जो िनयमिवचार शिक्तका
िवषयमा एक्दम ैचतुर िथए, राजाले यी कुराहरू साधारण रूपले सोधे।
14 यी सात जना कशर्ना, शेतार, अद्माता, तशीर्श, मेरशे, भसर्ना अिन
ममूकान, ज्ञानी अिधकारीहरू राजाका अत्यन्त ैनिजक िथए यी फारस र
मादीका अिधकारीहरूको राजािसत पहँुच िथयो अिन ितनीहरूले
राज्यमा शासन चलाउँथे। 15 राजाले ितनीहरूलाई भने। “िनयम,
अनुसार रानी वश्तीलाई के गनेर्? िकनभने राजा अहासूरसले नपुसकहरू
माफर् त जे आदेश िदए त्यो रानीले पालन गिरनन्?”

16 अिन ममूकानले राजा अिन अधीकारीहरूको समक्ष भने, “रानी
वश्तीले राजा प्रित मात्र होइन सब ैअिधकारीहरू अिन राजा
अहासूरसका प्रदेशहरूमा बस्ने सब ैमािनसहरू प्रित अनादर गरकेीछन्।
17 िकनिक रानी को अनादर सब ैस्त्रीहरूमा पुगेकोछ, िक ितनीहरूले
पिन खलु्लम-खलु्ला आफ्ना पितहरूलाई ितरस्कार गनर् सक्छन्। हरके
स्त्रीहरूले भन्नेछन्, ‘जब राजा अहासूरसले रानी वश्तीलाई ितनको समक्ष
आउनु भने तर ितनी आइनन्।’”

18 “आज, रानीले के गिरन् फारस र मादी अिधकारीहरूका
पत्नीहरूले सुने अिन ितनीहरूले आफ्ना पितहरूिसत राजाका

अिधकारीहरूले त्यही व्यवहार गर ेितनीहरूमा धेर ैअपमान र क्रोध
हुनेछ।

19 “यिद राजालाई राम्रो लाग्छ भने, उहाँबाट आदेश जारी होस् अिन
यसलाई फारस र मादीहरूको व्यवस्थाको, िनयममा लेिखयोस्। यसको
उलघंन नहोस्। आज्ञापत्रले यो घोषणागनर् ुपछर्  िक वश्ती फेिर पिन राजा
अहासूरसको अिघ आउनुहँुदनै। ितनको रानीको अिधकार पिन अन्य
स्त्रीलाई िदनु पछर् । जो ितनी भन्दा सुन्दर िछन्। 20 राजाले जे हुकुम
िदन्छन् िवशाल राज्यले सुन्नेछ अिन सामािजक स्तरमा ठूला या सानाका
पत्नीहरूले सम्मान गनेर्छन्।”

21 अिन यो सल्लाह राजा अिन अिधकारीहरूको नजरमा असल
ठािनयो। अिन राजाले ममूकानको सल्लाहलाई स्वीकार गर।े 22 अिन
राजाले समस्त प्रदेशहरूलाई ितनीहरूको भाषा र ितनीहरूको बोिल
अनुसार व्यिक्त-व्यिक्तलाई उसको घरको शासक हुनलाई, ितनीहरूलाई
आफ्ना मािनसहरू कै भाषामा जाहेरगररे पत्रहरू पठाए।

एस्तरलाईएस्तरलाई रानीरानी बनाईयोबनाईयो

यी घटनाहरू पिछ राजा अहासूरसको क्रोध शान्त भयो।
ितनले वश्तीलाई सम्झे अिन ितनले के गिरन्, ितनको
सम्बन्धमा राजाले के आदेश िदए त्यो सम्झे। 2 उनका

सेवकहरू जसले उनको सेवा गथेर् भने, “राजाका िनिम्त राम्री केटीहरू
खोज 3 अिन आफ्ना राज्यका सब ैप्रान्तहरूमा राजाले अिधकारीहरू
िनयकु्त गरून्। अिन ितनीहरूले सब ैराम्री तरूणीहरू भेला पारून् र
शूशन िजल्लाको नारी-कक्ष जुन नपंुसक होगई नारी-गृहको रखवाला हो
उसको संरक्षणमा ल्याउन्। उसले ितनीहरूलाई श्रृगांर सेवा िदनेछ। 4

अिन यी जवान स्त्रीहरू मध्ये जसलाई राजाले मनपराउने छन् उनले
वश्ती को स्थानमा शासन गनेर् िछन्।” यो िवचार राजालाई असल लाग्यो
अिन त्यस ैगर।े

5 शूशनको राजधानीमा एक जना यहूदी मािनस िथए। उसको नाउँ
मोदर्कै िथयो। ितनी याइरका छोरा, िशमीका नाित, िबन्यामीनका कीशका
छोरा िथए। ितनी यहूदाका राजा यकोन्याह मध्य देश िनष्कासनहुनेहरू
सिहतका एक जनाका सन्तान िथए। 6 यो बाबेल का राज
नबूकदनेस्सरद्वारा गिरएको देश िनकाला िथयो। 7 मोदर्कैकी एकजना
भितजी िथई जसको नाउँ हदस्सा िथयो। उसको आमा-बाबु मिरसकेका
िथए। मोदर्कैले उसलाई धमर्-पुत्रीको रूपमा ग्रहण गरकेो िथयो।
हदस्सालाई एस्तर पिन भिन्नथ्यो। एस्तरको शारीिरक गठन अिन
अनुहार सुन्दर िथयो।

8 जब राजाको सन्देश अिन उदीर् सुिनयो तब अनेक जवान
स्त्रीहरूलाई राजधानी शूशनमा, हेगेकोमा भेला गिरदँ ैिथयो, एस्तरलाई
पिन राजमहलमा लिगयो अिन अन्तपुरको रखवाला हेगेको िनगरािनमा
रािखयो। 9 अिन हेगेले त्यो केटी एस्तरलाई मन परायो अिन उसले
उसको कृपा प्राप्त गरी। यसकारण उसले एस्तरलाई तत्काल ैश्रृगांर सेवा
तथा राजमहलबाट भोजन र सात जना नोकनीर्हरू व्यवस्था गयोर् तब
उसको नोकनीर्हरू र उसलाई हेगेले सब भन्दा राम्रो नारी-गृहमा सायोर्।
10 एस्तरले आफ्ना मािनसहरू वा आफ्ना पुखार्हरू को बारमेा केही
बोिलनन् िकन भने यस िवषयमा बोल्न मोदर्कैले ितनलाई िनषेध गरकेा
िथए। 11 प्रत्येक िदन मोदर्कै अन्तपुरको आँगनको अगाडी, पछाडी
िहँिडरहन्थे जसमा िक एस्तर को बारमेा ितनलाई के भईरहेछ, त्यो उसले
थाहा पाउन सक्नेछन्।

12 प्रत्येक कन्याहरू राजा अहासूरसको अिघ जाने समय आउँछ,
स्त्रीहरू बाह्र महीना सम्म िसङ्गार पट्टार मा रहनु पथ्योर् स्त्रीहरूले छ
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महीना सुगिन्धत तेल लाउँथे अिन छ महीना अत्तर अन्य सौन्दयर्का
सामग्रीले िसङ्गािरन्थे। 13 त्यसपिछ मात्र जवान स्त्रीहरू राजाकहाँ जान
सक्थे। माँग गिरएका हरके कुरा राजमहलको अन्तपुरबाट उनीहरूलाई
िलन िदइनथ्यो। 14 साँझमा ितनी राजा कहाँ जानु पछर्  अिन िवहान
अकोर् स्त्रीहरूको िनवासस्थान शाश्गजको िजम्मामा नपंुशक राजाका
दासीहरूको रक्षक कहाँ फकेर् र जान्थे। जब सम्म राजाले ितनीलाई
आउनु भनेर नाउँद्वारा बोलाउँदनै िथए। ितनी फेिर पिन राजा कहाँ जानु
पदैर्न िथयो।

15 एस्तर अबीहेलको छोरी िथइन्, ितनी ितनका काका मोदर्कैकी
धमर्पुत्री िथइन्। जब एस्तरको राजा कहाँ जाने पालो आयो। ितनले
राजाका नपंुसक, स्त्रीहरूका अिभभावक हेगेले ितनलाई गुनर् भनेका
सल्लाह बाहेक अरू केही पिन गिरनन् देख्नेहरू सबलेै एस्तरलाई खूब ैमन
पराउँथे। 16 यसथर् राजा अहासूरसको शासनका सातौं बषर् को दशौं
महीना “तेबेत” महीनामा राजमहलमा राजाको सामु एस्तरलाई लिगयो।

17 अिन अन्य सब ैकन्याहरूलाई भन्दा राजाले ितनलाई मन पराए।
यसथर् राजाले राजमुकुट एस्तरको िशरमा लगाइिदए अिन ितनले
वश्तीको स्थानमा एस्तरलाई रानीको रूपमा शासन गनेर् अिधकार िदए।
18 यसथर् राजाले ठूलो भोजको आयोजना गर ेआफ्ना सबै
अिधकारीहरू अिन सेवकहरूको िनिम्त भोज गर।े अिन ितनले सबै
प्रान्तहरूमा त्यस िदनलाई िवदाको िदन घोषण गर ेअिन ितनले एक
राजाले िदन सक्ने उपहारहरू सब ैप्रान्तमा पठाई िदए।

मोदमोदर्र्ककैैलाईलाई ददुषु्टष्ट योजनाकोयोजनाको जानकारीजानकारी

19 कन्या केटीहरूलाई भेला गिरएको यो दोस्रो पटक िथयो। अिन
मोदर्कै राजाको द्वारमा बसेका िथए। 20 एस्तरले अझ पिन आफ्ना
मािनसहरूको अथवा आफ्नो वंशको िवषयमा मोदर्कैले आदेश िदए
अनुसार अरूलाई भनेकी िथइनन्। अिन उसको िनगरानीमा हँुदा जस्तै
ितनले मोदर्कैको आज्ञा पालन गिरन्।

21 त्यसबेला, जब मोदर्कै राजाको मुलढोकामा िथए। िबग्थाना अिन
तेरशे-राजाका दइु मुलढोका सुरक्षाकमीर्हरू असन्तुष्ट भए। अिन
ितनीहरूले राजा अहासूरसलाई मानेर् षड्यन्त्र गर।े 22 अिन मोदर्कैलाई
त्यो षड्यन्त्र थाहा भयो, अिन उसले त्यो कुरा रानी एस्तरलाई भने।
अिन एस्तरले त्यो कुरा राजालाई भिनन्, मोदर्कैलाई, सूचना िदएकोमा
धन्यवाद िदँदै 23 त्यो कुराको छानबीन गिरयो, त्यो सत्य पाइयो र ती
दबुलैाई रूखमा झुण्ड्याइयो। अिन यो घट्ना राजको इितहासमा
लेिखयो।

यहयहूूदीहरूलाईदीहरूलाई नाशनाश गनगनेर्ेर् हामानकोहामानको योजनायोजना

यी घटनाहरू पिछ राजा अहासूरसले अगामी हम्मदाताको
छोरा हामानलाई पदोन्नित प्रदान गर।े ितनले उसलाई उसको
समयमा भएका सब ैअिधकारीहरूको िजम्मामा रािखिदए। 2

अिन राजाको द्वारमा भएका समस्त सेवकहरूले झुकेर हामानलाई श्रद्धा
देखाऊँथे, िकनभने ितनीहरूलाई त्यसो गनर् ु भनी राजाले आदेश िदएका
िथए तर मोदर्कैले झुकेर श्रद्धा गरनेन्। 3 अिन राजाको द्वारमा भएका
सेवकहरूले मोदर्कैलाई भने, “िकन ितमी राजाको आदेश भङ्ग गछौर्?”

4 जब ितनीहरूले िदन ैिपच्छे ितनलाई भने तर ितनले ितनीहरूलाई
उत्तर िदएनन्। तब ितनीहरूले मोदर्कैको िचयो गनर् हामानलाई भने
िकनभने उसले हाम्राकुरा मान्छन् मान्दनै मोदर्कैलाई ितनी एक यहूदी हो
भनेर ितनीहरूलाई भनेका िथए। 5 अिन हामानलाई मोदर्कैले झुकेर
श्रद्धा नगरकेो देखे यसथर् हामान क्रोधले भिरए। 6 जब उसले मोदर्कैको
राष्ट्रयता चाल पायो उसले मोदर्कैलाई मात्र मानर् संतुष्ट िथएन। हामानले
अहासूरसका समस्त यहूदीहरूलाई नष्ट गनर् चाहन्थ्यो िकनभने ितनीहरू
मोदेर्कैको मािनसहरू िथए।

7 राजा अहासूरसको शासनकालको बाह्रौ बषर्को पिहलो मिहनामा
हामान को क्षमता ितनीहरूले “पुर” अथार्त िचट्ठा गर।े यहूदीहरूको
िवनाशको िनिम्त िनिश्चत िदन अिन मिहना तोक्नका िनिम्त चयन
गिरएको बाह्रौ महीना, अदारको मिहना िथयो। 8 अिन हामानले
राजालाई भने, “तपाईकंो राज्यको प्रत्येक प्रान्तमा मािनसहरू माझ एक
थिरका मािनसहरू छिरएका अिन छुट्टीएका छन्। अिन ितनीहरूको

दस्तुर सब ैमािनसहरूको दस्तुर भन्दा िभन्नैछ। ितनीहरू राजाको
िनयमहरू मान्दनैन्, राजालाई त्यो कुरा अशयै भयो।

9 “यिद यसले राजालाई प्रसन्न पाछर्  भने आदेश लेिखयोस् िक
ितनीहरूलाई नष्ट गिरयोस्। अिन म 10,000 चाँदीका टुक्राहरू राजाको
भण्डारमा सहयोग िदनेछु जुन रकम ती आज्ञा पालन गनेर्हरूलाई इनाम
िदनु।”

10 यसथर् राजाले आफ्नो हातबाट मुद्रीको राजमोहर औठंी िनकाले
अिन ितनले त्यो हामान, अगागी हम्मदाताका छोरा, यहूदीहरूका
शत्रुलाई िदए। 11 अिन राजाले हामानलाई भने, “ितमीलाई जे इच्छा
लाग्छ त्यिहगर तर चाँदी चािह आफूसँग राख।”

12 यसथर् राजाका लेखापालहरू लाई पिहलो महीनाको तेह्रौ िदनमा
बोलाए अिन प्रत्येक प्रदेशका राज्यपालहरूलाई, र प्रत्येक प्रदेशका
अिधकारीहरूलाई िलिप अिन भाषा अनुसार हामानले आदेश गरे
मुतािबक लेिखयो। त्यसलाई राजाको नामावालीमा लेिखयो अिन
त्यसलाई राजाकै राजमोहर लगाइएको िथयो।

13 अिन राजाका दतुहरूद्वारा सब ैआदेशहरू राज्य प्रदेशहरूमा
पठाइयो िक सब ैयहूदीहरू जवान अिन वृद्ध, केटाकेटी अिन स्त्रीहरूलाई
बाह्रौ महीना, अदारको महीनाको तेह्रौ िदनमा आज्ञा गिरयोस् अिन एकै
िदनमा मािरयोस् र नाम िनशान मेट्टाइयोस्। अिन ितनीहरूका सर-
सामानहरूलाई यदु्धमा नास गिरयोस्।

14 आदेशको एक-एकप्रित व्यवस्थाको रूपमा प्रत्येक प्रदेशमा
पठाइयोस् सब ैमािनसहरूलाई भिनयोस् जसद्वारा त्यसिदन ितनीहरू
तयार रहनेछन्। 15 समाचार वाहकहरू राजाको आदेश िलएर हत्तािरएर
गए। आदेश शूशनको िजल्ल महलमा घोषणा गिरएको िथयो। राजा र
हामान मद िपउन बसे तर शूशन शहरमा हलचल भयो।

मोदमोदर्र्ककैैललेे एस्तरलाईएस्तरलाई सहायतासहायता गनगनर्र् राजीराजी भएभए

मोदर्कैले त्यहाँ भएका सब ैघटनाहरू थाहा पाए। यसथर्
मोदर्कैले आफ्ना वस्त्रहरू च्याते अिन भाङ्गारा लगाएर आफैं
मािथ खरानी छिर्कए। त्यस पिछ ितनी शहरको बीचमा गए

अिन कष्टमा जोडले रोए। 2 तब ितनी राजा द्वाराको अिघ गए तर उनी
िभत्र गएनन् िकनभने भाङ्गारा लगाएर कोही पिन राजाको द्वारािभत्र जानु
हँुदनै िथयो। 3 अिन हरके प्रान्तमा जब राजाको आदेश पुग्यो, त्यहाँका
यहूदीहरू बीचमा अफसोस, रूबावासी र िवलाप भयो। ितनीहरू
धेरजैनाले शोक वस्त्र लगाए अिन िशरमािथ खरानी छिर्कए।

4 दासीहरू अिन नपंुशक जसले एस्तरको सेवा गथेर् ितनी कहाँ गए
अिन मोदर्कैलाई के भिहरहेछ ितनलाई भने तब रानी व्याकुल भइन्।
अिन ितनले मोदर्कैलाई वस्त्रहरू पठाइन् उनले बोराको वस्त्र हटाउन
चािहन। तर ितनले वस्त्रहरू स्वीकार गरनेन्। 5 तब एस्तरलले राज-
नपंुसक हताकलाई बोलाइन्, जसलाई राजाले ितनको सेवामा िनयकु्त
गरकेा िथए, अिन एस्तरले उसलाई मोदर्कै कहाँ के हँुदछै भिन बुझ्नेको
िनिम्त पठाईन्। 6 अिन हताक मोदर्कै कहाँ गए शहर चोकमा जो राजाको
द्वारअिघ िथयो। 7 मोदर्कैले घटेका सब ैघटनाहरू उसलाई भने अिन
ितनको को बारमेा जो यहूदाहरूको संसकार को िनिम्त राज-कोषबाट
िदइने छ भिन हामानलेभनेको कुरापिन भने। 8 शूशनमा ितनीहरूको
संस्कार गनर् ु भिन जाहेर गरकेो व्यवस्था लेिखएको एक प्रितिलिप
एस्तरलाई देखाइिदनु अिन राजा कहाँ जानु र राजाको कृपा प्राप्त गनर् ू
अिन आफ्ना मािनसहरूका िनिम्त ितनी िसत िनवेदन गनर् ुभिन िनदेर्शन
िदए।

9 यसथर् हताक गए अिन मोदर्कैले भनेका कुरा उसले एस्तरलाई
सुनाए।

10 तब एस्तर ले हताकलाई ितमीले मोदर्कैलाई यसो भन्नु भनी िनदेर्श
गिरन्, 11 “राजाका सब ैसेवकहरू र राज-प्रान्तका मािनसहरूले यो
जानुन िक कुन ैपिन पुरूष वा स्त्री राजाले नबोलाई राजाको आँगनमा
िभत्र जान्छ त्यसको एउटै िनयम छ ‘मृत्य’ु। अनुमित िलएर प्रवेश गनेर् मात्र
बाँच्छ जसलाई राजाले आफ्ना सुनौला राज दण्ड फैलाउँछन्। अिन
मलाई गएको तीस िदन देिख राजा कहाँ जानलाई बोलाइएको छैन।”

12 जब ितनीहरूले मोदर्कैलाई एस्तरले भनेका कुरा सुनाए। तब
मोदर्कैले यो जवाफ एस्तरलाई पठाए, “ितमी स्वयलें यो राजाको
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दरवारमा बस्छु भनेर नसोच, सब ैयहूदीहरू मध्ये ितमी उम्कने छ्यौ
भनेर नसोच। 14 तर यिद यसवेलामा ितमी चुपलागेर बस्यौ भने
यहूदीहरूले कहीं न कहीं बाट छुटकारा पाउनेछन्। तर ितमी र ितम्रा
िपताका घर नष्ट हुनेछन्। अिन कसले जान्दछ शायद यस्तो समयमा
ितमीलाई राज्यको उच्च पद िदइएको छ?”

15 तब एस्तरले मोदर्कैलाई भनी पठाइन् “जाऊ, शूशनमा भेिट्टएजित
सब ैयहूदीहरू भेला गर अिन मेरो िनिम्त उपवास बस। ितमीहरूले तीन
िदन तीन रात सम्म कुन ैकुरा खानु वा िपउनु हँुदनै। अिन म र मेरा
सेिवकाहरूले पिन यसरी न ैउपवास बस्नेछौं। तब यो िनयमको िवरूद्धमा
भए म राजा भएकहाँ जानेछु। मलाई माछर्न् भनें मनेर्छु।”

17 यसथर् मोदर्कै आफ्नो बाटो लागे अिन एस्तरले ितनलाई िनदेर्श
िदएका सब ैकुरा गर।े

राजासराजासँँगग एस्तरकोएस्तरको ककुुरारा-कानीकानी

अिन तेस्रो िदनमा एस्तर आफैं  राजकीय वस्त्र पिहिरन् र गएर
राजमहलको अिघ आगनँमा उिभईन्। राजा िंसहासनमािथ
प्रवेशद्वार ितर फकेर् र बसेका िथए। 2 जब राजाले रानी

एस्तरलाई आँगनमा उिभरहेकी देखे राजा उनलाई देखेर खशुी भए।
यसकारण राजाले आफ्नो हातमा भएको सुनौलो राजदण्ड ितनी तफर्
फैलाए अिन एस्तर निजक आइन् अिन ितनले राजदण्डको टुप्पो छोइन्।

3 तब राजाले ितनलाई भने, “रानी एस्तर, ितमी कस्तो छौ? ितमी के
इच्छा गछौर् भन यिद ितमीले आधा राज्यसम्म मागेपिन म ितमीलाई
िदनेछु।”

4 अिन एस्तरले भिनन्, “यिद तपाईलंाई असल लाग्छ भने मलेै
तपाईकंो िनिम्त तयार गरकेो भोजमा आउनु होस् अिन हामानलाई पिन
ल्याउनु होस्।”

5 राजाले आदेश िदए, “हामानलाई िछटो बोलाऊ जसमा िक एस्तरले
भनेको कुरा हामीहरूले गनर् सकौ।”
अिन राजा र हामान एस्तरले आयोजन गरकेो भोजमा गए। 6 राजाले

दाखरस िपउँद ैगदार् एस्तरलाई भने। “ितमीले के माग्ने इच्छा गछौर्? जो
केही ितमीले माग्छेऊ त्यो िदइने छ। अिन ितमी जे पिन माग्न चाहान्छ्यौ
यिद यो आधा राज्य न ैहो भने पिन यो ितमीलाई िदइने छ।”

7 अिन एस्तरले उत्तर िदइन्, “मेरो िनवेदन अिन मलेै खोजेको कुरा
यस्तोछ। 8 यिद राजाले मलाई मन पराउनु हुन्छ भने यिद राजाले
भोिलको मेरो िनवेदनलाई इज्जत गनर् चाहनु हुन्छ र मेरो िवन्ती असल
लाग्छ भने राजा अिन हामान मलेै िदने भोजमा आइिदनु होस् अिन भोिल
राजाले भन्नु भएको प्रश्नको उत्तर िदनेछु।”

हामानहामान मोदमोदर्र्ककैैससँँगग िरसाएिरसाए

9 त्यस िदन हामान खशुी अिन सन्तुष्ट भएर गए। तर जब हामानले
मोदर्कैलाई राजाको द्वारमा देखे अिन मोदेर्कै इज्जत गनर् हामानको अिघ
िनउरीएनन् तब हामान मोदर्कै प्रित साह्रै क्रोिधत भए। 10 तर हामानले
स्वयलंाई रोके अिन आफ्नो घरतफर्  लागे। ितनले आफ्ना साथीहरू अिन
पत्नी जेरशेलाई बोलाए। 11 हामानले उसका धेर ैछोरा-छोरीहरूसँग
राजाले ितनलाई सम्मन गरकेो बताए राजाले ितनलाई राजाका समस्त
अिधकारीहरू अिन सेवकहरू मािथल्लो ओहोदामा राखेको धाक लगाए।
12 हामानले भने, “रानी एस्तरले राजाको िनिम्त िदएको भोजमा मलाई
बाहेक अरू कसलैाई पिन िनम्तो गिरनन्। अिन भोिल पिन मलाई
राजािसत ितनीकहाँ जान बोलाएको छ। 13 तर यी सब ैमेरो िनिम्त ठूलो
कुरा होईनन्। हरके समय त्यो यहूदी मोदर्कैलाई राजाको द्वारमा बसेके
देख्छु।”

14 तब ितनकी पत्नी अिन ितनका सब ैिमत्रहरूले ितनलाई भने एउटा
75 फीट अग्लो फाँसी बनाऊ। अिन राजालाई िवहान भन, “मोदर्कैलाई
त्यसमा झुण्डयाउनु होस्। त्यसपिछ खशुीिसत राजासँग भोजमा
जानुहोस्।”
त्यो िवचार हामानलाई उत्तम लाग्यो अिन ितनले फाँसी बनाए।

मोदमोदर्र्ककैैकोको इज्जतइज्जत

त्यो रात राजालाई िनन्द्रै लागेन। ितनले आफ्ना सेवकहरूलाई
दफतरको लेख पुस्तक आफू कहाँ ल्याउनु भने अिन त्यो
राजालाई पढेर सुनाइयो। जब िबग्ताना अिन तेरशे। 2

मूलद्वारका रखवालाहरू मध्ये दइुजना राज अिधकारीहरूले राजा
अहासूरसको िवरूद्ध कसरी षड्यन्त्र गर ेत्यसबार ेमोदर्कैले गरकेो सबै
कुराको िववरणमा राजाले सुने।

3 तब राजाले भने, “यसका िनिम्त मोदर्कैलाई हामीले के सम्मान
अिन प्रशसंा िदयौं?”
अिन जवान मािनसहरू जो राजाका सेवामा िथए ितनीहरूले भने,

“हामीले ितनका िनिम्त केिह गरनेौं। अिन राजाले भने त्यहाँ आँगनमा को
छ?”

4 अिन हामान राज महलको बािहरी आगनँ मा आउँद ैिथए, आफूले
बनाएको फाँसीमा मोदर्कैलाई झुण्ड्याउनु भनी राजालाई भन्नका िनिम्त।
5 त्यो जवान, राजाको सेवकले भने, “हामान आँगनमा उिभरहेकोछ।”
अिन राजाले भने, “उसलाई यहाँ आउन देऊ।”
6 हामान आए। अिन राजाले ितनलाई भने, “राजाले सम्मान गनर्

चाहने व्यिक्तलाई के गनर् ुपछर्?”
अिन हामानले सोचे, “राजाले कसलाई म भन्दा अिधक सम्मान गनर्

चाहन्छन्?”
7 त्यसथर् हामानले राजालाई भने, “राजाले जसलाई सम्मान गनर्

चाहनु हुन्छ, त्यस मािनसका िनिम्त यसो गनर् ुहोस्। 8 त्यस मािनस को
िनिम्त राजा स्वयलें लाउनु भएको राज-वस्त्र अिन एउटा घोडा जस
मािथ राजा चढ्नु भएको छ। ितनलाई िदनु होस्। 9 अिन उसको िशरमा
एक राज-मुकुट रािखिदनुहोस्। राज-वस्त्रर र घोडालाई राजाका एक
कुलीन अिधकारीको िनगरानीमा रािखयोस्। राजाले एक कुलीन
अिधकारीको िनगरारीमा रािखयोस्। राजाले जसलाई सम्मान गनर् चाहनु
हुन्छ त्यस मािनसलाई ितनीहरूद्वारा वस्त्र पिहराउन िदनुहोस् अिन
ितनीहरूद्वारा ितनलाई घोडामा चढाएर शहरको चौरमा परडे गराइयोस्।
अिन ितनीहरूको अिघ ितनलाई ‘त्यस मािनसलाई यस ैगिरने छ,
जसलाई राजाले सम्मान गनर् चाहनु हुनेछ’ भिन कराउन्।”

10 तब राजाले हामानलाई भने, “चाँडो, ितमीले अिहले भने झ ैवस्त्र
अिन घोडा लेऊ राजाको द्वारमा बस्ने यहूदी मोदर्कैको िनिम्त ती
कुराहरू गिरदेऊ। ितमीले भनेका कुन ैपिन कुरा गनर् नचुक।”

11 यसथर् हामानले वस्त्र अिन घोडा तयार पार ेितनले मोदर्कैलाई वस्त्र
पिहराई िदए र ितनलाई शहरका चोक अिन सडकमा परीक्रमा गराए
मोदर्कैको अिघ-अिघ कराए, “त्यस मािनसलाई यस ैगिरनेछ जसलाई
राजाले सम्मान गनर् चाहनु हुन्छ।”

12 त्यस पिछ मोदर्कै राजाको द्वारमा फिर्कए तर हामान आफ्नो घर
तफर्  कुदे अिन लाजले आफ्नो िशर लुकाए। 13 तब हामानले आफ्नी
पत्नी जेरशेलाई अिन आफ्ना साथीहरूलाई त्यहाँ भएको हरके कुराको
िववरण सुनाए। अिन उसका ज्ञानी साथीहरू र उसकी पत्नी जेरशेले
उसलाई भने, “ितम्रो पतन जन्म-जात यहूदी मोदेर्कै समक्ष शुरू भयो
त्यसकारण ितमी उसको िवरूद्ध खडा हुन सक्दनैौ साँचनै ैितमी उसको
अिघ पतन हुनेछौ अिन नष्ट हुनेछौ।”

14 ितनीहरू ितनीसँग कुरा गिररहेको बेला राजाका मािनसहरू
आइपुगे। ितनीहरूले हामानलाई एस्तरले प्रदान गरकेो भोजमा लगे।

हामानलाईहामानलाई झुण्ड्याइयोझुण्ड्याइयो

यसकारण राजा र हामान रानी एस्तर को भोजमा गए। 2 दोस्रो
िदनमा जब राजाले दाखरस िपउँद ैिथए उनले एस्तरलाई भने,
“ितमी जे पिन िनवेदन गछौर्, रानी एस्तर गर, त्यो ितमीलाई

प्रदान गिरनेछ। ितमी जे चाहन्छौ, आधा राज्य पिन ितम्रो लािग िदइन्छ,
भन ितम्रो िवन्ती के छ?”

3 अिन रानी एस्तरले जवाफ िदइन्, “यिद तपाईलें मलाई मन पराउनु
हुन्छ भने, मलाई मेरो जीवन िदनुहोस् यो मेरो िनवेदन हो। 4 िकनभने म
र मेरा मािनसहरू िवनाश हुन मािरन र ध्वंश गिरन बेिचएका छौं। यिद
हामी कमरा स्वरूप मात्र बेिचएको भए म शान्त हुने िथएँ। म यस्तो
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तुच्छतामा राजालाई झन्झट िदने िथईनं होला। म चुपचाप भए पिन
हुनेिथयो िकनभने यस्तो अथर् दासत्व सच्चाईले राजालाई दःुखीत
नबनाएको भए पिन हुने िथयो।”

5 अिन राजा अहासूरसले झकेर् र रानी एस्तरलाई भने, “यो को हो
अिन त्यो कहाँ बस्छ जसले यस्तो कुरा गनेर् भिन सोच्न सक्छ?”

6 अिन एस्तरले भिनन्, “त्यो अिभमािन मान्छे, हाम्रो शत्रु, यो दषु्ट
हामान हो।”
हामान, राजा अिन रानी समक्ष भयिभत भए। 7 अिन राजा क्रोधले

उठे ितनी दाखरस छाडेर भोजबाट राजमहलको वाटीकामा गए। अिन
हामान रानीसँग आफ्नो प्राणको िभक्षा माग्न उिभए, िकनभने ितनले सोचे
राजाको दण्ड ठूलो हुनेछ। 8 तब राजा बगैंचाबाट भोजन कोठामा फिर्कदै
िथए अिन ितनले हामानलाई एस्तर रानी पिल्टरहेको सोफामा
लिडरहेका देखे। राजाले िरसाएर भने, “म घरमा भएकै बेलामा तैंले
रानीलाई आक्रमण गिररहेछस्।”
जब ती वचनहरू राजाको मुखबाट िनिस्कए राजाका नोकरहरूले

हामानलाई बन्दी बनाए। 9 तब हबोर्ना, राजाको समक्ष सेवा गनेर् एक
जना नपंुसकले भने, “राजालाई सावधान गराउनेमािनस मोदर्कैको िनिम्त
हामानले बनाएको 75 फीट अग्लो फाँसी हामानको छत्मा खडा छ।”
राजाले भने, “त्यसलाई त्यो फाँसीमा भुण्डयाऊ।”
10 यसरी ितनीहरूले हामानलाई त्यही फाँसीमा झुण्डयाए जो ितनले

मोदर्कैको िनिम्त बनाएका िथए। अिन राजाको क्रोध शान्त भयो।

यहयहूूदीदी जातीलाईजातीलाई सहायतासहायता गनगनेर्ेर् राजाकोराजाको आदआदेेशश

त्यस समयमा राजा अहासूरसले रानी एस्तरलाई यहूदीहरूको
शत्रु हामानको घर प्रदान गर।े अिन मोदर्कै राजाको समक्ष गए
िकनभने एस्तरले राजालाई मोदर्कैिसत उसको के सम्बन्ध

िथयो बताएकी िथई। (सम्बन्धको अथर् मोदर्कैले एस्तरलाई धमर् पुत्री
रूपमा स्वीकार गरकेो िथयो।) 2 तब राजाले औठंी फुकालेर जो ितनले
हामानकोबाट िफतार् िलएका िथए। अिन ितनले त्यो मोदर्कैलाई िदए। तब
एस्तरले मोदर्कैलाई हामानको घरको िजम्मा िदइन्।

3 अिन एस्तरले राजाको पाउमा झुकेर रँूद ैभिनन् अगागी हामानको
कुआदेश हटाइिदन राजासँग अनुरोध गिरन् हामानले जो षड्यन्त्र
यहूदीहरूको िवरूद्ध रचेका िथए।

4 अिन राजाले आफ्नो राजदण्ड एस्तर तफर्  फैलाए यसथर् एस्तर
राजाको समक्ष उिभइन्। 5 र ितनले भिनन्, “यिद राजालाई असल
लाग्छ र मलाई मन पराउनु हुन्छ भने मेरो िवन्तीलाई स्वीकार गिरिदनु
हुन्छ अगागी हम्मादाताको छोरा हामानद्वारा लेिखएका ती षड्यन्त्रका
पत्रहरू पल्टाउनका िनिम्त एक आदेश लेिखयोस् ती पत्रहरू जो
हामानले राजाका समस्त प्रदेशहरूमा भएका यहूदीहरूको अिस्तत्व
मेटाउनको िनिम्त लेखेका िथए। 6 िकनभने यिद मलेै मेरा मािनसहरूले
भोग्नु पनेर् त्यो यातना देख्नु पयोर् भने म कसरी सहन सक्छु! अिन यिद
मलेै मेरा कुलको िवनाश देख्नु पयोर् भने कसरी सहनु?”

7 अिन राजा अहासूरसले रानी एस्तर र यहूदी मोदर्कैलाई भने, “मलेै
हामानको घर एस्तरलाई िदएको छु। अिन ितनीहरूले हामानलाई
फाँसीमा झुण्डयाएकाछन्। हामानले यहूदीहरूलाई मानेर् प्रयास गरकेा
िथए। 8 अब राजाको अिधकारद्वारा यहूदीहरूको सम्बन्धमा
ितमीहरूलाई जे असललाग्छ, ितमीहरू त्यो लेख। त्यसपिछ त्यसलाई
राजाको औठी द्वारा लाल मोहर लगाई बन्द गर। अिन राजाको नाउँमा
लेखेर राजाको औिंठद्वारा मोहर बन्द गिरएको आदेशलाई उल्टाउन
सिकदनै।”

9 यसथर् त्यित बेला तेस्रो मिहमाको तेइसौं िदन, िसवानी मिहनामा
राजिकय लेखापालहरूलाई बोलाए अिन मोदर्कैले भारतबषर् देिख
कुरादेश सम्मका 127 प्रान्तका शासक, राज्यपाल तथा
न्यायपालहरूलाई िदइएको नयाँ आदेशहरू ितनीहरूको प्रत्येक जाितको
िलिप, भाषा अिन यहूदीहरूको आफ्नो भाषा र िलिपमा लेखाईयो। 10

अिन मोदर्कैले राजाको नाउँमा आदेश लेखे र त्यसलाई राजाबाट लाल
मोहर लगाई बन्द गर ेअिन घोडामा चढाएर पत्रहरू पठाइिदए ियनीहरू
राजिकय घोडाहरू िथए।

11 राजाले हरके शहरमा भएका यहूदीहरूका िनिम्त जे अनुमित िदए
मोदर्कैले त्यही लेखे।
यहूदीहरूको साथ भेला हुने अिन आफ्नो जीवनको रक्षा गनेर्। जसले

ितनीहरूलाई, ितनीहरूका केटा-केटीहरू अिन ितनीहरूका पित्नहरू
लाई आक्रमण गनेर् कुन ैपिन मािनस वा प्रदेशका कुन ैपिन सिैनकलाई
नष्टगनेर्, अिन नाम िनशान मेटाइिदने अनुमित िदए राजाले ितनीहरूका
शत्रुका सामान लुट्ने ितनीहरूलाई अनुमित िदए।

12 राजा अहासूरसका समस्त प्रदेशमा बाह्रौ िदन महीनाको, अदारको
महीनाको तेह्रौ यो लागु गिरनु पनेर् िथयो। 13 हरके प्रदेशलाई आदेशको
एक-एक प्रित िनयमको प्रितिलपी िदनु पनेर् िथयो। मािनसहरूलाई घोषणा
गनर् ु पथ्योर्। 14 यसथर्, त्यसिदन यहूदीहरू आफ्ना शत्रुहरू मािथ बद्ला
िलनलाई तयार रहनु पथ्योर्। राज-अश्व सवारहरू राजाको आदेश
अनुसार सब ैतयार िथए। व्यवस्था पिन शूशनको प्रासाद िजल्लामा
प्रकािशत गिरयो।

15 मोदर्कैले नीलो अिन सेतो वस्त्रले बनाएको राजवस्त्र, पिहररे, एक
िवशाल सुनौला मुकुट र सेतो सूतीवस्त्र अिन बजैिन वस्त्र पिहररे मोदर्कै
राजाको उपिस्थबाट गए। अिन शूशन शहरका मािनस कराए र खशुी
मनाए। 16 यहूदीहरूले त्यहाँ हषर् आनन्द र अित न ैखशुी मनाएका िथए।

17 अिन हरके प्रदेशमा, हरके शहरमा, अिन हरके स्थानमा जहाँ
राजाका आदेश अिन व्यवस्था सुिनए यहूदीहरूका िनिम्त आनन्द मनाए
अिन एक भोजको आयोजना गरी िवदा गर।े अिन त्यो भूिमका हरके
मािनसहरू यहूदी हुनथाले िकनभने यहूदीहरूको डर ितनीहरूमािथ
परकेो िथयो।

यहयहूूदीहरूकोदीहरूको िबजयिबजय

बाह्रौ महीना (अथार्त आदरको महीना) को तेह्रौ िदनमा राजाको
आदेश कायार्िन्वन् गनेर् िदन आइपुग्यो त्यसिदन ितनीहरूमािथ
यहूदीका शत्रुहरूले प्रभुत्व हािसल गनेर् िदनिथयो, त्यसलाई

उल्टाइयो जब यहूदीहरूले आफूलाई िवरोध गनेर्हरू मािथ प्रभुत्व
हाँिसल गर।े 2 राजा अहासूरसको सव ैप्रान्तहरूलाई प्रहार गनर् आफ्ना
शहरहरूमा भेला भए। अिन ितनीहरूलाई चोट पुयार्उनेहरूको िवरूद्ध
यदु्ध गनर् भेला भए। कसलेै ितनीहरूलाई बाधा िदएनन् िकनभने ितनीहरू
िसत भयिभत िथए। 3 अिन प्रान्तहरूका समस्त अिधकारीहरू,
हािकमहरू र राज्यपालहरू अिन ती सब ैजसले राजाको िनिम्त काम
गथेर्। यहूदीहरूलाई सहयोग गरकेा िथए। 4 ितनीहरू मोदर्कैिसत
डराएका िथए। िकनभने मोदर्कै राजा महलमा एक मुख्य व्यिक्त िथए,
अिन समस्त प्रान्तमा ितनको प्रभाव अनुभव गिरएको िथयो िकनभने
मोदर्कैका धेर ैभन्दा धेर ैशिक्तशाली मािनसहरू िथए।

5 तब यहूदीहरूले ितनीहरूका शत्रुलाई माररे नष्ट गिरिदए, ितनलाई
ितनीहरूको तरवारहरूले नष्ट गर।े अिन ितनीहरूको िवरोध गनेर्हरूिसत
ितनीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर।े 6 अिन शूशनको प्रासाद
िजल्लामा यहूदीहरूले 500 मािनसहरूलाई मार।े 7 ितनीहरूले
पशर्न्दाता, दल्पोन, अस्पाता, 8 पोराता अदल्या, अरीदाता, 9 पमर्श्ता,
अरीश,ै अरीद ैअिन बजैाता। 10 हम्मदाताका छोरा, यहूदीहरूका शत्रु
हामानका दशजना छोराहरूलाई पिन मार।े तर ितनीहरूले कुन ैसर-
सामान लुटेनन्।

11 त्यस समयमा शूशनको प्रासाद िजल्लामा मारीएका मािनसहरूको
संख्या राजालाई बताइयो। 12 अिन राजाले रानी एस्तरलाई भने,
“शूशनको प्रासाद िजल्लामा यहूदीहरूले दशजना हामानको छोराहरू
लगाएत 500 जना मािनसहरूलाई मार।े राजाका अन्य प्रान्तहरूमा
ितनीहरूले के गर ेितमी सुन्न चाहन्छौ? जे सुकै ितमी माग्छौ त्यो िदइने
छ। अिन ितमीले अरून ैकुराहरू चाहे पिन त्यो पूरा गिरनेछ।”

13 अिन एस्तरले भिनन्, “यिद राजालाई असल लाग्छ भने
शूशनमाबस्ने यहूदीहरूलाई आज ितनीहरूले जे गर ेभोली फेरी त्यस ैगनेर्
अनुमित िदनुहोस् अिन हामानका दशजना छोराहरूलाई फाँसीमा
झुण्डयाइयोस्।”

14 फेिर एस्तरले भने अनुसार-राजाले त्यस ैगनेर् आदेश िदनु भयो,
अिन शूशनमा िवधान घोषणा गिरयो। ितनीहरूले हामानका दशजना
छोराहरूलाई झुण्डयाइिदए। 15 अिन शूशनमा भएका यहूदीहरू फेरी
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भेला भए आदात महीनाको चौधौं िदनमा शूशनमा ितनीहरूले 300 जना
मािनसहरूलाई मार।े तर ितनीहरूले कुन ैलुट-पाट गरनेन्।

16 अिन बाँकी अन्य यहूदीहरू, जो राजाका प्रदेशहरूमा बस्थे,
आफ्नो िजवनको सुरक्षा गनर्, शत्रुहरूबाट िवश्राम पाउन, आफ्ना
िवरोधीहरू जम्मा 75,000 लाई मानर्का िनिम्त एकित्रत भएका िथए।
तर ितनीहरूले केही लुट-पाट गरनेन्। 17 यो घटना प्रदेशहरूमा अदार
महीना को तेह्रौ िदनमा घट्यो अिन चौधौं िदनमा ितनीहरूले िवश्राम
िलए। अिन ितनीहरूले त्यस िदन भोज अिन समारोहको िदन तुल्याए।

पूरीमकोपूरीमको उत्सवउत्सव

18 तर यहूदीहरू जो शूशनमा िथए ितनीहरू मिहनाको तेरौं अिन
चौधौं िदनमा स्वयलंाई रक्षा गनर् एकत्रीत भएका िथए। त्यसपिछ
ितनीहरूले पन्धौं िदनमा िवश्राम गर ेत्यसलाई भोज अिन उत्सवको िदन
तुल्याए।

19 यसले गदार् बस्तीितर शहरहरूमा बस्ने यहूदीहरूले अदार
मिहनाको चौधौं िदनलाई समारोह अिन भोजको हिर्षत िदन तुल्याए अिन
हरकेले उपहारहरूको आदान-प्रदान गर।े

20 अिन मोदर्कैले यी घटनाहरूको िवषयमा लेखे अिन ितनले राजा
अहासूरसका सब ैप्रदेशहरू निजक वा टाढा बस्ने सब ैयहूदीहरूलाई पत्र
पठाए। 21 ितनले ितनीहरूका िनिम्त अदार मिहनाको चौधौं अिन पन्ध्रौं
िदनलाई बषैर् िपच्छे िवदाको रूपमा पालन गनेर् प्रदशर्-रखेा स्थायी गनर् ु
भनी पत्रमा लेखे। 22 यी िवदाहरूलाई त्यो िदन िवदाको रूपमा अलग
गिरयो जब यहूदीहरूले आफ्ना शत्रुहरूबाट िवश्रामपाए, त्यो महीना
ितनीहरूको शोकबाट खशुीको समारोहमा पिरवत्तर्न भयो अिन त्यो िदन
ितनीहरूको रूवाई खशुीयालीको िदनमा पिरवर्तनभयो। यी िदनहरूलाई
भोज अिन समारोहको िदन, उपहार आदन-प्रदान गनेर् िदन, अिन
गरीबहरूलाई दान गनेर् िदन तुल्यउन अलग गिरयो।

23 यसथर् ितनीहरूले भखर्र ैशुरू गरकेो िवदाको िदनलाई मोदर्कैले जे
गनर् ु भिन ितनीहरूलाई लेखेर िदएका िथए, त्यही रूपले मनाउन
यहूदीहरू सहमत भए।

24 अगामी हम्मादाताका छोरा, समस्त यहूदीहरूका शत्रु हामानले
यहूदीहरूको अिस्तत्व मेटाउने षड्यन्त्र गरकेा िथए। अिन ितनले “पुरीम”
अथार्त िचट्ठा पिन गरकेा िथए, ितनीहरूलाई धिम्किदन र ितनीहरू को
अिस्तत्व मेट्टाऊन। 25 तर जब एस्तर राजाको समक्ष गइन्। ितनले भने,

“त्यो लेिखए को जस्त ैितनले यहूदीहरू प्रित योजना गरकेा नराम्रो काम
ितनी प्रितन ैगिरयोस् अिन ितनीहरूले ितनका छोराहरूलाई फाँसीमा
झुण्डयाओस्।”

26 त्यसथर् मािनसहरूले ती िदनहरूलाई “पूरीम” भने “पूरीम” नाउँको
कारण िकनभने मोदर्कैले पठाएको पत्रहरूमा भएका प्रदशर्-रखेा, यस
घटनासँग सम्बिन्ध िथए। ितनीले देखे र ितनीहरूमािथ प्रायके घटयो
त्यस कारण यहूदीहरूले आफू स्वंयमका िनिम्त अिन आफ्ना कुलहरूका
िनिम्त र ितनीहरूका समस्त सन्तानहरूका िनिम्त अिन जो जित व्यिक्त
ितनीहरूिसत िमल्छन् िवदाको प्रदशर्-रखेालाई अिभ पुिष्टगर ेर स्वीकार
गर।े प्रत्येक बषर् िनधार्िरत समयमा व्यवस्थाद्वारा तोिकएका यी दइु िदन
िवदा मनाउन कोही पिन चुक्नु पाउने छैनन्। 28 यो िदन प्रत्येक प्रान्त,
प्रत्येक शहरभिर प्रत्येक वंश तथा पुस्ताले सम्झना गछर्न अिन
मनाउँछन्। यी दइु िदन मनाउनु किहल्य ैपिन रोिकनु हँुदनै। यी दइु िवशेष
िदनको महत्व यहूदीहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई भन्न िबराउनु हँुदनै्।

29 तब अबीहेलकी अिन यहूदी मोदर्कैकी छोरी रानी एस्तरले पूरीमको
िवषयमा पूणर् अिधकार सिहत देस्रो पत्र लेिखन्। 30 अब मोदर्कैले सबै
यहूदीहरूलाई जो राजा अहासूरसका 127 प्रान्तहरूमा बस्थे शािन्त र
सुरक्षाको बधाई पत्रहरू पठाए। 31 मोदर्कैले ती िवदाको िनिम्त उिचत
समय तय गनर्का िनिम्त पत्रहरू पठाएका िथए। जसरी यहूदी मोदर्कै अिन
एस्तरले ितनीहरूमािथ गुण लगाएका िथए। जसरी ितनीहरूले ितनीहरू
स्वयमंािथ र ितनीहरूका सन्तानहरू मािथ उपवास बस्ने अिन खबुै
िवलाप गनेर् िनदेर्शन िदएका िथए। 32 अिन एस्तरको वचनले पूरीमा
उत्सवको प्रदशर्-रखेा िनधार्िरत गयोर् अिन ती पुस्तकमा लेिखए।

मोदमोदर्र्ककैैलाईलाई इज्जतइज्जत गरगरेे

त्यसपिछ राजा अहासूरसले भुिम र समुद्र उपकुल मािथ
ितरो लगाए। अिन हरके शिक्तशाली र महान कमर् राजा
अहासूरसले गर।े 2 अिन मोदर्कैका महानकायर्को िववरण,

जसलाई राजाले पदोन्नित प्रदान गरकेा िथए ती मेिदया अिन फारसका
राजाहरूका इितहासमा लेिखएका छन्। साँच्चै यहूदी अिन मोदर्कै राजा
अहासूरसका दोस्रो राजा िथए। 3 ितनी प्रभावशाली अिन ितनलाई सबै
यहूदीहरू खबु ैमन पराएका व्यिक्त िथए। ितनी आफ्ना मािनसहरूको
कल्याण चाहन्थे अिन आफ्ना सब ैसन्तानहरूका िनिम्त शािन्तको
संन्देश प्रदान गनर् चाहन्थे।
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अय्यअय्यूबूब

असलअसल मािनसमािनस अय्यअय्यूबूब

अय्यूब नाउँ भएको एकजना मािनस ऊज मुलुकका वािसन्दा
िथए। अय्यूब एकजना असल र ईमान्दारी मािनस िथए।
अय्यूबले परमेश्वरलाई आदर गथेर् र ितनी खराब कामहरूबाट

पर सथेर्। 2 अय्यूबका सात भाइ छोराहरू र तीन बिहनी छोरीहरू िथए।
3 अय्यूबको आफ्न ै7,000 भेंडाहरू, 3,000 ऊँटहरू, 1,000
साँढेहरू र 500 गधाहरू िथए। उनको धेर ैनोकर चाकरहरू िथए।
अय्यूब पूवर्ितरका एक धनी मािनस िथए।

4 अय्यूबका छोराहरूले पालपैालो गररे आफ्ना घरहरूमा
िप्रतीभोजहरू िदने गथेर्, अिन ितनीहरूले आफ्ना बिहनीहरूलाई
िनमतं्रणा गथेर्। 5 ितनीहरूको भोजपिछ अय्यूबले ितनीहरूलाई बोलाउन
पठाउँथे र परमप्रभुप्रित समिर्पत गराउँथे। उसले यो काम िबहान चाँडै
उठेर र प्रत्येक नानीहरूका लािग एउटा बिल चढाएर गथेर्। अय्यूबले
यस्ते गर ेिकनभने उनी आफैं ले सोच्थे, “हुनसक्छ असावधानीको कारण
मेरो छोरा र छोरीहरूले गुप्त तिरकारले केही गल्ती गररे परमेश्वरलाई
सरापे।” अय्यूबले यी सब ैसधैँ गनेर् गथेर्।

6 एक िदन स्वगर्दतूहरू परमप्रभुसँग भेट्ने िदन आयो। त्यहाँ ती
स्वगर्दतूहरूसँग शतैान पिन िथयो। 7 परमप्रभुले शतैानलाई भन्नुभयो,
“अिहलेसम्म तँ कहाँ िथइस्?”
शतैानले परमप्रभुलाई जवाफ िदयो, “म पृथ्वीकै विरपिर घुिमरहेको

िथएँ।”
8 तब परमप्रभुले शतैानलाई भन्नुभयो, “तैंले मेरो दास अय्यूबलाई

देिखस्? यस पृथ्वीमा ऊ जस्तो कुन ैमािनस छैन। अय्यूब एक असल र
ईमान्दार मािनस छ। ऊ परमेश्वरको आराधना गछर्  र नराम्रा कामहरूदेिख
सधैँ टाडो रहन्छन।”

9 शतैानले जवाफ िदयो, “िनश्चय! तर परमेश्वरलाई आराधना गनर्
अय्यूबसँग एक खास कारण छ। 10 तपाईलें सधैँ उसको पिरवार,
उसलाई र उसँग भएका चीजहरूको रक्षा गनर् ुहुन्छ। उसले गरकेा सबै
कायर्हरू तपाईलें सफल पानर् ुहुन्छ। हो, ऊमािथ तपाईकंो आिशष रहेको
छ। उ यित सम्पन्न छ िक सारा मुलुकभिर उसको आफ्न ैसाँढे, ऊँट, र
भेंडाका बथानहरू फैिलएका छन्। 11 तर यिद तपाईलें उसँग भएका
सारा कुराहरू नष्ट गिरिदनु भयो भने, म दृढता पूवर्क भन्छु िक उसले
तपाईलंाई तपाईकैं सामु सराप्नेछ।”

12 परमप्रभुले शतैानलाई भन्नुभयो, “ठीक छ, अय्यूबसँग भएका जे
पिन कुराहरूमािथ तँ जे चाहन्छस् गर। तर उसको शरीरलाई चोट
नपुयार्।”
तब शतैान परमप्रभुदेिख टाढा गयो।

अय्यअय्यूबूलबलेे सारासारा चीजहरूचीजहरू गुमाउगुमाउँँछछ

13 एकिदन, अय्यूबका छोरा-छोरीहरू आफ्ना जेठा दाज्यूको घरमा
खाँद ैअिन दाखरस िपउँद ैउत्सव मनाइरहेका िथए। 14 तब एकजना
सन्देश-वाहक अय्यूबकहाँ आए र भने, “गोरूहरूले जोितरहेका िथए र
गधाहरूले छेउमा न ैघाँस खाईरहेका िथए। 15 शबाईका मािनसहरूले
हामीमािथ आक्रमण गर ेअिन तपाईकंा पशुहरू लगे। ती मािनसहरूले
अन्य नोकरहरूलाई पिन मार।े यो समाचार तपाईलंाई िदन म मात्र बाँचे।”

16 त्यो सन्देश-वाहक बोिलरहेकै बेला अकोर् सन्देश-वाहक
अय्यूबकहाँ आई पुग्यो। त्यो दोस्रो सन्देश-वाहकले भन्यो, “आकाशबाट
आएको चट्याङले तपाईकंो सारा भेंडाहरू र नोकरहरू मायोर्। यो
समाचार तपाईलंाई िदन म मात्र बाँचे।”

17 त्यो सन्देश-वाहक बोिलरहेको बेला अकोर् सन्देश-वाहक आई
पुग्यो। त्यो तेस्रो सन्देश-वाहकले भन्यो, “कल्दीहरूले तीन सनै्यदलहरू
पठाए। ितनीहरूले हामीमािथ आक्रमण गर ेअिन सारा ऊँटहरू लगे।
ितनीहरूले नोकरहरूलाई पिन मार।े यो समाचार तपाईलंाई िदन म मात्र
बाँचे।”

18 तेस्रो सन्देश-वाहक बोिलरहेकै बेला, अकोर् सन्देश-वाहक त्यहाँ
आई पुग्यो। त्यो चौथो सन्देश-वाहकले भन्यो, “तपाईकंा जेठा छोरोको
घरमा तपाईकंा अन्य छोरा-छोरीहरूले खाइरहेका र दाखरस िपइरहेका
िथए। 19 तब एक जोडदार हावा मरुभूिमबाट अचानक चल्यो र त्यसले
घर घराशायी पािरिदयो। त्यो घर तपाईकंा छोरा-छोरीहरूमािथ बज्रयो,
अिन ितनीहरू सबजैना मर।े यो समाचार तपाईलंाई िदन म मात्र बाँचे।”

20 जब अय्यूबले ती सब ैखबरहरू सुने आफ्नो दःुख र उदासीनता
प्रकट गनर्का लािग उनले आफ्ना लुगाहरू च्याते अिन केश खौिरए। तब
अय्यूब भूईमंा घोप्टो पररे परमेश्वरलाई दण्डवत गर।े 21 उनले भनेः
“जब म यस संसारमा जन्मको िथएँ,
म नाङै्ग िथएँ अिन मसँग केही पिन िथएन।
जब म मछुर्  अिन यो संसार छाडेर जान्छु,
म नाङै्ग न ैजानेछु अिन मसँग केही रहनेछैन।
परमप्रभुले िदनुभयो,
अिन परमप्रभुले लानु भयो।
परमप्रभुको नाउँको प्रशसंा होस्।”

22 ती सारा कुराहरू घटे, तर अय्यूबले केही गल्ती काम गरनेन्। जे
भयो त्यसको लािग अय्यूबले परमेश्वरलाई दोष िदएनन्।

शशैतैानलतानलेे अय्यअय्यूबूलाईबलाई फफेेिरिर सतायोसतायो

अकोर् िदन स्वगर्दतूहरू परमप्रभुिसत भेट गनर् आए। शतैान पिन
परमप्रभुिसत भेट गनर् आयो।

2 परमप्रभुले शतैानलाई भन्नुभयो, “अिहलेसम्म तँ कहाँ
िथइस्?”
शतैानले जवाफ िदयो, “म पृथ्वी विरपिर घुमरहेको िथएँ।”
3 तब परमप्रभुले शतैानलाई भन्नुभयो, “तैंले मेरो दास अय्यूबलाई

कत ैदेिखस्? अय्यूब जस्तो यस पृथ्वीमा अन्य कोही मािनस छैन।
अय्यूब एक असल र ईमान्दारी मािनस हो। उसले परमेश्वरको आराधना
गदर्छ र नराम्रा कुराहरू गनर् देिख टाढा बस्छ। तैंले मलाई उिसत भएको
प्रत्येक चीज कुन ैकारण िबन ैध्वंश पानेर् सुझाव िदएता पिन अझ उसले
सही काम न ैगछर् ।”

4 शतैानले जवाफमा भन्यो, “चामको साटो चामलाई! एउटा मािनसले
आफ्नो जीवन रक्षा गनर्का लािग सारा कुरा प्रदान गदर्छ। 5 यिद तपाईलें
आफ्नो शिक्त उसको शरीरलाई चोट पुयार्उनु भयो भने, तब उसले
तपाईकंो मुखकै सामुन्ने तपाईलंाई सराप्ने छ।”

6 यसकारण परमप्रभुले शतैानलाई भन्नुभयो, “ठीक छ, अय्यूब ितम्रो
अधीनमा छ। तर उसलाई मानेर् अनुमित भने तँलाई छैन।”

7 तब शतैान परमप्रभुबाट िवदा भयो। शतैानले अय्यूबलाई कष्टमय
घाउहरू गराई िदयो। पीडामय घाउहरू अय्यूबका खटु्टा देिख
टाउकोसम्म शरीरभिर िथयो। 8 यसलेै जहाँ खरानी थुपािरएको िथयो
त्यहाँ अय्यूब बसे। माटोको खपेटा िलएर आफ्नो घाउहरू कन्याउन
थाले। 9 अय्यूबको पत्नीले उसलाई भनी, “अझ तपाई ंपरमेश्वरप्रित
ईमान्दार हुनुहुन्छ? िकन तपाई ंपरमेश्वरलाई सरापेर मनर् ु हुन्न!”

10 अय्यूबले आफ्नो पत्नीलाई जवाफ िदए, “ितमी एक मूखर् आईमाई
जस्त ैबोल्दछैौ। परमेश्वरले हामीलाई असल कुराहरू िदनुभयो, अिन
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हामीले ितनीहरू ग्रहण गयौर्ं। यसकारण हामीले सङ्कटहरू पिन ग्रहण
गनर् ुपछर् ।” नाना िकिसमका घटनाहरू घटे। तर अय्यूबले पाप काम
गरनेन्। उनले परमेश्वरको िवरूद्ध बोलेनन्।

अय्यअय्यूबूकाबका तीनजनातीनजना साथीहरूसाथीहरू उनलाईउनलाई भभेेट्नट्न आउआउँँदछन्दछन्

11 अय्यूबका तीनजना साथीहरू िथए। तेमानीका एलीपज,
िबल्ददबाट शुही अिन नमातीबाट सोपर। ती तीनजना साथीहरूले
अय्यूबमािथ जो आपतहरू घटेका िथए ती सब ैसुने। ितनीहरूले आफ्ना
घरहरू छाडे अिन एक-अकार्लाई भेटे। आफ्ना सहानुभूित देखाउनु र
सान्त्वना िदनका लािग अय्यूबलाई ितनीहरूले एक साथ भेट्न राजी
भए। 12 जब ितनीहरूले अय्यूबलाई टाढाबाट देखे, ितनी अय्यूब न ैिथए
भन्ने िनश्चय भएन ितनी अकैर्  देिखन्थे। ितनीहरू िचच्याउँद ैरून थाले।
आफ्ना दःुख र उदासीनता देखाउनका लािग ितनीहरूले आफ्ना
लुगाहरू च्याते, धूलोमलैो टाउकोमािथ हावामा उडाए। 13 तब ती
तीनजना साथीहरू अय्यूबसँग सात िदन सात रातसम्म भूईमंा बसे।
ितनीहरू कसलेै पिन अय्यूबलाई एक शब्द पिन भनेनन् िकनभने
ितनीहरूले अय्यूबलाई सही नसक्ने पीडाले ग्रस्त पारकेो बुझे।

आफआफूू जन्मजन्मेेकोको िदनलाईिदनलाई अय्यअय्यूबूलबलेे सराप्छसराप्छ

तब अय्यूबले आफ्नो मुख खोले अिन आफू जन्मेको िदनलाई
िधक्कानर् लागे। 2 उनले भनें,

3 “म जन्मेको जुन िदन िथयो त्यो सधैँको लािग लोप होस्
अिन जुन रात ितनीहरूले मलाई ‘त्यो केटो हो?’
भने त्यो रात पिन हराओस् भन्ने म कामना गछुर् ।

4 म त्यो रात अन्धकार ैरहोस् भन्ने कामना गदर्छु।
परमेश्वरले त्यो िदन भुलुन् भन्ने कामना राख्दछु।
त्यो िदनमा प्रकाश नपरोस् भन्ने कामना गदर्छु।

5 म कामना गछुर्  िक त्यो िदन मृत्य ुझैं अँध्यारो होस्।
बादलले त्यो िदनलाई ढािकिदयोस् भन्ने कामना गदर्छु।
म कामना गछुर्  कालो बादलहरूले म जन्मेको िदनको उज्यालोलाई

झसँग पािरिदन सकोस्।
6 िनष्पट्ट अन्धकारले त्यो रात राखोस्।
त्यो रातले त्यस बषर्को पञ्चाङ्गमा जग्गा नपाओस्।
त्यो रात कुन ैपिन महीनामा नपािरयोस्।

7 त्यो रात िरत्तो रहोस्।
कुन ैखशुीका होहल्ला त्यो रातमा नसुिनयोस्।

8 कितपय जादवुालाहरूले सधैँ िलब्यातनलाई जगाउनु चेष्टा गिररहेका
छन।
यसकारण ितनीहरूका श्रापहरू ितनीहरूलाई भन्न देऊ
अिन म जन्मेको िदनलाई श्रािपत पािरदेऊ।

9 त्यो प्रातः कालको तारा अन्धकारमा रहोस्।
त्यो रातले िबहानलाई पिर्खरहेको होस् तर त्यो प्रकाश किहल्यै

नपाओस्।
यसले सूयर्को प्रथम िकरणसम्म नदेखोस्।

10 िकनभने त्यस रातले म जन्मनु मलाई रोकेन।
त्यो रातले ती दःुख सङ्कटहरू हेनर् मलाई रोकेन।

11 म जन्मदा न ैिकन मिरन?
िकन म गभर्मा न ैतुइनँ?

12 िकन मेरी आमाले मलाई घँुडामािथ रािखन्?
िकन मेरी आमाले मलाई दधू खवुाइन्?

13 यिद म जन्मेकै िदन मरकेो भए
म अिहले िवश्राममा हुने िथएँ।
म गहन िनद्रामा परकेो हुन्थें।

14 आरामसँग ती राजाहरू एवं ज्ञानी पुरूषहरूसँग रहन्थें जो
िवगतमा यस पृथ्वीमा िथए।
ती मािनसहरूले आफ्ना लािग ठाउँहरू बनाए ती अिहले ध्वंश र शेष

भइसकेको छ।
15 म ती शासकहरूसँग ैदफनाइयोस्
जसले आफ्ना िचहानहरू सुन र चाँदीहरूले भरकेा िथए।

16 िकन म आमाको गभर्मा न ैतुइनँ?
म त्यस्तो बालक हुन चाहन्थें
जसले िदनको उज्यालो न ैदेख्न पाएन।
17 दषु्ट मािनसहरू जब िचहानिभत्र हुन्छन् तब कुकमर्हरू बन्द गछर्न्।
अिन जो मािनस थिकत हुन्छ उसले िचहानमा िवश्राम पाउँछ।

18 कैदीहरूलेसम्म मोक्षा पाउँछन्,
ितनीहरूले आफ्ना पालेहरूका िचत्कारहरू सुन्ने छैनन्।

19 सब ैप्रकारका मािनसहरू िचहानमा छन्, अित महत्वपूणर्
मािनसहरू अिन साधरण मािनसहरू
अिन दास पिन आफ्नो मािलकबाट मुक्त हुन्छन्।

20 “िकन पीिडत मािनसहरू मात्र सधैँ बाँच्न ैपछर्?
जसको मन तीतो छ त्यस्ता मािनसलाई िकन जीवन िदनु?

21 त्यो मािनस मनर् चाहन्छ तर मृत्य ुआउँदनै।
त्यस दःुखी मािनसले मृत्यलुाई गाडधन भन्दा पिन ज्यादा खोज्छ।

22 ती मािनसहरू आफ्ना िचहान पाउँदा खशुी हुनेछन्।
ती मािनसहरू आफ्ना िचहान पाउँदा प्रफुिल्लत हुनेछनन्।

23 तर परमेश्वरले ितनीहरूका भिवष्यलाई गुप्त राख्नुहुन्छ
अिन ितनीहरूका सुरक्षाका िनिम्त चारिैतर पखार्लहरू िनमार्ण

गनर् ुहुन्छ।
24 जब खाने बेला हँुदछ, म शोक अनुभव गछुर् ।
मेरा गुनासोहरू पानी झैं बग्छन्।

25 जुन कुराहरूिसत म डराउँथें मलाई त्यही भयो,
अिन जेिसत म अित डराउथें त्यही ममािथ पयोर्।

26 म चुप लाग्न सिक्तनँ।
म िवश्राम िलन सिक्तनँ।
म शान्त रहन सिक्तन मेरो सन्तापले मलाई छोिप रहन्छ।”

एलीपजकाएलीपजका भाषणभाषण

तब तेमानीका एलीपज बोले:
2 “यिद मलेै केही भने के ितमी िरसाउँदनैौ?
जुन नभनी म रहन सिक्तनँ।

3 अय्यूब ितमीले धेरजैना मािनसहरूलाई िशक्षा िदयौ।
ितमीले कमजोर हातहरूलाई बलवान बनायौ।

4 ितम्रो वचनहरूले मािनसहरूलाई मद्दत गयोर् जो पतन हुनलाई तयार
िथए।
ितमीले मािनसहरूलाई बल िदयौ जो स्वय ंउिभन सकै्तन िथए।

5 तर अिहले ितमीमािथ कष्टहरू आए
अिन ितमी हतास भयौ।
कष्टले ितमीलाई छुन्छ
अिन ितमी हतास हुन्छौ।

6 ितमीले परमेश्वरलाई आराधना गछौर्।
ितमीले उहाँमािथ भरोसा गदर्छौ।
ितमी एकजना असल मािनस हौ।
यसकारण ती ितम्रा आशा बनोस्।

7 अय्यूब यस िवषयमा सोचः िनदोर्ष मािनसहरू किहल्य ैपिन ध्वंश
भएका छैनन्।
असल मािनसहरू किहल्य ैध्वंश हँुदनैन्।

8 मलेै कितपय सङ्कटकारीहरूलाई देखेको छु अिन ितनीहरू जसले
जीवन कष्टमय पादर्छ।
तर ितनीहरू न ैसधैँ दिण्डत हुन्छन्।

9 परमेश्वरको सरापले ती मािनसहरूलाई मादर्छ।
परमेश्वरको क्रोधको रापले ितनीहरू नाश हँुदछन्।

10 दषु्ट मािनसहरू िंसहहरू जस्त ैगजर्न्छन र झिर्कन्छन्।
तर परमेश्वरले ती दषु्ट मािनसहरूलाई तहमा ल्याउनु हुन्छ अिन

ितनीहरूका दाँतहरू भाँिचिदनु हुन्छ।
11 हो, ती दषु्ट मािनसहरू िंसहहरू जस्त ैहुन्छन जसले िशकार

मानर्लाई भेट्दनैन्।
ितनीहरू मछर्न अिन ितनीहरूका डम्मरूहरू छरपष्ट हुन्छन्।

12 “गुप्तरूपमा एउटा खबर मकहाँ ल्याइयो।
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मेरो कानहरूले त्यसका कानेखसुी पिक्रए।
13 मेरो रातको सपनाहरू बीचमा
मािनसहरू िनद्रामा हुन्छन्,

14 म त्रािसत भएँ, अिन कामें।
मेरो सब ैहाडहरू कामे।

15 एउटा मन्द हावाले मेरो अनुहारलाई छोएर गयो।
मेरा शरीरको रौं ठाडो भए।

16 त्यो आत्मा त्यहाँ उिभयो,
तर त्यो के िथयो मलेै देख्न सिकनँ।
एउटा आकार मेरो आँखाको सामने उिभयो,
अिन त्यहाँ चकमन्न भयो,
तब मलेै एउटा अत्यन्त मधुर स्वर सुनें:
17 ‘एकजना मािनस परमेश्वर भन्दा धमीर् हुन सकै्तन।
मािनस आफ्नो सृिष्टकतार् भन्दा पिवत्र हुन सकै्तन।

18 हेर, परमेश्वरले आफ्नैं स्वगीर्य सेनाहरूमािथ पिन भरोसा राख्न
सक्नुहुन्न।
परमेश्वरले आफ्ना स्वगर् दतूहरूका समस्याहरू देख्नुहुन्छ।

19 यसकारण मािनसहरू िनश्चय न ैखराब हुन्छन्।
मािनसहरू माटाको घरमा बस्दछन।
ती माटाका घरहरूको जग फोहरमा हुन्छ।
कीरा फटेङ्ग्राहरू भन्दा ितनीहरू सिजल ैिकिच्चएर मछर्न्।

20 मािनसहरू िवहानदेिख बेलुकीसम्म मछर्न् अिन कसलैाई पिन थाहा
हँुदनै।
ितनीहरू मछर्न् र सदाको लािग अिल्पन्छन्।

21 यिद ितनीहरूको पालको डोरी तािनयो भने
मनेर् कारण थाहा नपाई ितनीहरू मनेर् छैनन् र?’”

“अय्यूब, यिद ितमी चाहन्छौ भने डाकी पठाऊ तर कसलेै पिन
ितमीलाई जवाफ िदनेछैन।
कुन पिवत्र पुरूषले ितमीलाई फकार्उनेछ?

2 मूखर् मािनसको क्रोधले उसलाई न ैमानेर्छ।
सरल मािनसको उग्र आवेशले उसलाई न ैमानेर्छ।

3 मलेै एकजना मूखर् मािनसलाई देखें।
उसले आफू सब ैसुरिक्षत मान्थ्यो तर अचानक उसको घर श्रािपत

भयो।
4 उसको नानीहरूलाई सहयोग गनेर् त्यहाँ कोही िथएन।
अदालतमा उनीहरूका पक्षमा बोिलिदने कोही िथएन।

5 भोका मािनसहरूले उसको सब ैअन्नहरू खाइिदए, ती भोका
मािनसहरूले काँढाहरू माझ उम्रेका सब ैअन्नहरूसम्म लिगिदए
ितनीहरूमा जे जित िथए लोभी मािनसहरूले सब ैलिगिदए।

6 दःुख फोहरबाट आउँदनै।
सङ्कटहरू भुिमबाट उिम्रन्दनै।

7 तर आगोबाट उडेको िफिलङ्गो जितकै
मािनस सङ्कट िलनलाई न ैजन्मन्छ।

8 तर अय्यूब, यिद म ितमी भएको भए, म परमेश्वरपिट्ट फिर्कने िथएँ
अिन आफ्ना समस्याहरूका बारमेा उहाँलाई भन्ने िथए।

9 हाम्रो बुझ्ने शिक्त बािहर परमेश्वरले अलौिकक कमर्हरू गनर् ुहुन्छ।
चमत्कारी कमर्हरू गनर् उहाँले किहल्य ैरोिकनु हुन्न।

10 परमेश्वरले पृथ्वीमा बषार्हरू पठाउनु हुन्छ।
उहाँले खेतहरूमा पानी पठाउनु हुन्छ।

11 परमेश्वरले नम्र मािनसलाई मािथ उठाउनु हुन्छ,
अिन उहाँले दःुखी मािनसलाई सुरिक्षत राख्नु हुन्छ।

12 परमेश्वरले धूतर् र दषु्टहरूका यिुक्तलाई िवफल पािरिदनु हुन्छ,
यसकाण ितनीहरूले सफलता पाउँदनैन्।

13 परमेश्वरले ज्ञानी मािनससम्मलाई ितनीहरूको आफ्न ैपासोमा
समात्नुहुन्छ।
यसलेै ती धूतर्पूणर् योजनाहरू सफल हँुदनैन्।

14 ती चतुर मािनसहरू िदउँस ैपिन जतातत ैठोक्कर खान्छन्
मध्य िदनको बेलामा पिन ितनीहरू अन्धकारमा बाटो खोज्द ैिंहड्ने

मािनस जस्तो हुनेछ।
15 परमेश्वरले दिरद्र मािनसहरूलाई मृत्यबुाट पिन जोगाउनु हुन्छ।

उहाँले गरीब िनरीह मािनसहरूलाई शिक्तशालीहरूबाट जोगाउनु
हुन्छ।

16 यसकारण गरीब मािनसहरूले आशा गछर्न।
उहाँले दषु्टकमीर्को मुख थुिनिदनु हुन्छ।

17 त्यो मािनस धन्यको हो, जब परमेश्वरले उसलाई सुमागर्
बताउनुहुन्छ।
यसलेै गुनासो नगर जब सवर्शिक्तमान परमेश्वरले ितमीमािथ अनुशासन

गनर् ुहुन्छ।
18 परमेश्वरले िदनुभएको घाउहरूमा
मलमपट्टी गिरिदनुहुन्छ।
उहाँले कसलैाई चोट पुयार्उँन सक्नुहुन्छ
तर उहाँकै हातहरूले न ैिनको पानर् ुहुन्छ।

19 उहाँले ितमीलाई छ पल्ट सङ्कटहरूबाट बचाउनु हुनेछ।
हो, सातपल्ट दघुर्टनाहरू हँुदा पिन ितमीलाई हािनहुने छैन।

20 जब त्यहाँ अिनकाल आईपछर्
परमेश्वरले ितमीलाई मृत्यबुाट जोगाउनु हुन्छ।
अिन जब त्यहाँ यदु्ध हँुदछ
परमेश्वरले ितमीलाई मृत्यबुाट जोगाउनु हुन्छ।

21 जब मािनसहरूले ितम्रो िनन्दा गछर्न
परमेश्वरले ितम्रो रक्षा गनर् ु हुन्छ।
अिन यस्तो हुदाँ ितम्रो िवनाश हुन्छ भनी
डराउनु पदैर्न।

22 ितमी िवनाश र अिनकाल देखेर हाँस्ने छौ।
ितमी जङं्गली जनावरहरूदेिख भयभीत हुने छैनौ।

23 खेतका ढुङ्गाहरूिसत ितम्रो वाचा बाँिधएको छ।
जङं्गली जनावरहरू ितमीसँग शािन्त साथ रहनेछन्।

24 ितम्रो घरमा शािन्त रहेको
ितमीले चाल पाउनेछौ।
ितमीले आफ्नो सम्पित्त गन्नेछौ
अिन कुन ैपिन चीज हराएको हुनेछैन्।

25 ितम्रा धेर ैनानीहरू हुनेछन।
ितनीहरू घाँसका पातहरू झैं प्रशस्त हुनेछन।

26 ितमी त्यो गहँू जस्त ैहुनेछौ जुन बाली कािटने बेलासम्ममा
उब्जनेछ।
हो, ितमी बृद्धवस्थासम्म बाँच्नु पनेर्छ।

27 “अय्यूब, हामीले ती कुराहरूका अध्ययन गरकेा छौ अिन हामी
जान्दछौ।
यसकारण अय्यूब, ध्यान िदएर सुन, अिन ितनीहरूबाट ितमी आफैं

िसक।”

अय्यअय्यूबूलबलेे एलीपजलाईएलीपजलाई जवाफजवाफ िंददछिंददछ

तब अय्यूबले जवाफ िदएः
2 “यिद मेरो पीडाहरू ओजन गनर् सक्ने भएता
अिन मेरो सब ैसङ्कटहरू तराजुमा जोिखन सक्ने भएता।

3 मेरो दःुख म यता समुद्रहरूमा भएका बालुवा भन्दा गहु्रँङ्गो हुने िथयो।
यसलेै मेरो वचनहरू अथर्हीन प्रतीत हुन्छ।

4 सवर्शिक्तमान परमेश्वरको काँडहरू ममािथ छन्।
मेरो आत्मा ती काँडहरूदेिख िवषको अनुभव गदर्छु।
परमेश्वरका डरलाग्दा हितयारहरू मेरो िवरूद्धमा लस्कर लागेका छन।

5 जब कुन ैदघुर्टना घटेको छैन ितम्रो शब्दहरू भन्नलाई सिजलो छ।
जङ्गली गधाले पिन गुनासो गदैर्न जब त्यहाँ उसलाई खान घाँस छ।
अिन गाईले गुनासो गदैर्न् जब सम्म त्योसँग खाद्य हुन्छ।

6 नुन िवनाको भोजनको स्वाद असल हँुदनै
अिन अण्डाको सेतो खोस्टाको कुन ैस्वाद हँुदनै।

7 यस प्रकारको खाद्य खान अस्वीकार गछुर् ।
यस्ता भोजनले मलाई अस्वास्थ पाछर् ।
अिन ितम्रा कुराहरू त्यस्त ैछन्।

8 “हाय! मलेै जे मागें त्यो पाउँन सकँू।
म कामना गछुर्  मलेै चाहेको जे छ परमेश्वरले िदनुहुनेछ।
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9 म कामना गछुर्  परमेश्वरले मलाई श्राप िदउन,
कोही अिघ बढेर मलाई मारून्।

10 अिन यिद उहाँले मलाई मानर् ुहुन्न भने म एउटा कुरामा आश्वािसत
हुनेछु।
म एउटा कुरामा खशुी हुनेछु।
अनेकौं पीडाहरू भए पिन मलेै परमेश्वरको आज्ञा अमान्य किहल्यै

गरकेो छैन।
11 “मेरो बल गयो यसलेै मिसत बाँच्ने आशा पिन छैन्।
म जािन्दनँ ममािथ के दघुर्टना आइपनेर्छ।
यसलेै मसँग धयैर् पिन छैन।

12 म चट्टान जस्तो बिलयो छैन।
मेरो मासु काँसको जस्तो धातुबाट बनेको होइन।

13 म सँग स्वयलंाई सहयोग गनेर् क्षमता पिन अब छैन।
िकनभने मबाट सफलता जित लिगयो।

14 “कुन ैमािनस यिद सङ्कटहरूमा छ भने उसको साथी उसको िनिम्त
कृपालु हुनपछर् ।
यिद उसका साथी सवर्शिक्तमान परमेश्वरदेिख िवमुख भए पिन कुनै

मािनस आफ्नो साथीको लािग उद्धार हुनुपछर् ।
15 तर ितमी, मेरो दाज्यू-भाइहरू, उद्धार भएनौ।
म ितमीहरूमािथ आिश्रत हुन सिक्तनँ।
ितमीहरू त्यस्ता खोलाहरू जस्त ैहौ जुन किहले काहीं मात्र बहन्छ।
ितमीहरू त्यस्ता खोला हौ जो पोिखन्छन्।

16 जब ितनीहरू बरफले जम्छन् अिन जहाँ िहउँ लुकाएर रािखएको
हुन्छ।

17 अिन जब ऋतु गमीर् र सूक्खा हुन्छ,
पानी बहन रोिकन्छ।
अिन खोलाहरू सुक्छन्।

18 व्यापारीहरू बाङ्गो टेडो मोडहरू पछ्याउँद ैजङं्गलमा हराउँछन्।
ितनीहरू िवनाशितर उक्लन्छन् र नष्ट हुन्छन्।

19 तेमाका व्यापारीहरू पानी खोज्न आउँछन्।
शेबाबाट यात्रीहरू पानी पाउँने पूणर् आशामा आउँछन्।

20 ितनीहरू पानी पाइन्छ भनेर आशा गछर्न
तर ितनीहरू िनराश हुन्छन्।

21 अिहले ितमीहरू त्यस्ता खोलाहरू जस्ता हौ।
ितमीहरूले मेरो सङ्कटहरू देखेर भयभीत छौ।
22 के मलेै ितमीहरूलाई सहायता मागे? होइन।
तर ितमीहरूले मलाई आफ्ना सल्लाहहरू खलु्ला रूपमा िदयौ।

23 के मलेै ितमीहरूलाई भने, ‘शत्रुहरूबाट मलाई जोगाऊ?
िनषु्ठर मािनसहरूबाट मलाई जोगाऊ?’

24 “यसलेै अब, मलाई िशक्षा देऊ अिन म चूपचाप रहनेछु।
मलाई देखाऊ िक मलेै के त्यस्तो गल्ती गरें?

25 ईमान्दार वचनहरू शिक्तशाली हुन्छन।
तर ितम्रो तकर् हरूको के मतलब छ।

26 जब एकजना िनराशापूणर् मािनसको शब्दहरू बतास झैं हुन्छन् भने
के ितमीहरू मेरा कुराहरूमा बहस गनर् सक्छौं भनी सोच्छौं?

27 ितमीहरूले च्याँखेसम्म थापेर ती चीजहरू िजत्न खोज्दछैौ
जुन ती बाबु हीन नाबालकहरूका हुन्।
ितमीहरूले आफ्न ैसाथीहरूलाई बेच्नेछौ।

28 तर अब, दया गररे मेरो अनुहारलाई ध्यान देऊ।
म ितमीहरू प्रित झूटो हुने छैन।

29 यसलेै अब, आफ्ना िवचारहरू पिरवतर्न गर बेईमानी नगर सोचाइ
पिरवतर्न गर।
मलेै कुन ैगल्ती काम गरकेो छैन।

30 म झूटो बोिलरहेको छैन।
अिन म झूटोबाट सही के हो जान्दछु।”

अय्यूबले भने,
“मािनसले पृथ्वीमा कठोर सङ्घषर् गछर् ।
उसको जीवन एक ज्यालामा काम गनेर्हरूको जस्तो छ।

2 मािनस एक दास जस्तो हो जसले गमीर्को िदनमा कठोर काम
गरपेिछ िचसो छाँया खोज्छ।

मािनस एक ज्यालाको कमीर् जस्तो हो जसले ज्याला पिर्खरहन्छ।
3 त्यसरी न ैमलेै मिहनौंसम्म अथर्हीन यातनाहरू भोगेको िथएँ
अिन मेरो लािग कष्टका रातहरू अलग रािखएका छन्।

4 जब म सुतें, मलेै सोचें,
‘कितन्जेल मलेै सोच्ने, जबसम्म म उिठ्दनँ?’
तर रात लामो छ।
अिन घाम नझुल्कुन्जेलसम्म म ओछ्यनमा छट्पटाउँद ैरहें।

5 मेरो शरीर िकराहरू र फोहरले ढािकएको छ।
मेरो छाला िनको हुन थाल्छ अिन त्यसपिछ फेिर एकपल्ट नयाँ

घाउहरूले छोिपन्छ।
6 “मेरो िदनहरू जुलाहा तानको धागो झैं चाँढो-चाँढो िवितरहेको छ
अिन प्रत्येक िदन िनराशमय भई शेष हुन्छ।

7 परमेश्वर, सम्झनुहोस् मेरो जीवन त ढुकढुकी मात्र हो।
म किहल्य ैपिन फेिर केही राम्रो देख्ने छैन।

8 अिन तपाईलें मलाई फेिर देख्नु हुने छैन,
तपाईलें मलाई हेनर् ु हुनेछ, तर म गई सकेको हुनेछु।

9 बादल िविलन भएर गए जस्त ैमािनस मछर्
अिन िचहानिभत्र गािडन्छ अिन ऊ फेिर फकीर् आउँदनै।

10 ऊ आफ्नो पुरानो घरमा फेिर फकीर् आउँदनै
उसको घरले फेिर उसलाई िचन्ने छैन।

11 “यसलेै म चुपचाप रहने छैन।
म बोल्नेछु। मेरो आत्माले कष्ट पाएको छ।
म गुनासो गनेर्छु िकनभने मेरो आत्मा दःुखमा छ।

12 के म समुद्र हँु अथवा समुद्री-जन्तु हँु?
परमेश्वर, िकन मेरो हेरचाह गनर् ु हुन्छ?

13 मेरो ओछ्यानले मलाई आराम िदनु पछर् ,
मेरो ओछ्यानले मलाई िवश्राम र शािन्त िदनुपछर् ।

14 तर परमेश्वर जब म ढिल्कन्छु
सपनाहरूमा तपाईलें तसार्उनु हुन्छ, दशर्नहरूले भयभीत पानर् ु हुन्छ।

15 यसथर् म यसरी बाँिचरहनु भन्दा
गला अँठ्याएर मनर् चाहन्छु।

16 म आफ्नो जीवनलाई घृणा गछुर् ।
म चीरकालसम्म बाँच्न चाहन्न।
मलाई एकै्ल छाडी िदनुहोस्
मेरो जीवनको अथर् न ैछैन।

17 परमेश्वर, तपाईकंो िनिम्त मािनस िकन अत्यन्त मुख्य छ?
िकन तपाईलें उसको सम्मान गनर् ुपछर्?
िकन तपाईलें उसको हेरचाह गनर् ुपछर्?

18 िकन प्रत्येक िबहान तपाईलें मािनसको प्रितक्षा गनर् ुहुन्छ?
अिन प्रत्येक क्षण परीक्षा िलनुहुन्छ?

19 परमेश्वर, तपाई ंमबाट किहल्य ैटाढा रहन सक्नुहुन्न।
तपाईलें मलाई एकिछन पिन एकै्ल छाडन सक्नुहुन्न।

20 परमेश्वर तपाईलें मािनसहरूमािथ नजर राख्नुहुन्छ।
यिद मलेै पाप गरकेो छु भने, सजाय िदनुहोस्, मलेै के गनर् ु पछर्?
िकन तपाईलें मलाई िनशाना बनाई प्रयोग गनर् ु भयो?
के म तपाईकंो िनिम्त एक समस्या भएको िथएँर?

21 िकन तपाईलें मेरो अपराध क्षमा गनर् ु भएन?
िकन तपाईलें मेरा िनिम्त पापहरूको क्षमागनर् ु भएन?
चाँडै म मनेर् छु र आफ्नो िचहानमा हुनेछु।
तब तपाईलें मलाई खोज्नु हुनेछ
तर म गइसकेको हुनेछु।”

िबल्ददिबल्दद अय्यअय्यूबूसबसँँगग बोल्दछबोल्दछ

तब शुहाबाट आएका िबल्ददले उत्तर िदए:
2 “किहलेसम्म ितमी त्यसरी भनी रहने छौ?
ितम्रा वचनहरू तीव्र हावाको प्रहार जस्तो छ।

3 परमेश्वर सदा िनष्पक्ष हुनुहुन्छ।
सवर्शिक्तमान परमेश्वरले ती कुराहरू किहल्य ैबद्लनु हुन्न जुन ठीक

छन्।
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4 यिद ितम्रा छोरा-छोरीहरूले परमेश्वरको िवरूद्ध पाप गरकेा छन् भने
तब उहाँले ितनीहरूलाई दण्ड िदनु हुने छ।

5 तर अब अय्यूब, परमेश्वर पिट्टहेर,
अिन सवर्शिक्तमानप्रित प्राथर्ना गर।

6 यिद ितमी िनदोर्ष अिन ईमान्दार छौ भने उहाँले ितमीलाई मद्दत
गनर्चाँडै आउनु हुनेछ।
उहाँले ितम्रा घर पुनःिर्नमार्ण गिरिदनुहुनेछ।

7 तब ितमीसँग पिहले जित िथयो
त्यो भन्दा अझ ज्यादा हुनेछ।

8 “बूढा-प्रधानहरूलाई सोधखोज गर,
ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले के िसके।

9 हामी िहज ैमात्र जन्मे जस्तो प्रतीत हँुदछ,
त्यो पक्का बुझ्नका लािग हामी अझ किलल ैछौं।
यस पृथ्वीमा हाम्रा आय ुछायाँ जस्त ैछोटो छन्।
10 हुनसक्छ बूढा-प्रधानहरूले ितमीलाई पढाउन सक्छन्।
हुनसक्छ उनीहरूले जे िसकेका छन् त्यही िशक्षा िदनसक्छन्।”

11 “िबल्ददले भन्यो, ‘के िसमसार अग्लो सुक्खा ठाउँमा उिम्रन सक्छ?
के िनगालाहरू पानीिबना उम्रन सक्छ?’

12 अँहँ! यिद पानी सुकाइयो भने,
तब ितनीहरू पिन अरू उिद्भद्हरू भन्दा चाँडो ओइलाउने छैन।

13 मािनसहरू ज-जसले परमेश्वरलाई भुल्छन,
ितनीहरू मिसना र सुख्खा िनगालाहरू जस्तो हुनेछन्।
जुन मािनसले परमेश्वरलाई भुल्छ उसले आफ्नो सम्पूणर् आशा

हराउनेछ।
14 त्यो मािनसको अडेस लाग्ने ठाउँसम्म हँुदनै।
उसको सुरक्षाको घर माकुराको जालो जस्तो हुन्छ।

15 यिद त्यो मािनस माकुराको जालोमा अडेस लाग्यो भने
त्यो जालो फाट्छ।
माकुराको जालमा झुिण्डन्छ
तर त्यसले उसलाई थाम्न सकै्तन।

16 त्यो मािनस एक उिद्भद् जस्तो छ
जसमा प्रशस्त पानी र घामको िकरण छ
त्यसको हाँगाहरू सब ैबगैंचा भिर फैिलएको छ।

17 त्ययसले आफ्नो जराहरू विरपिर ढुङ्गाहरूको थुप्रोले लपेट्छ।
ढुङ्गामा बढ्नका िनिम्त ठाउँहरू खोिजरहन्छ।

18 तर यिद उिद्भदलाई त्यसको ठाउँ सायोर् भने त्यो मनेर्छ,
र त्यो उिद्भद् त्यहाँ एक समयमा िथयो भन्ने कसलैाई थाहा पिन हँुदनै।

19 तर उिद्भद् खशुी िथयो
अिन यसको ठाउँमा अकोर् उिम्रनेछ।

20 परमेश्वरले िनदोर्ष मािनसहरूलाई त्याग्नु हुन्न।
उहाँले दषु्ट मािनसहरूलाई मद्दत गनर् ुहुन्न।

21 परमेश्वरले सधैँ ितम्रो मुख हाँसोले भिरिदनुहुन्छ
अिन ितमीहरूका ओठंहरू खशुीका आवाजले भिरिदनुहुन्छ।

22 तर ितम्रा शत्रुहरूले लगाउने पोषाक न ैलाजको हुनेछ
अिन दषु्ट मािनसहरूका घरहरू भत्काइनेछ।”

अय्यअय्यूबूलबलेे िबल्ददलाईिबल्ददलाई जवाफजवाफ िदन्छन्िदन्छन्

तब अय्यूबले जवाफ िदए,
2 “हो, म जान्दछु ितमीले जे कुरा भन्छौ त्यो सत्य हो।
तर कसरी मािनसले परमेश्वरलाई तकर् मा परािजत गराउनु

सक्छ?
3 एक मािनसले परमेश्वरसँग तकर्  गनर् सकै्तन। परमेश्वरले 1,000

प्रश्नहरू सोध्न सक्नु हुनेछ
तर त्यो मािनसले एउटा मात्रको पिन जवाफ िदन सक्ने छैन।

4 परमेश्वर महाज्ञानी हुनुहुन्छ, अिन उहाँको शिक्त महान छ।
परमेश्वरसँग लडाई गनेर् कसलेै पिन चोट पाउन सक्छ।

5 परमेश्वरको क्रोधले पवर्तहरू न ैहल्लाइिदन सक्छ अिन ितनीहरूले
थाहासम्म पाउँदनैन्।

6 परमेश्वरले पृथ्वी थकार्उनलाई भुईचंालो पठाउनु हुन्छ।

परमेश्वरले पृथ्वीको मूलाधार हल्लाई िदनुहुन्छ।
7 परमेश्वर घामसँग बोल्न सक्नु हुन्छ अिन यसलाई उदाउन िदनुहुन्न।
उहाँले ताराहरूलाई बन्द गनर् सक्नु हुन्छ।
यसकारण ितनीहरू चम्कन सकै्तनन्।

8 परमेश्वर एकै्लले आकाशहरू बनाउँनुभयो।
उहाँ समुद्री छालहरूमा िंहडनुहुन्छ।

9 “परमेश्वरले सप्त-ऋिष, मृगिशरा अिन िकिर्किट ताराहरू बनाउँनुभयो।
उहाँले दिक्षणी तारागण बनाउनु भयो।

10 परमेश्वरले महान कमर्हरू गनर् ुहुन्छ जुन मािनसहरूले बुझ्न सकै्तनन्।
परमेश्वरका चमत्कारहरूको कुन ैअन्त हँुदनै।

11 जब परमेश्वर मदेिख जानुहुन्छ, म उहाँलाई देख्न सिक्तन।
जब परमेश्वर मेर ैछेउबाट जानु हुन्छ म उहाँलाई देिख्दन।

12 यिद परमेश्वरले केही थोक लगेर जानु भयो भने
कसलेै उहाँलाई रोक्न सक्दनै।
कसलेै पिन उहाँलाई केही भन्न सकै्तनन्,
‘तपाई ंके गिररहनु भएको छ?’

13 परमेश्वरले आफ्नो क्रोध फकार्उनु हुन्न।
रहाबको सहयोगीहरूले परमेश्वरको डर माने।

14 यसलेै म परमेश्वरसँग तकर्  गनर् सिक्तनँ।
उहाँलाई मलेै के भन्नुपछर्  म जािन्दनँ।

15 म िनदोर्ष छु तर म उहाँलाई जवाफ िदन सिक्तनँ।
म उहाँको दयाका िनिम्त मात्र याचना गनर् सक्छु।

16 मलेै बोलाउँदा उहाँले जवाफ िदनुभयो,
म अझ िवश्वास गनेर् छैन िक उहाँले साँिच न ैमलाई सुन्नु भएकोछ।

17 परमेश्वरले मात्र मलाई िमच्न आँधी पठाउनु भयो।
उहाँले कुन ैकारण ैिबना मलाई ज्यादा घाउ र चोटहरू िदनुभयो।

18 परमेश्वरले फेिर मलाई सास फेनर् िदनुहुने छैन।
उहाँले खाली मलाई ज्यादा दःुखहरू मात्र िदनुहुन्छ।

19 म परमेश्वरलाई परािजत गनर् सिक्तनँ।
परमेश्वर अत्यन्त शिक्तशाली हुनुहुन्छ।
म परमेश्वरलाई न्यायलयमा लजैान सिक्तनँ!
अिन ममािथ िनष्पक्ष हुनुहोस् भनेर िजद्दी गनर् सिक्तनँ।

20 म िनदोर्ष छु, तर मलेै भनेका कुराहरूले मलाई दोषी बनाए जस्तो
लाग्छ।
म िनदोर्ष छु, तर यिद म बोलें भने मेरो मुखले मलाई न ैदोषी

प्रमाणगछर् ।
21 म िनदोर्ष छु तर म जािन्दन के सोच्ने।
म आफ्न ैजीवनलाई घृणा गछुर् ।

22 म आफैं लाई भन्छु, ‘त्यस्त ैकुराहरू सबमैािथ घिटरहन्छन्।
िनदोर्ष मािनसहरू दोषी झैं मछर्न्। परमेश्वरले सबकैो जीवनलाई समाप्त

गनर् ुहुन्छ।’
23 जब कँही डरलाग्दो घटनाहरू भयो भने अिन िनदोर्ष मािनसहरू

मािरए भने के परमेश्वर ितनीहरूमािथ हाँस्नु हुन्छ?
24 जब एकजना दषु्ट मािनस एउटा देशको शासक हुन्छ तब के

परमेश्वरले आफ्नो नायकलाई त्यहाँ के भएको छ हेनर् पठाउनुहुन्छ?
यिद त्यो सत्य हो भने परमेश्वर चाँिह को हुन् त?

25 “दगुनेर् भन्दा पिन मेरो िदनहरू चाँडो भाग्दछ मेरा िदनहरू उडी
जाँदछै
अिन त्यहाँ ितनीहरूमा कुन ैखशुीयाली न ैछैन।

26 मेरा िदनहरू डुङ्गा जस्त ैिछटो बग्छन्।
मेरो िदनहरू चीलले आफ्नो िशकारमािथ बेगले झम्टे झैं चाँडो िबत्छ।

27 “यिद म भन्छु ‘म गुनासो गनेर् छैन
म आफ्ना पीडाहरू भुल्छु, म मेरो अनुहारमा मुस्कानले भछुर् ।’

28 म मेरा पीडाले अझ ैभयभीत छु।
म जान्दछु ितमीले मलाई िनदोर्ष मान्ने छैनौ।

29 यिद म दोषी ठहरी सकेको छु भने
आफ्नो परीक्षा िकन गिररहने।
म भन्छु, ‘यो भुिलदेऊ।’

30 यिद मलेै स्वयलंाई िहऊँले धोएँ भने,
अिन साबूनले हातहरू सफा राखें भने पिन,
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31 परमेश्वरले मलाई िहलो भएको खाडलमा धकेल्नु हुन्छ।
तब मेरो लुगाहरूले पिन मलाई घृणा गनेर्छन्।

32 परमेश्वर म जस्तो मािनस हुनुहुन्न यसकारणले गदार् म उहाँलाई
जवाफ िदन सिक्तनँ।
हामी न्यायलयमा एकाकार्ले भेट गनर् सकै्तनौ।

33 म चाहन्छु िक त्यहाँ दवु ैपक्षहरूलाई सुिनिदने कोही रहोस्।
म चाहन्छु िक त्यहाँ दवु ैपक्षलाई िनष्पक्ष रूपमा न्याय गनेर् कोही होस्।

34 म चाहन्छु िक परमेश्वरले िलने डण्डा लिगिदने त्यहाँ कोही होस्।
तब परमेश्वरले मलाई एकदम ैभयभीत पानर् ु हुने छैन।

35 तब परमेश्वरको भयबाट स्वतन्त्र भएर
मलेै चाहेको कुरा म भन्न सक्थें।

“म आफ्नो जीवनलाई घृणा गदर्छु।
यसकारण म स्वतन्त्र रूपमा गुनासो पोख्नेछु।
मेरो मन एकदम ैिततो छ, यसकारण अब म बोल्नेछु।

2 म परमेश्वरलाई भन्ने छुः ‘मलाई दोष निदनु होस्।
मलाई भन्नुहोस, मलेै के गल्ती गरकेो छु?
मिसत िवरोध गनेर् तपाईसँंग के कारण छ?

3 परमेश्वर, मलाई चोट पादार् तपाई ंखशुी हुनुहुन्छ?
यसले के देिखन्छ भने तपाईलें जे बनाउनुभयो त्यसको वास्ता

गनर् ुहुन्न।
अथवा तपाई ंत्यो दषु्ट मािनसहरूले बनाएको योजनाहरूिसत खशुी

हुनुहुन्छ।
4 परमेश्वर, तपाईसँंग मानवी आँखाहरू छन्?
तपाई ंमािनसहरूले देखे जस्त ैदेख्नु हुन्छ?

5 के तपाईकंो आय ुमािनसको जस्त ैछोटो छ?
के तपाईकंो जीवन हाम्रो जस्त ैक्षिणक छ?

6 तपाईलें मेरो दोष खोज्नु हुन्छ
अिन मेरो पाप खोज्नु हुन्छ।

7 म िनदोर्ष छु भनेर तपाई ंजान्नु हुन्छ
तर कसलेै पिन मलाई तपाईकंो शिक्तदेिख बचाउन सकै्तन।

8 परमेश्वर,
तपाईकंो हातले मलाई बनाउनु भयो
अिन मेरो शरीरको आकार बनाउनु भयो।
के तपाईलें मलाई नष्ट गनर् ु हुन्छ?

9 परमेश्वर, सम्झनु होस्, तपाईलें मलाई माटोबाट बनाउनु भयो।
के फेिर तपाईलें मलाई माटोमा न ैपिरणत गनर् ुहुन्छ?

10 तपाईलें मलाई दधू सरह पोखाउनु भयो तपाईलें मलाई घुमाउनु
भयो
र पनीर बनाए जस्त ैिनचोनर् ु भयो।

11 तपाईलें मलाई हड्डी र मांसपेशीहरूमा राख्नु भयो।
अिन तपाईलें मलाई मासु अिन छालाले पिहयार्उनुभयो।

12 तपाईलें मलाई जीवन िदनु भयो अिन म प्रित धेर ैदया दशार्उनु
भयो।
तपाईलें मेरो हेरचाह गनर् ुभयो अिन मेरो आत्मालाई जगाउनु भयो।

13 तर तपाईलें हृदयमा यो के लुकाउनु भयो, म जान्दछु तपाईलें
हृदयमा के गोप्य योजना गनर् ु भएको छ।
हो तपाईकंो मनमा के छ म सो जान्दछु।

14 यिद मलेै पाप गरें भने तपाईलें देख्नु हुन्छ।
यसलेै गल्ती काम गदार् तपाईलें दण्ड िदन सक्नु हुन्छ।

15 जब म पाप गछुर् ,
म दोषी हुन्छु
अिन यो मेरा िनिम्त एकदम नराम्रो हुन्छ।
तर म िनदोर्ष भएता पिन
आफ्नो िशर उठाउन सिक्तनँ।
म अपमािनत तथा िचन्ताग्रस्त छु।

16 यिद म सफल हँुदा र गवर् गदार्, तपाईलें मलाई चोट पुयार्उनु भयो,
जसरी एकजना मािनसले िंसहलाई चोट िंददछ
त्यसरी न ैतपाईलें फेिर मेरो िवरूद्ध शिक्त देखाउनु भयो।

17 तपाईसँंग मेरो गल्ती प्रमािणत गनर्,
सधैँ एकजना साक्षी पठाउनु हुन्छ।

एउटा सेनाको पिछ अकोर् सेना मेरो िवरूद्ध पठाए जस्तै
तपाईलें ममािथ घिर-घिर रीस देखाउनु हुन्छ।

18 यसकारण, परमेश्वर मलाई िकन जन्म िदनु भयो?
म इच्छा गछुर्  मलाई कसलेै देख्नु अिघ न ैम मरकेो हुनु पथ्योर्।

19 म इच्छा गछुर्  म नबाँचेको भए हुने िथयो।
आमाको कोखबाट सोझ ैिचहान ितर मलाई डोयार्एको भए हुने िथयो।

20 मेरो जीवन प्रायः िबितसकेको छ।
यसकारण मलाई एक्लो छोडी िदनु होस्,
र अब बाचेको थोर ैसमय आनन्द गनर् पाउँ।

21 जुन अँध्यारो, मृत्य ुस्थान, जहाँबाट कुन ैमािनस फकर् दनै
त्यस ठाउँमा जानु भन्दा अिघ मेरो अिलकित बाँचेको समय मलाई

उपभोग गनर् िदनुहोस्।
22 अन्धकार, छायाँ र अन्योल जसलाई कसलेै देख्न सकै्तन
अिन त्यो ठाउँ जहाँ प्रकाश पिन कालो हँुदछ,
म त्यस्तो ठाउँमा पुग्न भन्दा पिहला,
अिघन ैमलेै छाडेको थोर ैसमय मलाई उपभोग गनर् िदनुहोस्।’”

सोपरसोपर अय्यअय्यूबूिसतबिसत बोल्दछबोल्दछ

तब नामातीबाट आएका सोपरले अय्यूबलाई जवाफ िंददै
भने,

2 “यी शब्दहरूको प्रवाहलाई उत्तर िदनुपछर् ।
के यी कुराहरूले अय्यूबलाई ठीक गराउँछ? अँह।

3 अय्यूब के ितमी सम्झन्छौ
िक ितमीलाई जवाफ िदने हामीसँग शब्दहरू छैनन्?
जब ितमी परमेश्वरलाई िखसी गछौर्,
ितमी सोच्छौ ितमीलाई चेतावनी िदने कोही छैन?

4 अय्यूब ितमीले परमेश्वरलाई भन्छौ,
‘मेरो तकर् हरू यथाथर् छन्
अिन तपाईलें मलाई चोखो देख्न सक्नु हुन्छ।’

5 अय्यूब, म चाहन्छु परमेश्वरले ितमीलाई जवाफ िदनुहुन्छ
अिन भन्नुहुनेछ िक ितमी गल्ती छौ।

6 परमेश्वरले ितमीलाई ज्ञानको रहस्य भन्न सक्नु हुन्थ्यो।
उहाँले ितमीलाई भन्नुहुने िथयो िक प्रत्येक कथाको दइु पक्ष हुन्छन्।
अय्यूब, मेरो कुरा सुन।
ितमीले जित दण्ड पाउनु पथ्योर् परमेश्वरले त्यित दण्ड ितमीलाई

िदइरहनु भएको छैन।
7 “अय्यूब, के ितमी सोच्छौ िक ितमीले वास्तिवक रूपमा परमेश्वरलाई

बुझ्छौं?
ितमीले सवर्शिक्तमान परमेश्वरलाई बुझ्न सकै्तनौ।

8 मािथ स्वगर्मा के छ?
त्यस िवषयमा ितमीले केही गनर् सकै्तनौ
मृत्यलुोकको बारमेा ितमीले
केही पिन जान्दनैौ।

9 परमेश्वर पृथ्वी भन्दा महान
अिन सागर भन्दा िवशाल हुनुहुन्छ।

10 “यिद परमेश्वरले ितमीलाई कैद गररे न्यायलयमा ल्याउनु भयो भने,
कसलेै उहाँलाई रोक्न सकै्तन।

11 साँच्चो रूपमा, को अयोग्य छ भनेर परमेश्वरले िचन्नुहुन्छ।
जब परमेश्वरले अिनष्ट देख्नु हुन्छ उहाँले त्यो याद गनर् ुहुन्छ।

12 जसरी एउटा जङ्गली गधाले मािनस जन्माउन सकै्तन्
एकजना मूखर् मािनस किहल्य ैज्ञानी मािनस हुन सकै्तन।

13 तर अय्यूब ितमीले आफ्नो परमेश्वरको सेवा गनर्लाई मात्र मन तयार
राख
अिन उहाँलाई आराधना गनर् ितम्रो हातहरू मािथ उठोस्।

14 ितम्रो घरमा रहेको पाप ितमीले त्यहाँबाट लखेट्नु पछर् ।
ितम्रो घरमा दषु्टलाई आश्रय नदेऊ।

15 तब ितमी आफ्नो िनदोर्ष अनुहारले परमेश्वरलाई हेनर् सक्नेछौ।
ितमी उठ दिरलो होऊ अिन भयभीत नहोऊ।

16 तब ितमीले आफ्नो दःुख भुल्न सक्छौ।
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ितम्रा दःुखहरू िवगतमा ितमीमािथ बगेर गएको पानी झैं एक यादगार
हुनेछ।

17 जब ितम्रो जीवन मध्य िदनको घाम भन्दा प्रकाशमय हुनेछ,
जीवनको कालो क्षणहरू िबहानको सूयोर्दय जस्तो चिम्कलो हुनेछ।

18 तब ितमीले सुरिक्षत अनुभव गनेर्छौ िकनभने त्यहाँ आशाको िकरण
देखा पनेर्छ परमेश्वरले ितम्रो हेरचाह गनर् ु हुनेछ
अिन ितमीलाई आराम प्रदान गनर् ुहुनेछ।

19 ितमी िवश्राम गनर् ढिल्कन सक्नेछौ अिन कसलेै ितमीलाई सताउने
छैन।
अिन धेर ैमािनसहरूले ितम्रो िनिम्त सहयोगको हात बढाउन

आउनेछन।
20 नराम्रा मािनसहरूले सहयोग खोज्लान,
तर ितनीहरू आफ्ना कष्टहरूबाट मुक्त हुन सकै्तनन्,
ितनीहरूका आशाले मृत्य ुतफर्  औलं्याउने छ।”

अय्यअय्यूबूलबलेे सोपरलाईसोपरलाई जवाफजवाफ िंददछिंददछ

तब अय्यूबले ितनीहरूलाई जवाफ िदएः
2 “िनःसन्देह ितमी सोच्छौ,
ितमी मात्र ज्ञानी पुरूष हौ,

ितमी सोच्छौ जब ितमी मछौर्,
ज्ञान पिन ितमीसँग ैजानेछ।

3 तर मेरो मन ितम्रो जस्त ैन ैछ।
ितमी जितकै होिशयारी म पिन छु।
कसलेै पिन यो सत्यलाई देख्न सक्छ।
4 “मेरो िमत्रहरू म प्रित अब हाँसो उडाऊ।
ितनीहरू भन्छन, ‘उसले परमेश्वरलाई प्राथर्ना गयोर् अिन
उसले आफ्नो जवाफ पायो त्यसलेै यी सारा दषु्ट कुराहरू उमािथ
आइलाग्यो।’
म एक असल मािनस हँु, म िनदोर्ष छु।
तर ितनीहरू अझ ममािथ हाँस्छन्।

5 दःुखमा नपरकेा मािनसहरू दःुखमा पनेर्हरूमािथ हाँस्छन।
जब उसको खटु्टा िचिप्लन्छ ितनीहरू उसलाई ितरस्कार गनर् तत्पर

रहेका हुन्छन्।
6 तर चोरहरूको घरले ितनीहरूको टाउको दःुखाउदनै।
मािनसहरू जसले परमेश्वरलाई क्रोिधत पादर्छ ऊ शािन्तमा वस्दछ,
अिन ितनीहरूको आफ्नो बल न ैदेवात हुन्।

7 “तर पशुहरूलाई सोध,
ितनीहरूले ितमीहरूलाई िसकाउने छन्।
अथवा हावामा उड्ने चराहरूलाई सोध,
ितनीहरूले ितमीहरूलाई भन्नेछन्।

8 अथवा पृथ्वीसँग बोल,
त्यसले ितमीलाई भन्नेछ।
अथवा समुद्रका माछाले ितनीहरूको ज्ञान
ितमीलाई बताउनेछ।

9 प्रत्येकले जान्दछ िक परमेश्वरले सारा कुराहरू बनाउनु भयो।
10 प्रत्येक प्राणीहरू जो बाँच्दछन्,
अिन प्रत्येक मािनस जसको प्राण छ,
सब ैपरमेश्वरकै शिक्तको अधीनमा छ।

11 तर जसरी िजब्रोले भोजनको स्वाद िलए जस्त,ै
कानहरूले शब्दहरू सुनेर आनन्द िलए जस्त ैहुन्छ र?

12 हामी भन्छौ, ‘ज्ञान बूढापाकाहरूमा न ैपाइन्छ
लामो जीवनले बुिद्ध ल्याउँछ।’

13 तर ज्ञान र पराक्रम परमेश्वरको सम्पित्त हो।
राम्रो सल्लाह र बुिद्ध उहाँकै हुन्।

14 यिद परमेश्वरले कुन ैकुरा भत्काउनु भयो भने
मािनसहरूले यसलाई फेिर बनाउँन सक्दनै।
यिद परमेश्वरले कसलैाई कैदमा राख्नु भयो भने
मािनसले त्यसलाई मुक्त पानर् सक्दनै।

15 यिद परमेश्वरले बषार् रोिकिदनु भयो भने पृथ्वी सूख्खा हुनेछ।

यिद परमेश्वरले बषार्लाई छोिडिदनु भयो भने त्यसले पृथ्वीमा बाढी
ल्याउनेछ।

16 परमेश्वर शिक्तशाली हुनुहुन्छ र सधैँ िजत्नु हुन्छ।
एकजना जसले भुल गछर्  अिन एकजना जसले उसलाई धोका िदन्छ

दवु ैपरमेश्वर कै हुन्।
17 परमेश्वरले सल्लाहकार र उसको ज्ञान खोस्नुहुन्छ
अिन मुिखयाहरूलाई मूखर् बनाउनु हुन्छ।

18 राजाहरूले मािनसहरूलाई कैदमा राख्छन,
तर परमेश्वरले ितनीहरूलाई छुटकारा िदनुहुन्छ
अिन ितनीहरूलाई शिक्तशाली बनाउनु हुन्छ।

19 उहाँले पूजाहारीहरू आफ्नो कब्जामा राख्नुहुन्छ
अिन ज-जसले आफैं लाई सुरिक्षत देख्छन ितनीहरूलाई परािजत

पानर् ुहुन्छ।
20 परमेश्वरले िवश्वासी सल्लाहकारहरूलाई चुप पानर् ुहुन्छ।
उहाँले बूढापाकाहरूको ज्ञान खोसी लजैानुहुन्छ।

21 परमेश्वरले मुिखयाहरूलाई महत्वहीन बनाउनु हुन्छ।
उहाँले शासकहरूको शिक्त खोसेर लजैानु हुन्छ।

22 परमेश्वरले अन्धकारका गिहरो रहस्यहरू सम्म थाहा पाउनु हुन्छ।
उहाँले त्यस्ता मृत्य ुभन्दा कडा अन्धकारमा पिन प्रकाश पठाउनु

हुन्छ।
23 परमेश्वरले जाित-जाितहरूलाई ठूला र शिक्तशाली बनाउनुहुन्छ,
अिन ितनीहरूलाई ध्वंश पानर् ुहुन्छ।
उहाँले जाितहरूलाई िवस्तार गराउनु हुन्छ
त्यसपिछ त्यहाँका जनसमूहलाई छरपष्ट पानर् ुहुन्छ।

24 परमेश्वरले शासकहरूलाई मूखर् बनाउनु हुन्छ।
उहाँले ितनीहरूलाई जङ्गलमा उदेश्यहीन भौतािररहेको पानर् ुहुन्छ।

25 ती मुिखयाहरू त्यस मािनस जस्ता हुन,
जो अँध्यारो बाटोहरूमा िंहिडरहेको अनुभव गदर्छ।
ितनीहरू मताहा मािनस जस्ता हुन्छन जसलाई कहाँ गइरहेछु भन्ने

होश हुदनै।”
अय्यूबले भन्यो,
“यी सब ैमलेै पिहल्य ैदेखेको छु।
ितमीले भनेका सब ैकुरा पिहल्य ैसुनेको छु।

म ती सब ैकुराहरू बुझ्छु।
2 ितमीले जाने जित म पिन जान्दछु।
म ितमी जितकै तेज छु।

3 तर म ितमीसँग तकर्  गनर् चाहन्न।
म सवर्शिक्तमान परमेश्वरसँग बोल्न चाहन्छु।
म परमेश्वरसँग आफ्ना सङ्कट िवषयमा बहश गनर् चाहन्छु।

4 तर ितमीले हाम्रो बातचीतलाई झूटो कुराले कलिंकत पाछौर्।
ितमीहरू त्यस्ता अयोग्य वदै्यहरू हौ जसले कसलैाई पिन िनको पानर्

सकै्तनन।
5 म चाहन्छु ितमीहरू चूपचाप बस।
त्यही न ैितमीहरूले गनर् सक्ने बुिद्धमानी काम त्यही हुन सक्छ।

6 “अब, मेरो तकर् मा ध्यान देऊ।
म के भन्छु त्यसमा ध्यानदेऊ।

7 के ितमीहरू परमेश्वरिसत झूटो बोल्छौ?
के ितमीहरू िवश्वास गछौर् िक ितमीहरूका झूटा कुराहरू परमेश्वरले

चाहनु भएका कुराहरू हुन्छ?
8 उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने खाितरमा मात्र ितमीहरूले परमेश्वरको पक्ष

िलइरहेका होइनौ?
के ितमीहरू उहाँकै पक्षमा मेरो िवरूद्धमा मामलामा बहश गनेर् चेष्टा

गिररहेका छौ?
ितमीहरूले िनष्पक्ष भएका छैनौ।

9 यिद परमेश्वरले ितमीलाई गिहिरएर जाँच गनर् ुभयो भने,
के ितमीहरूलाई उहाँले सही देखाउनु हुन्छ?
जसरी अन्य मािनसहरूलाई ितमीहरूले मूखर् बनाउँछौ के
परमेश्वरलाई त्यसरी मूखर् बनाउनु सक्छौ?

10 यिद ितमीहरूले कुन ैिववादमा पक्षपात गयौर् भने
ितमी जान्दछौ िक परमेश्वरले ितमीहरूलाई हप्काउनु हुनेछ।
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11 परमेश्वरको महा-मिहमाले ितमीहरूलाई भयभीत पानेर्छ।
ितमीहरू उहाँदेिख डराउँछौ।

12 ितमीहरूको ज्ञानका कुराहरू अथर्हीन छन्।
ितमीहरूका बहशहरू बेकामे छन्।

13 “चूपचाप बस र मलाई बोल्न देऊ।
जेसुकै ममािथ आईपर ेतापिन म स्वीकार गछुर् ।

14 म स्वयलंाई सङ्कटमा राख्ने छु,
अिन आफ्नो जीवन आफ्न ैहातमा िलनेछु।

15 हेर, परमेश्वरले मलाई यसको लािग मानर् सक्नु हुन्छ,
त ैपिन म उहाँलाई िवश्वास गिररहनेछु।
म आफ्ना मामला उहाँ सम्मुख प्रस्तुत गनेर् न ैछु।
तर म स्वयलंाई उहाँको समक्ष बचाउ गनेर् छु।

16 अिन यिद मलाई परमेश्वरले बाँच्न िदनुभए,
त्यस्त ैहुनेछ िकनभने उहाँसँग बोल्न सक्ने मसँग क्षमता िथयो।
कुन ैपिन दषु्ट मािनसले परमेश्वरको समक्ष सामना गनर् सकै्तन।

17 मलेै भनेको कुरा ध्यान िदएर सुन।
मलाई व्याख्या गनर् देऊ।

18 म आफैं  मेरो मािमलामा बचाऊ गनर् तत्पर छु।
म होिशयारी साथ आफ्नो बहश प्रस्तुत गनेर्छु।
म जान्दछु म उिचत न ैठहिरनेछु।

19 यिद कसलेै म गल्ती छु भनेर मलाई प्रमाण गनर् सक्छ भने,
तब म तुरन्त ैचुप लाग्नेछु।

20 “हे परमेश्वर, मलाई यी दइु कुराहरू मात्र िदनुहोस्
अिन म तपाईबंाट लुक्ने छैन।

21 मलाई दण्डिदन रोिकनु होस्
अिन तपाईकंा आतकंीहरूले मलाई भयभीत पानर् छोडाउनु होस्।

22 तब मलाई डाक्नु होस् अिन म जवाफ िदनेछु।
अथवा मलाई बोल्न िदनुहोस् अिन मलाई जवाफ िदनुहोस्।

23 मलेै कित पाप कामहरू गरकेो छु?
मलेै के गल्ती कामहरू गरें?
मेरा पापहरू र गल्तीहरू देखाउनु होस्।

24 हे परमेश्वर, तपाईलें िकन मलाई त्याग्नु हुन्छ?
अिन मलाई आफ्नो शत्रु झैं व्यवहार गनर् ुहुन्छ?

25 के तपाईलें मलाई भयभीत पानर् ु हुन्छ?
म हावामा उड्ने पत्कर झैं हँु।
तपाईलें परालको एउटा सानो टुक्रालाई आक्रमण गिररहनु भएको छ।

26 हे परमेश्वर, तपाईलें मेरो िवरूद्ध ितक्त कुराहरू गनर् ुभयो।
तपाईलें मलाई िठटौले हँुदा गरकेो दषु्कमर्को लािग दःुख िदनुहुन्छ।

27 तपाईलें मेरो खटु्टामा साङ्गलाहरू बाँिधिदनु भयो,
मेरो प्रत्येक पाइला याद गनर् ु भयो।
तपाईलें मेरो प्रत्येक चाल चलनलाई याद गनर् ु भयो।

28 यसलेै म कमजोर भन्दा कमजोर भई रहेछु
सड्द ैगएको काठको टुक्रा जस्तो,
माऊ िकराले खाँद ैनष्ट भएको लुगाको टुक्रा जस्तो।”

अय्यूबले भने,
“हामी सब ैमािनसहरू हौं।
हाम्रो आय ुछोटो अिन सङ्कटहरूले भिरएको छ।

2 मािनसको जीवन एउटा फूल जस्तो छ।
चाँडो उम्रन्छ अिन त्यसपिछ झररे जान्छ।
यहाँ मािनसको जीवन एउटा छायाँ जस्तो छोटो समयको लािग छ।
अिन त्यसपिछ यो िबलाएर जान्छ।
3 त्यो सत्य हो, तर परमेश्वरले, म प्रित हेनर् ु हुनेछ,
अिन न्यायलयमा मसँग आउनु हुनेछ अिन हामी दवुलेै आफ्ना

तकर् हरू प्रस्तुत गछौर्?
4 “म इच्छा गछुर्  कसलेै केही मलैा चीज िलएर त्यसलाई सफा पारोस।
तर कसलेै पिन त्यसो गनर् सकै्तन।
5 मािनसको जीवन सीिमत छ परमेश्वर तपाईलें िनणर्य गनर् ुभयो कित

लामो मािनस बाँच्छ?
तपाईलें ती सीमाहरू एकजना मािनसका िनिम्त बनाउँनु भयो,
अिन कसलेै पिन पिरवतर्न गनर् सक्दनै।

6 यसलेै परमेश्वर, हामीलाई हेनर् छोिडिदनु होस्।
हामीलाई एक्लो छोिड िदनुहोस्,
तािक हामी हाम्रो मेहनती िदनहरूमा सन्तुष्ट भई बस्न सकौं।

7 “त्यहाँ एउटा रूखको आशा छ।
यिद यो कािटयो भने, त्यो फेिर उम्रनेछ।
त्यसमा नयाँ हाँगाहरू पलाउनेछ।

8 यसको जराहरू भूईमंा बुढो भएर उम्रेला
अिन यसको ठुटो मलैोमा सड्नेछ।

9 तर पानीमा यो फेिर उम्रनेछ।
यसले नयाँ उिद्भद् जस्ता हाँगाहरू उमानेर्छ।

10 तर जब मािनस मछर् , ऊ लोप हुन्छ।
जव मािनस मछर् , उसको अन्त हुन्छ।

11 नदीहरू सूख्खा नभइन्जेलसम्म ितमीहरूले पानी समुद्रबाट लजैान
सकौंला,
अिन मािनस अझ मृत न ैहुनेछ।

12 जब कुन ैमािनस मछर् ,
ऊ तल ढल्छ,
अिन ऊ उठ्दनै।
मृत मािनस उठ्न अघाडी
आकाश िविलन हुनेछ।
तर मािनसहरू त्यो िनद्राबाट मािथ उठ्दनै।

13 “म चाहन्छु ितमीहरूले मलाई मेरो िचहानमा लुकाई राख्नेछौ।
मलाई त्यहाँ लुकाई राख भन्ने कामना गछुर् ।
जबसम्म ितमीहरूका रीस मदैर्न्।
तब ितमीहरूले मलाई सम्झने समय िनकाल्ने छौ।
14 यिद एकजना मािनस मछर् , के ऊ फेिर जीउँदो हुन्छ?
तब सम्म म पखुर्ला जबसम्म म स्वतन्त्र हुन नसकँुला?

15 परमेश्वर, तपाईलें मलाई बोलाउनु हुनेछ
अिन म तपाईलंाई जवाफ िदनेछु।
तब तपाईलें िसजर्ना गनर् ु भएको मािनसहरूिसत बस्न
तपाईलें इच्छा गनर् ुहुनेछ।

16 तब तपाईलें मेरो प्रत्येक पाइलालाई ध्यान िदनुहुन्छ,
तर तपाईलें मेरो पापहरू सम्झनु हुन्न।

17 तपाईलें मेरो पापहरूलाई थलैोमा मोहर लगाएर राख्नु हुनेछ।
मेरा अपराधहरू ढाक्नु हुनेछ।

18 “पवर्तहरू ढल्छ अिन टुक्रा-टुक्रा भएर जान्छ।
िवशाल चट्टानहरू फुस्केर टुिक्रए र झछर्न्।

19 पानी ढुङ्गहरूमािथ बहँदा ितनीहरूलाई िखयाउँछ
बाढीहरूले मदैानको माटो कािटिदन्छ।
त्यस्त ैप्रकारले, परमेश्वर, तपाईलें मािनसहरूका आशाहरू नष्ट

पािरिदनुहुन्छ।
20 तपाईलें ितनीहरूलाई,
पूणर्रूपले परािजत गररे मात्र फकेर् र जानु हुन्छ।
तपाईलें ितनीहरूलाई दःुखी बनाउनु हुन्छ।
अिन सदाको लािग टाढा मृतलोकमा पठाइिदनु हुन्छ।

21 यिद उहाँका छोराहरूका सम्मािनत, उहाँलाई किहल्य ैथाहा हँुदनै।
यिद उहाँका छोराहरूले गल्ती काम गर ेभने उहाँले किहल्य ैदेख्नुहुन्न।

22 त्यो मािनसले आफ्ना शरीरमा खाली पीडा मात्र अनुभव गदर्छ,
अिन उ आफ्न ैलािग िचच्याएर रून्छ।”

एलीपजलएलीपजलेे अय्यअय्यूबूलाईबलाई जवाफजवाफ िंददछिंददछ

त्यसपिछ तेमानीबाट आएका एलीपजले अय्यूबलाई जवाफ
िदएः

2 “अय्यूब, यिद ितमी साँिच्च न ैज्ञानी हँुदो हौ त
ितमीले यसरी आफ्ना अथर्हीन व्यिक्तगत िवचारहरूले जवाफ िदने

िथएनौ।
ितमी िकन आफैं लाई तातो हावाले भराई रहन्छौ?

3 के ितमी सोच्दछौ िक एकजना ज्ञानी मािनसिसत त्यस्तो बेकामे तकर्
अिन त्यस्ता िववेकशुन्य क्षमा-याचना हुन्छ।

अय्यूब 13:11 344 अय्यूब 15:3
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4 अय्यूब, यिद ितमीले यस्त ैगदैर् गयौ भने
कसलेै पिन परमेश्वरलाई श्रद्धा अिन आराधना गनेर् छैन।

5 जे कुराहरू ितमीले भन्छौ त्यसले ितम्रो पाप छलर्ङ्ग देखाउँछ।
अय्यूब, ितमीले चतुर शब्दहरू चलाएर आफ्नो पापहरू छोप्न

खोिजरहेछौ।
6 म ितमी गल्ती छौ भनेर प्रमािणत गनर् खोिज्दनँ।
ितमीले आफ्नो मुखबाट उच्चारण गरकेा शब्दहरूले न ैितमी गल्ती

भएको देखाउँछ।
ितम्र ओठहरू ितम्रै िवरूद्ध बोल्छ।

7 “अय्यूब, के ितमी सोच्छौ िक प्रथम जिन्मने मािनस ितमी मात्र
िथयौ?
ितमी यो पहाडहरू भन्दा पिहल्य ैजन्मेका िथयौ?

8 के ितमीले परमेश्वरको गोप्य योजनाहरू सुन्यौ?
के ितमी आफै मात्र ज्ञानी मािनस भनेर सोच्छौ?

9 अय्यूब, ितमीले गर ेभन्दा धेर ैकुराहरू हामी जान्दछौ
हामी बुझ्छौ अिन त्यही ितमी बुझ्दनैौ

10 केश सेत ैपाकेका बूढा-पाकाहरू हामीसँग सहमत छन्।
हो, ितम्रा बाबु भन्दा जेठा मािनसहरू हाम्रो पक्षमा छन।

11 परमेश्वरले ितमीलाई सान्तवना िदनु हुन्छ
तर त्यित मात्र ितमीलाई प्रशस्त छैन
हामी परमेश्वरको सन्देश ितमीलाई िशष्ट भाषामा भन्छौ।
12 अय्यूब, ितमी िकन बुझ्दनैौ?
िकन हामी सत्य देख्दनैौ?

13 जब ितमी त्यस्ता क्रोधपूणर् शब्दहरू भन्छौ,
ितमी परमेश्वरको िवरूद्धमा छौ।

14 “मािनस साच्चै न ैिनदोर्ष हुन सकै्तन।
मािनस परमेश्वर भन्दा धमीर् हुन सकै्तन।

15 परमेश्वरले आफ्ना दतूहरूलाई त िवश्वास गनर् ुहुन्न।
परमेश्वरसँग तुलना गदार् स्वगर्सम्म िनदोर्ष छैन।

16 मािनस अत्यन्त ैिनम्न हुन्छ।
मािनस मलैो र भ्रष्ट छ।
उसले अधमर् पानी सरह िपउँछ।

17 “मेरो कुरा ध्यान िदएर सुन अय्यूब,
अिन म यो ितमीलाई व्याख्या गनेर्छु।
मलेै के बुझें त्यही ितमीलाई भन्नेछु।

18 म ितमीलाई ती कुराहरू भन्नेछु,
जुन ज्ञानी मािनसहरूले मलाई भनेका छन्
ती ज्ञानी मािनसहरूका िपता-पुखार्हरूले
ती कुराहरू ितनीहरूलाई भनेका हुन्।
19 ितनीहरू मात्र आफ्ना देशमा बस्थे।
त्यहाँ कुन ैिवदेशीहरू बसोवास गनर् पाउँदनै िथएँ,
यसकारण ितनीहरूलाई कसलेै नौलो िवचारहरू भनेन्।

20 दषु्ट मािनसहरूले आफ्नो सम्पूणर् जीवनभरी कष्ट पाइरहन्छ।
िनषू्ठर मािनस जीवनभरी न ैप्रत्येक साल िशकार भइरहन्छ।

21 प्रत्येक कोलाहलले उसलाई तसार्उँछ।
उसका शत्रुहरूले उसलाई सताउँछ,
शत्रुले आक्रमण गछर्  जब उसले आफूलाई सुरिक्षत सम्झन्छ।

22 दषु्ट मािनसहरू अत्यन्त िनराश हुन्छन्,
अिन अन्धकारदेिख छुटकारा पाउने ितनीहरूसँग कुन ैमौका न ैहँुदनै।
त्यहाँ कत ैितनीहरूलाई मानर्का लािग तरवार छ।

23 रोटीको खोजीमा ‘त्यो कहाँ छ’ भनी यता उता घुिमरहन्छ।
उसले जान्दछ िक उसको मृत्य ुअब निजक छ।

24 िचन्ता र पीडाहरूले उसलाई भयभीत बनाउँछ।
राजा ध्वंश गनर् तम्से जस्तो ती कुराहरूले ितनीहरूलाई आक्रमण

गछर् ।
25 िकनभने दषु्ट मािनसहरूले परमेश्वरलाई मान्नु अस्वीकार गछर्
उसले आफ्नो मुक्का परमेश्वरमा नचाउँछ,
अिन सवर्शिक्तमान परमेश्वरलाई परािजत गनेर् कोिशश गछर् ।

26 त्यो दषु्ट मािनस साह्रै हठी हुन्छ।
उसले मोटो बिलयो ढालसँग परमेश्वरलाई आक्रमण गनेर् कोिशश गछर् ।

27 उसको अनुहार बोसोले ढािकएको छ।
धनी अिन मोटा भएको छ।
28 तर उसको शहर ध्वंश हुनेछ,
उसको घर ध्वंश हुनेछ,
उसको घर िरत्तो हुनेछ।

29 दषु्ट मािनस सधैँलाई धनी भई रहँदनै।
उसको सम्पित्त सधैँलाई रहँदनै
उसको अन्नबािल सब ैउिंम्रन्दनै।

30 ती दषु्ट मािनस अनं्धकार देिख मुक्त हुनेछैन।
उ त्यस्तो रूख सरह हुनेछ जसका पातहरू रोगबाट झछर् ।
अिन बतासले सब ैउडाई लजैाईनेछ।

31 दषु्ट मािनसले स्वयलंाई मूखर् बनाउनु पदैर्न,
जब उसले महत्वहीन कुराहरूमा िवश्वास गछर् ।
िकनभने उसले केही पिन पाउँने छैन।

32 उसको जीवन अन्त हुन अिघ न ैत्यो दषु्ट मािनस बृद्ध र िनराश
भइजान्छ।
उ सुकेको हाँगा जस्तो हुन्छ, फेिर किहल्य ैहिरयो हुनेछैन।

33 त्यो दषु्ट मािनस दाखको रूख जस्तो हुनेछ,
जसले पाक्न अिघन ैदाख गुमाउँछ।
त्यो मािनस भद्राके्षको रूख जस्त ैहुनेछ जसले आफ्नो कोिपलाहरू

गुमाउँछ।
34 िकनभने परमेश्वर नभए मािनसहरूसँग केही पिन रहँदनै।
मािनसहरू जसले पसैालाई प्रेम गछर्  आगोले आफ्नो घर खरानी

बनाउँछ।
35 दषु्ट मािनसहरूले कष्ट गभर्धारण गछर्न्, दषु्ट्याई ंजन्माउँछन्
अिन ितनीहरूको कोखले खाली कपट उब्जाउँछ।”

अय्यअय्यूबूलबलेे एलीपजलाईएलीपजलाई जवाफजवाफ िंददछिंददछ

तब अय्यूबले जवाफ िदए,
2 “मलेै पिहलाबाट यी कुराहरू सुनेको हँु।
ितमीहरू तीनजनाले मलाई दःुख िदइरहेकाछौ,

सान्तवना होइन।
3 ितमीहरूका लामा भाषणहरू किहले िसिद्धने होइनन्।
िकन ितमीहरूको तकर् हरू तन्काई रहन्छौ?

4 ितमीहरूले भनेकै कुराहरू म पिन भन्न सक्थें
यिद ितमीहरूसँग मेरो जस्त ैसङ्कटहरू भए।
म ितमीहरूलाई ज्ञानी कुराहरू सुनाउन सक्थें
अिन मेरो टाउको ितमीहरूितर हल्लाउथें।

5 तर म ितमीलाई उत्साह िदउँला,
अिन मलेै भनेका कुराहरूसँग आशा जगाई िदउँला।
6 “मलेै जे भने पिन मेरो पीडा केहीबाट हरण हुने छैन,
तर चुपचाप बिसरहनु पिन लाभ छैन।

7 हे परमेश्वर, साँचो रूपमा, तपाईलें मेरो शिक्त लजैानु भयो।
तपाईलें मेरो सब ैपिरवार तहसनहस पािरिदनु भयो।

8 तपाईलें मलाई दबु्लो-पातलो बनाइिदनु भयो,
अिन मािनसहरूलाई त्यसले मलाई दोष्याउने कारण उब्जाउँछ।

9 “परमेश्वर क्रोिधत हुनुभयो,
अिन मेरो शरीरलाई एउटा िंसहले झैं आक्रमण गनर् ु भयो।
मेरो शरीर टुक्रा-टुक्रा पारी च्यात्नु भयो।
अिन मेरो शत्रुहरूले मलाई ितनीहरूको घृिणत नजरले हेर।े

10 मािनसहरूले मेरो विरपिर थुप्रेर,
ितनीहरूले मलाई हाँसोको पात्र बनाए अिन थप्पड लगाए।

11 परमेश्वरले मलाई दषु्ट मािनसहरूकहाँ िदनु भयो।
मलाई दःुख िदओस् भनेर उहाँले कुकमीर्हरूलाई छोडी िदनुभयो।

12 जबसम्म परमेश्वरले मलाई घाँटीमा समात्नु भएन
अिन मलाई टुक्रा-टुक्रा पानर् ु भएन
तबसम्म प्रत्येक कुरो राम्रै भइरहेको िथयो।
तब उहाँले मलाई पिहलेकै अवस्थामा ल्याउनु भयो
र मलाई उहाँको तारोको रूपमा प्रयोग गनर् ुभयो।
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13 परमेश्वरका धनुधार्रीहरू मेरो विरपिर छन्।
उहाँले मेरो िमगौर्लामा काँढले हान्नु भयो।
उहाँले ममािथ दया देखाउनु भएन
उहाँले मेरो िपत्त भुईमंा फुटाउनु भयो।

14 घिरघिर परमेश्वरले मलाई आक्रमण गनर् ुहुन्छ।
उहाँ एक िसपाही यदु्धभूिममा दौडे जस्तो दौड्नु हुन्छ।

15 “म अत्यन्त उदास छु,
यसलेै म त्यस्ता उदासी पोषाकहरू लगाउँछु।
म यहाँ धुलोमुलो र खरानीको थुप्रोमा बस्छु,
अिन म परािजत भएको ठान्छु।

16 रँूदा-रँूदा मेरो अनुहार रातो भइसक्यो।
मेरो आँखा विरपिर कालो गोलो रखेाहरू छन्।

17 मलेै कसलैाई नोक्सान गरकेो छैन।
तर त्यस्ता अिप्रय घटनाहरू मकहाँ आई लाग्यो।
मेरा प्राथर्नाहरू उिचत र चोखा छन्।

18 “पृथ्वी, गल्ती कुराहरू नलुकाऊ जुन ममािथ आइपयोर्।
मेरो न्यायको पुकारलाई नरोक।

19 अिहले पिन त्यहाँ स्वगर्मा कोही छ जो मसँग बोल्नु हुन्छ।
त्यहाँ मािथ कोही त छ जसले मेरो लािग साक्षी िदनेछ।

20 मेरो साथीहरूले मलाई हप्काउँछ।
मेरा आँखहरूबाट परमेश्वरका िनिम्त आँशु बग्छ।

21 तर परमेश्वर अिघ उसले मेरो िवषयमा साथीको लािग
न्याय गिरिदने मािनसले झैं बोिलिदन्छ।

22 “केही बषर्मा म नफिर्कने ठाउँमा जानेछु।
“मेरो आत्मा टुिक्रयोः
म त्याग्न तयार छु।
मेरो जीवन प्रायः िबितसक्यो,

िचहानले मलाई पिर्खरहेछ।
2 मािनसहरू मेरो विरपिर उिभन्छन् अिन ममलाई देखेर हाँस्छन्।
जब ितनीहरूले मलाई िजस्काउँछन् र िखसी गछर्न् म ितनीहरूलाई

हेछुर् ।
3 “हे परमेश्वर, मलाई देखाउनु होस् िक साँिच न ैमलाई मद्दत गनर् ुहुन्छ।
अन्य कुन ैमािनसहरूले मलाई मद्दत गनेर्छैन।

4 तपाईलें मेरा िमत्रहरूका ज्ञान बन्द गिरिदनु भयो
अिन ितनीहरूले बुझ्दनैन्।
दया गररे ितनीहरूलाई िजत्न निदनुहोस्।

5 तपाईहंरूलाई यो भनाई थाहा छ,
‘मािनसहरूले आफ्ना नानीहरूलाई भोक-भोकै राखी साथीलाई मद्दत

गछर्न्।’
6 परमेश्वरले अरूहरू अिघ मेरो बदनाम गनर् ुभयो।
मािनसहरूले मेरो मुखमा थुक्छन्।

7 मेरो आँखाहरू प्राय अन्धा बराबर भइसके िकनभने म साह्रै दःुखी छु
अिन अत्यन्त ैपीडामा छु।
मेरो सारा शरीर छायाँ जस्त ैहल्का भएको छ।

8 धािर्मक मािनसहरू यसमा शोिकत हुन्छन्।
अधमीर् मािनसहरूको कारणले िनदोर्ष मािनसले कष्ट पाउँछ।

9 तर ईमान्दार मािनसहरू सही ढंगमा लगातार बिसरहन्छन्।
िविध पूवर्क शुद्ध हात भएको मािनस अझ बिलयो बिनन्छ।

10 “तर ितमीहरू सबजैना आऊ, यी सब ैभुल मेर ैहुन भनी देखाउने
कोिशश गर।
ितमीहरू माझ मलेै ज्ञानी मािनस पाउन सिक्तनँ।

11 मेरो जीवन िबितरहेछ।
मेरो योजनाहरू नष्ट भइरहेछ।
मेरो इच्छा मयोर्।

12 तर मेरो सारा िमत्रहरू सालेमाले भए।
ितनीहरू रातलाई िदन सोच्छन, ितनीहरू अन्ध्यारोले उज्यालो

भगाउँछ भनेर सोच्छन्।
13 “म िचहानलाई मेरो नयाँ घर भनेर आशा गरौंला
अँध्यारो िचहानमा मेरो ओछ्यान बनाउँने आशा गरौंला।

14 म िचहानलाई भन्न सक्छु, ‘तपाई ंमेरा िपता हुनुहुन्छ,’

अिन कीरालाई, ‘मेरी माता’ अथवा ‘मेरी बिहनी’ भन्न सक्छु।
15 तर त्यित न ैमेरो आशा हो भने तब मेरो अरू कुन ैआशा छैन्।
यिद त्यित न ैमात्र मेरो आशा हो भने तब मािनसहरूले मलाई आशा

शून्य पाउँनेछन्।
16 के मेरो आशा मसँग ैमररे मृतलोकमा जानेछ?
के हामी साथ-साथ ैमलैा धूलोमा सँग ैजानेछौं?”

िबल्ददलिबल्ददलेे अय्यअय्यूबूलाईबलाई जवाफजवाफ िंददछिंददछ

तब िबल्ददले (शुहीले यसो भनेर) जवाफ िदएः
2 “अय्यूब, ितमी किहले बोल्न बन्द गनेर्छौ?
चुपलाग अिन सुन, हामीलाई केही भन्नदेऊ।

3 िकन ितमीले हामीलाई लाटा गाई जस्तो मूखर् सम्झन्छौ?
4 अय्यूब, ितम्रो रीसले ितमीलाई न ैिपरोल्छ।
के मािनसहरूले खाली ितम्रो लािग पृथ्वी छोडन ैपछर्?
के ितमी सोच्दछौ िक परमेश्वरले ितम्रै सन्तुष्टीको लािग मात्र

पवर्तहरूको ठाउँ सानर् ु हुन्छ?
5 “हो, दषु्ट मािनसको प्रकाश िनभाइनेछ।
उसको आगो जल्न छाड्नेछ।

6 उसको घरको प्रकाश अँध्यारो हुनेछ।
उसको छेउको बत्ती पिन िनभ्ने छ।

7 उसको बिलयो पाइलाहरू अझ छोटो र कमजोर हुनेछन्।
उसको पापपूणर् योजनाहरूले उसकै पतन गराउनेछ।

8 उसको आफ्न ैखटु्टाले उसलाई पासोमा फसाउने छ
उ पासोमािथ िहँडनेछ र फँस्नेछ।

9 पासोले उसको एढी पक्रने छ।
पासोले उसलाई कस्सेर समात्ने छ।

10 भूईमँा लुकेको डोरीले त्यसलाई अल्झाउनेछ।
पासोले उसको बाटो पखर्नेछ।

11 आतकंले त्यसलाई चारिैतरबाट पिर्खरहेछ।
त्रासले त्यसको बढ्दो प्रत्येक पाईलालाई पछ्याई रहेछ।

12 भोकले उसको शिक्त दबुर्ल पाछर् ।
जब उसको पतन शरू हुन्छ उसको िवनाश र ध्वंश तत्पर रहन्छन्।

13 डरलाग्दो रोगले उसको छाला खाई िदनेछ।
त्यसले उसको पाखरुाहरू र खटु्टाहरू सडाउनेछ।

14 दषु्ट मािनसलाई आफ्नो सुरिक्षत घरबाट टाडो लजैानेछ।
उसलाई आतकंका राजाहरू भेटाउनलाई त्यतिैतर डोयार्उनेछ।

15 उसले आफ्नो घरमा केही पिन छाडने छैन।
िकनभने सब ैजल्ने गन्धक उसको घरभिर छिरनेछ।

16 उसको मुिनका जराहरू सुकेर जानेछन्
अिन उसकामािथका हाँगाहरू मररे जान्छन्।

17 पृथ्वीमा भएका मािनसहरूले उसलाई सम्झने छैनन्।
कसलेै उसलाई एकैपल्ट पिन संम्झने छैन।

18 मािनसहरूले उसलाई
उसको संसारको प्रकाशबाट अन्धकारमा खेद्नेछन्।

19 उसको न छोरा-छोरीहरू हुनेछ,
न त नाित-नाितनीहरू उसको कुन ैपिन सन्तान रहनेछैन्।

20 पिश्चममा भएका मािनसहरूलाई आपत पनेर्छ,
जब उनीहरूले दषु्ट मािनसहरूमा कस्तो घट्ना आइपयोर् भन्ने सुन्दा,
पूवर्मा भएका मािनसहरू डरले स्तब्ध हुनेछन्।

21 त्यो साँिच न ैती दषु्ट मािनसहरूको घरमा घट्ने न ैछ।
त्यस्ता मािनसको जीवनमा घिटन जानेछ जसले परमेश्वरलाई यादै

गदैर्न।”

अय्यअय्यूबूलबलेे जवाफजवाफ िंददछिंददछ

तब अय्यूबले जवाफ िदएः
2 “किहलेसम्म ितमीहरूले मलाई चोट पुयार्उने छौ
अिन मेरो वचनहरू भङ्ग पानेर् छौ?

3 ितमीहरूले मलाई दश पल्ट बेइज्जत गयौर्।
ममािथ अन्याय गदार् ितमीहरू लिज्जत भएनौ?
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4 यो मेरो समस्या हो।
यिद मलेै पाप गरें भने पिन त्यसले ितमीहरूलाई चोट पुयार्उँदनै।

5 ितमीहरूले म भन्दा केवल आफूलाई राम्रो देखाउन चाह्यौ।
ितमीहरूले मेरा सङ्कटहरू न ैमेरा गल्तीहरू हुन भन्यौ।

6 तर यहाँ परमेश्वर हुनु हुन्छ जसले ममािथ गल्ती काम गनर् ु भयो।
मलाई पक्रन उहाँले आफ्नो पासो थाप्नु भयो।

7 म िचच्याएँ, ‘उहाँले मलाई चोट पुयार्उनु भयो।’ तर मलेै जवाफ
पाइन।
मलेै सहायताको लािग कराँए, तर न्यायको लािग कसलेै पिन मेरो कुरा

सुनेन्।
8 परमेश्वरले मेरो बाटो रोिक िदनु भयो।
यसकारण म बाटोबाट जान सिक्तन।
उहाँले अन्धकारमा मेरो बाटो हराइिदनु भयो।

9 परमेश्वरले मेरो सम्मान खोसेर लजैानु भयो,
उहाँले मेरो िशरबाट मुकुट उतािरिदनुभयो।

10 परमेश्वरले म शेष नहोउन्जेलसम्म चारिैतरबाट िहकार्उनु भयो।
उहाँले मेरो आशा खोसेर लजैानु भयो
जसरी जराहरूले रूखलाई तान्दछ।

11 परमेश्वरको क्रोधको आगो मेरो िवरूद्ध जल्यो।
उहाँले मलाई आफ्नो शत्रु ठान्नु भयो।

12 परमेश्वरले मलाई आक्रमण गनर् आफ्ना सेनाहरू पठाउनु भयो।
ितनीहरूले आक्रमण धरहराहरू मेरो विरपिर बनाए
ितनीहरूले मेरो पाल विरपिर आफ्नो छाउनी बनाए।

13 “परमेश्वरले मेरो दाज्यू-भाइहरूलाई मलाई घृणा गनेर् बनाउनु भयो।
म मेरो सारा िमत्रहरूका लािग नौलो मािनस भएँ।

14 मेरो आफन्तहरूले मलाई त्यागेर गए।
मेरो िमत्रहरूले मलाई िबसेर्।

15 मेरो घरमा भेट गनर् आउनेहरूले अिन मेरो दासीहरूले मलाई यस्तो
प्रकारले हेछर्न्
मानौं म एउटा िवदेशी अथवा परदेशी हँु।

16 मलेै आफ्नो दासलाई बोलाएँ तर त्यसले जवाफ िदएन।
मलेै उिसत माफ माग्नु पछर् ।

17 मेरो पत्नीले मेरो सासको गन्धलाई घृणा गछेर्।
मेरो आफ्न ैदाज्यू-भाइहरूले मलाई घृणा गछर्न्।

18 साना-साना नानीहरूले पिन मलाई घृणा गछर्न्।
जब म ितनीहरूको छेउमा जाँदछु,
ितनीहरूले म प्रित नराम्रा वचनहरू बोल्छन्।

19 मेरा सारा िहतषैी िमत्रहरूले मलाई घृणा गछर्न्।
जुन मािनसहरूलाई म प्रेम गछुर्  ितनीहरू सम्मले मेरो िवरूद्ध मुख

खोले।
20 “म एकदम दबु्लो छु, मेरो छालाहरूले हड्डीहरू छाडेर झोिलएका

छन्।
मसँग अब अिलकित मात्र प्राण छ।

21 “मलाई दया गर, मेरो िमत्रहरू ममािथ करूणा जगाऊ।
िकनभने परमेश्वर मेरो िवरूद्ध हुनुहुन्छ।

22 िकन ितमीहरूले मलाई परमेश्वरले झैं सजाय िदइरहेछौ?
ितमीहरूले मलाई चोट पुयार्इसकेका छैनौं।

23 “म चाहन्छु िक कसलेै ती कुराहरू सम्झेला जुन म भन्छु र
पुस्तकमा लेख्छु।
म चाहन्छु मेरो वचनहरू चमर्पत्रमा लेिखयोस्।

24 म इच्छा गछुर्  िक मेरा शब्दहरू फलामको िछनुले ढुङ्गामािथ
कँुिदयोस्,
तािक सदासवर्दा रहनेछन्।

25 म जान्दछु त्यहाँ मेरा िनिम्त लिडिदने कोही त छ। म जान्दछु उ
बाँच्छ।
अिन अन्तमा ऊ यहाँ पृथ्वीमा उिभनेछ अिन मलाई बचाउनेछ।

26 म जान्दछु िक म मर ेपिछ
अिन मेरो शरीरबाट छाला कािढए पिछ मलेै परमेश्वरलाई देख्ने छु।

27 म परमेश्वरलाई आफ्न ैआँखाहरूले देख्नेछु।

म मात्रै परमेश्वरलाई देख्नेछु, अरू कसलेै पिन परमेश्वरलाई देख्न
सक्दनै।
मेरो इच्छाको िंखचाईलाई मेरो हृदयले थाम्न सकै्तन।

28 “हुन सक्छ, ितमीले भन्नेछौ, ‘हामीले उनीमािथ दवाफ पानर् ुपछर् ।
हामीले उसलाई दोष िदने कारणहरू पाउँन सक्नेछौं।’

29 तर ितमीहरू आफैं  न ैतरवारदेिख डराउनु पनेर्छ।
िकनभने परमेश्वरले दोषी मािनसहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ।
परमेश्वरले ितमीहरूलाई दण्ड िदनलाई तरवार चलाउनु हुनेछ।
तब ितमीहरूले जान्नेछौ िक त्यहाँ न्यायको समय छ।”

सोपरलसोपरलेे जवाफजवाफ िदन्छिदन्छ

तब नमाबाट आएका सोपरले जवाफ िदएः
2 “मेरा दोधार ेिवचारहरू मिभत्रै सङ्घषर् गछर्न्
ितमीहरूलाई उत्तर िदन म हतािररहेको छु।

3 ितम्रो जवाफले हामीलाई अपमान गयोर्!
तर म ज्ञानी छु, ितमीलाई कसरी जवाफ िदनु म जान्दछु।

4 “ितमी जान्दछौ िक एक दषु्ट मािनसको आनन्द लामो समयम्म
िटक्दनै।
त्यो पिहल्य ैदेिखको सत्य िथयो, आदमलाई पृथ्वीमा राखेको

बेलादेिख न ैत्यो सत्य िथयो
त्यो मािनस जसले परमेश्वरको बारमेा याद गदैर्न भने उसको खशुी

छोटो अवधीको लािग मात्र हुन्छ।
6 हुनसक्छ दषु्ट मािनसको घमण्ड आकाश मािथ पुग्ला,
अिन उसको िशरले बादलहरूलाई छोला।

7 तर ऊ सदाको लािग जानेछ, उसको आफ्न ैशरीर सिकँद ैगए
जस्तो।
ती मािनसहरू जसले उसलाई िचन्दछन् ितनीहरूले भन्नेछन्, ‘ऊ

कहाँ छ?’
8 उ सपना जस्तो उडेर जानेछ अिन कसलेै पिन उसलाई फेिर

भेट्टाउने छैन।
नराम्रा सपना जस्तो उसलाई जबरजस्ती भुिलनेछ।

9 मािनसहरू जसले उसलाई देखे अब फेिर देख्ने छैनन्।
उसको पिरवारले उसलाई फेिर किहल्य ैहेनेर् छैन।

10 दषु्ट मािनसका केटा-केटीहरूले फकार्इिदने छ जे थोक उनीहरूले
गरीब मािनसहरूबाट िलएका िथए।
त्यो दषु्ट मािनसको आफ्न ैहातहरूले उसको सम्पित्त फकार्ई

िदनुपनेर्छ।
11 जब ऊ जवान िथयो उसका हड्डीहरू बिलया िथए,
तर, उसको शरीरका बाँकी भाग जस्त ैितनीहरू चाँडै न ैफोहर मलैामा

ढल्नेछ।
12 “दषु्ट मािनसहरूको मुखमा खराबले िमठो स्वाद िदन्छ,
यसथर् उसले पूणर् आनन्द िलनु त्यसलाई आफ्नो िजब्रो मुिन राख्छ।

13 दषु्ट मािनसहरूले पाप लुट्दछ।
उसले यसलाई फुत्काउन चाँहदनै।
त्यो त्यस्तो िमठो िमश्री जस्तो हँुदछ उसले आफ्नो मुखमा चेपी

राख्दछ।
14 तर त्यो दषु्टको पेटमा उसको भोजन िवष हुन्छ।
त्यो उसको पेटिभत्र एउटा सपर्को िवष जस्त ैिततो हुन्छ।

15 दषु्ट मािनसले धनीहरूलाई िनल्छ।
तर त्यसले ितनीहरूलाई उल्टी गररे िनकाल्छ।
परमेश्वरले पापी मािनसलाई उल्टी गररे बािहर िनकाल्ने पानर् ुहुन्छ।

16 दषु्ट मािनसहरूको पेय पदाथर् सपर्बाट िनकािलएको िवष झैं हो।
तर सपर्को िजब्रोले उसलाई मानेर्छ।

17 तब पापी मािनसले मह र नौनी बग्द ैगरकेो नदीहरू देखेर पिन
आनन्द उपभोग गनेर्छैन।

18 दषु्ट मािनसलाई उसले कमाएको नाफा जित फकार्ई िदनलाई वाध्य
गराईन्छ।
उसले गरकेो कामहरूमािथ उसलाई खशुी हुने अिधकार िंदइदनै्।
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19 िकनभने पापी मािनसले गरीब मािनसहरूलाई घात पादर्छ अिन
गल्ती िहसाबले उसलाई जोख्दछ।
उसले ितनीहरूको िचन्ता न ैगरने अिन उसले ितनीहरूका

चीजबीचहरू लिगिदयो।
अरूले बनाएको घरहरू त्यसले खोसेर लिगिदयो।

20 “दषु्ट मािनस किहले सन्तुष्ट हँुदनै।
उसको धनले उसको रक्षा गनर् सकै्तन।

21 जब उसले खाँदछ, त्यहाँ केही पिन छाड्दनै।
उसले सफलता पाउने छैन।

22 जब दषु्ट मािनसकहाँ प्रशस्त हँुदछ उसलाई सङ्कटहरूले िथचेर
राख्नेछ।
उसको समस्याहरू उमािथ न ैखिनन्छ।

23 जब दषु्ट मािनस आफूले चाहे जित सब ैथोक खान्छ,
ऊ परमेश्वरको क्रोधको लप्कोमा पदर्छ।
परमेश्वरले त्यस दषु्ट मािथ दण्ड बषार्उनु हुनेछ।

24 हुनसक्छ फलामको तरवारदेिख त्यो दषु्ट मािनस भाग्ला।
तर काँसको टुप्पा भएका काँढले त्सलाई ढाल्ने छ।

25 त्यो काँसाको काँढ जसरी भए पिन उसको शरीरमा वारपार भएर
जाने न ैछ,
अिन उसको ढाडबाट त्यो िनस्कने छ।
यसको टिल्कने टुप्पाले उसको कलेजो छेड्नेछ,
अिन ऊ त्रासले मुछार् पनेर्छ।

26 उसका सारा धन सम्पित्त नष्ट हुनेछ।
आगोले उसलाई ध्वंश गनेर् छ जुन आगो मािनस तथा प्राणीले शुरू

गरकेो होइन्।
आगोले उसका घरमा बाँकी रहेका सारा सामानहरू पिन जलाएर

खरानी बनाउँनेछ।
27 दषु्ट मािनस दोषी हो भनी स्वगर्ले प्रमाण गनेर्छ।
पृथ्वी स्वंय त्यसको िवरूद्ध उठ्नेछ।

28 उसको घरमा भएको सम्पूणर् सामानहरू
परमेश्वरलाई रीस उठेको िदन खोिसनेछ।

29 हो, त्यसरी न ैपरमेश्वरले दषु्ट मािनसहरूमािथ गनर् ुहुनेछ।
त्यसरी न ैपरमेश्वरको योजनाहरू ितनीहरूलाई िदनु हुनेछ।”

अय्यअय्यूबूलबलेे जवाफजवाफ िदन्छन्िदन्छन्

तब अय्यूबले जवाफ िदएः
2 “म के भन्छु सुन,
मलाई सान्तवना िदने ितम्रो त्यही तिरका रहोस्।

3 जब म बोल्दछु, धयैर् राख्नु
मलेै बोिलसके पिछ ितमीहरूले मेरो िखल्ली उडाउन सक्छौ।

4 “म मािनसहरूका िवरूद्ध गुनासो गनेर् होइन,
त्यहाँ राम्रो कारण छ िकन म धयैर् रिहनँ।

5 म प्रित हेर अिन शोकले आघात बन
ितम्रो हात मेरो मुखमा राख,
अिन शोकले आघात भएको आँखाले मलाई हेर।

6 जब मलाई के भएको िथयो भनी सोच्छु
मलाई डर लाग्छ अिन मेरो शरीर काम्छ।

7 िकन पापीहरू दीधार्य ुहुन्छ?
िकन ितनीहरू बूढा हुन्छन र सफल हुन्छन?

8 दषु्टहरूले आफ्ना छोरा-छोरीहरू आफूिसत ैहुकेर् को देख्छन
र आफ्ना नाित-नाितनीहरू हेनर् धेर ैबाँच्छन्।

9 ितनीहरूका घरहरू सुरिक्षत छन् अिन ितनीहरू भयभीत छैनन्।
परमेश्वरले ती दषु्टहरूलाई दण्ड िदनलाई लट्ठी प्रयोग गनर् ुहुन्न।

10 ितनीहरूका साँढे प्रजनन िक्रयामा किहले चुक्दनैन्।
ितनीहरूका गाईहरूले बाछीहरू ब्याउँछन् अिन तुिहदनैन्।

11 दषु्टहरूले आफ्नो नानीहरूलाई भेंडाका पाठाहरू जस्त ैबािहर
खेल्न िदन्छन।
ितनीहरूका नानीहरू विरपिर नाँच्छन्।

12 ितनीहरू वीणा र बासुरीको धुनमा गाउँछन र नाँच्छन्।

13 दषु्टहरूले आफ्नो जीवन कालमा सफलता भोग्दछन्।
त्यसपिछ ितनीहरू मछर्न् अिन कुन ैपीडािबना आफ्नो िचहानितर

जान्छन्।
14 तर दषु्टहरूले परमेश्वरलाई भन्छन्, ‘हामीलाई एक्लो छाडी िदनुहोस्।
हामी तपाईकंा मागर् जान्ने इच्छा गदैर्नौं।’

15 अिन दषु्टहरूले भन्छन्, ‘सवर्शिक्तमान परमेश्वर को हो?
हामीलाई उसको सेवा गनेर् खाँचो छैन।
उसलाई प्राथर्ना गररे हामीले के पाउँछौ?’

16 “यो सत्य हो, दषु्टहरूले आफ्ना सफलताहरू आफैं  बनाउँदनैन्,
म ितनीहरूको परामर्शको पिछ लािग्दन।

17 तर, प्रायः किहले काँहीं कसरी परमेश्वरले दषु्टहरूको ज्योित िनभाइ
िदनु हुन्छ?
प्रायः कसरी दःुखकष्टहरू दषु्टहरूमािथ आई पदर्छ?
किहले परमेश्वरले ितनीहरूलाई क्रोिधत भएर दण्ड िदनुहुनेछ?

18 हावाले पराल उडाए जस्त,ै तीब्र बतासले धानको भूसहरू उडाए
जस्तै
के परमेश्वरले दषु्टहरूलाई उडाई भगाउनु हुनेछ?

19 तर ितमी भन्छौ, ‘उसको िपताले पापहरू गरकेो िनिम्त
परमेश्वरले नाबालकलाई दण्ड िदनुहुन्छ।’
परमेश्वर स्वयले दषु्टहरूलाई न ैदण्ड िदउन्
तब ितनीहरू ितनीहरूको आफ्न ैपापले गदार् ितनीहरू दिण्डत

भएरहेका छन्।
20 दषु्टहरूले आफ्न ैसजाय देखनु्।
सवर्शिक्तमान परमप्रभुको क्रोध ितनीहरू आफैं ले देखनु।

21 जब दषु्ट मािनसको जीवन शेष हुन्छ अिन ऊ मदर्छ,
उसले आफ्ना नानीहरू ज-जसलाई छाड्छ, ितनीहरूको पवार्ह नै

गदैर्न।
22 “कसलेै पिन परमेश्वरलाई ज्ञान िदन सकै्तन।
परमेश्वरले उच्च वगर्का मािनसहरूलाई पिन न्याय गनर् ुहुन्छ।

23 एकजना मािनस आफ्नो पूणर् र सफल जीवन उपभोग पिछ मछर् ।
ऊ आफ्नो जीवनमा पूणर्तः सुरिक्षत अिन आनन्द प्रकारले बाँच्यो।

24 उसको शरीरका हड्डीहरू बिलया िथए
कारण उसले भोजन प्रशस्त पाएको िथयो।

25 तर कितपय मािनस कष्टप्रद जीवन िबताए पिछ मछर् ।
उसले किहल्य ैराम्रो जीवन िबताउन पाएन।

26 अन्तमा, ती दवु ैमािनसहरू सँग-सँग ैफोहोरमा ढल्नेछन्।
ती दबुलैाई कीराहरूले पुनेर्छन्।

27 “तर, म जान्दछु ितमीहरू के सोची रहेछौ
अिन म जान्दछु ितमीहरूिसत मलाई नोक्सान पुयार्उन योजना छ।

28 ितमीले भन्छौ होलाः ‘मलाई राम्रो मािनसको घर देखाऊ।
अिहले, दषु्ट मानिसहरू कहाँ बस्छन देखाऊ।’

29 “तर ितमीहरूले किहल्य ैयात्रीहलाई सोधेनौ
अिन ितमीहरूले उनीहरूको कथाहरू पत्याएनौ।

30 जब परमेश्वर रीसाएर सजाए िदनु हुन्छ दषु्ट मािनसहरू सधैँ
जोिगन्छन्।
जब परमेश्वरले रीस देखाउनु हुन्छ ितमीहरूलाई बचाइन्छ।

31 कसलेै पिन दषु्ट मािनसका सम्मुख उसका नराम्रा कायर्हरूको
आलोचना गदैर्न।
कसलेै पिन उसका दषु्ट कायर्का िनिम्त दण्ड िंददनै।

32 जब दषु्ट मािनसलाई िचहानमा लगिन्छ
उसको िचहानको छेउमा चौिकदार उिभन्छ।

33 यसलेै त्यस ठाउँको माटो त्यो दषु्ट मािनसको लािग असल हुनेछ।
अिन हजारौ मािनसहरू उसको मलामी भएर िचहानमा भेला हुन्छन।

34 “त्यसकैारण ितमीले आफ्ना खोक्रो शब्दहरूले मलाई सान्तवना
िदन सकै्तनौ,
ितम्रो जवाफहरूले एकदम ैसहयोग गदैर्न।”
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एलीपजलएलीपजलेे जवाफजवाफ िदन्छिदन्छ

तेमानीबाट आएका एलीपजले जवाफ िदए;
2 “के परमेश्वरलाई हाम्रो सहायता चािहन्छ? अँहँ।
ज्ञानी पुरूष पिन परमेश्वरलाई साँिच्च न ैकामलाग्ने होइन।

3 यिद ितमी धमीर् छौ भने के यसले परमेश्वरलाई मद्दत पुयार्उँछ? अँहँ!
यिद ितम्रो मागर्हरू सही छन् भने के सवर्शिक्तमान परमेश्वरलाई केही

लाभ हुन्छ? अँहँ।
4 अय्यूब, िकन परमेश्वरले ितमीलाई दण्ड र दोष िदनुभयो?
के यो ितमी उहाँको डर बोक्छौ भनेर हो?”

5 होइन, यो ितम्रो धरै ेदषु्टकमर्हरूको कारणले हो।
अय्यूब, ितमीले किहल्य ैितम्रो दषु्टकमर् रोकेनौ।

6 हुन सक्छ ितमीले दाज्यू-भाइ देिख रूिपयाँ पसैा ऋण िलएका छौ,
अिन ितमीलाई उसले केही देओस् भनेर बाध्य गयौर् जसले त्यो
फकार्इने प्रमाण गयोर्।
हुन सक्छ ितमीले गरीब मािनसबाट बन्धक राखे जस्त ैलुगा िलएको

िथयो।
हुन सक्छ कुन ैकारण ैिबना ितमीले त्यो गयौर्।

7 हुन सक्छ ितमीले ती थिकत
र भोकोहरूलाई पानी र भोजन िदएनौ।

8 अय्यूब, ितमीसँग खेती गनेर् थुप्रै जमीनहरू छन्।
अिन मािनसहरूले ितमीलाई आदर गछर्न्।

9 हुन सक्छ ितमीले केही पिन निदइकन िवधवाहरूलाई टाढा पठायौ।
अय्यूब, हुन सक्छ ितमीले टुहुरा-टुहुरीहरूलाई धोका िदयौ।

10 यसकारण ितम्रो विरपिर पास-ैपासो छन्
अिन नसोचेको दःुखले ितमीलाई भयभीत पादर्छ।

11 यसलेै गदार् यो अत्यन्त अन्धकार छ ितमी देख्न सकै्तनौ,
अिन बाढीले ितमीलाई बगाउँछ।

12 “परमेश्वर स्वगर्को उच्च तहमा बस्नुहुन्छ।
हेर ताराहरू कितमािथ छन्।
परमेश्वरले उच्च ताराहरूबाट तल हेनर् ु हुन्छ।

13 तर अय्यूब ितमीले भन्न सक्छौ, ‘परमेश्वरले के जान्नु हुन्छ?
के परमेश्वरले कालो बादलहरूबाट देख्न सक्नुहुन्छ अिन हामीलाई

न्याय गनर् ुहुन्छ?
14 बाक्लो बादलले उहाँलाई हामीदेिख लुकाउँछ,
यसलेै जब उहाँ आकाशको उच्च भागमा िहँड्नु हुन्छ,
मािथ आकाशबाट उहाँले हामीलाई देख्नु हँदनै।’

15 “अय्यूब जुन बाटोमा दषु्ट मािनसहरू िहँिडसकेका िथए,
ितमी त्यही पुरानो बाटोमा िंहिडरहेछौ।

16 ती दषु्टहरू नष्ट भए
ितनीहरू मृत्यकुो मुखमा पुग्नु अिघ न ैितनीहरूलाई बाढीले बगाएर

लग्यो।
17 ती मािनसहरूले परमेश्वरलाई भने, ‘हामीलाई एकै्ल छाडी िदनुहोस्,
सवर्शिक्तमान परमेश्वरले हामीलाई केही पिन गनर् सक्नु हुन्न।’

18 उहाँ न ैपरमेश्वर, जसले आफ्ना घरहरू असल कुराहरूले भनर् ु
भयो।
अँहँ, म दषु्ट मािनसहरूका सल्लाहको पिछ लािग्दनँ।

19 धमीर् मािनसहरूले ितनीहरूलाई िवनाश भएको देख्छन,
अिन ती धमीर् मािनसहरू खशुी हुनेछन।
िनदोर्ष मािनसहरू ती दषु्ट मािनसहरूमािथ हाँस्दछन्।

20 ‘साँिच्च न ैहाम्रा शत्रुहरू नाश भए।
आगोले ितनीहरूका सम्पित्त खरानी बनाई िदयोस्।’

21 “अब, अय्यूब, ितमी स्वयलंाई परमेश्वर कहाँ समपर्ण गर अिन
उहाँसँग शािन्तले बस।
त्यसो गर, अिन ितमीले धेर ैअसल कुराहरू पाउँनेछौ।

22 उहाँबाट िशक्षा लेऊ।
उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यसमा ध्यान देऊ।

23 अय्यूब, सवर्शिक्तमान परमेश्वर तफर्  फकीर् आऊ, अिन ितमी
पुनःस्थार्िपत हुनेछौ

तर अिहले ितमीले आफ्नो घरबाट दषु्ट-आत्मालाई खेदी हाल।
24 सोंच, ितम्रो जित सुनहरूछन् तर ती धुलो हुन्
अित उत्तम सुन खोलाका स-साना ढुङ्गाहरू जस्ता।

25 अिन सवर्शिक्तमान परमेश्वरलाई ितम्रो लािग मुल्यवान र ितम्रो सुन
चाँदी झैं हुन देऊ।

26 तब सवर्शिक्तमान परमेश्वरमा ितमी आनिन्दत हुन सक्छौ।
तब ितमी परमेश्वरलाई मािथ हेनैर्छौ।

27 ितमीले उहाँलाई प्राथर्ना गनेर्छौ अिन उहाँले ितम्रो प्राथर्ना सुन्नु
हुनेछ।
अिन ितमीले आफ्ना वचनहरू पूणर् गनेर्छौ।

28 यिद ितमीले केही गछुर्  भनेर िनणर्य िलएका छौ भने त्यो सफलता
पूवर्क हुनेछ
अिन ितम्रो भिवष्य िनश्चय उज्जवल हुनेछ।

29 परमेश्वरले घमण्डी मािनसहरूलाई लिज्जत पानर् ुहुन्छ।
तर परमेश्वरले िवनम्र मािनसहरूलाई सहयोग गनर् ुहुन्छ।

30 तब ितमी ती मािनसहरूलाई सहयोग गनर् सक्छौ जसले गल्ती
कामहरू गछर्न्।
ितमीले परमेश्वरलाई प्राथर्ना गनेर्छौ
अिन उहाँले ती मािनसहरूलाई क्षमा गिरिदनु हुनेछ।
िकनभने ितमी एकदम ैपिवत्र हुनेछौ।”

अय्यअय्यूबूलबलेे जवाफजवाफ िंददछिंददछ

तब अय्यूबले जवाफ िदएः
2 “म थाकेर कमजोर भएता पिन
अझ ैम िवद्रोही कुरा गिररहेको छु।

3 म जान्ने इच्छा गछुर्  परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ,
तब म उहाँ जहाँ हुनु हुन्छ त्यही जाने िथएँ।

4 अिन मेरो िनदोर्षपनालाई प्रमाण गनर् म मेरो तकर्  प्रस्तुत गनेर् िथए।
म मेरो सब ैतकर्  पेश गनर् तयैार हुनेिथएँ।

5 अिन म उहाँको प्रत्यतु्तर चाल पाउने िथएँ।
अिन जान्ने िथएँ िक उहाँले मलाई भन्नु पनेर् के छ?

6 के उहाँले मेरो िवरूद्ध उहाँका महाशिक्त प्रयोग गनर् ु हुनेछ?
होइन, उहाँले मेरा वचनहरूमा ध्यान िदनु हुनेछ।

7 उहाँसँग मेरो ईमान्दार त्यहाँ छलफल हुनेिथयो,
अिन म मेरो मामला िजत्ने िथएँ।

8 “यिद म पूवर् ितर गएँ भने, परमेश्वर त्यहाँ रहनु हुनेछैन।
यिद म पिश्चम ितर गएँ भने पिन परमेश्वरलाई देिख्दन्।

9 अिन यिद म उत्तर जान्छु, परमेश्वरले के गनर् ु हुन्छ त्यो म पक्रन
सिक्तनँ।
अिन उहाँ दिक्षण जानु भयो भने म उहाँलाई देख्ने छैन।

10 तर, जब िक मलेै गरकेो प्रत्येक चीज परमेश्वरले जान्नु हुन्छ,
उहाँले मलाई जाँच्न सक्नुहुन्छ अिन म त्यो जाँचमा शुद्ध सुन जस्तो

उत्तीनर् हुनेछु।
11 म परमेश्वरले इच्छा गनर् ु भएको बाटोमा होिशयरीिसत िहँडे।
परमेश्वरको बाटोबाट म भिड्कनँ।

12 मलेै सधैँ परमेश्वरको आज्ञाको पालन गर।े
परमेश्वरले भन्नु भएका वचनहरू मलेै मेरो हृदयमा संचय गिरराखेको

छु।
13 “तर परमेश्वर किहल्य ैपिरवर्तन हुनुहुन्न।
परमेश्वरको िवरूद्ध कोही पिन उठ्न सकै्तन्।
परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ त्यही गनर् ुहुन्छ।

14 परमेश्वरले त्यही गनर् ु हुनेछ जुन उहाँले मेरो लािग योजना गनर् ु भएको
िथयो
अिन उहाँसँग मेरो िनिम्त अझ धेर ैयोजनाहरू छन्।

15 यसकारण म परमेश्वरसँग डराउँछु।
म ती कुराहरू बुझ्छु यसकारण म परमेश्वरसँग डराउँछु

16 परमेश्वरले मेरो हृदय िनबर्ल बनाउनु भयो, अिन मेरो उत्साह िबिलन
गिरिदनु भयो।
सवर्शिक्तमान परमेश्वरले मलाई त्रािसत पानर् ुभयो।
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17 अिप्रय घटनाहरू जुन ममािथ आइपयोर्,
ितनीहरू मेरो मुखमा ढािकएको कालो बादल जस्तो छन्।
तर त्यस अन्धकारले मलाई चुपचाप राख्ने छैन।

“यो यस्तो िक सवर्शिक्तमान परमेश्वरबाट केही पिन लुकेको
हँुदनै,
तर को आँउदछै भनेर उनका अनुवाईहरूलाई थाहा हँुदनै।

2 “मािनसले आफ्नो जमीन बढाउन िसमाना साछर्न्,
अिन अकार्को बगाल चोररे टाढा खकर् मा चराउँछन्।

3 ितनीहरूले टुहुरा-टुहुरी नानीहरूको गधा चोछर्न।
ितनीहरूले िवधवाको गाई खोसेर लजैान्छ, जबसम्म उसले ऋण ितनर्

सिक्तनँ ।
9 खराब मािनसहरूले बाबु नभएका नानीहरूलाई आमाबाट खोसेर

लान्छन।
ितनीहरूले गरीबका नानीहरूलाई ऋणको बन्धक राख्न लजैान्छन्।

4 ितनीहरूले गरीब मािनसहरूलाई घरिवहीन पाछर्न्।
ितनीहरूले गरीब मािनसहरूलाई एक ठाउँबाट अकोर् ठाँउ घुिम िहँड्न
बाध्य गराउँछन्।
सब ैगरीब मािनसहरूलाई ितनीहरूबाट लुक्ने बनाउँछन्।

5 “गरीब मािनसहरू जङ्गली गधाहरू जस्त ैआहारको खोजीमा
मरुभूिममा घुिमरहेका छन।
भोजनको खोजीमा ितनीहरू िवहान ैउठ्छन् अिन आफ्ना नानीहरूको

भोजनको लािग अँध्यारो नहुन्जेलसम्म काम गछर्न्।
6 गरीब मािनसहरू रात अबेरसम्म खेतमा पराल कािटरहन्छन्
अिन खेतमा धनी मािनसहरूको लािग दाख िटिपरहन्छन्।

7 गरीब मािनसहरू ओढ्ने लुगाहरू नभएकोले जाडोको रातमा पिन
नाङै्ग सुत्नु पछर् ।
जाडोबाट जोिगनँ ितनीहरूिसत केही हँुदनै्।

8 ितनीहरू पवर्तहरूमा बषार्ले िनथ्रुक्क िभज्छन्।
चट्टानहरूको ओडारमा लुक्नु बाहेक ितनीहरूको जाडोदेिख जोगीने

कुन ैउपाय छैन।
10 गरीब मािनसहरूसँग लगाउने पोषाकहरू छैन यसलेै ितनीहरू नाङै्ग

छन्।
ितनीहरूले अन्नका भारीहरू दषु्ट मािनसहरूका लािग बोक्छन् तर

ितनीहरू भने सधैँ भोको हुन्छन्।
11 गरीब मािनसहरूले भद्रक्षको तेल िनचोररे िनकाल्छन्।
मद्य बनाउनका लािग ितनीहरूले दाखहरू पेल्छन। तर ितनीहरूसँग

िपउने पदाथर् केही हँुदनै
12 शहरमा ितमीहरूले मनर् लागेका मािनसहरूको कोलाहल सुन्न

सक्छौ।
ती पीिडत मािनसहरू गुहार माग्द ैिचच्याउँछन् तर परमेश्वरले सुन्नुहुन्न।

13 “कितपय मािनसहरूले प्रकाशको िवरूद्ध िवद्रोह गछर्न।
ितनीहरू जान्दनैन् परमेश्वर के चाहनुहुन्छ।
ितनीहरू परमेश्वरले चाहेको बाटोमा जीउन चाहँदनैन्।

14 हत्यारा िबहान िछट्टै उठ्दछ, अिन गरीबहरूलाई माछर् , असहाय
मािनसहरूलाई माछर् ।
अिन रातमा त्यो चोर हुन्छ।

15 एक व्यिभचारीले रातको प्रतीक्षा गछर् ।
उसले सोच्छ, ‘कसलेै पिन मलाई देख्न सकै्तन।’
तर ैपिन, उसले आफ्नो अनुहार छोप्छ।

16 जब अन्धकार हुन्छ, दषु्ट मािनसहरू बािहर िनस्कन्छन,
अिन मािनसहरूको घरहरू फोछर्न्।
तर िदनको उज्यालोमा ितनीहरूले स्वयलंाई आफ्नो घरमा बन्द गररे

राख्दछ
अिन प्रकाशलाई मन पराउँदनै।

17 ती दषु्ट मािनसहरूका लािग अँध्यारो िबहान जस्त ैहो।
हो, ितनीहरू डरलाग्दो अँध्यारो रात मन पराउँछन्।

18 “तर दषु्ट मािनसहरू त्यसरी लिगन्छ जसरी बाढीले समानहरू
बगाएर लान्छन्।
ितनीहरूको भूिम श्रािपत रहन्छन, यसकारण ितनीहरूले खेतबाट

दाख थुपानर् सकै्तनन।

19 ितनीहरूको िनिम्त िहउँदको िहउँबाट पानी आउँछ तर गरमको
सुख्खा मौसमले सुकाइिदन्छ।
अिन ती पापीहरू िचहानमा लिगन्छन्।

20 त्यो दषु्ट मािनस मछर्  र उसकै आमाले पिन उसलाई िबिर्सन्छे।
कीराहरू उसको िप्रयसी हुन्छन् जसले शरीर खान्छन्।
मािनसहरूले उसलाई सम्झने छैनन्।
त्यो दषु्ट मािनस कुहेको लट्ठी जस्त ैभाँिचएको छ।

21 दषु्ट मािनसहरूले नानी जन्माउन नसक्ने स्त्रीहरूलाई कष्ट िदन्छन्।
अिन लोग्ने मरकेा स्त्रीहरूलाई ितनीहरूले सहयोग गदैर्नन्।

22 दषु्ट मािनसहरूले शिक्तशाली मािनसहरूलाई नाश गनर् आफ्ना
शिक्त चलाउँछन्।
दषु्ट मािनसहरू शिक्तशाली हुनसक्लान् तर ितनीहरू आफ्न ैजीवनमा

पक्का हुन सकै्तनन्।
23 दषु्ट मािनसहरूले क्षिणक समयको लािग आफूलाई सुरिक्षत पानर्

सक्छन्।
उसले आफैं मािथ िवश्वासमा राख्छ अिन आफ्नो बाटो होिशयारी साथ

हेछर्न्।
24 नराम्रा मािनसहरू केही क्षणको लािग सफल हुन सक्लान, तर

ितनीहरू पिछ खतम हुनेछन।
ितनीहरू बाली काटे जस्त ैकािटन्छन्।

25 “म कसम खान्छु िक ती कुराहरू सत्य हुन्।
कसले प्रमािणत गलार् मलेै ढाँटे भनेर?
कसले देखाउन सक्छ म गल्ती छु भनेर?”

िबल्ददलिबल्ददलेे अय्यअय्यूबूलाईबलाई जवाफजवाफ िंददछिंददछ

तब शुहबाट आएका िबल्ददले जवाफ िदएः
2 “परमेश्वर शासक हुनु हुन्छ।
उहाँले मािनसहरूलाई त्रािसत पानर् ुहुन्छ र ितनीहरूले

उहाँलाई आदर गछर्न्।
उहाँले मािथ आफ्नो स्विर्गय राज्यमा शािन्त कायम राख्नु हुन्छ।

3 परमेश्वरले सब ैमािनसहरूको िनिम्त सूयर् उदय गराउनु हुन्छ।
कसलेै पिन उहाँका ताराहरूलाई गन्न सक्दनैन्।

4 परमेश्वरको तुलनामा कोही मािनस पिन धमीर् मािनन सिकँदनै।
कुन ैपिन मािनस किहल्य ैसाँच्चो िशद्ध हुन सकै्तन।

5 परमेश्वरको दृिष्टमा, जुन पिन शुद्ध र चिम्कलो छैन,
अिन ताराहरू पिन शुद्ध छैनन्।

6 मािनसहरू कम्ती न ैशुद्ध हुन्छन्,
मािनसहरू कीराहरू जस्ता हुन,
मािनसहरू महत्वहीन कीराहरू जस्ता छन।”

अय्यअय्यूबूलबलेे िबल्ददलाईिबल्ददलाई जवाफजवाफ िंददछिंददछ

तब अय्यूबले जवाफ िदएः
2 “िबल्दद, यस थिकत अिन उदास मािनसलाई ितमीले

साँिच्च न ैठूलो सहयोग गयौर्।
के ितमी साँच्चै सोच्छौ िक ितमीले त्यो मािनसलाई,
जसको बहुबलमा केही शिक्त छोिडएको छैन त्यसलाई बचाएका छौ?

3 ितम्रो परामर्श त्यस मािनसको लािग हो जसको ज्ञान छैन।
के ितमीले धेर ैअन्तर्ज्ञान हािसल गरकेाछौ भनी सोच्छौ?

4 कसले ितमीहरूलाई यस्ता कुराहरू भन्न सहयोग गयोर्?
कसको आत्माले ितमीलाई उत्साह प्रदान गयोर्?

5 “मरकेाहरूका आत्माहरू
डरले पृथ्वी मुिन पिन काम्दछ।

6 तर परमेश्वरले त्यो मृतलोक िभत्र देख्न सक्नुहुन्छ।
मृत्य ुपरमेश्वर देिख लुक्न सकेको छैन।

7 परमेश्वर उत्तर आकाशको शुन्य अन्तिरक्षमा लम्पसार हुनुभयो।
परमेश्वरले पृथ्वीलाई शुन्यतामा झुण्ड्याउनु भयो।

8 परमेश्वरले पानीलाई बाक्लो बादलहरूले छोप्नु हुन्छ।
तर परमेश्वरले त्यो गहु्रँङ्गो चीजले बादलहरू फुटाउनु हुन्न।

9 परमेश्वरले पूिर्णमाको चन्द्रमालाई छोपी िदनुहुन्छ।
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उहाँले आफ्नो बादलहरू त्यसतफर्  फैलाउनु हुन्छ अिन त्यस मािथ
लुकाउनु हुन्छ।

10 जहाँ अँध्यारो र उज्यालोको सङ्गम हुन्छ
त्यहाँ परमेश्वरले िक्षितज जस्त ैपिरिध कोनर् ु भयो।

11 आकाशलाई थामी राख्ने आधारहरू डरले काम्छ
जब परमेश्वरले ितनीहरूलाई चेतावनी िदनुहुन्छ।

12 परमेश्वरको शिक्तले समुद्र शान्त हुन्छ।
परमेश्वरको ज्ञानले राहाबलाई नष्ट पानर् ु भयो।

13 परमेश्वरको स्वासले आकाश सफा हुन्छ।
परमेश्वरको हातले भाग्न तयार भएका सपर्लाई नाश गिरिदनु हुन्छ।

14 यी परमेश्वरले गनर् ु भएको अचम्मका केही कुराहरू मात्र हुन।
हामी परमेश्वरले गनर् ु भएको कानेखशुी मात्र सुन्छौं।
परमेश्वर कित महान र शािक्तशाली हुनुहुन्छ भनेर,
कसलेै पिन वास्तिवक रूपमा बुझ्न सकै्तन।”

तब अय्यूबले आफ्नो उत्तर भिन रह्यो:
2 “परमेश्वर जीिवत हुनु भए झैं, कसले मबाट न्याय

खोसेको छ!
सवर्शिक्तमान परमेश्वर,
जसले मेरो जीनव ितक्त बनाउनु भयो,
3 तर जबसम्म जीवन म िभत्र रहन्छ
अिन परमेश्वरको जीवनको स्वास मेरो नाकमा रहन्छ।

4 तब मेरो ओठहरूले परमेश्वरको िवषयमा गल्ती कुराहरू भन्नेछैन,
अिन मेरो िजब्रोले किहल्य ैकपटपूणर् कामहरू गनर् सकै्तन।

5 म ितमीहरू ठीक छौ किहल्य ैस्वीकार गिर्दन िक भनी
म नमरूञ्ञेलसम्म लगातार भनी रहने छु िक म िनदोर्ष छु।

6 मलेै गरकेा उिचत कुरालाई म बिलयो गरी समाती रहनेछु
म ठीकसँग बाच्नँलाई किहल्य ैचुक्ने छैन।
जबसम्म म बाँच्दछु मेरो चेतनाले मलाई किहल्य ैसताउने छैन।

7 मेरो शत्रुहरू दषु्ट मािनसहरूले जस्त ैसजाय पाउन्।
जो मािनस मेरो िवरोधमा उठ्छ, त्यसको मृत्य ुखराब मािनसको जस्तै

होस्।
8 जुन मािनसले परमेश्वरको पवार्ह राख्द ैत्यो मानिस मदार् त्यसको

केही आशा हँुदनै।
जब परमेश्वरले उसको प्राण लानु हुन्छ उसका िनिम्त केही आशा

रहँदनै।
9 त्यस दषु्ट मािनसले जब कष्ट पाउनेछ अिन उ िचच्याएर परमेश्वरलाई

गुहार माग्दछ।
तर परमेश्वरले उसको िचत्कारमा ध्यान िदनु हुनेछैन।

10 त्यस मािनसले सवर्शिक्तमान परमेश्वरसँग कुरागदैर् आनन्द िलन
सक्नुपथ्योर्।
त्यस मािनसले सदा न ैपरमेश्वरलाई प्राथर्ना गनर् ुपथ्योर्।

11 “म ितमीहरूलाई परमेश्वरको शिक्तको बारमेा प्रवचन िदनेछु।
म सवर्शिक्तमान परमेश्वरको योजनाहरूलाई लुकाउने छैन।

12 ितमीहरूले परमेश्वरको शिक्त आफ्नैं आँखाले देख्यौ।
यसकारण िकन ितमीहरू त्यस्ता अथर्हीन कुराहरू गछौर्?

13 “परमेश्वरले दषु्ट मािनसहरूको लािग यही उपाय गनर् ुभयो।
सवर्शिक्तमान परमेश्वरबाट यस्त ैपाइन्छ।

14 दषु्ट मािनसका धेर ैछोरा-छोरीहरू हुन सक्लान् तर उसका छोरा-
छोरीहरू यदु्धमा मािरनेछ।
दषु्ट मािनसहरूका छोरा-छोरीहरूले प्रशस्त भोजन पाउनेछैनन्।

15 उसका सारा छोरा-छोरीहरू रूढीले मनेर्छन्
अिन ितनीहरूका िवधवाहरू दःुखी हुने छैनन्।

16 दषु्ट मािनसहरूले प्रचुर चाँदी पाउनँ सक्ला तर त्यो उसको लािग
मलैा बराबर हुनेछ।
उसले धेर ैलुगाहरू पाउन सक्ला तर त्यो उसको लािग माटोको थुप्रो

बराबर हुनेछ।
17 तर असल मािनसहरूले ती लुगाहरू लगाउने छ
अिन िनदोर्ष मािनसहरूले त्यो चाँदी पाउने छन्।

18 दषु्ट मािनसले एउटा घर बनाउन सक्ला तर त्यो दीघर्कालीन
रहनेछैन।

त्यो माकुराको जालो जस्तो हुने छ अथवा प्रहरीको तम्बु जस्तो
हुनेछ।

19 दषु्ट मािनस सुत्न जाँदा धनी हुन सक्छ।
तर जब ब्यूँिझन्छ उसले ती उसका सारा धनहरू हराएको हुनेछन्।

20 ऊ भयभीत हुनेछ, यो बाढी बतास आए जस्तो हुनेछ,
अिन सारा सामान बगाएर लगे जस्तो हुनेछ।
हटात आएको बाढीले जस्तो उसलाई कष्टले लपेट्नें छ,
अिन उसलाई राित न ैआँधीले उडाई लजैानेछ।

21 पूवर्को बतासले उसलाई उडाएर लजैानेछ, अिन ऊ सदालाई जाने
छ,
बतासले उसको घरबाट न ैकिंसगर झैं उडाएर लजैाने छ।

22 दषु्ट मािनस बतासको शिक्तबाट भाग्ने कोिशश गलार्
तर िनदर्यी तूफान ऊमािथ आइलाग्नेछ।

23 जब दषु्ट मािनस भाग्छ मािनसहरूले थप्पडी मानेर्छन्।
जब त्यो घरबाट भाग्छ ितनीहरूले सुइसेलो मानेर्छन्।”

ज्ञानलज्ञानलेे ककेे गछगछर्र्

“त्यहाँ सुन र चाँदीका खानीहरू छन्
र त्यहाँ त्यस्तो ठाउँ पिन छ जहाँ मािनसहरूले सुन

पगालेर खाँटी बनाउँछन्।
2 मािनसहरूले जमीन खनेर फलाम िनकाल्छन
ढुङ्गाहरू पगालेर ताँमा िनकाल्छन्।

3 कमीर्हरूले गुफामा प्रकाश लजैान्छन्।
ितनीहरूले गुफा िभत्र खोज तलाश गदर्छन्।
ऊ पृथ्वीको अँथ्यारो गिहरोिभत्र खानीको खोजी गछर्न्!

4 मािनसहरूले बसो-बास गरकेो जग्गा भन्दा धेर ैटाडोमा,
अथवा मािनसहरूको पाइला किहल्य ैनपराको ठाउँमा,
कमीर्हरूले खानी पइल्याउने बाटो खन्छन्।
ितनीहरू गिहरो िभत्र डोरीमा झुिण्डएर सुरूङ्ग खन्छन्।

5 जमीन मािथ अन्न उम्रन्छ।
तर जमीन मुिन िभन्नै छ,
मानौं प्रत्येक कुरा आगोले पिग्लए जस्त ैछ।

6 जमीन मुिन बहुमूल्य धातुहरू
अिन काँचो सुनको कणहरूछन।

7 जङ्गली चरा-चुरूङ्गीहरूले जमीन मुिनको बाटोहरूको बारमेा
जान्दनैन्।
बाजले पिन किहल्य ैत्यस्ता बाटोहरू देखेको हँुदनै।

8 जङ्गली पशुहरू त्यस्ता बाटोहरूमा िहँडेका छैनन।
िंसहले पिन त्यो बाटो िहडेको छैन्।

9 कमीर्हरूले कडा ढुङ्गाहरू खन्छन्।
ितनीहरूले पवर्तहरू खनेर उदाङे्ग पािरिदएकाछन्।

10 कमीर्हरूले चट्टानहरू काटेर सुरूङ्ग बनाएका छन्।
ितनीहरूले चट्टानमा बहुमूल्य खिनज पदाथर् देखेका छन्।

11 कमीर्हरूले पानी रोक्नको लािग बाँध बनाउँछन्।
ितनीहरूले लुकेका चीजहरू बािहर प्रकाशमा ल्याउँछन्।

12 “तर मािनसहरूले ज्ञान कहाँ पाउनँ सक्छन्?
बुिद्ध पाउन हामी कहाँ जान सक्छौं?

13 हामी जान्दनैौं ज्ञान कित बहुमूल्य वस्तु हो।
पृथ्वीमा भएका मािनसहरूले जमीन खनेर ज्ञान भेट्न सकै्तनन्।

14 गिहरो महासागरले भन्छ, ‘ज्ञान यहाँ मिसत छैन।’
समुद्रले भन्छ ‘ज्ञान यहाँ मिसत छैन।’

15 ितमीहरूले शुद्ध सुन िदएर पिन ज्ञान िकन्न सकै्तनौ।
यस संसारमा ज्ञान िकन्नलाई प्रशस्त चाँदी छैन।

16 ितमीहरूले ओपीरका सुन अथवा बहुमूल्य ढुङ्गा
अथवा बहुमूल्य रत्नहरूले पिन ज्ञान िकन्न सकै्तनौ।

17 ज्ञान सुन अथवा स्फिटकभन्दा बहुमूल्य हो।
सुनमा कँुिदएका बहुमूल्य गहनाहरूले पिन ज्ञान िकन्न सिंकन्दनै।

18 ज्ञान मूगा अिन िबल्लोर जस्ता मिणहरू भन्दा बहुमूल्य हो।
ज्ञान मािनक मिणहरू भन्दा अत्यन्त मुल्यवान हुन्छ।
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19 कूश देशको पुष्पराज ज्ञानभन्दा बहुमूल्य होइन।
ितमीहरू खाट्टी सुनले पिन िकन्न सकै्तनौ।

20 “यसकारण ज्ञान कहाँबाट आउँदछ?
हामीले कहाँबाट बुिद्धको मूल पाउन सक्छौ?

21 ज्ञान पृथ्वीमा भएका सब ैप्राणपूणर् जीवहरूदेिख गोप्य रहँदछ।
आकाशमा उड्ने चराहरूलेसम्म ज्ञानलाई देख्न सकै्तन।

22 मृत्य ुर िवनाशले भन्दछ, ‘हामीमा ज्ञान छैन।
हामीले त्यसका िवषयमा उड़न्ता कुराहरू मात्र सुनेका छौं।’

23 “केवल परमेश्वरले मात्र ज्ञानको बाटो जान्नु हुन्छ।
परमेश्वरले मात्र ज्ञान कहाँ छ जान्नुहुन्छ।

24 परमेश्वरले मात्र पृथ्वीको अन्तसम्म देख्न सक्नु हुन्छ
परमेश्वरले आकाश मुिन सब ैथोक देख्नुहुन्छ।

25 परमेश्वरले बतासलाई शिक्त िदनु भएको छ।
र समुद्रको सीमाना बाँिध िदनुभयो।

26 पानी कहाँ बषार्उनु पछर्  परमेश्वरले मात्र िनणर्य गनर् ु हुन्छ।
अिन कहाँ चट्याङ्गहरू फ्याँिकनु पछर्  त्यो िनणर्य पिन उहाँले गनर् ु

हुन्छ।
27 त्यस समय परमेश्वरले ज्ञान देख्नु भयो अिन यस िवषयमा सोच्नु

भयो।
ज्ञान कित महत्वपूणर् छ परमेश्वरले बझ्नु भयो अिन परमेश्वरले ज्ञान

अनुमोदन गनर् ुभयो।
28 अिन परमेश्वरले मािनसहरूलाई भन्नुभयो, ‘परमेश्वरको डर र सम्मान

न ैज्ञान हो।
खराब कामहरूबाट आफूलाई अलग राख्नु बुिद्ध हो।’”

अय्यअय्यूबूलबलेे क्रमशःक्रमशः आफ्नोआफ्नो ककुुरारा भन्दछन्भन्दछन्

अय्यूबले क्रमशः आफ्नो कुराहरू भिनरहेछः
2 “केही महीना अिघ िवतेको जीवन म चाहन्छु।
त्यस समयमा परमेश्वरले ममािथ नजर राख्नु भयो अिन

मेरो हेरचाह गनर् ुभयो।
3 त्यसबेला, परमेश्वरको प्रकाश ममािथ छायो तािक म अन्धकारमा

िंहड्न सक्थें।
परमेश्वरले मलाई ठीक बाँच्ने बाटो देखाई िदनु भयो।

4 म ती िदनहरूको कामना गदर्छु जब म सफल िथएँ, अिन परमेश्वर
मेरो िहतषैी िमत्र हुनुहुन्थ्यो।
ती िदनहरूमा परमेश्वरले मेरो घरलाई आिशष िदनुभयो।

5 म ती िदनहरूको कामना गछुर्  जब सवर्शिक्तमान परमेश्वर मसँग
हुनुहुन्थ्यो
अिन मेरा बाल-बच्चाहरू मेर ैविरपिर िथए।

6 जीवन त्यितबेला अत्यन्त ैराम्रो िथयो।
म मेरो खटु्टाहरू नौनीले धुन्थें, अिन मसँग प्रशस्त दामी तेलहरू िथए।

7 “त्यस्ता िदनहरू िथए जब म शहरको द्वारमा जान्थें
अिन शहरका मुिखयाहरूसँग सभा-गृहमा बस्दथें।

8 सारा मािनसहरूले मलाई त्यहाँ आदर गदर्थे यवुाहरूले म आउँदै
गरकेो देख्दा पाइला साररे मलाई बाटो छोिडिदन्थे।
आफ्नो श्रद्धा म प्रित प्रदर्शन गनर्लाई वृद्ध मािनसहरू बसेको ठाउँबाट

उठ्दथे।
9 जनसमूहका नेताहरू बोल्न बन्द गदर्थे
अिन हातहरू मुखमा राखेर अन्य मािनसहरूलाई चुपचाप बस्न

लगाउँथे।
10 प्रमुख नेताहरू पिन बोल्दा आफ्ना आवाजहरू सानो पादर्थे।
हो, मानौ ितनीहरूका िजब्रोहरू मुखको तालुमा टाँिसएको झैं भान

हुन्थ्यो।
11 मलेै के भन्दछुै ती कुराहरू मािनसहरूले ध्यान िदएर सुन्थे, अिन

मेरो बारमेा असल कुराहरू गथेर्।
मलेै गरकेा कुराहरूलाई ितनीहरू िवचाथेर् अिन ितनीहरूले मेरो प्रशसंा

गथेर्।
12 िकनभने जब गरीब मािनसले गुहाथ्योर्, म सहायता गथेर्ं।
अिन माता-िपता नभएका नानीहरू र रक्षाहीनहरूको म हेरचाह गथेर्ं।

13 मदैर् गरकेा मािनसले मलाई आशीवार्द िदन्थे
दःुख पाएका िवधवाहरूलाई म सहयोग गथेर्ं।

14 धािर्मकता मेरो लािग पोषाक िथयो,
िनष्पक्षता मेरो लुगा र फेटा िथयो।

15 म अन्धा मािनसहरूको लािग आँखा िथएँ,
ितनीहरू जहाँ जान रूचाउथें म त्यत ैडोयार्उँथे।
म लङ्गडो मािनसहरूका लािग खटु्टा िथएँ,
ितनीहरू जहाँ चाहन्छन् त्यत ैबोकेर लान्थें।

16 म गरीबहरूको लािग िपता समान िथएँ।
यिद मलेै नजानेको िवषयका कुन ैमामला मेरो सामु आए,
मलेै त्यस मामलाको िवषयमा िवस्तृत रूपमा खोजी गनेर् गथेर्ं।

17 म दषु्ट मािनसहरूलाई आफ्नो शिक्त दरुउपयोग गनर् रोक्थें
अिन म उसलाई गल्ती तरीकाले जे िलने चेष्टा गरकेो हुन्थ्यो,
त्यो फकार्उन लगाउथें।

18 “मेर ैपिरवार िभत्र बुढो हँुद ैम
धेर ैलामो बाँचुला भनेर सधैँ सोच्दथें,

19 म सोच्थें म स्वास्थ्य र शिक्तशाली हँु,
स्वास्थ्य पालुवा जस्त ैप्रशस्त पानी भएको जराहरू जस्त,ै
अिन शीतले िभजेका हाँगाहरू जस्तो हँु।

20 प्रत्येक नयाँ िदन उज्जवल,
नयाँ उत्तेजनापूणर् सम्भावनाहरू हुने होलान भनी म सोच्थें।

21 “िबतेका िदनहरूमा मािनसहरूले मेरो कुरामा ध्यान िदन्थे।
ितनीहरू मेरो सल्लाह सुन्दा चुपचाप रहन्थे।
बोिलसके पिछ मेरो कुरा सुन्नेहरूमा कसकैो केही बोल्न रहँदनैथ्यो।

22 मलेै बोल्दा मािनसहरूले मेरो कुरालाई ध्यान िदइरहेका हुन्थे
ितनीहरू अरू केही भन्ने िथएनन्।
मेरो शब्दहरू ितनीहरूका कानहरूमा मन्द गितमा पथेर्।

23 मेरो प्रवचनको िनिम्त मािनसहरू मलाई पखर्न्थे, मानौ ितनीहरूले
बषार्लाई पिर्खरहेछन्।
ितनीहरूले मेरो शब्दहरू बसन्तको बेलामा बषार्को पानी िपए झौं

िपउँथे।
24 जब म ती मानिसहरूिसत हाँसे ितनीहहरूले यो िवश्वास गनर्

सकेनन्।
मेरो आनिन्दत अनुहारले उनीहरूलाई हतोत्साही गरने।

25 म ितनीहरूकै मुिखया भए तापिन म ती मािनसहरूसँग रहन
चाहन्थें।
दःुखी मािनसहरूलाई सान्तवना िंदद ैम ितनीहरूका छाउनीका

समूहमा राजा झैं िथएँ।
“तर अिहले ती मािनसहरू जो म भन्दा जवान छन् मेरो
िखल्ली उडाई रहेछन्।
अिन ितनीहरूका िपताहरू यित व्यथर्का िथए िक,

म ितनीहरूलाई कुकुरहरूसँग मेरो भेंडाको रक्षा गनर्लाई राख्थें।
2 ती जवान मािनसहरूका िपताहरू यित कमजोर िथए िक,
ितनीहरूले मलाई सघाउन सक्थेनन्।
ितनीहरू बृद्ध र थिकत िथए, ितनीहरूका मांसपेशीहरू कमजोर

भइसकेका िथए।
3 ितनीहरू मृत मािनसहरू जस्ता िथए,
ितनीहरू खान नपाएर भोकै िथए।
यसलेै ितनीहरू मरुभूिमको सूख्खा धुलोहरू खान्थें।

4 ितनीहरूले जङ्गलमा नूिनलो झारका पालुवाहरू तान्दिथए,
ितनीहरूले काँसका जराहरू खान्थे।

5 ितनीहरू अन्य मािनसहरूबाट खेिदन्छन्।
मािनसहरू ितनीहरूलाई चोर ठानेर िचच्याउछन्।

6 ितनीहरू सूख्खा नदीका िकनारहरूमा,
पहाडका गुफाहरू र जमीनका प्वालहरूमा बाच्नँु पछर् ।

7 झाडीहरूमा ितनीहरू िचच्याउँछन्,
अिन काँढे झाडीहरूमा सँग-सँग ैअल्झेकाछन्।

8 ितनीहरू नाउँ नभएका महत्वहीन मािनसहरूका झुण्डहरू हुन्,
जो आफ्नो देशबाट जबरजस्ती िनकािलए।
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9 “अिहले ती मािनसहरूका छोराहरूले मेरो हाँसो उडाउनु मेरो बारमेा

गीत गाउँछन्।
मेरो नाउँ ितनीहरूका लािग ठट्टाको शब्द भएको छ।

10 ती जवान मािनसहरूले मलाई घृणा गदर्छन्, ितनीहरू मदेिख टाढा
रहन्छन।
ितनीहरू सोच्छन् िक ितनीहरू म भन्दा राम्रा छन्।
ितनीहरूले मेरो मुखमा पिन थुक्छन्।

11 परमेश्वरले मेरो धनुबाट ताँदो लानु भयो र मलाई कमजोर बनाउनु
भयो।
ती मािनसहरूले आफैं  थािमदनैन् बरू क्रोिधत भएर मेरो िवरोधमा

जान्छन्।
12 ती यवुकहरूले दािहनेपिट्ट आक्रमण गछर्न्। ितनीहरूले मेरो खटु्टामा

िहकार्एर मबाट अलग पानर् खोज्छन्।
म एक आक्रमण भईरहेको शहर जस्तो अनुभव गछुर्
ितनीहरूले मेरो िभत्ताहरूमा मलैो फ्याँकेर मलाई आक्रमण गरी नष्ट

बनाउँछन्।
13 भाग्न नसकोस् भनी मेरो बाटो छेक्छन।
ितनीहरूले मलाई ध्वंश गनर्मा सफल भए।
ितनीहरू कसलैाई सहयोग गनर् चाँहदनैन्।

14 ितनीहरूले िभत्तामा प्वाल बनाउँछन् ितनीहरू त्यस प्वालबाट
खचाखच आउँछन
अिन ढुङ्गाहरू फोदैर् ममािथ पछर्न्।

15 म डरले कािमरहेछु हावाले केही चीज उडाई लगे जस्तो गरी ती
यवुकहरू मेरो खेदो लाउँछन्।
मेरो सुरक्षा बादल जस्तो िविलन हँुदछ।

16 “अिहले मेरो जीवन प्रायः िबितसक्यो, अिन म चाँडै मनेर्छु।
पीिडत िदनहरूले मलाई पके्रकोछ।

17 मेरो हड्डीहरू पीडाले राती दखु्छ।
मलाई कष्टले चपाउन किहल्य ैछाड्दनै।

18 परमेश्वरले मेरो कोटको कलरमा समात्नु हुन्छ
अिन बटाररे रूप िबगािरिदनु हुन्छ।

19 परमेश्वरले मलाई िहलोमा जािक िदनु भयो
र म धूलो र खरानी जस्त ैभएकोछु।

20 “हे परमेश्वर,
सहायताको लािग मलेै पुकारें,
म उठें र प्राथर्ना गरें,
तर तपाईलें मलाई ध्यान िदनु भएन।

21 हे परमेश्वर, तपाईलें मिसत िनषू्ठरताले व्यवहार गनर् ु हुन्छ।
मलाई सताउन तपाई ंशिक्त प्रयोग गनर् ुहुन्छ।

22 हे परमेश्वर, तपाई ंमेरो लािग िनषु्ठर हुनु भयो।
मलाई नष्ट पानर् तपाई ंआफ्नो शिक्त प्रयोग गनर् ु हुन्छ।

23 मलाई थाहा छ िक तपाईलें मलाई मृत्य ुितर लजैानु हुन्छ,
त्यस ठाँउमा, जहाँ अन्तमा सब ैप्रािण जान ैपछर् ।

24 “तर, िनश्चय जो मािनस सवर्नाश भएकोछ अिन सहायता माग्दछै,
त्यसलाई कसलेै पिन नोक्सान पुयार्उँदनै।

25 तपाई ंजान्नु हुन्छ मािनसहरूको कष्टमा म रोएँ।
तपाई ंजान्नु हुन्छ गरीब मािनसहरूको लािग मेरो हृदय साह ैदःुखीत

िथयो।
26 जब मलेै राम्रो चीज खोजें बद्लामा नराम्रो पाएँ।
जब मलेै उज्यालो खोजें, अधं्यारो आयो।

27 म िभत्र कष्ट किहल्य ैरोिकँदनै
अिन दःुख भखर्र ैशुरू भएको छ।

28 म सधैँ दःुखी र उदासीन छु कुन ैचनै छैन।
म सहायताको लािग सभामा उिभन्छु।

29 म जङ्गली कुकुर जस्तै
र मरुभूिमको शुतुरमुगर् जस्त ैएक्लो भएको छु।

30 मेरो छाला जलेकोछ र उिप्कँदछै।
ज्वरोले मेरो शरीर तातो छ।

31 मेरो वीणाले करूणाको लय िनकाल्छ
मेरो बाँसुरीले दःुखको आवाज िनकाल्छ।

“मलेै आफ्नो आँखािसत सम्झौता गरकेो छु िक
व्यािवचारको दृष्टीकोणले म कुन ैतुरूणीलाई हेनेर्छैन।

2 परमेश्वरले स्वगर्बाट ठहराउनु भएको भाग कुन चाँिह हो?
उँभोबाट सवर्शिक्तमानले िदनुभएको इनाम!

3 परमेश्वरले दषु्टको िनिम्त नाश पठाउनु हुन्छ,
खराब गनेर्हरूको लािग िवपित्त पठाउनु हुन्छ।

4 मेरो चाल परमेश्वरले जान्नु हुन्छ
मेरो हरके पाइला उहाँले देख्नुहुन्छ।

5 “यिद झूटो कुरोिसत मेरो केही सरोकार भएको भए
र छली चालमा म फँसेको भए,

6 न्यायको तराजुमा परमेश्वरले मलाई तौिलउन्,
उहाँले न ैजान्नुहुनेछ िक म िनदोर्ष छु।

7 यिद मेरो पाइला कुमागर् ितर लम्कीएको भए,
यिद मेरो मनले आँखाको इच्छा अनुसार गल्ती गरकेो छ भने
अथवा मेरो हातमा मलैा टाँिसएको छ भने,

8 मलेै रोपेको अन्न अकोर्ले खाओस्,
र मेरा बाली जर ैसमेत उखेिलयोस्!

9 “यिद मेरो मन कुन ैस्त्रीले मोिहत पारकेो रहेछ भने
अथवा मेरा िछमेकीहरूको ढोकामा म ढुिकबसेको छु भने,

10 मेरी पत्नीले अकोर् मािनसको लािग खाना तयार पारोस्,
र अरू मािनसहरू उिसत सुतोस्।

11 िकनभने सम्भोग लाजलाग्ने कुरा हो,
न्यायको सामुन्ने एउटा अपराध हो।

12 त्यो त नाश गनेर् आगो हुनेछ,
मेरो सम्पूणर् कुरा यसले उखेल्छ।

13 “मलेै मेरो दास वा दासीको िबन्ती इन्कार गरकेो भए,
ितनीहरूले मकहाँ आफ्नो उजुर ल्याउँदा मलेै त्यो इन्कार गरकेो भए,

14 परमेश्वरको अघाडी जाँदा म के गनेर्?
उहाँले सब ैकुरा सोध्दा मलेै के जवाफ िदने?

15 परमेश्वरले मलाई मेरी आमाको गभर्मा रच्नुभयो,
र ितनीहरूलाई पिन ितनीहरूकी आमाको गभर्मा रच्नुभयो।
परमेश्वरले हामीहरूलाई आफ्नी आमाको गभर्मा न ैरूप िदनुभएको हो।

16 “गरीबहरूलाई सहायता गनर् मलेै इन्कार गरकेो छैन,
िवधवाहरूलाई चािहएको कुराहरू िदन मलेै इन्कार गरकेो छैन।

17 म स्वाथीर् भएको छैन, मलेै टुहुराहरूलाई भोकै राखेको छैन।
18 तर मेरो यवुा अवस्थादेिख, टुहुराहरूलाई बाबु जस्त ैभएर हुकार्एँ,
मेरो बाल्य अवस्थादेिख मलेै िवधवाहरूलाई वास्ता गरें।

19 जब म मािनसहरू पीिडत भएको देख्छु िकनभने ितनीहरूसँग
लगाउने लुगा िथएनँ।
अथवा पोशाक िबहीन एक गरीब मािनसलाई देखें,
20 मलेै सधैँ ितनीहरूलाई लगाउने लुगाहरू िदएँ।

मलेै आफ्न ैभेंडाको ऊन ओडाई िदएर ितनीहरूलाई न्यानो पारें
अिन ितनीहरूले हृदयबाट न ैमलाई आशीवार्द िदए।

21 फाटकमा न्यायकतार्हरूले टुहुराहरूको िवरूद्धमा मेरो पक्ष िलनेछन्
भनी जान्दा-जान्द ैपिन
मलेै किहल्य ैितनीहरूमािथ डर देखाउन हात उठाइनँ।

22 यिद मलेै त्यस्तो किहल्य ैगर ेभने
तब मेरो पाखरुा त्यसको जोनीर्बाट फुिस्कनेछ र कुमबाट तल झनेर्छ।

23 तर मलेै त्यस्तो नराम्रो काम गिरनँ।
म परमेश्वरको दण्डदेिख त्रािसत छु।
उहाँको मिहमाले मलाई भयभीत पाछर् ।

24 “मलेै किहले पिन आफ्नो धनमा भरोसा गिरनँ।
मलेै धनलाई किहल्य ैपिन भिननँ िक ितमी मेरो आशा हौ।”

25 म धनी िथएँ,
तर धनले मेरो घमण्ड बढाएन।
मलेै प्रशस्त धन कमाएँ,
तर त्यसले मलाई सुखी बनाएन।

26 मलेै किहल्य ैपिन उज्वल घाम
र सुन्दर जूनलाई पूिजनँ।

27 मेरो हृदय गुप्तरूपमा वहकाइएको िथएन
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अिन मेरो हात घाम र जून पूज्न किहल्य ैचुिमनँ।
28 त्यो पिन पाप हो त्यसले दण्ड िदन ैपछर् ।
यिद मलेै ितनीहरूलाई पूजेको भए, म सवर्शिक्तमान परमेश्वर प्रित

िवश्वासी हुने िथइन।
29 “जब मेरो शत्रुहरू नष्ट भए
म किहले खशुी भइनँ।
शत्रुहरूमािथ नराम्रो आई लाग्दा
मलेै ितनीहरूलाई िखसी गिरनँ।

30 शत्रुलाई सरापेर मेरो मुखलाई पाप कायर् गनेर् िदइनँ।
अिन ितनीहरूको मृत्यकुो लािग इच्छा गिरन।

31 मेरा घरका सब ैमािनसहरू जान्दछन िक
मलेै परदेशीहरूलाई सधैँ भोजन खवुाएँ।

32 परदेशीहरू गल्लीमा सुत्न नपरोस् भनी
मलेै ितनीहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाएँ।

33 अन्य मािनसहरूले आफ्नो अपराधहरू लुकाउने कोिशश गछर्न्
तर मलेै मेरो दोष किहल्य ैलुकाइनँ।

34 मािनसहरूले के भन्लान भन्ने कुरामा म डराएँ।
त्यस्तो भयले मलाई किहल्य ैनराम्रो कायर् गनर् िदएन।
मलेै किहल्य ैबािहर जान अस्वीकार गिरनँ।
मािनसहरूको ममािथको घृणादेिख म किहल्य ैडराइनँ।

35 “अहो! कसलेै मेरो कुरामा ध्यान िदओस् भन्ने म कामना गछुर् ।
मलाई मेरो कुरा व्याख्या गनर् िदइओस्।
म इच्छा राख्छु िक सवर्शिक्तमान परमेश्वरले मलाई जवाफ िदउन्।
म इच्छा गछुर्  िक मलेै जे कु-कमर् गरें त्यस िवषयमा उहाँले के सोच्नु

हुन्छ लेखनु्।
36 तब म त्यो िचन्ह स्वरूप मेरो घाँटी विरपिर बाँध्नेछु
म त्यसलाई मुकुट झैं आफ्नो िशरमा लगाउनेछु।

37 यिद परमेश्वरले त्यसो गनर् ुभयो भने, तब मलेै गरकेा सारा कुराहरू म
व्याख्या गनर् सकँूला।
म परमेश्वर निजक मुिखया सरह आफ्नो िशर उच्च गररे आउँन सकौं।

38 “मलेै कसबैाट जमीन चोिरनँ
कसलेै पिन मलाई त्यसले चोयोर् भनेर दोष लगाउन सकै्तन।

39 मलेै सधैँ िकसानहरूलाई खाद्यन्नको िनिम्त पसैा िदएँ, जो मलेै
भूिमबाट प्राप्त गरें
अिन किहल्य ैपिन अकार्को दखलमा भएको जमीन खोस्ने प्रयास

गिरनँ।
40 यिद मलेै सवर्दा त्यस्तो दषु्ट कामहरू गरकेो भए गहँु र जौं उिम्रनुको

सट्टामा
काँडा र झारहरू मेरो खेतमा उिम्रयोस्।”
अय्यूबको प्रवचन समाप्त भयो।

इलीहइलीहुुललेे तकतकर्र्  थप्दछथप्दछ

त्यसपिछ अय्यूबका तीनजैना साथीहरूले अय्यूबलाई
जवाफ िदन छाडे। ितनीहरूले जवाफ िदन छाडे िकनभने
अय्यूब िनदोर्ष िथएँ भनी िवश्वास्त िथयो। 2 तर त्यहाँ

बारकेलका छोरो एलीहू भन्ने एक जवान केटो िथयो। बारकेल बज नाउँका
एउटा मािनसका वंशका िथए। एलीहू रामका पिरवारका िथयो। एलीहू
अय्यूबसँग अत्यन्त क्रोिधत भयो। िकनभने अय्यूबले स्वय ंपरमेश्वर भन्दा
अझ धािर्मक हँु भन्द ैिथयो। 3 एलीहू अय्यूबका तीनजना साथीहरूसँग
पिन क्रोिधत िथयो। िकनभने अय्यूबका साथीहरूले अय्यूबका प्रश्नहरूको
ठीक जवाफ िदन सकेनन्। ितनीहरूले अय्यूब गल्ती िथयो भनेर प्रमाण
गनर् सकेनन्। 4 अय्यूब र ितनका साथीहरू सब ैएलीहू भन्दा जेठा िथए।
यसकारण सबलेै भनी सकुन्जेल उसले पिर्खयो। त्यसपिछ उसले पिन
बोल्न सक्छु भन्ने अनुभव गयोर्। 5 अिन जब एलीहूले देखे िक अय्यूबका
साथीहरूले उनलाई उत्तर िदनु असमथर् िथए, त्यो िरसायो। 6

यसकारण उसले भन्न थाल्यो। उसले भन्योः
“म जवान मािनस मात्र हँु अिन ितमीहरू बूढा मािनसहरू हौ।
यसकारण मेरो िवचार ितमीहरूलाई पोखाउन म भयभीत भएँ।

7 म स्वयलें सोचें, ‘बूढा मािनसहरू पिहला बोल्नु पछर् ।

बूढा मािनसहरू धेर ैलामो बाँचे यसकारण ितनीहरूले धेर ैकुराहरू
िसके।’

8 तर परमेश्वरको ‘आत्माले’ मािनसलाई ज्ञानी बनाउँछ।
सवर्शिक्तमान परमेश्वरको ‘आत्माले’ मािनसहरूलाई बोल्न सक्ने

बनाउँछ।
9 बृद्ध मािनसहरू मात्र ज्ञानी हँुदनैन्।
बृद्ध मािनसहरूले मात्र ठीक कुरा बुझ्छन् भन्ने छैन।

10 “यसकारण दया गररे मेरो कुरामा ध्यान देऊ।
अिन मलेै के सोच्दछु त्यो भन्नेछु।

11 जब ितमीहरू बोल्यौ मलेै खबु धीरजसाथ पखेर्ं।
मलेै ती जवाफहरूमा ध्यान िदएँ जुन ितमीहरूले अय्यूबलाई िदयौ।

12 ितमीहरूले भनेका कुराहरू मलेै होिशयारी साथ सुने।
ितमीहरू कसलेै पिन अय्यूब गल्ती छ भनी प्रमाण िदएनौ।
ितमीहरू बीच कसलेै पिन उसको बहश िवरूद्ध सन्तुष्टपूणर् जवाफ

िदएनौ।
13 ितमीहरू तीनजना मािनसहरूले भन्न सकेनौ िक ितमीहरूले ज्ञान

प्राप्त गरकेा छौ।
परमेश्वरले अय्यूबको तकर् हरूको जवाफ िदनु न ैपछर् , मािनसहरूले

होइन।
14 अय्यूबले मलाई आफ्नो तकर् हरू प्रस्तुत गरने,
यसकारण ितमीहरूले प्रयोग गरकेा तकर् हरू म प्रयोग गनेर् छैन।

15 “अय्यूब, ती मािनसहरूले साहस हराए।
ितनीहरूसँग अब भन्ने केही कुरा छैन।
ितनीहरूले प्रस्तुत गनेर् जवाफ केही छैन।

16 अय्यूब, ितमीलाई जवाफ िदनलाई मलेै तीनजना मािनसहरूलाई
पखेर्ं,
तर ितनीहरू चुपचापछन्।
ितनीहरूले ितमीसँग आलोचना गनर् छाडे।

17 यसलेै अब ितमीलाई म जवाफ िदनेछु।
हो, म के सोच्दछु त्यही ितमीलाई भन्नेछु।

18 म कुर ैकुराहरूले भिरएकोछु िक
म बोल्न ैपछर्  नत्र म पिड्कनेछु।

19 म नयाँ दाखरस हालेको छालाको थलैो जस्त ैछु जुन खोिलएकै
छैन।
म त्यो नयाँ दाखरस राख्ने थलैो जस्तो छु जुन फुटेर खोिलन तयैार

छ।
20 यसकारण म बोल्न ैपछर्  तब मात्र म शािन्तको सास फेनेर् छु।
मलेै बोल्न ैपछर्  र अय्यूबको तकर् हरूको जवाफ िदनेछु।

21 मलेै अय्यूबसँग त्यस्त ैव्यवहार गनर् ुपछर्  जसरी म अन्य
मािनसहरूलाई गदर्थे।
म उसलाई राम्रो कुराहरू भन्ने कोिशश गनेर् छैन म त्यही भन्नेछु जुन

मलेै भन्नु पछर् ।
22 म अन्य मािनस सरह कसलैाई िनको व्यवहार गनर् सिक्तन।
यिद मलेै त्यसो गरें भने परमेश्वरले मलाई दण्ड िदनु हुनेछ।

“अब अय्यूब, मेरो कुरा ध्यान िदएर सुन।
ती कुराहरू होिशयारी साथ सुन जुन म भन्छु।

2 म बोल्न तयार छु।
3 मेरो हृदय िनष्कपट छ, यसलेै म सरल शब्दहरू बोल्ने छु।
ती िवषय म सत्य बोल्ने छु जुन म जान्दछु।

4 परमेश्वरको आत्माले मलाई बनाउनु भयो।
मेरो जीवन सवर्शिक्तमान परमेश्वरबाट आउँछ।

5 अय्यूब, मेरो कुरा ध्यान िदएर सुन। अिन ितमी सक्छौ भने मलाई
जवाफ देऊ।
ितम्रो जवाफ तयार पार तािक ितमी मसँग तकर्  गनर् सक्षम हुनेछौ।

6 परमेश्वरको समक्ष ितमी र म बराबर छौं
परमेश्वरले हामी दवुलैाई बनाउँन माटो प्रयोग गनर् ु भयो।

7 अय्यूब म देिख नडराऊ
म ितमीमािथ िनषू्ठर हुने छैन।

8 “तर अय्यूब,
ितमीले भनेको मलेै सुनें।
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9 ितमीले भन्यौः ‘म शुद्ध छु म िनदोर्ष छु,
मलेै केही गल्ती काम गिरनँ म दोषी छैन।

10 मलेै गल्ती काम गिरनँ, तर परमेश्वर मेरो िवरूद्ध हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले मलाई शत्रुलाई झैं व्यवहार गनर् ु भयो।

11 परमेश्वरले मेरो खटु्टामा साङ्गलीहरू लगाई िदनु भयो,
परमेश्वरले मेरो प्रत्येक कायर्मा िनयालेर हेनर् ुहुन्छ।’

12 “तर अय्यूब, ितमी यसिवषयमा गल्ती छौ अिन ितमी गल्ती छौ
भनी त्यो म प्रमाण गनेर्छु।
िकनभने परमेश्वर मािनसहरू भन्दा अत्यन्त ैमहान हुनुहुन्छ।

13 अय्यूब, ितमीले परमेश्वरिसत तकर्  गिररहेका छौ।
ितमीले सोच्छौ िक परमेश्वरले ितमीलाई प्रत्येक िवषयमा व्याख्या

िदनुपछर् ।
14 परमेश्वरले िविभन्न प्रकारले बोल्न सक्नु हुन्छ,
यस्तो तिरका िक मािनसहरू यसलाई बुझ्दनैन्।

15 हुन सक्छ परमेश्वर मािनसहरूसँग सपनामा बोल्नुहुन्छ,
अथवा राती दशर्नमा जब ितनीहरू गिहरो िनद्रामा हुन्छन्।

16 ितनीहरू एकदम ैभयभीत हुन्छन्
जब ितनीहरूले परमेश्वरको चेतावनी सुन्छन्।

17 परमेश्वरले ितनीहरूलाई गल्ती कामहरू गनर् रोक्नुहुनेछ,
अिन अहकंारी हुनदेिख रोक्नुहुनेछ।

18 परमेश्वरले मािनसहरूलाई सावधान गनर् ुहुनेछ तब उहाँले
ितनीहरूलाई मृत्यकुो मुखबाट बचाउन सक्नु हुन्छ।
परमेश्वरले मािनसहरूलाई िवनाशबाट बचाँउनुहुन्छ।

19 “दःुखी अथवा, ओछ्यानमा सुितरहनु पनेर् कष्ट िदएर
अिन उसका हडडीहरू सधैँ रहने बनाई परमेश्वरले एकजना

मािनसलाई अनुशािसत पानर् सक्नुहुन्छ।
20 तब त्यस मािनसले खान सकै्तन्।
त्यस मािनसलाई एकदम ज्यादा पीडा भइरहन्छ िक उसले भोजन

पिन राम्रो हेनर् सकै्तन।
21 उसको शरीर जीणर् हँुद ैजान्छ
अिन उ हाड र छाला मात्र हुन्छ।

22 त्यो मािनस मृत्यकुो ठाउँमा पुग्दछ
अिन उसको जीवन सम्मुिखन हुन्छ।

23 परमेश्वसँग हजारौं दतूहरूछन्। हुन सक्छ ती मध्ये कुन ैएकजनाले
त्यस मािनसलाई िनयाली रहेको हुन्छ।
त्यो दतू त्यो मािनसिसत बोल्छ अिन साँच्चो कुरा भन्छ।

24 त्यो दतू त्यस मािनस मािथ कृपालु हुनसक्छ
अिन परमेश्वरलाई भन्छ, ‘मृत-लोकदेिख यस मािनसलाई बचाउनु

होस्।
उसको पापको मूल्य चुकाउने तिरका मलेै पाएको छु।’

25 तब त्यो मािनसको शरीर फेिर जवानीपन आउनेछ र बिलयो हुनेछ।
त्यो मािनस पिहले जस्तो तन्नेरी िथयो त्यस्त ैन ैहुनेछ।
26 त्यो मािनसले परमेश्वरलाई प्राथर्ना गनेर् छ अिन परमेश्वरले उसको

प्राथर्नाको जवाफ िदनुहुनेछ।
त्यो मािनस आनन्दले िचच्याउने छ
अिन परमेश्वरलाई मिहमा गनेर्छ, उसले फेिर असल जीवन बाँच्नेछ।

27 तब त्यो मािनसले मािनसहरू अिघ आफ्नो दोष स्वीकार गनेर्छ।
उसले भन्नेछ, ‘मलेै पाप गरें, मलेै असललाई खराब बनाएँ।
तर परमेश्वरले मलाई मेरो कमर् अनुसारको दण्ड िदनु भएन।

28 परमेश्वरले मृतलोकदेिख मलाई बचाउनु भयो।
अब फेिर मेरो जीवनमा आनन्द भोग गनर् सक्छु।’

29 “परमेश्वरले त्यस मािनसको लािग घिर-घिर ती कुराहरू गनर् ुहुन्छ।
30 त्यस मािनसलाई सावधान गराउन अिन उसको आत्मालाई

मृतलोक देिख बचाउनलाई,
तािक त्यस मािनसले आफ्नो जीवनमा आनन्द भोग गनर् सकोस्।

31 “अय्यूब, मेरो कुरा होिशयारीले सुन,
शान्त हौ र मलाई बोल्न देऊ।

32 तर अय्यूब, यिद ितमी मसँग सहमत हँुदनैौ भने तब अिघ बढ र
भन।
मलाई उत्तर देऊ,

िकनभने ितम्रो िनिम्त के राम्रो हो त्यो म चाहन्छु।
33 तर अय्यूब, यिद ितमीलाई केही भन्नु छैन भने मेरो कुरामा ध्यान

देऊ।
शान्त हौ, अिन म ितमीलाई ज्ञानको उपदेशहरू िदनेछु।”

तब एलीहूले फेिर बोल्न शुरू गयोर्। उसले भन्योः
2 “ितमीहरू ज्ञानी पुरूषहरू मलेै भनेको कुराहरूमा ध्यान

देऊ।
ितमी चतुर मािनसहरू मप्रित ध्यान देऊ।

3 जसरी िजब्रोले चाखेर खानेकुराको स्वाद परीक्षण गिरन्छ
त्यसरी न ैकानले पिन शब्दहरू सुनेर परीक्षण गिरन्छ।

4 यसकारण यी तकर् हरूको परीक्षण गरौं,
अिन के ठीक हो त्यसको िनणर्य हामी आफैं  गरौं।
हामी आफैं  हाम्रा िनिम्त के असल हो जानौं।

5 अय्यूब भन्छन्, ‘म िनदोर्ष छु।
अिन मप्रित परमेश्वर िनष्पक्ष हुनुहुन्न।

6 म िनदोर्ष छु तर मलाई झूटो मािनएकोछ।
म िनदोर्ष छु तर म नराम्रो प्रकारले व्यिथत छु।’

7 “के त्यहाँ अय्यूब जस्त ैअन्य मािनस कोही छ?
यिद ितमीहरूले अय्यूबलाई अपमान गर ेउसले त्यो पानी झैं िपउँछ।

8 दषु्ट मािनसहरूसँग अय्यूबको िमत्रता छ।
अय्यूब दषु्टहरूिसत रहन चाहन्छ।

9 म िकन त्यसो भन्छु? िकनभने अय्यूब भन्दछ,
यिद उसले परमेश्वरलाई खशुी पानेर् कोिशश गदर्छ भने,
‘कुन ैपिन मािनसले केही पिन उपलब्ध गदैर्न।’

10 “ितमीहरू बुझ्न सक्छौ यसलेै मेरो कुरा ध्यान िदएर सुन।
परमेश्वरले त्यस्तो अिहत काम किहल्य ैगनर् ु हँुदनै।
सवर्शिक्तमान परमेश्वरले त्यस्तो दषु्ट्याँई गनर् ु हँुदनै।

11 मािनसहरूले गरकेा कमर्हरूको फल परमेश्वरले िदनु हुनेछ।
परमेश्वरले कमर् जस्तो छ त्यस्त ैफल िदनुहुनेछ।

12 यो सत्य हो, परमेश्वरले गल्ती काम गनर् ु हँुदनै।
सवर्शिक्तमान परमेश्वरले न्याय किहल्य ैपिन िवगानर् ु हँुदनै।

13 कसलेै पिन परमेश्वरलाई पृथ्वीको अिधकारीको रूपमा चुन्न सकै्तन,
कसलेै पिन परमेश्वरलाई सारा संसारको उत्तरदायी बनाउन सकै्तन
परमेश्वरले सारा थोक सृजना गनर् ुभयो अिन उहाँ सधैँ िनयन्त्रणमा रहनु

भयो।
14 यिद परमेश्वरले मािनसहरूबाट आफ्नो आत्मा
र स्वास लजैान चाहनुहुन्छ भने,

15 तब पृथ्वीमा भएका सम्पूणर् मािनसहरू मनेर्छन्।
सारा मािनसहरू फेिर धूलो हुनेछन्।

16 “यिद ितमीहरू बुद्धीमानी छौ भने
मलेै भनेका कुरामा ध्यान िदएर सुन।

17 कुन ैमािनस जसले िनष्पक्ष मन पराउँदनै शासक हुन सकै्तन।
अय्यूब के ितमी उहाँको दोषलाई न्याय गनर् ु सक्छौ?
परमेश्वर बिलयो र धमीर् हुनुहुन्छ।

18 परमेश्वर जसले राजाहरूलाई भन्नुहुन्छ, ‘ितमीहरू महत्वहीन छौ।’
परमेश्वरले मुिखयाहरूलाई भन्नुहुन्छ ‘ितमीहरू दषु्ट हौ।’

19 परमेश्वरले अन्य मािनसहरूलाई जितको प्रेम मुिखयाहरूलाई
गनर् ुहुन्न।
अिन जितको प्रेम गरीब मािनसहरूलाई गनर् ुहुन्छ त्यितको प्रेम

धनीहरूलाई गनर् ुहुन्न।
िकनभने परमेश्वरले प्रत्येक मािनसलाई बनाउनु भयो।

20 मािनसहरू अचानक मनर् सक्छ मध्य रातमा मािनसहरू िवमार
हुन्छन्
अिन मररे जान्छन्।
कुन ैस्पष्ट कारण ैिबना शिक्तशाली मािनसहरू पिन मछर्न्।

21 “मािनसहरूले के गदर्छ भनेर परमेश्वर िनयाल्नु हुन्छ।
मािनसहरूको प्रत्येक पाइलाका चाललाई परमेश्वर जान्नु हुन्छ।

22 अिनष्ट कमर् गनेर् मािनसहरूले
परमेश्वरबाट लुक्ने अँध्यारो पाउँदनैन।

23 न्यायको लािग परमेश्वरको सामुन्ने जान
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मािनसले समय िनधार्रण गदैर्न, (त्यो अिधकार परमेश्वरको हो)।
24 यिद शिक्तशाली मािनसहरूले पिन अिनष्ट कामहरू गर ेभने
परमेश्वरले ितनीहरूलाई प्रश्न गनेर् आवश्यकै छैन।
परमेश्वरले ितनीहरूलाई सामान्य रूपले नष्ट गनर् ु हुनेछ
अिन अन्य मािनसहरूलाई मुिखया चुन्नु हुनेछ।

25 यसकारण परमेश्वरले मािनसहरूले के गदर्छ भनेर जान्नु हुन्छ।
यही कारणले गदार् परमेश्वरले दषु्टहरूलाई परािजत गनर् ुहुन्छ अिन रात

रातमा न ैध्वंश गनर् ुहुन्छ।
26 परमेश्वरले दषु्ट मािनसहरूलाई दण्ड िदनु हुन्छ िकनभने ितनीहरूले

अिनष्ट कामहरू गरकेा हुन्छन।
अिन परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनु हुनेछ कारण अन्य

मािनसहरूले पिन त्यस्तो घटना देख्न सक्छन्।
27 िकनभने दषु्ट मािनसहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गनर् छाडे।
अिन परमेश्वरले गनर् ु भएको कामहरूलाई ती दषु्ट मािनसहरूले पवार्ह

गनर् छाडे।
28 ती दषु्ट मािनसहरूले दीन दःुखी मािनसहरूलाई दःुख िदन्छन्,
अिन परमेश्वरलाई गुहानर्का लािग बाध्य गराउँछन्।
परमेश्वरले ितनीहरूका पुकार सुन्नुहुन्छ।

29 तर परमेश्वरले ितनीहरूलाई सहयोग निदने िनणर्य िलनुभयो भने,
कसलेै पिन परमेश्वरको दोषको न्याय गनर् सकै्तन।
यिद परमेश्वरले आफूलाई मािनसहरूदेिख लुकाउनु हुन्छ भने
तब कसलेै पिन उहाँलाई भेट्न सक्ने छैन।
परमेश्वर प्रत्येक मािनस र जाित मािथका शासक हुनुहुन्छ।

30 अिन यिद शासकले पाप गनर् मािनसलाई प्रेिरत गछर्न् भने
तब उसलाई आफ्नो शिक्तबाट बिंन्चत गराई िदनु हुन्छ।

31 “त्यो हुनेछ जबसम्म उसले परमेश्वरलाई भन्दनै्
‘म दोषी हँु, अबोप्रान्त म पाप गनेर् छैन।

32 परमेश्वर, मलेै तपाईलंाई नदेखे तापिन कृपया मलाई बाँच्नलाई
ठीक िशक्षा िदनु होस्।
यिद मलेै गल्ती काम गरकेो रहेछु भनें म फेिर त्यस्तो गनेर् छैन।’

33 अय्यूब, ितमी चाहन्छौ िक परमेश्वरले ितमीलाई पुरस्कार िदउन्।
तर ितमी पिरवतर्न हुन अस्वीकार गछौर्।
अय्यूब, यो ितम्रो िनणर्य हो, मेरो होइन।
मलाई बताऊ ितमी के सोच्छौ।

34 एक ज्ञानी मािनसले मेरो कुरा ध्यानले सुन्ने छ
ज्ञानी मािनसले भन्नेछ,

35 ‘अय्यूबले मूखर् मािनसले जस्तो बोल्दछै।
अय्यूबले भनेका कुराहरूमा कुन ैसाथर्क न ैछैन।’

36 मेरो िवचारमा अय्यूबले अझ बढी दण्ड पाउनु पनेर् हो।
िकनभने अय्यूबले हामीलाई एकजना दषु्ट मािनसकै व्यवहारले जवाफ

िदए।
37 अय्यूबले आफ्ना अन्य पापहरूसँग िबद्रोह थप्यो।
अय्यूबले हाम्रो सम्मुख बसेर र हामीलाई अपमान गछर्  साथै

परमेश्वरको िवषयमा ठट्टा गछर् ।”
एलीहू लगातर बोलीरहे र उसले भन्योः

2 “अय्यूब, ितमीले यस्तो भन्नु राम्रो होइन,
‘म परमेश्वर भन्दा अझ सही छु।’

3 अिन अय्यूब, ितमी परमेश्वरलाई सोध
‘यिद उसले परमेश्वरलाई खशुी पानेर् चेष्टा गर ेत्यो मािनसलाई के लाभ

हुन्छ?
यिद मलेै पाप गिरनँ भने मलाई के लाभ हुनेछ?’

4 “अय्यूब, म ितमीलाई जवाफ िदन चाहन्छु अिन ितम्रा साथीहरू पिन
ितमीसँग यहाँ छन्।

5 अय्यूब, आकाशमािथ हेर, मािथ बादलाई हेर,
त्यो ितमी भन्दा मािथ छन्।

6 अय्यूब, यिद ितमीले पाप गयौर् भने यसले परमेश्वरलाई घात पादैर्न।
यिद ितमीले अपराधहरू गयौर् भने त्यसले परमेश्वरलाई केही असर

पादैर्न।
7 अिन अय्यूब, ितमी असल छौ भने त्यसले परमेश्वरलाई सहयोग

गदैर्न्।

परमेश्वरले ितमीदेिख केही पिन पाउनु हुन्न।
8 अय्यूब, ितमीले सु-कमर् अथवा कु-कमर् जे गछौर्
त्यसले ितमी जस्त ैअन्य मािनसहरूलाई प्रभाव पादर्छ।
तर ती कमर्हरूले परमेश्वरलाई सहयोग अथवा आघात केही

पुयार्उँदनै।
9 “यिद दषु्ट मािनसहरूलाई नोक्सान पिररहेको छ भने ितनीहरू

गुहारको लािग िचच्याउँछन।
ितनीहरू शिक्तशाली मािनसहरूबाट बाँच्न गुहार माग्छन्।

10 तर ती दषु्ट मािनसहरू परमेश्वरलाई गुहादैर्नन्।
ितनीहरूले भन्ने छैनन् ‘परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ जसले मलाई सृिष्ट
गनर् ुभयो?
परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? जब मािनसहरू दःुखमा पछर्न् परमेश्वरले

ितनीहरूलाई सहायता गनर् ुहुन्छ।’
11 परमेश्वरले हामीलाई चराचुरूङ्गी र जनावरहरू भन्दा ज्ञानी बनाउनु

भयो।
यसकारण उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ?

12 “अथवा यिद ती दषु्टहरूले परमेश्वरलाई गुहार मागे भने,
परमेश्वरले ितनीहरूलाई जवाफ िदनु हुने छैन।
िकनभने ितनीहरू साह्रै घमण्डी छन्।
अझ पिन ितनीहरू न ैमहत्वपूणर् हौं भनेर सोच्दछन्।

13 यो सत्य हो, परमेश्वरले ितनीहरूका महत्वहीन िवन्ती सुन्नु हुने छैन।
सवर्शिक्तमान परमेश्वरले ितनीहरू प्रित ध्यान ैिदनुहुने छैन।

14 यसकारण अय्यूब, परमेश्वरले ितमीलाई ध्यान िदनुहुन्न
जब ितमी भन्दछौ िक उहाँलाई देिखनँ।
ितमी परमेश्वरको आगमनको आशा गिररहेका छौ तािक
ितमी आफैं  िनदोर्ष प्रमाण गनर् सक्छौ।

15 “अय्यूब, सोच िक परमेश्वरले दषु्ट मािनसहरूलाई दण्ड िदनु भएन,
उसले सोच्दछ िक परमेश्वरले पापमािथ ध्यान ैिदनु भएन।

16 यसकारण अय्यूबले आफ्नो महत्वहीन कुराहरू भिनरहे।
अय्यूबले अझ ैमहत्वपूणर् मािनस जस्तो अिभनय गिररहे। अय्यूबले के

भिनरहेको छ त्यो उसले आफैं  जान्दनै भनी बुझ्न सिजल ैछ।”
एलीहू लगातार बोिलरह्यो। उसले भन्योः

2 “मसँग केही बेर धयैर्धारण गरी बस
परमेश्वरसँग केही कुराहरू छन् जुन मसँग गनर् चाहनुहुन्छ।

3 म मेरो ज्ञान सबजैनासँग बाँड्छु।
अिन म प्रमाण गछुर्  िक मलाई बनाउनुहुने परमेश्वर धमीर् हुनुहुन्छ।

4 अय्यूब म सत्य कुरा भिनरहेछु।
म के िवषयमा भिनरहेछु त्यो म जान्दछु।

5 “परमेश्वर अत्यन्त शिक्तशाली हुनुहुन्छ,
तर उहाँले मािनसहरूलाई घृणा गनर् ु हुन्न।
परमेश्वर अत्यन्त शिक्तशाली हुनुहुन्छ
तर उहाँ अत्यन्त ज्ञानी पिन हुनुहुन्छ।

6 परमेश्वरले दषु्ट मािनसहरूलाई बाँच्न िदनुहुन्न।
परमेश्वरले सधैँ दीन-दःुखी मािनसहरूलाई समान व्यवहार गनर् ुहुन्छ।

7 परमेश्वरले धमीर् मािनसहरूमािथ पहरा िदनु रोिकनु हुनेछैन।
उहाँले राजाहरूलाई िंसहासनमा चीरकालको लािग राख्नु हुन्छ
अिन ितनीहरूको उन्नित गराउनु हुन्छ।

8 यसलेै मािनसहरू दिण्डत भए भने,
यिद ितनीहरू साङ्गलो र डोरीहरूले बाँिधए भने,
अिन ितनीहरूले गरकेा कमर्हरूको िवषयमा परमेश्वरले भन्नु हुनेछ।

9 परमेश्वरले ितनीहरूलाई भन्नु हुनेछ ितनीहरूले के गल्ती गरकेा छन्,
अिन ितनीहरूले अपराधहरूमा गवर् गछर्न।

10 परमेश्वरले ितनीहरूलाई उहाँले िदएको चेताउनी धयैर् साथ सुन्न
वाध्य गराउनु हुनेछ।
उहाँले ितनीहरूलाई गल्ती कमर्हरू गनर् बन्द गर भन्नुहुनेछ।

11 यिद ती मािनसहरूले परमेश्वरको कुराप्रित ध्यान िदए,
र उहाँको आज्ञा पालन गर ेपरमेश्वरले ितनीहरूलाई सफल बनाउनु
हुनेछ,
अिन ितनीहरू सुखी जीवन बाँच्नेछन्।
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12 तर ितनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरनेन् भने ितनीहरू ध्वंश
हुने छन्।
ितनीहरू मूखर्हरू जस्त ैमनेर्छन्।

13 “मािनसहरू जसले परमेश्वरको पवार्ह गदैर्नन् ितनीहरू सधैँ रीस
गछर्न्।
परमेश्वरले ितनीहरूलाई दण्ड िदए तापिन ितनीहरू परमेश्वरलाई

प्राथर्ना गनर् अस्वीकार गछर्न्।
14 अपमािनत जीवनदेिख थोकेकाहरू जस्तै
ितनीहरू आफ्ना जवानीपन म ैमछर्न्।

15 तर परमेश्वरले मािनसहरूलाई उहाँमािथ ध्यान िदओस् भनी चेतना
िदनको लािग कष्ट िदनुहुन्छ।
उहाँले ितनीहरूको कष्ट िनवारण गिरिदनु हुन्छ।

16 “अय्यूब, परमेश्वरले ितमीलाई सहयोग गनर् ु हुनेछ,
परमेश्वरले ितमीलाई सङ्कटहरूदेिख छुटकारा िदनुहुनेछ
परमेश्वरले ितमीलाई जीवन सिजलो िदनुहुनेछ।
परमेश्वरले ितम्रो टेबलमा प्रशस्त भोजनहरू रािखिदनु हुनेछ।

17 तर ितमी हरैान छौ िक ितमी दषु्ट भएको कारण परमेश्वर ितमीप्रित
अन्यायी हुनु भएको छ।
ितमी खाली अदालत जान र न्याय माग्ने कुरा सोिचरहन्छौ।
18 ितम्रो रीसले परमेश्वरलाई िखसी गनर् ितमीलाई वहकाउन नदेऊ।
सही बाटोबाट महा-प्रलोभनले ितमीलाई िंखच्न नदेऊ।

19 के ितम्रो िचत्कारले अथवा ितम्रो अथक चेष्टाहरूले
ितमीलाई कष्टबाट बािहर िनकाल्छ?

20 जो मािनसहरू राती िभत्र लुक्न चाहन्छन यसथर् ितनीहरूलाई
भेट्नु रात आओस् भनी कामना गछर्न्।
ितनीहरू सोच्छन् िक ितनीहरू परमेश्वरको आँखा छल्न सक्छन्।

21 अय्यूब, ितमीले धेर ैकष्ट भोग्यौ।
गल्ती नगनर् ुको लािग होिशयार बन, खराब कमर् नगर।

22 “हेर, परमेश्वरको शिक्तले उसलाई महान बनायो।
परमेश्वर न ैमहान गुरू हुनुहुन्छ।

23 कसलेै पिन परमेश्वरलाई के गनर् ु पनेर् भनेर बताउनु पदैर्न।
कसलेै पिन परमेश्वरलाई ‘तपाईलें खराब काम गनर् ु भयो’ भनी भन्न

सकै्तन।
24 उहाँले गनर् ुभएको कामको लािग उहाँको प्रशसंा गनर् ु नभूल।
मािनसहरूले परमेश्वरको प्रशसंा गदैर् धेर ैगीतहरू लेखेका छन्।

25 परमेश्वरले के गनर् ु भयो प्रत्येकले देख्न सक्छन्।
धेर ैटाढो देशका मािनसहरूले पिन ती कुराहरू देख्न सक्छन्।

26 हो, परमेश्वर महान् हुनुहुन्छ तर हामी उहाँको महानता बुझ्न
सकै्तनौं।
हामी जान्दनैौं िक परमेश्वर किहले देिख हुनुहुन्छ।

27 “परमेश्वरले पृथ्वीबाट पानी लजैानु हुन्छ
अिन यसलाई तुषारो र बषार्मा पिरवतर्न गनर् ुहुन्छ।

28 यसकारण बादलले पानी बषार्उँछ
अिन धेर ैपानी मािनसहरूमािथ पछर् ।

29 परमेश्वरले आकाशमा बादल कसरी फैलाउनु हुन्छ
अथवा मेघ कसरी गजार्उनु हुन्छ, कसलेै पिन बुझ्न सकै्तन।

30 हेर, परमेश्वरले पृथ्वीमािथ प्रकाश फैलाउनु भयो
समुद्रको गिहरो भागसम्म ढाक्नु भयो।

31 मािनसहरूमािथ िनयन्त्रण राख्न
अिन ितनीहरूलाई प्रशस्त भोजन िदन परमेश्वरले यसो गनर् ु हुन्छ।

32 परमेश्वरले उज्यालो आफ्नो हातमा अँठ्याउनु हुन्छ,
र उहाँले जहाँ चाहनुहुन्छ त्यहाँ टाँिसने आदेश गनर् ु हुन्छ।

33 आकाशको गजर्नले आँधी कहाँ आउदछै सो बताउँछ।
यसथर् गाई वस्तुले पिन बुझ्छ िक आँधी-बेहरी कहाँ आउँदछै।

“चट्याङ् र आँिधबेहरीले मलाई भयभीत पाछर् ,
छातीिभत्र मुटु ढुक-ढुक गछर् ।

2 सबलेै सुन! परमेश्वरको आवाज चट्याङ् जस्तो सुिनन्छ।
परमेश्वरको मुखबाट आउने मेघ गजर्न सुन।

3 परमेश्वरले आकाशको वारपार आफ्नो िबजुली चम्काउनु हुन्छ
अिन यसले सम्पूणर् पृथ्वी न ैचम्काउँछ।

4 िबजुली चम्केपिछ परमेश्वरको गजर्न आवाज सुन्न सिकन्छ।
परमेश्वर अद्भतू आवाजले गजर्नु हुन्छ।
जब िबजुली चम्कन्छ परमेश्वरको आवाज गजर्न्छ।
5 परमेश्वरको गजर्न आवाज चमत्कारमय हुन्छ।
उहाँले महान कमर्हरू गनर् ु हुन्छ जुन हामी बुझ्न सकै्तनौं।

6 परमेश्वरले िंहऊलाई भन्नुहुन्छ,
‘पृथ्वीमा झर’
अिन परमेश्वरले बषार्लाई भन्नु हुन्छ,
‘पृथ्वीमािथ खिनई।ं’

7 परमेश्वरले सृष्टी गनर् ु भएका सब ैमािनसहरूले,
उहाँले के गनर् ु सक्नु हुन्छ थाहा गरून् भनी उहाँले
त्यसो गनर् ु हुन्छ, त्यो उहाँको प्रमाण हो।

8 जनावरहरू आ-आफ्ना ओडारितर भाग्छन् अिन त्यहाँ बस्छन्।
9 भँुवरी दिक्षणबाट चल्छ।
िचसो हावा उत्तरबाट आउँछ।

10 परमेश्वरको स्वासले वरफ बनाउँछ,
अिन समुद्रहरू जमाउँछ।

11 परमेश्वरले बादलमा पानी भनर् ुहुन्छ,
अिन गजर्ने मेघ फैलाउनु हुन्छ।

12 परमेश्वरले बादललाई पृथ्वी विरपिर बहन आदेश िदनुहुन्छ।
बादलहरूले परमेश्वरकै आज्ञा अनुसार काम गदर्छ।

13 बाढी ल्याई मािनसहरूलाई सजाय िदन
अथवा पानी बषार्ई ितनीहरूमािथ प्रेम दशार्उन परमेश्वरले बादल

ल्याउनु हुन्छ।
14 “अय्यूब, एक िमनेट उिभएर सुन,
परमेश्वरले गनर् ु भएको ती अनौठा कुराहरू बार ेसोच।

15 अय्यूब, के ितमी जान्दछौ परमेश्वरले कसरी बादललाई वशमा
राख्नुहुन्छ?
के ितमी जान्दछौ परमेश्वरले कसरी िबजुली चम्काउनँु हुन्छ?

16 के ितमी जान्दछौ कसरी बादलहरू आकाशमा झुिण्डन्छन्?
परमेश्वरले बनाउनु भएका अनौंठो सृजनाहरू मध्ये बादल खाली

एकमात्र उदाहरण हो।
अिन परमेश्वरले ती सब ैकुराहरू िवषयमा जान्नु हुन्छ।

17 तर अय्यूब, ितमीले ती कुराहरू जान्दनैौ।
जब तातो हावा दिक्षणबाट आउँदछ ितमीलाई पिसना आएर शरीरका
लुगाहरू टाँिसन्छन्,
अिन प्रत्येक चीज जस्ताको त्यस्त ैशान्त रहनेछ।

18 अय्यूब, के ितमीले परमेश्वरलाई आकाश फैलाउन सहयोग गनर्
सक्छौ,
अिन यसलाई िपत्तल जस्तो चम्काउन सक्छौ?

19 “अय्यूब, बताऊ हामीले परमेश्वरलाई के भन्नु पछर् !
ितम्रो अज्ञानताले गदार् के भन्नु पनेर् हो हामी सोच्न सकै्तनौ।

20 म परमेश्वरलाई भन्ने छैन िक म उहाँसँग बोल्न चाहन्छु।
त्यो ध्वंश गराई माग्नु बराबर हुनेछ।

21 एउटा मािनसले घाम हेनर् सकै्तन।
बादलहरू हावाले उडाई लिगसके पिछ यो आकाशमा अत्यन्त

उज्यालो र चिम्कलो हुन्छ।
22 अिन परमेश्वर पिन त्यस्त ैहुनुहुन्छ।
पिवत्र पवर्तबाट परमेश्वरको सुनौलो मिहमा चम्कन्छ परमेश्वरको

विरपिर त्यहाँ उज्यालो हँुदछ।
23 सवर्शिक्तमान परमेश्वर महान हुनुहुन्छ।
हामी परमेश्वरलाई बुझ्न सकै्तनौं।
परमेश्वर अत्यन्त शिक्तशाली हुनुहुन्छ, तर उहाँ हाम्रो लािग असल र

उिचत हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले हामीलाई घात पुयार्उन चाहनुहुन्न।

24 त्यसकैारण मािनसहरूले परमेश्वरलाई श्रद्धा गछर्न्।
तर परमेश्वरले घमण्डी मािनसहरूलाई आदर गनर् ुहुन्न,
िकनभने ितनीहरू आफैं लाई ज्ञानी ठान्दछन्।”
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परमपरमेेश्वरश्वर अय्यअय्यूबूिसतबिसत बोल्नुबोल्न ुहहुुन्छन्छ

तब परमेश्वर भँुवरीबाट अय्यूबिसत बोल्नु भयो। परमेश्वरले
भन्नुभयोः

2 “त्यो अज्ञानी मािनस को हो?
जसले यस्ता मूखर् कुराहरू गिररहेको छ।”

3 अय्यूब, कम्मर कस, मेरो प्रश्नको उत्तर िदनलाई तयैार बस।
4 “ितमी कहाँ िथयौ जब मलेै पृथ्वी सृिष्ट गरें?
यिद ितमी यो जान्दछौ भने मलाई जवाफ देऊ।

5 यिद ितमी साह्रै चतुर छौ भने, संसार यित ठूलो हुनुपछर्  भनेर कसले
िनणर्य गयोर्?
कसले संसारलाई नापजोख गयोर्?

6 पृथ्वीको आधारिशला के हो?
कसले यसमा प्रथम ढुङ्गा राख्यो?

7 जब त्यसो गिरयो, िबहान ताराहरूले एकैसाथ गाए
अिन दतूहरू आनन्दले कराए।

8 “अय्यूब, जब समुद्र पृथ्वीमा गिहरोबाट बग्यो
त्यसलाई रोक्न कसले द्वारहरू बन्द गयोर्?

9 त्यसबेला यसलाई मलेै बादलहरूले ढाकें
अिन अँध्यारोमा लपेटें।

10 मलेै समुद्रको सीमा बाँधें
अिन बन्द द्वारहरूको पिछिल्तर राखें।

11 मलेै समुद्रलाई भनें, ‘तँ यितसम्म आउन सक्छस, अरू बेढी होइनँ।
यसरी ितम्रो अहकंारी छालहरू रोिकनेछ।’

12 “अय्यूब, के ितमीले आफ्नो जीवनमा किहल्य ैिबहानलाई शुरू हुने
आज्ञा िदएको िथयौ
अथवा िदनलाई शुरू हुने आज्ञा गयौर्?

13 अय्यूब, के ितमीले किहले िबहानको उज्यालोलाई पृथ्वी समात
भन्यौ
अिन दषु्ट मािनसहरूलाई लुकेका ठाउँहरूमा भयभीत पायौर्।

14 िबहानको उज्यालोले पहाडहरू
र खाल्डाहरू देिखन सिजलो गराइिदन्छ
जब िदनको उज्यालो पृथ्वीमा आउँछ,
ती ठाउँहरूका आकारहरू लुगाको मुजाहरू जस्त ैहुन्छन्।
नरम माटोले टाँचाको मुिन आकार िलए जस्तै
पृथ्वीले आकार धारण गछर् ।

15 दषु्ट मािनसहरूले उज्यालो मन पराउँदनैन्।
िकनभने जब उज्यालो फैिलन्छ ती दषु्ट मािनसहरूले खराब कमर् गनर्

वाधा पाउँछन्।
16 “अय्यूब, ितमी किहले समुद्रको गिहरो भागमा पुगेको छौ जहाँबाट

समुद्र शुरू हुन्छ?
ितमी किहले समुद्रको सतहमा िंहडेकाछौं?

17 अय्यूब ितमीले मृत्यकुो कालो ठाउँमा डोयार्उने द्वारहरू किहले
देखेका छौ?
ितमीले मृत्यलुोकमा लजैाने द्वारहरू देखेका छौ?

18 अय्यूब, पृथ्वी कित िवस्तृत छ के ितमी साँच्चै जान्दछौ?
यिद ितमी यी सारा कुराहरू जान्दछौ भने मलाई भन।

19 “अय्यूब, प्रकाश कहाँबाट आउने गछर्?
अन्धकार कहाँबाट आउँछ?

20 अय्यूब, के ितमी प्रकाश र अन्धकार कहाँबाट आए ितनीहरू
त्यतिैतर फकार्उनँ सक्छौ?
के ितमी जान्दछौ कसरी त्यस ठाउँमा जान पछर्?

21 िनःसन्देह ितमी ती कुराहरू जान्दछौ अय्यूब, ितमी धेर ैबृद्ध र
ज्ञानी छौ।
जब मलेै ती कुराहरू बनाउद ैिथए ितमी त्यहीं िथयौ?

22 “अय्यूब, ितमी किहले त्यो भण्डार िभत्र गएका छौ
जहाँ मलेै िहऊँ र अिसना राख्छु?

23 मलेै िहऊँ र अिसना सङ्कट र लडाइँ,
यदु्धको समयको लािग बचाएर राखेको छु।

24 ितमी त्यस ठाउँमा किहले गएका छौ जहाँबाट घाम उदाउँछ
र जहाँबाट पूवीर् हावा पृथ्वीमा बहन्छ?

25 अय्यूब, कसले आकाशमा हात्तीसँुढे पानी पानर् नहरहरू खने?
कसले आँधी वेरी आउने बाटो बनाए?

26 कसले मािनसहरू नबस्ने ठाउँमा पानी पनेर् बनायो?
27 त्यो िरत्तो ठाउँ पिन पानीले भूिमलाई प्रशस्त िभजाउँछ
अिन घाँस उम्रन थाल्दछ।

28 के बषार्को िपता छ
जसले शीतका थोपाहरू उब्जाउँदछ?

29 के िंहऊको आमा छ?
जसले अिसनालाई जन्म िदन्छ?

30 पानी ढुङ्गा भन्दा पिन कडा हुन्छ
अिन महासागरको सतह जम्छ।

31 “अय्यूब, के ितमी सप्तऋिष तारालाई बाँध्न सक्छौ?
के ितमी मृगशीराको बन्धन खोल्न सक्छौ?

32 के ितमी ठीक समयमा ताराको झुण्डलाई प्रकट गराउन सक्छौ?
अथवा के ितमी भालूको बच्चाहरूलाई गुफाबाट िनकाल्न सक्छौ?

33 के ितमीले आकाश िनयन्त्रण गनेर् िनयमहरू जान्दछौ?
के ितमीले ितनीहरूलाई पृथ्वी शासन गनेर् बनाउन सक्छौ?

34 “अय्यूब के ितमी बादलाई िचच्याउन सक्छौ
अिन आफूलाई पानीले छोप भनी आदेश िदन सक्छौ?

35 के ितमीले चट्याङलाई आदेश िदन सक्छौ?
के यो ितम्रो छेउमा आएर भन्न सक्छ, ‘हामी यहाँ छौ, तपाई ंके चाहनु

हुन्छ महाशय?’
के ितमी जहाँ चाहन्छौ िबजुलीलाई पठाउन सक्छौ?

36 “अय्यूब, मािनसहरूलाई ज्ञानी कसले बनायो?
कसले ज्ञान ितनीहरूको हृदयमा पसायो?

37 त्यस्तो ज्ञान कस्को छ जसले बादल गन्न सक्छ
अिन कसले िडम्का लगाएर बादलबाट पानी पानर् सक्छ?

38 यसलेै धूलो िहलो बिनन्छ
र मलैा िढकाहरू एकसाथ टाँिसन्छ।

39 “अय्यूब के ितमीले िंसहहरूको लािग भोजन पाउँछौ?
के ितमी ितनीहरूका भोका बच्चाहरूलाई खवुाउन सक्छौ?

40 ती िंसहहरू आफ्ना गुफामा लुकीरहेका छन्।
आफ्नो िशकारमािथ आक्रमण गनर् घाँसमािथ थ्याच्च बसी तयार

भएका छन्।
41 जब त्यसका बच्चाहरू अित भोकाएर परमेश्वरलाई पुकार्दा,
भोजनको खोजीमा डुिलरहेको कागलाई कसले खवुाउँछ?

“अय्यूब, के ितमी जान्दछौ घोरलहरू किहले जन्मन्छन्?
के ितमीले िनयालेको छौ किहले मृगले आफ्नो बच्चा

ब्याउँछ?
2 के ितमी जान्दछौ कित मिहनासम्म घोरलले र मृगले आफ्ना पेटमा

बच्चाहरू बोकी िहँड्नु पछर्?
के ितमी जान्दछौ कित मिहनामा ितनीहरूले ब्याउँछन्?

3 जब ितनीहरूलाई प्रसव वेदना हुन्छ
ितनीहरू िनहुिरन्छ र बच्चा ब्याउँछन्।

4 ती पाठाहरू खलु्ला मदैानमा खेल्द ैहुिर्कन्छन्।
त्यसपिछ ितनीहरूले आफ्ना आमाहरू छाड्दछन अिन किहले फकेर् र

आउँदनैन्।
5 “अय्यूब, कसले जङ्गली गधाहरूलाई छाडी िदयो?
कसले ितनीहरूका डोरीहरू खोली िदयो अिन कसले ितनीहरूलाई

स्वतन्त्र गर?े
6 मलेै ती जङ्गली गधाहरूलाई मरुभूिममा घर भए झैं छोिडिदएँ।
मलेै ितनीहरूलाई बस्नको लािग नुन भएको ठाउँमा छोिडिदएँ।

7 जङ्गली गधाहरू होहल्लालाई घीन गछर्
अिन कसलेै पिन ितनीहरूलाई िनयन्त्रण गनर् सकै्तन।

8 जङ्गली गधाहरू पहाड पवर्त ितर बस्छन्
त्यो ितनीहरूको चौउर न ैहो
जहाँ ितनीहरूले हिरयो घाँस खोज्दछ।

9 “अय्यूब, के जङ्गली साँढेले ितम्रो सेवा गनर् राजी हुन्छ?
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के त्यो ितम्रो अन्न भण्डार हेरचाह गनर् राती बस्छ?
10 के एउटा जङ्गली साँढेले ितमीलाई गलामा डोरी बाँध्न िदन्छ
तािक ितमीले खेत जोत्न सक्छौ?

11 एउटा जङ्गली साँढे अित बिलयो हुन्छ।
तर ितम्रो काम गराउँनलाई त्यसमािथ िवश्वास गनर् सक्छौ?

12 के खलाबाट धन उठाई ढुकुटीमा लान
त्यो आउँछ भन्ने भरोसा गनर् सक्छौ?

13 “शतुरमुगार् उत्तेिजत भई आफ्ना पखेंटाहरू फरफराउँछ तर
शतुरमुगार् उड्न सकै्तन।
यसको पखेंटाहरू र प्वाँखहरू साँरसको जस्तो हँुदनै।

14 शतुरमुगार्ले भूइँमा अण्डाहरू पादर्छ
अिन बालुवामा न्यानो होस् भिन ितनीहरूलाई छोिडराख्छ।

15 शतुरमूगर्ले कोही त्यसको फुलहरूमािथ िहँड्छ
अथवा कुन ैपशु त्यसमािथ िहडेर फुटाई देला भिन कुन ैपवार्ह नै

गदैर्न।
16 शतुरमूगर्ले आफ्ना चल्लाहरूलाई
आफ्नो होइन भने झैं त्याग्छे।
त्यसले आफ्नो महत्वपूणर् पिरश्रमको कुन ैपवार्ह न ैगिर्दन।

17 िकनभने मलेै शतुरमूगर्लाई बुिद्ध िदइनँ।
शतुरमुगार् लठेप्रो हुन्छ अिन त्यसलाई त्यस्त ैलाटो बनाइिदएँ।

18 तर जब शतुरमूगर् दगुनर्लाई उठ्छे, ऊ घोडा र घोड सवारलाई
तुच्छ ठान्छ,
िकनभने ऊ कुन ैपिन घोडा भन्दा िछटो दगर् ुछ।

19 “अय्यूब के ितमीले घोडालाई बल िदयौ?
के ितमीले त्यसको घाँटीमािथ रौंहरू राख्यौ?

20 के ितमीले घोडालाई सलह जस्तो उफे्रर टाढा जाने योग्य बनायौ?
घोडा जोडले िहन्िहनाउँछ अिन मािनसहरूलाई त्रिसत पादर्छन्।

21 घोडा खशुी हुन्छ िकनभने त्यो बिलयो छ।
त्यसले आफ्नो खटु्टाले मदैानमा खोिर्सन्छ र यदु्धभूिम तफर्  चाँडो

दगर् ुछ।
22 घोडाले डरको हाँसो उडाउँछ, त्यो डराउँदनै्।
त्यो यदु्धभूिमबाट चम्पट लाउँदनै।

23 काँडको तरकस त्यसको छेउमा धरर्र आवाज गछर्
र त्यहाँ भाला र हितयारहरू घाममा टिल्कन्छन्।

24 घोडा एकदम उत्तेिजत हुन्छ त्यो मदैानमा चाँडो दगर् ुछ।
जब त्यसले िबगुल बजेको सुन्दछ त्यो रोिकन सकै्तन।

25 जब िबगुलको आवाज गुिन्जन्छ घोडा कराउँछ,
िछटो-िछटो उसले टाडैबाट यदु्ध सँुध्ने गछर् ।
उसको कप्तानहरूले कराउँद ैिदएको आदेशहरू अिन यदु्धभूिमका

अन्य सब ैआवाजहरू सुन्दछ।
26 “अय्यूब, के ितमीले बाजलाई पखेंटा िंफजाएर दिक्षणतफर्  उड्न

िसकायौ?
27 के ितमीले िगद्धलाई आकाश मािथ उड्न िसकायौ।
के ितमीले त्यसलाई उच्च पवर्तहरूमा त्यसको गँुड बनाउन िसकायौ?

28 िगद्ध पवर्त र िशखरमा बस्दछ।
चट्टान न ैिगद्धको िकल्ला हो।

29 िगद्धले आफ्नो िशकार उच्च िकल्लाबाट िनयाल्दछ।
िगद्धले एकदम टाढामा भएको िशकार देख्न सक्छ।

30 जहाँ मरकेा िसनुहरू हुन्छन त्यहाँ िगद्धहरू एकित्रत हुने गछर्न।
अिन बच्चाहरूले रगत चुस्दछ।”

परमेश्वरले अय्यूबलाई जवाफ िंदद ैभन्नुभयोः
2 “अय्यूब, ितमीले सवर्शिक्तमान परमेश्वरलाई दोषारोपण

गरकेा छौ।
ितमीले गल्ती काम गयौर् भनेर मलाई दोषी ठान्यौ।
अब, त्यो मािनस जसले परमेश्वरलाई सही बनाउन चाहन्छ, मलाई

जवाफ देऊ।”
3 तब अय्यूबले परमेश्वरलाई जवाफ िंदद ैभनेः

4 “म तपाईिंसत बात गनेर् अत्यन्त ैतुच्छ हँु।
म तपाईलंाई के भन्न सक्छु?
म तपाईलंाई जवाफ िदन सिक्तनँ।

म आफ्नो मुखमा हात राखी बस्नेछु।
5 मलेै एकपल्ट बोलें, तर म फेिर बोल्ने छैन।
मलेै दइुपल्ट बोलें, तर अब म केही पिन बोल्ने छैन।”
6 तब फेिर तूफानबाट परमप्रभु परमेश्वर अय्यूबिसत बोल्नुभयोः

7 “अय्यूब, आफैं लाई सम्हाल,
अिन मलेै सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ िदन तयार होऊ।

8 “अय्यूब, के ितमी सोच्दछौ िक मलेै अन्याय गरकेो छु?
ितमी भन्छौ िक गल्ती कामहरू गररे म दोषी भएँ यसकारण ितमी

िनदोर्ष भएर देखा पयौर्।
9 के ितम्रो पाखरुाहरू परमेश्वरको पाखरुा भन्दा बिलयो छ?
परमेश्वरको आवाज जस्त ैितम्रो आवाज छ जुन मेघ गजर्न जस्तो

ध्विन छ?
10 यिद ितमी परमेश्वर जस्तो छौ भने तब ितमी घमण्ड गनर् सक्दछौ।
यिद ितमी परमेश्वर जस्तो छौ भने तब ितमीले मिहमा र सम्मान लुगा

जस्त ैलगाउन सक्छौ।
11 यिद ितमी परमेश्वर जस्त ैछौ भने तब ितमीले आफ्नो क्रोध

देखाउनँ सक्छौ।
ती घमण्डी मािनसहरूलाई सजाय िदन सक्छौ।

12 हो, अय्यूब! ती घमण्डी मािनसहरूलाई हेर अिन ितनीहरूलाई नम्र
बनाऊ।
ती दषु्ट मािनसहरूलाई जहाँ उिभएका छन् त्यहीं धूलो पािर देऊ।

13 सारा घमण्डी मािनसहरूलाई फोहोरमा गाडी देऊ।
ितनीहरूको शरीरहरू बेररे िचहानहरूमा राखी देऊ।

14 अय्यूब, यिद ितमीले यी सब ैकुराहरू गनर् सक्छौ भने तब म पिन
ितम्रो प्रशसंा गनेर्छु।
अिन ितमीले आफ्न ैशिक्तद्वारा आफैं लाई बचाउन सक्षम छौ भनेर म

स्वीकानेर्छु।
15 “अय्यूब, जलगैंडा लाई हेर।
मलेै जलगैंडा बनाएँ अिन मलेै ितमीलाई बनाएँ।
जलगैंडाले गाईले झैं घाँस खान्छ।

16 जलगैंडासँग शरीरमा एकदम ज्यादा ताकत छ।
उसको भँुडीको मांसपेशीहरू एकदम शिक्तशाली छन।

17 जलगैंडाको पुच्छर देवदारको रूख जस्त ैकडा छ।
उसको खटु्टाको माँसपेशीहरू एकदम बिलया छन्।

18 जलगैंडाका हड्डीहरू िपत्तल जस्ता दिह्रला छन्।
उसको खटु्टाहरू फलामका बारहरू जस्ता छन्।

19 जलगैंडा एकदम अद्भतू जन्तु हो जसलाई मलेै बनाएँ।
तर म त्यसलाई परािजत गनर् सक्छु।

20 जलगैंडाले पशुहरू चनेर् पहाडहरूमा उम्रने
घाँस खान्छ।

21 जलगैंडा कमलको उिद्भद् मुिन पिल्टन्छ।
जलगैंडा झार पातको दलदलमा लुक्दछ।

22 कमल फूलको बोटले आफ्नो छाँयामा जलगैंडालाई लुकाउँदछ।
त्यो नदीको छेउमा उम्रने लहर ेरूखहरू मुिन बस्दछ।

23 यिद नदीमा बाढी आए जलगैंडा भाग्दनै।
यिद यदर्न नदी उसको अनुहारमा पर ेपिन त्यो डराउँदनै।

24 कुन ैमािनसले पिन जलगैंडालाई अकुंसे लगाई पक्रन सकै्तन
अिन पासो लगाउन सकै्तन।

“अय्यूब, ितमीले वृहत जन्तुलाई माछा पक्रने बल्छीले
समात्न सक्छौ?
त्यसको िजब्रोमा डोरीले बाँध्न सक्छौ?

2 त्यसको नाकबाट ितमी डोरी िछराउन सक्छौ?
अथवा बङ्गरामा बल्छी िछराउन सक्छौ?

3 के लेबीयथानले ितमीलाई ‘मलाई जान िदनुहोस्’ भनेर िबन्ती गनेर्छ?
के ऊ ितमीसँग नम्र भाषामा बोल्ने छ?

4 के लेबीयथानले ‘ितम्रो सेवा सधैँ गछुर् ’ भनेर
समझौता र वाचा खाएको छ?

5 के ितमी चरा-चुरूङ्गीहरूसँग खेले जस्तो लेबीयथानसँग खेल्न
सक्छौ?
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के ितमी ऊमािथ डोरी लगाउनेछौ तािक ितम्रो नोकनीर् केटीहरू
त्योसँग खेल्न सक्छे?

6 के जालहारीले ितमीदेिख लेबीयथान िकन्ने कोिशश गनेर्छ?
के ितनीहरूले त्यसलाई काटेर टुक्रा-टुक्रा पाररे व्यापारीहरूलाई

बेच्छन्?
7 के ितमी लेबीयथानको छाला अथवा टाउको िभत्र भालाहरू फ्याँक्न

सक्छौ?
8 “अय्यूब, यिद ितमीले किहले लेबीयथान मािथ हात राखेकोछौ भने

ितमीले फेिर त्यस्तो किहल्य ैगनेर् छैनौ।
अब हुने यदु्धको बारमेा िबचार गर।

9 के ितमीले लेबीयथानलाई परािजत गनर् सक्छु भनेर सोच्दछौ?
ठीकै छ यसलाई भूल! त्यहाँ आशा छैन।
खाली त्योितर हेरी रहँदा ितमी भयभीत हुनेछौ।

10 कुन ैमािनस पिन त्यस्तो वीर छैन्, जसले त्यसलाई उठाउँछ।
र त्यसलाई िरस उठाउँछ।

“िठक, त्यसरी न ैमेरो िवरूद्ध पिन कुन ैमािनस उठ्न सकै्तन।
11 म कोहीसँग पिन ऋणी छैन।
स्वगर् मुनी भएका सब ैकुराहरू मेरो हुन्।

12 “अय्यूब, म ितमीलाई लेबीयथानको खटु्टाहरू बार ेबताउनेछु,
उसको शिक्त अिन सुन्दर आकार बारमेा बताउनेछु।

13 कसलेै पिन उसको छाला छेड्न सकै्तन।
उसको छाला ढाल बराबर छ।

14 कसलेै पिन लेबीयथानलाई जबरजस्ती गररे मुख खोल्न सकै्तन।
उसको मुखमा भएको दाँतहरूले न ैमािनसहरूलाई तसार्उँछ।

15 त्यसको ढाड बिलयो गरी जोिडएका
ढालहरू झैं बिलयो छ।

16 ती ढालहरू एकमािथ अकोर् गदैर् यस्तो टाँिसएका छन्
िक त्यसबाट हावासम्म िछनर् सकै्तन।

17 ढालहरू जोिडएका छन् ितनीहरू एकसाथ किस्सएर समेिटएका
छन्
िक ितनीहरू तािनएर चँुिडन सकै्तनन्।

18 जब लेबीयथानले हािच्छयूँ काढ्छ यो आगो दन्केको ज्वाला जस्तो
हुन्छ।
उसको आँखाहरू प्रातःकालको ज्योित जस्तो हुन्छन।

19 आगोको अगुल्टोहरू बलेको जस्तै
ज्वाला उसको मुखबाट बािहर आउँदछ।

20 पानी उिम्लरहेको भाँडाबाट तातो वाफहरू िनस्के जस्तो
लेबीयथानको नाकबाट धुवाँ िनस्कन्छ।

21 अिन आगोको िझल्काहरू मुखबाट उिछिटन्छ
लेबीयथानको सासले कोईला जलाउँदछ।

22 लेबीयथानको िघच्रो साह्रै बिलयो हुन्छ,
िवपदहरू त्यो देिख डराएर भाग्दछन्।

23 त्यसको छालामा कत ैपिन नरम भाग हँुदनै
त्यो फलाम जस्तो कडा हुन्छ।

24 लेबीयथानको मुटु ढुङ्गा जस्तो हुन्छ।
त्यससँग डर भनेको रित्तभर हँुदनै।
यो गहु्रँ िंपध्ने जाँतोको तल्लोपिट्टको ढुङ्गा जस्तो हुन्छ।

25 जब लेबीयथान उठ्छ, बिलष्ठ मािनसहरू पिन डराउँदछन्।
जब लेबीयथानले पुच्छर हल्लाउँदछ ितनीहरू भाग्छन।

26 तरवार, भाला अिन झीरहरूले लेबीयथानलाई िहकार्इन्छ
तर ती सब ैउिछिट्टएर फिर्कन्छन त्यस्ता हितयारहरूले त्यसलाई कतै

आघात पुयार्उन सकै्तन।
27 लेबीयथानले पराल टुक्राए जस्त ैसहज ैफलाम भाँिचिदन्छ।
त्यसले सडेको काठ जस्त ैिपत्तल भाँच्छ।

28 काँडले लेबीयथानलाई भगाउन सकै्तन।
ढुङ्गाहरू पिन उसका िनिम्त पराल झैं हुन्छन्।

29 जब काठको मँुग्रोले त्यसलाई िहकार्उछ त्यो यसलाई परालले छोए
जस्तो अनुभव गछर्
त्यो हाँस्दछ जब मािनसहरूले त्यसमािथ भालाहरू बषार्उँछन्।

30 लेबीयथानको भँुडीको छाला फुटेका माटाका भाँडाहरूको तीखो
टुक्राहरू जस्ता हुन्छन।
उसले हलोले झैं जमीन फुटाउँछ।

31 लेबीयथानले समुद्रको पानीलाई भाँडा उिम्लरहेको पानी झैं घोल्छ।
त्यसले पानीका फोका भाँडामा उिम्लएको तेल जस्त ैबनाउँछ।

32 जब लेबीयथान पौिडन्छ त्यसले आफू पछािड बाटो छाड्दछ।
त्यसले पानीलाई घोल्छ अिन आफू पछाडी सेतो फींज छोड्छ।

33 लेबीयथान जस्तो जनावर पृथ्वीमा छैन
त्यो भयरिहत बनाइएको प्राणी हो।

34 लेबीयथानले घमण्डी पशुहरूलाई तल हेदर्छ।
त्यो सारा जङ्गली जनावरहरू मािथ राज गनेर् राजा हो।
अिन म, परमेश्वरले, लेबीयथान सृष्टी गरें।”

अय्यअय्यूबूलबलेे परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई जवाफजवाफ िददिददँँछछ

तब अय्यूबले परमेश्वरलाई जवाफ िदए:
2 “परमप्रभु, म जान्दछु तपाईलें सब कुराहरू गनर् सक्नु

हुन्छ।
तपाईलें योजनाहरू बनाउनु हुन्छ, अिन कसलेै पिन पिरवतर्न गनर् वा

रोक्न सकै्तन।
3 परमप्रभु, तपाईलें यो प्रश्न सोध्नुभयोः ‘को अज्ञानी मािनस हो,

जसले यस्ता अथर्हीन कुराहरू गयोर्?’
परमप्रभु, मलेै ती कुराहरूको बार ेबोलें जुन मलेै बुिझनँ।
मलेै ती कुराहरू भनें जुन मेरो लािग बुझ्नु अित अचिम्मत िथयो।

4 “परमप्रभु, तपाईलें मलाई भन्नुभयो, ‘सुन अय्यूब, म भन्ने छु।
म ितमीलाई प्रश्नहरू सोध्ने छु अिन ितमीले मलाई जवाफ िदनेछौ।’

5 परमप्रभु, िबतेका िदनहरूमा, मलेै तपाई ंबार ेसुनेको िथएँ
तर अिहले तपाईलंाई मेर ैआँखाले देखें।

6 अिन परमप्रभु, म स्वय ंन ैलिज्जत भएँ।
परमप्रभु, म अत्यन्त दःुखी छु।
मलेै जे गरें त्यसको पश्चातापका िनिम्त
मलेै आफैं लाई धूलो र खरानीले पुदैर्छु।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे अय्यअय्यूबूकाबका सम्पित्तसम्पित्त िफतार्िफतार् िदनुभयो।िदनुभयो।

7 अय्यूब सँग बात-चीत गिरसके पिछ, परमेश्वर तेमानीबाट आएका
एलीपजसँग बोल्नु भयो। परमेश्वरले एलीपजलाई भन्नुभयो, “म ितमी साथै
ितम्रो दइु साथीहरूसँग िरसाएको छु। िकनभने ितमीहरूले मेरो िवषयमा
सही कुरा गरनेौ। तर अय्यूब मेरो सेवक हो। अय्यूबले मेरो िवषयमा ठीक
कुरा गछर् । 8 यसकारण अब ितमीहरूले, सातवटा गोरूहरू र सातवटा
भेंडाहरू ल्याऊ। ती सब मेरो सेवक अय्यूबलाई देऊ। ितनीहरूलाई मार
ितमीहरूका िनिम्त होमबिल अपर्ण गर। मेरो सेवक अय्यूबले ितमीहरूका
लािग प्राथर्ना गनेर्छ अिन त्यो प्राथर्नाको उत्तर िदनेछु। त्यसपिछ म
ितमीहरूलाई दण्ड िदने छैन जसको लािग ितमीहरू योग्य िथयौ।
ितमीहरूले ठीक कुराहरू मेरो बारमेा बोलेनौ तर मेरो सेवक अय्यूबले
मेरो बारमेा ठीक कुराहरू गर।े”

9 यसकारण तेमान बािसन्दा एलीपज अिन शुहबाट आएका िबल्दद
साथ ैनामाहबाट आएका सोपरले परमप्रभुको आज्ञा पालन गर।े
त्यसपिछ परमप्रभुले अय्यूबको प्राथर्नाको जवाफ िदनुभयो।

10 अय्यूबले आफ्ना िमत्रहरूको लािग प्राथर्ना गर।े अिन परमप्रभुले
अय्यूबलाई फेिर सफल पानर् ुभयो। परमेश्वरले उससँग भएको भन्दा
दइुगुणा ज्यादा अय्यूबलाई िदनुभयो। 11 तब अय्यूबका सारा दाज्यू-
भाइ र िददी-बिहनीहरू साथ ैअय्यूबलाई िचन्ने जान्ने सब ैमािनसहरू
उसको घरमा आए। ितनीहरूले अय्यूबसँग ठूलो भोज खाए ितनीहरूले
अय्यूबलाई सान्त्वना िदए कारण परमप्रभुले अय्यूबलाई धेर ैकष्ट िदनु
भएको िथयो। प्रत्येक मािनसले अय्यूबलाई चाँदीको टुक्रा र सुनका औठंी
उपहार िदए।

12 परमप्रभुले अय्यूबसँग शुरूमा भएको भन्दा बढी सम्पन्न हुने
आशीवार्द िदनुभयो। अय्यूबले 14,000 भेंडा 6,000 ऊँटहरू, 2,000
गाईहरू अिन 1,000 पोथी गधाहरू पाए। 13 अय्यूबले सात भाइ
छोराहरू र तीन बिहनी छोरीहरू पिन पाए। 14 अय्यूबले जेठी छोरीको
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नाउँ यमीमा माइली छोरीको नाउँ कसीआ र कन्छी छोरीको नाउँ केरने-
हप्पूक राखे। 15 अय्यूबका छोरीहरू त्यस ठाँउका अन्य स्त्रीहरू भन्दा
सुन्दरी िथए। अिन अय्यूबले आफ्ना सम्पित्तका केही अशं आफ्नी
छोरीहरूलाई िदए। प्रत्येकले आफ्ना दाज्यू-भाइहरूले जस्त ैबराबरीको
रूपमा सम्पित्तहरू पाए।

16 यसकारण अय्यूब अझ एक सय चालीस बषर्सम्म बाँचे। उनले
आफ्ना नानीहरू, नाित-नाितनीहरू, पनाित-पनाितनीहरू, खनाित-
खनाितनीहरू सब ैहेनर् पाए। 17 अय्यूब अत्यन्त पूरा बूढेसकाल सम्म
दीधार्य ुभएर मर।े
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भजनसभजनसंगं्रहग्रह

पिहलोपिहलो भागभाग

(भजनसगं्रह 1-41)

यिद उसले दषु्ट मािनसको सल्लाह मान्दनै,
पापीहरूको जस्तो जीवन िबताउँदनै,
अिन जसले परमेश्वरलाई श्रद्धा नगनेर् मािनसहरूलाई मन

पराउँदनै त्यो मािनस साँच्चै न ैसुखी हुनेछ।
2 धािर्मक मािनसले परमप्रभुको िशक्षा मन पराउँछ।
ऊ परमप्रभुको िशक्षाहरूको िवषयमा रात-िदन सोिचरहन्छ।

3 यसकारण त्यो मािनस खोलाको पानीले िंसचेको रूख जस्त ैबिलयो
हुन्छ
ऊ ठीक समयमा फल िदने रूख सरह हो।
ऊ पातहरू भएको रूख जस्त ैहो जो मदैर्न
उसले गरकेो प्रत्येक काममा ऊ सफल हुन्छ।
4 तर दषु्ट मािनसहरू त्यस्ता हँुदनैन्।
दषु्ट मािनसहरूलाई भूसलाई जस्त ैहावाले उडाई लान्छ।

5 यिद सब ैधमीर् मािनसहरू अदालतको मुद्दा िनणर्य गनर् भेला हुन्छन्,
तब दषु्ट मािनसहरू दोषी प्रमािणत हुनेछन्।
ती पापीहरूलाई िनदोर्ष भनेर न्याय गिरने छैन।

6 िकनभने परमप्रभुले धमीर् मािनसहरूको रक्षा गनर् ुहुन्छ,
तर दषु्ट मािनसहरूलाई नष्ट गनर् ुहुन्छ।

अन्य राष्ट्रका मािनसहरू िकन िरसाउँछन्?
िकन ितनीहरू मूखर्तापूणर् योजनाहरू बनाउँद ैछन्?

2 ितनीहरूका राजाहरू र अगुवाहरू परमप्रभुको िवरूद्ध
र उहाँले रोजेका राजाको िवरूद्धमा यदु्ध गनर् एकजुट भए।

3 ती अगुवाहरूले भने, “परमेश्वर र आफूले रोजेका राजाको िवरूद्ध
िवद्रोह गरौं,
ितनीहरूबाट अलग हौं।”

4 तर मेरा स्वामी, स्वगर्का राजा ती मािनसहरू प्रित हाँस्नुहुन्छ।
परमप्रभुले ितनीहरूलाई हाँसोको पात्र बनाउनु हुन्छ।

5 तब परमेश्वर िरसाउनु हुन्छ,
अिन यसो गदार् ती अन्य अगुवाहरू डराउँछन्।

6 अिन ती मािनसहरूलाई भन्नुहुन्छ, “यो मािनस राजा होस् भनी मलेै
रोजें।
अिन उसले िसयोन पवर्तमा राज गनेर्छ।
िसयोन मेरो एक िवशेष पवर्त हो।”

7 अब म ितमीलाई परमप्रभुको करारको िवषयमा भन्नेछु।
परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “आज म ितम्रो िपता भएँ,
ितमी मेरा पुत्र भयौ।

8 यिद ितमीले माग्छौ भने, म ितमीहरूलाई यो देश िदनेछु
अिन पृथ्वीमा भएका सब ैजाितहरू ितमीहरूका मािनसहरू हुनेछन्।

9 ितमीहरूले ती देशहरूलाई फलामको डण्डाले
माटोको भाँडाहरू टुक्रा पार ेझैं नष्ट गनर् सक्ने छौ।”

10 यसकैारण, राजा र शासकहरू बुिद्धमान होउन्
र ितम्रा सम्पूणर् शासकहरूले यो पाठ िसकुन्।

11 यसकारण एकदम डराएर परमप्रभुको आज्ञा पालन गर।
12 ितमीहरूले परमप्रभुको पुत्रको भक्त हँु भन्ने देखाऊ।
यिद ितमीहरूले त्यसो गरनेौ भने उहाँ क्रोिधत हुनुहुनेछ,

र ितमीहरू सबलैाई ध्वंश पानर् ु हुनेछ।
जसले परमप्रभुमािथ िवश्वास गछर्न् उनीहरू सुखी हुन्छन्।
तर अन्य मािनसहरू होिशयार हुनु पनेर्छ।
परमप्रभु आफ्नो क्रोध देखाउन तयार हुनुहुन्छ।
यो आफ्ना छोरो अब्शालोम देिख भागेर जाँदा दाऊदको भजन हो।

हे परमप्रभु, मेरा शत्रुहरू धेर ैछन्।
धेर ैमािनसहरू मेरो िवरूद्ध उिभएका छन्।

2 धेर ैमािनसहरूले मेरो िवषयमा कुरा गछर्न्।
ितनीहरू भन्छन्, “परमेश्वरले उसलाई बचाउनु हुन्न।”
3 तर, हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो ढाल हुनुहुन्छ।
परमप्रभु तपाई ंमेरो आदर हुनुहुन्छ।
तपाईलें मलाई महान् बनाउनु भयो।

4 म परमप्रभुलाई प्राथर्ना गनेर्छु
र उहाँले मलाई आफ्नो पिवत्र-पवर्तबाट उत्तर िदनुहुनेछ।

5 म ढल्केर आराम गनर् सक्छु, अिन जान्दछु म उठ्ने छु।
िकनभने परमप्रभुले मलाई ढाक्नु र रक्षा गनर् ुहुन्छ!

6 मेरो विरपिर हजारौं िसपाहीहरू हुन सक्लान्,
तर म ती शत्रुहरूदेिख डराउने छैन!

7 हे परमप्रभु, उठ्नु होस्!
हे मेरा परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्!
यिद तपाईलें मेरो दषु्ट शत्रुहरूको गालामा िहकार्उनु मात्र भयो भने
तपाईलें ितनीहरूका सब ैदाँत झािर िदनु हुनेछ।

8 हे परमप्रभु, िवजय तपाईकंो हो!
आफ्ना मािनसहरू प्रित कल्यानकारी हुनुहोस्।
प्रमुख सगंीतकारको लािगः तार भएको बाजासिहत (वीणा-वाद्य)

दाऊदको भजन।
हे मेरो धािर्मक परमेश्वर, जब म प्राथर्ना गदर्छु
मलाई जवाफ िदनुहोस्।
मेरो प्राथर्ना सुन्नुहोस् र ममािथ कृपा राख्नु होस्!

मेरो सम्पूणर् कष्टहरूदेिख मलाई मुिक्त िदनुहोस्!
2 हे मािनसहरू हो! मेरो िवषयमा किहलेसम्म दषु्ट कुराहरू गिररहन्छौ?
मेरो िवषयमा ितमीहरूले फेिर नयाँ झूटा कुराहरू खोिजरहेका छौ।
त्यस्ता झूटा कुराहरू भन्न गनर् ितमीहरू मन पराउँछौ।

3 ितमीहरूलाई थाहा छ परमप्रभुले आफ्ना धािर्मक मािनसहरूको
कुरा सुन्नु हुन्छ।
यसकारण जब म प्राथर्ना गदर्छु उहाँले सुन्नु हुन्छ।

4 यिद ितमीहरूलाई केही कुराले िवरक्त पादार् रीस उठ्न सक्छ, तर
पाप चाँिह नगर।
जब ितमी सुत्न जान्छौ तब ती कुराहरू सोच र िनदाऊ।

5 परमप्रभुलाई पिवत्र बिलदानहरू चढाऊ,
र उहाँमा भरोसा राख।

6 धेर ैमािनसहरूले भन्छन्, “हामीलाई कसले परमेश्वरको भलाई
देखाऊला? ”
हे परमप्रभु, तपाईकंो प्रज्विलत अनुहार हामीलाई देखाउनु होस्!

7 हे परमप्रभु, तपाईलें मलाई खशुी बनाउनु भयो।
तपाईलें मलाई अन्न बाली काट्ने उत्सव भन्दा पिन ज्यादा खशुी िदनु
भयो।
जब हामीसँग प्रचुर मात्रमा अन्न र दाखरसहरू िथए।

8 जब म ओछ्यानमा जान्छु र मस्तसँग िनदाउँछु।
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िकनभने, परमप्रभुले मलाई सुरिक्षत िनदाउँन िदनुहुन्छ।
सगंीत प्रमुखको िनिम्त, बाँसुरीसिहत गाइने दाऊदको भजन।
हे परमप्रभु, मेरो वचनहरू सुन्नुहोस्
र बुझ्नुहोस् मलेै के भन्न खोिजरहेको छु।

2 हे मेरा राजा, हे मेरा परमेश्वर,
मेरो प्राथर्ना सुिनिदनु होस्।

3 हे परमप्रभु, प्रत्येक िबहान, म आफ्ना उपहारहरू तपाईकंो समक्ष
राख्दछु,
र तपाईकंो सहयोग खोज्दछु।
अिन प्रत्येक िबहान तपाईलें मेरो प्राथर्ना सुन्नुहुन्छ।
4 हे परमेश्वर, तपाईकंो निजक दषु्ट मािनसहरू भएको तपाई ंमन

पराउनु हुन्न।
ितनीहरू तपाईकंो आदर गदैर्नन्।

5 मूखर्हरू तपाईकंो निजकै आउन सकै्तनन्।
तपाईलें अधमीर् काम गनेर्हरूलाई घृणा गनर् ुहुन्छ।

6 जसले झूटो बोल्दछ त्यसलाई नष्ट गनर् ुहुन्छ।
तपाईलें ती मािनसलरूलाई घृणा गनर् ुहुन्छ जसले अन्य

मािनसहरूलाई चोट पुयार्उने गुप्त योजनाहरू बनाउँ छन्।
7 तर परमप्रभु, तपाईकंो मिन्दर अिघ म दण्डवत् गनेर्छु।
8 हे परमप्रभु! मेरा शत्रुहरूले कत ैम गल्ती गछुर्  िक भनी हेिररहेकाछन्।
यसकारण मलाई ठीक काम गनर् सिजलो पािरिदनु होस्।

9 ती मािनसहरू सत्य बोल्दनैन्।
ितनीहरू झूटा छन् ितनीहरू सत्य बङ्ग्याउँछन्।
ितनीहरूका मुख खाली िचहान जस्ता छन्।
ितनीहरू अरूहरूलाई फसाउनको लािग मात्र िमठो बोल्दछन्।

10 हे परमेश्वर, ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहोस्!
ितनीहरूले थापेको पासोमा आफैं  परून्।
ती मािनसहरूले तपाईकंो िवरूद्धमा िवद्रोह गर,े
यसथर् ितनीहरूको धेर ैअपराधहरूको लािग दण्ड िदनुहोस्।

11 तर जसले तपाईमंािथ भरोसा राख्दछन् ितनीहरू सुखी रहुन्।
ितनीहरू अनन्त सुखी रहुन्।
परमेश्वर, जसले तपाईकंो नाउँलाई प्रेम गदर्छन् ितनीहरूको रक्षा

गनर् ुहोस् अिन शिक्त िदनुहोस्।
12 हे परमप्रभु, धािर्मक मािनसहरूलाई तपाईलें आशीवार्द िदनुहुन्छ।
ितनीहरू प्रित तपाईकंो दया ितनीहरूको िनिम्त ढाल झैं छ।
सगंीत प्रमुखलाई, तार-वाद्यमा िशिमिनथको सहयोगद्वारा, दाऊदको

भजन।

हे परमप्रभु, तपाई ंक्रोिधत भएको समयमा मलाई
नहप्काउनुहोस्।
तपाई ंक्रोिधत नहुनुहोस् अिन मलाई सजाय निदनुहोस्।

2 हे परमप्रभु, ममािथ दया राख्नुहोस्
कारण म रोगी र कमजोर छु।
मलाई िनको पानर् ुहोस्!
मेरो हड्डीहरू दःुखीरहेका छन्।
3 मेरो सम्पूणर् शरीर कािम रहेकोछ,

परमप्रभु, किहले सम्म मलाई िनको पानर् ुहुन्छ?
4 परमप्रभु, फेिर फकीर् आउनुहोस् र मलाई बिलयो बनाउनुहोस!
तपाई ंअत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ, यसलेै मलाई बचाउनुहोस्।

5 मिरसकेकाहरूले आफ्नो िचहानबाट तपाईलंाई सम्झने छैनन्।
मसान घाटबाट कसलेै तपाईकंो स्तुित गनर् सक्दनैन्।
यसलेै मलाई िनको पानर् ुहोस्!

6 हे परमप्रभु, रातभिर मलेै तपाईलंाई प्राथर्ना गिररहें।
मेरो आँसुले ओछ्यान छ्याप्प ैिभजेको छ।
आँसु मेरो ओछ्यानबाट तप-तप तिप्करहेछ।
म तपाईकंो लािग कराएर, िचच्याएर थािकसकें ।

7 मेरो शत्रुहरूले मलाई धेर ैदःुख-कष्टहरू िदए।
त्यसले मलाई अत्यन्त दःुखी र व्यिथत बनायो।
अब मेरो आँखाहरू रँूदा-रँूदा िशिथल भएकाछन्।

8 दषु्ट काम गनेर् प्रत्येक मािनस मबाट टाढा जाऊ!
िकनभने परमप्रभुले मेरो िवलाप सुन्नु भएकोछ।

9 परमप्रभुले मेरो प्राथर्ना सुन्नुहुन्छ
अिन परमप्रभुले मेरो प्राथर्ना ग्रहण गदैर् जवाफ िदनुहुन्छ।
10 मेरा सब ैशत्रुहरू िवरक्त दःुखी र िनराश हुनेछन्।
अचानक केही कुरा अवश्य घट्नेछ र ितनीहरू लिज्जत हुनेछन्।
परमप्रभुको लािग गाइने दाऊदको यो भजन कूशका छोरा शाऊलको

िवषयमा हो जो िबन्यामीन पिरवारका हुन्।
हे परमप्रभु, मेरा परमेश्वर, म तपाईमंािथ भरोसा राख्दछु।
ती खेदो गनेर् मािनसहरूबाट मलाई बचाउनु होस्।

2 यिद तपाईलें मलाई ंसहयोग गनर् ु हुन्न भने, म िंसहले पके्रको
पशु जस्त ैहुनेछु।
मलाई ितनीहरूले लगेर जानेछन्, र मलाई कसलेै बचाउन सक्ने छैन!

3 हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मलेै त्यस्तो कुन ैनराम्रो काम गिरनँ।
म कसम खान्छु मलेै नराम्रो काम गिरनँ!

4 मलेै मेरा साथीहरूका लािग अधमर् काम गरकेो छैन्।
म िबना कारण मेरा शत्रुहरूमािथ जाइलागेको छैन्।

5 यिद त्यो सत्य होइन भने, मलाई दण्ड िदनुहोस्।
मलाई मेरो शत्रुहरूले खेदनु्, समातुन् र मारून्।
मलाई भुइँमा कुिल्चउन् र मेरो आत्मालाई धूलो-मूलोमा फािलिदउन्।

6 हे परमप्रभु, जाग्नु होस् अिन तपाईकंो िरसले ितनीहरूलाई न्याय
गनर् ुहोस्।
मेरा िरसाएका शत्रुहरूको िवरोधमा उठ्नु होस्।
हे मेरा परमेश्वर, तपाई ंन्याय गनर् ुहुन्छ यसथर् मेरो िनिम्त न्याय

गनर् ुहोस्।
7 हे परमप्रभु, मािनसहरूको न्याय गनर् ुहोस्, जाितहरूलाई विरपिर

जम्मा गनर् ुहोस्।
परमप्रभु, जाग्नु होस् र स्वच्छ न्याय गनर् ुहोस्।

8 हे परमप्रभु, मािनसहरूको न्याय गनर् ुहोस्।
मेरो न्याय गनर् ुहोस्।
म सही र िनदोर्ष छु भनेर प्रमािणत गनर् ुहोस्।

9 दषु्ट मािनसहरूलाई दण्ड िदनुहोस्,
अिन धािर्मक मािनसहरूलाई सहयोग गनर् ुहोस्।
हे परमप्रभु, तपाईलें
मािनसहरूको हृदय देख्न सक्नुहुन्छ।

10 परमेश्वरले ईमान्दार हृदयसँग मािनसहरूलाई सघाउनु हुन्छ।
यसकारण परमेश्वरले मेरो रक्षा गनर् ुहुन्छ।

11 परमेश्वर असल न्यायाकत्तार् हुनुहुन्छ,
उहाँ सधैँ अधमर्को िवरूद्ध बोल्नु हुन्छ।

12 यिद परमेश्वरले कुन ैिनणर्य िलनु भयो भने उहाँले आफ्नो मन
बदल्नु हुन्न।
यिद दषु्ट मािनसहरू पिरवर्तन हँुदनैन् भने,
परमेश्वर ितनीहरूलाई सजाय िदनु तयार हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले आफ्नो तरवार उध्याउनु भएकोछ
अिन काँड हान्न तयार हुनुहुन्छ।

14 दषु्ट मािनसहरूले िदएको कष्ट
र पीरहरू तपाईलें िनश्चय देख्नु भएकोछ।
यस िवषायमा तपाईलें केही गनर् ुहोस्।

15 ती असहाय मािनसहरूलाई सहायता गनेर् कोही पिन छैनन्।
दृष्टीहीनको िनिम्त तपाई ंरक्षक हुनुहुन्छ।

16 ितनीहरूले पाउनु पनैर् दण्ड पाउने छन्,
जो अरूको लािग कपटी छन्।
तर ितनीहरूले जस्तो रोपेका छन् त्यस्त ैफल पाउनेछन्।

17 म परमप्रभुको प्रशसंा गाउँदछु िकनभने उहाँ असल हुनुहुन्छ।
सवोर्च्च परमप्रभुको नाउँको म प्रशसंा गनेर्छु।

प्रमुख सगंीतकारलाई िगित्तत रागमा गाउने दाऊदको भजन।
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हे परमप्रभु हाम्रो स्वामी! तपाईकंो नाउँ समस्त पृथ्वीमािथ
अत्यन्त ैआश्चर्यपूणर् छ।
तपाईकंो नाउँले स्वगर्मा चारिैतर तपाईलंाई प्रशसंा ल्याएको

छ।
2 साना केटा-केटी र दधूमुखे बालकहरूका मुखहरूबाट पिन तपाईकंो

मिहमा र प्रशसंा सुिनन्छ।
तपाईलें ितनीहरूलाई त्यस्तो शिक्तशाली गीतहरू िदनुभएकोछ,
जसले तपाईकंो सम्पूणर् शत्रुहरूलाई चुप पारी िदन्छ।

3 हे परमप्रभु, म तपाईकंो आफ्नो हातले बनाउनु भएको स्वगर्लाई
हेछुर् ।
अिन तपाईलें सृिष्ट गनर् ु भएका जुन र ताराहरूलाई हेछुर् ,

4 र म अचम्म मान्छु, िकन मािनसहरू तपाईकंा लािग महत्वपूणर् छन्?
िकन तपाईलें ितनीहरूलाई ध्यान िदनु हुन्छ?
िकन तपाईलें ितनीहरूको त्यित वास्ता राख्नुहुन्छ?
िकन तपाईलें ितनीहरूको त्यित सम्झना गनर् ुहुन्छ?

5 तर मािनसहरू तपाईकंो लािग महत्वपूणर् छन्!
िकनकी ितनीहरूलाई तपाईलें स्वगीर्य प्राणीहरू (स्वगर्दतू) जस्तै
बनाउनु भयो,
अिन ितनीहरूलाई मिहमा र आदरको मुकुट पिहराउनु भयो।

6 तपाईलें िसजर्ना गनर् ु भएका प्रत्येक थोकको मािलक ितनीहरूलाई
बनाउनु भयो।
तपाईलें प्रत्येक कुराको िनिम्त ितनीहरूलाई अिधकार िदनुभयो।

7 सब ैमािनसहरूले भेंडा र गाई साथ ैसम्पूणर् जङ्गली जनावरमािथ
अिधकार गछर्न।

8 ितनीहरूले आकाशमा उड्ने पकं्षी र समुद्रमा पौिडने हरके जनावर
र माछाहरूमािथ पिन अिधकार गछर्न्।

9 हे परमप्रभु, हाम्रा स्वामी, सारा पृथ्वीमा तपाईकंो नाउँ अत्यन्त
महान छ।
प्रमुख सगंीतकारलाईः अलामौथ ‘िबन’ रागमा गाउने दाऊदको भजन।

म सम्पूणर् हृदयबाट परमप्रभुको प्रशसंा गछुर् ।
हे परमप्रभु, तपाईलें िसजर्ना गनर् ु भएका सब ैआश्चर्यपूणर्

कुराहरूको िवषयमा म भन्नेछु।
2 सवोर्च्च परमेश्वर, म तपाईकंो नाउँको प्रशसंा गछुर् ।
तपाईलें मलाई अत्यन्त खशुी बनाउनु भयो।

3 मेरा शत्रुहरू तपाईदेंिख भागेर फिर्कए
तर ितनीहरू लडे र नष्ट भए।

4 तपाई ंसाँच्चो न्यायकत्तार् हुनुहुन्छ, तपाई ंआफ्नो िंसहासनमा
न्यायकत्तार् सरह िवराजमान हुनुहुन्छ।
हे परमप्रभु तपाईलें मेरो मािमला सुिनिदनु भयो र मेरो िवषयमा िनणर्य

िलनु भयो।
5 तपाईलें अन्य मािनसहरूका दोष देखाउनु भयो।
हे परमप्रभु, तपाईलें ती दषु्टहरूलाई नाश गनर् ुभयो।
तपाईलें ितनीहरूको नाउँ िजउँदा मािनसहरूको सूचीबाट सदाको

लािग मेिटिदनु भयो।
6 शत्रुहरू खत्तम भए! हे परमप्रभु, तपाईलें ितनीहरूका शहरहरू पिन

ध्वंश पािरिदनु भयो।
अब, खाली भग्नावशेष मात्र छािडएका छन्।
ती दषु्टहरूको पुनः सम्झनाको लािग हामीसँग केही पिन बाँकी छैन।

7 तर परमप्रभुले सदा-सवर्दा राज्य गनर् ुहुन्छ, परमप्रभुले आफ्नो
साम्राज्य दिह्रलो बनाउनु भएको छ।
परमप्रभुले यस पृथ्वीमा भएका सब ैमािनसहरूको ठीकसँग न्याय

गनर् ुहुन्छ।
8 परमप्रभुले यस पृथ्वीका सबलैाई िनष्पक्ष न्याय गनर् ुहुन्छ।
उहाँले सब ैजाितहरूलाई एक समान न्याय गनर् ुहुन्छ।

9 धेर ैमािनसहरू संकष्टमा फँसेका छन्
र पीिडत छन् िकनभने ितनीहरूसँग धेर ैकष्टहरू छन्।
ती मािनसहरू आफ्ना समस्याहरूको बोझद्वारा श्रािपत छन्।
परमप्रभु, सुरक्षाको स्थान हुनुहुन्छ, ितनीहरू भाग्न सक्छन्।

10 मािनसहरू ज-जसले तपाईकंो नाउँ जान्दछन्

तपाईमंािथ भरोसा राख्ने न ैछन्।
हे परमप्रभु, यिद मािनसहरू तपाईकंहाँ आए भने,
तपाईलें उनीहरूलाई सहयोग नगरी बस्न सक्नु हुन्न।

11 ितमीहरू जो िसयोनमा बस्द छौ परमप्रभुको प्रशसंा गाऊ।
अन्य मािनसहरूलाई पिन परमप्रभुले गनर् ु भएका महान् कायर्हरूको

िवषयमा भन।
12 परमप्रभुले ती मािनसहरूलाई सम्झनु भयो
जसले उहाँलाई गुहार।े
ती दःुखी मािनसहरू सहयोगको लािग िचच्याए
अिन परमप्रभुले उनीहरूलाई िबसर्नु भएन।

13 मलेै परमेश्वरलाई यो प्राथर्ना गरें, “हे परमप्रभु, ममािथ कृपा
गनर् ुहोस्।
मेरो शत्रुहरूले मलाई सताइरहेछन्,
‘मृत्यकुो द्वारबाट’ मलाई बचाउँनु होस्।

14 तब, यरूशलेमको प्रवेशद्वारहरूमा म तपाईकंो लािग स्तुित-गान गनर्
सक्छु।
परमप्रभु म अत्यन्त खशुी हुनेछु िकनभने तपाईलें मलाई बचाउँनु

भयो।”
15 ती मािनसहरू जो अन्य जाितहरूबाट आएका िथए,
ितनीहरूले अरूलाई संकष्टमा पानर् खाडल खने।
तर ितनीहरू आफूले थापेका पासोहरूमा आफैं  फस्नेछन्।
अिन ितनीहरू ती जालहरूमा आफैं  पनेर् छन्।

16 परमप्रभुले ती दषु्ट मािनसहरूलाई समाउनु हुनेछ,
यसकारण मािनसहरूले अधमर् काम गदार् परमप्रभुबाट दण्ड पाइन्छ

भनेर ज्ञान पाउनेछन्।
17 मािनसहरू जसले परमेश्वरलाई िबसर्न्छन्
ितनीहरू दषु्टहरू हुन्, ितनीहरू मृत्यकुो ठाउँमा जानेछन्।

18 किहले काहीं यस्तो लाग्छ परमेश्वरले दःुखमा परकेा मािनसहरूलाई
िबसर्नु भयो।
यस्तो भान हुन्छ ती गरीबहरूमा आशा छैन।
तर परमेश्वले ितनीहरूलाई किहल्य ैपिन िबसर्नु हुने छैन।

19 हे परमप्रभु, उठ्नुहोस् र जाित-जाितहरूलाई न्याय गनर् ुहोस्।
ितनीहरू शिक्तशाली छन् भनेर मािनसहरूलाई सोच्न निदनुहोस्।

20 मािनसहरूलाई िशक्षा िदनुहोस्।
ितनीहरूले जान्न सकुन् िक ितनीहरू मािनस मात्र हुन्।

हे परमप्रभु, तपाई ंयित टाढा िकन बस्नु हुन्छ?
दःुखी मािनसहरूले तपाईलंाई देख्न सकै्तनन्।

2 घमण्डी र दषु्ट मािनसहरूले खराब योजनाहरू
बनाउँछन्।
अिन िदनहीन मािनसहरूलाई चोट पुयार्उँछन्।

3 दषु्ट मािनसहरूले आफ्नो इच्छामािथ घमण्ड गछर्न् अिन ती लोभी
मािनसहरूले परमप्रभुलाई सराप्छन्।
ती पापीहरूले परमप्रभुलाई घृणा गछर्न्।

4 दषु्ट मािनसहरू यस्तो घमण्डी हुन्छन् ितनीहरूले परमेश्वरलाई
मान्दनैन्।
ितनीहरूले आफ्ना खराब योजनाहरू बनाउँछन् अिन त्यहाँ परमेश्वर

हुनुहुन्न भने झैं व्यवहार गछर्न्।
5 दषु्ट मािनसहरूले सधैँ नराम्रा कामहरू मात्र गदर्छन्।
ितनीहरूले परमेश्वरको िविधहरू र ज्ञानीको िशक्षामा ध्यान िंददनैन्,
परमेश्वरका शत्रुहरूले उहाँका िशक्षाहरूलाई अस्वीकार गछर्न्।

6 ितनीहरूले सोच्छन् ितनीहरूमािथ केही पिन नराम्रो हुन सकै्तन।
ितनीहरू भन्छन्, “हामीमा मज्जा गनेर्छौ र हामी किहल्य ैदिण्डत

हुनेछैनौं।”
7 ती मािनसहरू सधैँ सरापी रहन्छन।
ितनीहरू सधैँ अरूको अिहतका कुराहरू मात्र सोच्दछन्।

8 ती मािनसहरू गुप्त ठाउँमा लुकेर बस्दछन् र मािनसहरू पक्रन पखीर्
रहन्छन।
ितनीहरू लुक्छन् र मािनसहरूलाई घात पुयार्उन खोिजरहेका हुन्छन्,
ितनीहरूले िनदोर्ष मािनसहरूलाई पिन मादर्छन्।

9 ितनीहरू त्यस्ता िंसह जस्तो हँुन्छन्
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जसले जनावर पके्रर खान्छ।
ितनीहरूले असहाय मािनसहरूमािथ आक्रमण गदर्छन्।
गरीब मािनसहरू दषु्टहरूले बनाएका पासोमा फँस्दछन्।

10 घिर-घिर ती दषु्ट मािनसहरूले
असहाय मािनसहरूलाई कष्ट िंददछन्।

11 यसकारण ती असहाय मािनसहरूले सोच्न थाल्दछन्, “परमेश्वरले
हामीलाई िबसर्नु भयो।
हामीदेिख उहाँ सदाको लािग िवमुख हुनुभयो।
हामीमािथ के घिटरहेछ परमेश्वरले हेनर् ुहुन्न!”

12 हे परमप्रभु, उठ्नुहोस् र केही गनर् ुहोस्!
हे परमेश्वर, ती पापीहरूलाई दण्ड िदनु होस्,
असहायहरूलाई निबसर्नु होस्।

13 िकन दषु्ट मािनसहरू परमेश्वरको िवरोधी हुन्छन्?
िकनभने ितनीहरू सोच्दछन् उहाँले दण्ड िदनु हुन्न।

14 हे परमप्रभु, िनश्चय न ैतपाईलें ती दषु्टहरूले गरकेो िनदर्यतापूणर् र
दषु्ट कायर्हरू देख्नुहुनेछ,
अिन ितनीहरूको िनिम्त केही गनर् ु हुनेछ!
समस्याहरूले लािदएका मािनसहरू तपाई ंकहाँ सहयोग माग्न आउँछन्।
हे परमप्रभु, तपाई ंमात्र हुनुहुन्छ,
जसले टुहुरा-टुहुरीलाई सहायता गनर् ु हुन्छ।

15 हे परमप्रभु, दषु्टहरूलाई नष्ट गनर् ुहोस्।
खराब मािनसको दषु्टता खोज्नुहोस्
र उनीहरूको िवनाश गनर् ुहोस्।

16 परमप्रभु सदा सवर्दाको िनिम्त राजा हुनुहुन्छ।
तपाईकंो भूिमबाट ितनीहरूलाई हटाउनु होस्!

17 हे परमप्रभु, तपाईलें सुन्नु हुन्छ गरीब मािनसहरूले के चाहन्छन्।
उनीहरूको प्राथर्ना सुिनिदनु होस् अिन उनीहरूले मागेको कुरा

गिरिदनु होस्!
18 हे परमप्रभु, टुहुरा-टुहुरीहरूको रक्षा गनर् ुहोस्।
दःुखी मािनसहरूलाई अझ ैसमस्या र कष्टहरूमा बढ्ता पीिडत हुन

निदनु होस्।
दषु्टहरूलाई यहाँ बस्नसम्म भयभीत पारीिदनु होस्।

प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
म परमप्रभुमा भरोसा गछुर्  यसकारण िकन मलाई भाग र लुक
भन्यौ?
िकन ितमीले मलाई भन्यौ, “चरा जस्तो उडेर आफ्नो

पहाडमा जाऊ?”
2 दषु्ट मािनसहरू िशकारी जस्त ैहुन्छन्, ितनीहरू अँध्यारोमा लुक्छन्।
ितनीहरू धनुको डोरीलाई तान्दछन् र आफ्ना काँडहरू ताकेर,
धािर्मक र ईमानदार मािनसहरूका मुटुमा प्रहार गदर्छन्।

3 के ितनीहरू महान् हुन्छन् होला यिद ितनीहरूले सब ैअसल
चीजहरू ध्वंश गर ेभने!
तब असल मािनसहरूले के गनर् ु पलार्?

4 परमप्रभु! आफ्नो पिवत्र मिन्दरमा हुनुहुन्छ।
परमप्रभु आफ्नो स्वगीर्य िंसहासनमा िवराजमान हुनुहुन्छ।
अिन सब ैघटनाहरू भएको देख्नु हुन्छ परमप्रभुले मािनसहरूलाई
असल
अथवा दषु्ट भनी एकदम निजकबाट हेनर् ु हुन्छ।

5 परमप्रभुले धमीर्हरूलाई खोज्नु हुन्छ
तर िनदर्यी र दषु्टहरूलाई घृणा गनर् ुहुन्छ।

6 उहाँले तातो कोईलाहरू र जलेको गन्धक बषार् जस्त ैती
दषु्टहरूमािथ बषार्उँनु हुन्छ,
ती दषु्ट मािनसहरूले तातो, कोईलाको हावा बाहेक केही पाउने छैनन्।

7 तर परमप्रभु धमीर् हुनुहुन्छ, र उहाँले राम्रो काम गनेर्हरूलाई प्रेम गनर् ु
हुन्छ।
धािर्मक मािनसहरू उहाँसँग हुन्छन् र उहाँको मुहार हेछर्न्।
प्रमुख सगंीतकारलाईः शेिमिनथ रागमा बजाइने दाऊदको भजन।

हे परमप्रभु मलाई बचाउँनु होस्!
अब धािर्मक मािनसहरू छैनन्।
त्यहाँ पृथ्वीमा रहेका मािनसहरूमा कोही पिन साँच्चो

िवश्वासी रहेनन्।
2 मािनसहरूले आफ्ना िछमेकीहरूलाई असत्य कुराहरू भन्छन्।
प्रत्येक मािनसले आफ्ना िछमेकीहरूलाई झूट बोलेर िचप्लो घस्छन्।

3 परमप्रभुले ती झूट बोल्ने ओठंहरू काटी िदनु हुन्छ।
परमप्रभुले ती ठूल-ठूला कुराहरूको घमण्ड गनेर्हरूको िजब्रो कािटिदनु

हुन्छ।
4 ती मािनसहरूले भन्छन्, “हामी ठीक असत्य कुरा गनेर्छौं
अिन त्यो अत्यन्त मुख्य हँुदछ।
के भन्नु पनेर् हामी जान्दछौं,
यसलेै हाम्रो कोही पिन स्वामी छैनन्।”

5 तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“दषु्टहरूले गरीबहरूबाट केही थोकहरू चोरकेा छन्,
ितनीहरूले असहाय मािनसहरूबाट चीजहरू िलएका छन्
तर म ती असहाय मािनसहरूको
पक्ष िलएर लडाइई ँगनेर्छु।”

6 परमप्रभुका वचनहरू सत्य र शुद्ध छन्।
तातो आगोमा िबलाएको चाँदी जस्तो,
ितनीहरू सातपल्ट सम्म गालेका शुद्ध चाँदी जस्ता शुद्ध छन्।

7 हे परमप्रभु, असहाय मािनसहरूको रखे-देख गनर् ुहोस्।
ितनीहरूलाई अिहले र सधैँ भिरका लािग सुरक्षा िदनु होस्।

8 ती दषु्ट मािनसहरू महत्वपूणर्का हँु भनी अिभनय गछर्न्।
तर वास्तवमा, ितनीहरू ती गर-गहना जस्त ैहुन्,
जो महङ्गो देिखन्छ तर वास्तवमा एकदम ैसस्तो हुन्छ।

प्रमुख सगंीतकारलाईः दाऊदको भजन।
हे परमप्रभु, किहलेसम्म तपाईलें मलाई िबसर्नु हुन्छ?
के मलाई सदाको लािग िबसर्नु हुन्छ?
किहलेसम्म मलाई ग्रहण गनर् ितरस्कार गनर् ुहुन्छ?

2 किहलेसम्म म अन्योलमा परँू,
किहलेसम्म मलेै मेरो हृदयमा उदासीनताको अनुभव गनर् ु?
किहलेसम्म मेरा शत्रुहरू मभन्दा पिन बिलया हुन्छन्?
3 हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, मलाई हेनर् ुहोस्!
मेरो प्रश्नको जवाफ िदनुहोस् मलाई जवाफ िदनुहोस् नत्र म मनेर्छु।

4 यिद त्यस्तो घटना भयो भने, मेरा शत्रुले भन्ने छ, “मलेै उसलाई
कुटें!”
यिद त्यसले मलाई परािजत गयोर् भने मेरो शत्रु खशुी हुनेछ।

5 हे परमप्रभु, आफ्नो सहयोगको िनिम्त मलेै तपाईकंो प्रेममा भरोसा
गरें।
तपाईलें मलाई बचाउनु भयो र सुखी बनाउनु भयो!

6 म परमप्रभुको लािग सुखको गीत गाउने छु,
िकनभने उहाँले मलाई धेर ैअसल कुरा गनर् ु भएको छ।

प्रमुख सगंीतकारलाईः दाऊदको भजन।
मूखर् मािनसले मात्र आफ्नो हृदयमा भन्छ, “ईश्वर छैन।”
मूखर् मािनसहरूले अनिैतक र िघनलाग्दा कामहरू गछर्न्।
ती मध्ये एउटा पिन राम्रो काम हँुदनै।

2 परमप्रभुले ज्ञानी मािनसहरू कोही छन् भनेर
स्वगर्बाट तल हेनर् ुहुन्छ।
ज्ञानी मािनसहरूले सहयोगको िनिम्त परमेश्वरलाई पुकाछर्न्।

3 तर सब ैमािनसहरू परमेश्वरबाट िवमुख भएर टािढए
र दषु्ट भइसके।
कुन ैएकजना मािनसले पिन
राम्रो काम गरकेो छैनन्।

4 दषु्ट मािनसहरूले मेरो िप्रयजनहरूलाई नष्ट गिरसके अिन ती दषु्ट
मािनसहरू परमेश्वरको िवषयमा जान्दनैन्।
दषु्ट मािनसहरूका लािग खानलाई प्रशस्त खाद्य छ,
तर पिन ितनीहरूले परमप्रभुलाई सम्मान गदैर्नन्।
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5 दषु्ट मािनसहरू प्रशस्त भयग्रस्त छन्।
िकनभने ती गरीब मािनसहरू परमप्रभु परमेश्वरका भक्तजनहरू हुन्।

6 दषु्ट मािनसहरूले ती गरीब मािनसहरूबाट कुन ैसल्लाह िलन
मान्दनैन्।
तर परमेश्वर सधैँ ती असल मािनससँग हुनुहुन्छ।

7 िसयोनमा इस्राएललाई बचाउने को छ?
परमेश्वर बाहेक कोही पिन छैन!
परमप्रभुका मािनसहरूलाई लिगयो अिन कैदी बनाइयो।
तर परमप्रभुले आफ्ना भक्तजनहरूलाई फकार्एर ल्याउनु हुनेछ,
तब याकूब (इस्राएल ) खशुी हुनेछ।

दाऊदको भजन।
हे परमप्रभु, तपाईकंो पिवत्र पालमा को बस्न सक्छ?
तपाईकंो पिवत्र पवर्तमा को चढ्न सक्छ?

2 केवल त्यो मािनस बस्न सक्छ जसको जीवन पिवत्र छ र
जसले असल कामहरू गनर् सक्छ।
जसले सत्य बोल्छ, केवल त्यो मात्र तपाईकंो पवर्तमा बस्न सक्छ।

3 यस्तो मािनसले अरूको िवषयमा खराब बोल्दनै।
उसले आफ्नो िछमेकीको िवरूद्धमा नराम्रो गदैर्न।
उसले आफ्ना पिरवारका मािनसहरूको िवषयमा लज्जाजनक कुराहरू

गदैर्न।
4 त्यो मािनसले ितनीहरूलाई अस्वीकार गछर्
जसले परमेश्वरलाई घृणा गछर् ।
तर उसले ितनीहरूलाई सम्मान गछर्  जसले परमप्रभुलाई आदर गछर् ।
यस्तो मािनसले आफूलाई हािन गराएर पिन आफ्नो प्रितज्ञा कायम

राख्छ।
5 उसले कसलैाई ऋण िदन्छ
तर ब्याज िंलदनै।
अिन िनदोर्ष मािनसहरूलाई नोक्सान पानर् घूस िंलदनै।
यिद ऊ कुन ैअसल मािनस जस्त ैबाँच्छ भने
ऊ सदा परमेश्वरको निजक हुनेछ।

दाऊदको िमक्ताम भन्ने भजन।
हे परमेश्वर, मेरो रक्षा गनर् ुहोस्, िकनभने म तपाई ंमािथ नै
आिश्रत छु।

2 मलेै परमप्रभुलाई भने,
“हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो स्वामी हुनुहुन्छ,
प्रत्येक असल कुराहरू मलेै तपाईबंाट पाएँ।”

3 परमप्रभुले आफ्ना भक्तजनहरूका लािग पृथ्वीमा
अनेक आश्ययर्पूणर् कामहरू गनर् ुभयो।
परमप्रभुले आफ्नो स्नेहपूणर् करूणा ितनीहरूलाई देखाउनु भयो।

4 तर जसले परमेश्वरलाई त्यागे र अन्य देवताहरू पुज्न थाले
ितनीहरूले कष्ट पाउने छन्।
ितनीहरूले मूिर्तहरूमा चढाएको रक्तबिलमा म सहभागी हुने छैन।
म ती मूिर्तहरूको नाउँ समेत िलने छुइनँ।

5 मेरो िहस्सा र मेरो कचौरा परमप्रभुबाट न ैकपादान हुन्छ।
हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो सहारा हुनुहुन्छ,
तपाईलें मेरो भाग प्रदान गनर् ुहुन्छ।

6 मेरो भाग आश्चयर्पूणर् छ,
मेरो उत्तरािधकार अित सुन्दर छ।

7 म परमप्रभुको प्रशसंा गछुर् , िकनभने उहाँले मलाई असल कुरा
िसकाउनु भएको छ।
राती पिन, मलाई आन्तिरक अतीर् िदनुहुन्छ।

8 परमप्रभुलाई मलेै सधैँ
आफू समक्ष राखेको छु
र म उहाँको दािहने ितरबाट किहल्य ैसनेर् छुइनँ।

9 मेरो हृदय र आत्मा यसलेै आनिन्दत हुनेछ।
अिन मेरो शरीर पिन सुरिक्षत रहनेछ।

10 िकनभने परमप्रभु, तपाईलें मलाई िचहानमा छोड्नु हुनेछैन।

तपाईलें आफ्नो आज्ञाकारी भक्तजनलाई िचहानमा त्यस ैकुहुन
िदनुहुने छैन।

11 तपाई ंमलाई बाँच्ने सही बाटो िसकाउनु हुनेछ।
तपाईसँंग हँुदा सम्पूणर् खशुी प्राप्त हुनेछ।
तपाईको दािहनेपिट्ट हँुदा सघैं खशुी प्राप्त हुनेछ।

दाऊदको प्राथर्ना।
हे परमप्रभु, न्यायको िनिम्त मेरो प्राथर्ना सुन्नुहोस्।
म तपाईलंाई उच्च स्वरमा पुकादैर्छु।
अिन मलेै भनेका कुरामा म ईमान्दार छु।

यसलेै मेरो प्राथर्नाप्रित ध्यान िदनुहोस्।
2 तपाई ंमेरो िवषयमा सही िनणर्य िलनु हुनेछ
िकनभने तपाई ंसत्य देख्न सक्नु हुन्छ।

3 तपाईलें मेरो हृदयलाई गिहरो हेनर् ु भएको छ
तपाई ंरातभिर मसँग हुनुहुन्थ्यो।
तपाईलें मलाई प्रश्न गनर् ु भयो अिन केही दोषहरू पाउनु भएन।
मलेै कुन ैखराब योजना बनाइनँ।

4 मलेै जहाँसम्म एकजना मानवको िनिम्त सम्भव छ
त्यितन ैमलेै तपाईकंो आज्ञाहरू पालन गनेर् चेष्टा गरकेो छु।

5 मलेै तपाईकंो पथ अनुशरण गरकेोछु।
मेरो पाइलाहरूले तपाईलें बताउनु भएको बाँच्ने तिरका किहल्यै

छोडेका छैनन्।
6 हे परमेश्वर, प्रत्येक पल्ट मलेै तपाईलंाई बोलाएँ।
तपाइँले मलाई जवाफ िदनुभयो।
यसलेै अब मेरो कुरा सुन्नु होस्।

7 हे परमेश्वर, तपाईलें ती मािनसहरूलाई सहयोग गनर् ुभयो,
जसले तपाईमंािथ भरोसा गर।े
ितनीहरू तपाईकंो दािहनेतफर्  उिभएका छन्।
त्यसलेै यो प्राथर्ना तपाईलें आफ्ना भक्तजनहरू मध्ये एकजनाबाट

सुन्नु होस्।
8 तपाईलें आफ्नो आँखाको नानी जस्त ैमेरो रक्षा गनर् ुहोस्।
तपाईकंो छत्रछाँयामुिन मलाई लुकाउनु होस्।

9 हे परमप्रभु, मलाई नष्ट गनर् खोज्ने दषु्ट मािनसहरूबाट जोगाउनु
होस्।
मेरो चारिैतरबाट घात पुयार्उन प्रयास गिररहेका दषु्ट मािनसहरूदेिख

मलाई जोगाउनु होस्।
10 ितनीहरूमा दया छैन।
ितनीहरू साह्रै अहकंारी छन्।
ितनीहरूले परमेश्वरका कुराहरू सुन्दनैन्।

11 ती मािनसहरूले मेरो खेदो गर।े
अिहले ितनीहरू मेरो चारिैतर
आक्रमण गनर् तयार छन्।
12 ती दषु्ट मािनसहरू िंहस्रक िंसहहरू जस्त ैअन्य प्राणीहरूलाई माररे

खान्छन्।
ितनीहरू िंसहहरू जस्त ैलुक्छन् र आक्रमण गनर् तयार रहन्छन्।

13 हे परमप्रभु, उठ्नुहोस र शत्रु तफर्  जानु होस्।
ितनीहरूलाई आत्मासमपर्ण गनर् बाध्य पानर् ुहोस्।
तपाईकंो आफ्नो तरवार चलाउनु होस् र ती दषु्ट मािनसहरूबाट

मलाई बचाउँनुहोस्।
14 हे परमप्रभु, तपाईकंो शिक्त प्रयोग गनर् ुहोस् र दषु्ट मािनसहरूलाई

यस धतीर्बाट हटाउनुहोस्।
हे परमप्रभु, प्रशस्त मािनसहरू तपाई ंकहाँ सहायता माग्न आउँछन्।
ती मािनसहरूलाई प्रशस्त खानेकुरा िदनु होस्।
तीनीहरूलाई यित प्रशस्त खानेकुराहरू िदनुहोस्, ितनीहरूका भावी

सन्तानलाई पिन पुगोस्।
15 मलेै न्यायको िनिम्त प्राथर्ना गरें। यसलेै, हे परमप्रभु, म तपाईकंो

मुहार हेनेर्छु।
हे परमप्रभु, तपाईलंाई हेररे, म पूणर् सन्तुष्ट हुनेछु।
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प्रमुख सगंीतकारलाई: परमप्रभुको दास दाऊदको भजन। उनले यो
भजन त्यो बेला लेखे जब परमप्रभुले उनलाई शाऊल र उसका

शत्रुहरूबाट बचाउनु भएको िथयो।
उनले भने, “हे परमप्रभु, म तपाईलंाई प्रेम गछुर् !
तपाई ंमेरो शिक्त हुनुहुन्छ।”

2 परमप्रभु मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, मेरो िकल्ला हुनुहुन्छ।
मेरो सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्छ।
मेरो परमेश्वर, मेरो चट्टान हुनुहुन्छ म उहाँकहाँ सुरक्षाको लािग दगुररे

जान्छु।
परमेश्वर मेरो ढाल हुनुहुन्छ उहाँको शिक्तले मलाई बचाउँछ।
परमप्रभु उच्च पवर्तहरूमा मेरो सुरक्षास्थान हुनुहुन्छ।

3 मलेै सहायताको लािग परमप्रभुलाई बोलाएँ,
अिन म मेरो शत्रुहरूबाट बाँचे।
तर ितनीहरूले िखल्ली उडाए।

4 मेरा शत्रुहरूले मलाई मानेर् प्रयास गिररहेका िथए! मृत्यकुो डोरीले
मलाई चारिैतर घेरकेो िथयो।
म बाढीमा फँसेको िथएँ जसले मलाई मृत्यकुो मुखितर लिगरहेथ्यो।

5 िचहानको डोरीले मलाई चारिैतर घेिर राखेको िथयो,
मृत्यकुो पासो मेरो सम्मुख िथयो।

6 म पासोमा फसें, मलेै सहयोगको लािग परमप्रभुलाई बोलाएँ।
हो, मलेै परमेश्वरलाई बोलाएँ।
परमेश्वर उहाँको मिन्दरमा हुनुहुन्थयो उहाँले मेरो स्वर सुन्नभयो।
उहाँले मेरो िवलापमा गोहारकेो सुन्नुभयो।

7 पृथ्वी थिर्कयो र काम्यो;
पवर्तहरूको जग हिल्लयो।
िकनभने परमप्रभु क्रोिधत हुनुहुन्थ्यो!

8 परमेश्वरको नाकको प्वालबाट धुवाँ आयो।
परमेश्वरको मुखबाट जल्द ैगरकेो ज्वाला
अिन जल्द ैगरकेा िझल्काहरू उहाँबाट उडेर िनिस्कयो।

9 परमप्रभुले आकाश च्याित िदनु भयो,
अिन उहाँ तल ओलर्नु भयो! उहाँ बाक्लो, कालो बादलमा उिभनु भयो।

10 परमप्रभु करूब स्वगर्दतूमािथ चढेर आकाश वािरपािर उडनुभयो।
उहाँमािथ बतासमा उिडरहनु भएको िथयो।

11 परमप्रभु कालो बादलमा लुक्नु भएको िथयो जसले उहाँलाई पालले
जस्तो घेरकेो िथयो
उहाँ बाक्लो बज्र स्वरूप बादलमा लुक्नु भएको िथयो।

12 त्यसपिछ, परमेश्वरको तेिजलो चमकले त्यो कालो बादलहरू फटाई
िदनुभयो।
त्यहाँ अिसनाको गोला र आगोका िफिलङ्गाहरू बिर्षए!

13 परमप्रभु स्वगर्बाट गजर्नु भयो।
सवोर्च्च परमेश्वरले उहाँको स्वर सुिनने बनाउनु भयो।
त्यहाँ अिसनाको गोला र आगोका िफिलङ्गाहरू बिर्षए।

14 परमप्रभुले आफ्नो काँड िहकार्उनु भयो र शत्रुहरूलाई छरपस्ट
पारीिदनु भयो।
परमप्रभुले धेर ैबज्रहरू फ्याँक्नु भयो अिन मािनसहरू अलमल्ल भएर

छिरए।
15 परमप्रभु, तपाईलें आफ्नो आदेश िदनु भयो
अिन शिक्तशाली हावा बहन थाल्यो।
पानी पछाडी गयो अिन हामीले समुद्रको िंपध देख्न सक्छौं।
हामीले पृथ्वीको िंपध देख्न सक्यौं।

16 परमप्रभु मािथबाट ओलेर्र तलसम्म पुग्नु भयो र मलाई बचाउँनु
भयो।
परमप्रभुले मलाई समात्नु भयो र गिहरो पानीबाट तानेर

िनकाल्नुभयो।
17 मेरा शत्रुहरू म भन्दा बिलया िथए, ितनीहरूले मलाई घृणा गदर्थे।
मेरा लािग मेरा शत्रुहरू एकदम शिक्तशाली िथए, यसथर् परमेश्वरले

मलाई बचाउनु भयो।
18 म िवपित्तमा िथएँ, र मेरा शत्रुहरू ममािथ आइलागे।
तर परमप्रभु मेरो सहयोगको लािग त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो!

19 परमप्रभुले मलाई प्रेम गनर् ु हुन्छ यसलेै उहाँले मलाई बचाउनु भयो।
उहाँले मलाई सुरिक्षत ठाउँमा ल्याउनु भयो।

20 म िनदोर्ष छु, यसकैारण उहाँले मलाई पुरस्कार िदनुहुनेछ।
मलेै अिलकित पिन गल्ती काम गिरनँ, यसकैारण उहाँले मेरो िनिम्त

राम्रो काम गनर् ुहुनेछ।
21 िकनभने मलेै उहाँका आज्ञाहरू पालन गरकेोछु!
मलेै परमेश्वरको िवरूद्धमा पाप काम गरकेोछैन।

22 म सधैँ उहाँको िनणर्यहरूलाई सम्झना गछुर् ।
म उहाँको िनयमहरू मान्दछु!

23 म उहाँसँग पिवत्र र ईमान्दार िथएँ,
मलेै अधमर्का कामहरू गनर्देिख आफूलाई अलग राखें।

24 यसकैारण परमप्रभुले मलाई पुरस्कार िदनु हुनेछ।
िकनभने म िनदोर्ष छु! परमेश्वरको दृिष्टमा मलेै सानो भूल पिन गिरनँ।
यसकैारण उहाँले मप्रित राम्रै व्यवहार गनर् ुहुन्छ।

25 हे परमप्रभु, यिद कुन ैमािनसले तपाईलंाई साँच्चै न ैप्रेम गछर्  भने
तपाईलें आफ्नो स्नेहपूणर् करूणा उसलाई देखाउनु होस्।
यिद कुन ैमािनस तपाई ंप्रित साँच्चो छ भने तपाई ंपिन ऊ प्रित साँच्चो

हुनुहुनेछ।
26 हे परमप्रभु, तपाई ंधािर्मक र शुद्ध मािनसहरूका लािग धािर्मक अिन

शुद्ध हुनुहुन्छ।
तर कपटीहरूका िनिम्त तपाई ंअझ ैकपटीपूणर् कायर् गनर् ु हुन्छ।

27 हे परमप्रभु, तपाई ंनम्र मािनसहरूलाई सघाउनु हुन्छ
तर अहंकारीहरूलाई अपमान गनर् ुहुन्छ।

28 हे परमप्रभु! तपाईलें मेरो िदयो बाल्नु होस्।
मेरो परमेश्वरले चारिैतरका अनं्धकारलाई उज्यालो पारीिदनु होस्!

29 परमप्रभु तपाईकंो सहायताले म िसपाहीहरूसँग दगुनर् सक्छु।
परमेश्वरको सहयोगले म शत्रुहरूको पखार्लहरूमािथ चढ्न सक्छु।

30 परमेश्वरको शिक्त पूणर् छ।
उहाँको वचन प्रमािणत भएको छ।
उहाँ आफूमािथ भरोसा गनेर् मािनसहरूलाई रक्षा गनर् ुहुन्छ।

31 त्यहाँ परमप्रभु बाहेक अरू कुन ैपरमेश्वर छैन,
त्यहाँ परमेश्वर छोडेर अकोर् चट्टान छैन।

32 परमेश्वर मलाई शिक्त प्रदान गनर् ु हुन्छ।
उहाँले मलाई चोखो जीवन िजउन सहायता गनर् ुहुन्छ।

33 परमेश्वरले मलाई मृग जस्तो चाँडो दगुनर् सक्ने क्षमता िदनुहुन्छ।
उहाँले सवोर्च्च ठाउँहरूमा मलाई दृढ भई उिभने बनाउनु हुन्छ।

34 परमेश्वरले मलाई यदु्ध-कौशलता िसकाउनु हुन्छ।
यसकारण मेरा पाखरुाहरू बिलया धनुबाट काँडहरू हान्न योग्यको

हुनेछ।
35 परमेश्वर तपाईलें रक्षा गनर् ुभयो र मलाई िजत्नमा सघाउनु भयो।
तपाईकंो दािहने पाखरुाले मलाई सघाउनु भयो।
तपाईलें शत्रुलाई परास्त गनर्मा सघाउनु भयो।

36 मेरा खटु्टाहरू र पाइलाहरू दिरलो पािरिदनु होस्।
यसलेै म ठेस् नलािगकन चाँडो-चाँडो िंहड्न सक्छु।

37 त्यसपिछ म मेरा शत्रुहरूलाई खेद्न र पक्रन सक्छु
ितनीहरूलाई ध्वंश नगरीकन म फकेर् र आउने छैन!

38 म शत्रुहरूलाई नाश गनेर्छु ितनीहरू फेिर उठ्ने छैनन्।
सम्पूणर् शत्रुहरू मेरो पतैालामुिन हुनेछन्।

39 हे परमेश्वर, तपाईलें मलाई शिक्तशाली बनाउनु भयो,
यदु्धमा तपाईलें मेरो शत्रुहरूलाई मेरो अिघ झुकाउनु भयो।

40 तपाईलें मलाई मेरा शत्रुहरूका िंघच्रोमा िहकार्उने
र मेरा िवरोधीहरूलाई ध्वंश पानेर् मौका िदनुभयो।

41 मेरा शत्रुहरूले सहयोगको लािग गुहार,े
तर त्यहाँ ितनीहरूलाई बचाउने कोही पिन िथएन।
ितनीहरूले परमप्रभुलाई समेत गुहार,े
तर उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनुभएन।

42 मलेै मेरो शत्रुहरूलाई धूलो िपठो पाररे कुटें।
ितनीहरू बतासमा उडाइएको धूलो जस्तो भए।
मलेै ितनीहरूलाई धूलो िपठो पािरिदएँ।
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43 मलाई ती मािनसहरूसँग जोगाउनु होस् जो मेरो िवरूद्ध लडाइँ
गछर्न्।
मलाई जाितहरूका अगुवा बनाउनु होस्।
मलाई निचन्ने मािनसहरूले पिन मेरो सेवा गरून्।

44 ती मािनसहरूले मेरो िवषयमा सुन्नेछन् अिन झट्टै मेरो आज्ञा पालन
गनेर्छन्।
ती िवदेशीहरू मदेिख भयिभत हुनेछन्।

45 ती िवदेशीहरू डरले काम्नेछन्।
ितनीहरू आफू लुकेका ठाउँहरूबाट डरले काम्द ैिनस्कने छन्।

46 परमप्रभु जीिवत हुनुहुन्छ,
म मेरो चट्टानलाई प्रशसंा गछुर् ।
िकनभने उहाँ महान् हुनुहुन्छ!

47 मेरो िनिम्त परमप्रभुले मेरो शत्रुहरूलाई दण्ड िदनुभयो।
उहाँले मािनसहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु भयो।
48 हे परमप्रभु, तपाईलें मेरो शत्रुहरूबाट मलाई बचाउनु भयो जो मेरो

िवरूद्ध उिभए,
ितनीहरूलाई परािजत गनर् मलाई सहयोग गनर् ुभयो।
मलाई अत्याचारी मािनसहरूबाट जोगाउनु भयो।

49 हे परमप्रभु, यही कारणले ती जाितहरूको बीचमा म तपाईकंो
स्तुित गछुर् ।
यही कारणले गदार् म तपाईकंो नाउँको गीत गाउँछु।

50 परमप्रभुले आफ्ना राजालाई धेर ैयदु्धहरूमा सहयोग गनर् ुहुन्छ!
उहाँले आफ्नो स्नेहपूणर् करूणा आफूले अिभषेक गनर् ु भएको

राजालाई देखाउनु हुन्छ।
उहाँ दाऊद र उनका सन्तानहरूिसत सघैंको लािग िवश्वासयोग्य

रहनुहुनेछ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
स्वगर्ले परमेश्वरको मिहमाको िवषयमा बोल्छ।
आकाश-मण्डलले उहाँका हातबाट बिनएका राम्रा-राम्रा

कुराहरूका िवषयमा भन्दछ।
2 प्रत्येक नयाँ िदनले धेर-ैधेर ैसृिष्टको कथा वणर्न गछर् ।
अिन प्रत्येक रातले परमेश्वरको धेर-ैधेर ैशिक्त प्रकट गछर् ।

3 ितमीले साँिच्च न ैकेही वचन वा शब्दहरू सुन्न सकै्तनौ।
उनीहरूले स्वर िनकाल्दनैन् जो हामी सुन्न सक्छौं।

4 तर ितनीहरूको “स्वर” सारा संसारभिर फैिलएर जाँदछ।
ितनीहरूका “वचनहरू” पृथ्वीको कुना-कुनासम्म पुग्छन्।
घामको लािग आकाश घर सरह हुन्छ।

5 घाम एक हिर्षत दलुहा जस्तो भएर आफ्नो ओछ्यानबाट आउँछ।
यो एउटा बिलयो खेलाडी जस्त ैदगुनर्मा तीव्र इच्छा भए झैं,
आफ्नो यात्रा आकाशमा तनर् शुरू गछर् ।

6 घामले आफ्नो यात्रा एक िक्षितजबाट थालेर अकोर् िक्षितजमा शेष
गछर् ।
यसको तापबाट केही पिन लुक्दनै।
परमप्रभुको उपदेशहरू पिन त्यस्त ैछ।

7 परमप्रभुका िशक्षाहरू अत्यतु्तम छन्।
ितनीहरूले परमेश्वरका भक्तजनहरूलाई शिक्त प्रदान गछर्न्।
परमप्रभुको व्यवस्था िवश्वास योग्यको छ।
यसले मूखर् मािनसहरूलाई ज्ञानी बनाउँछ।

8 परमप्रभुका िविधहरू सही छन्।
ितनीहरूले मािनसहरूलई खशुी पाछर्न्।
परमप्रभुका आदेशहरू िनष्कपट छन्,
ितनीहरूले जीवनमा उिचत मागर् देखाउँछन्।

9 परमप्रभुको उपासना एउटा ज्योित जस्त ैहो
जसले अनन्त चिम्कलो उज्यालो पाछर् ।
परमप्रभुको न्यायहरू उिचत र िनष्कपट छन्।
ितनीहरू सम्पूणर् ठीक छन्।

10 परमप्रभुको िशक्षाहरू अकबरी सुनभन्दा पिन मूल्यवान छन्।
ितनीहरू सोझ ैघरबाट िनकालेको उत्तम महभन्दा पिन मीठा छन्।

11 परमप्रभुका िशक्षाहरूले आफ्ना दासहरूलाई होिशयार पाछर् ।

यिद ितनीहरूलाई पालन गयौर्ं भने असल िचजहरू आउँछन्।
12 हे परमप्रभु, कसलेै पिन आफ्ना सब ैभूलहरू देख्न सकै्तनन्।
यसलेै मलाई गुप्ती पापहरू गनर् नलगाउनु होस्।

13 मलेै चाहेका पापहरू गनर् नलगाउनु होस्।
ती पापले ममािथ राज नगरोस्।
यिद तपाईलें मलाई सहयोग गनर् ुभयो भने म आफ्ना पापहरूबाट मुक्त
हुन्छु।

14 आशा गछुर् , मेरा वचनहरू र िवचारहरूले तपाईकंो िचत्त बुझ्यो
होला।
परमप्रभु, तपाई ंमेरो चट्टान हुनुहुन्छ, तपाईलें मात्र मलाई बचाउनु

हुन्छ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
सङ्कष्ट परकेो बेलामा परमप्रभुले ितम्रो गुहारलाई सुन्नु भएको
होस्।
याकूबका परमेश्वरले ितम्रो रक्षा गनर् ु भएको होस्।

2 उहाँको पिवत्र स्थानबाट परमप्रभुले ितमीलाई सहायतामा पठानु
भएको होस्।
उहाँले िसयोनबाट ितमीलाई मद्दत गरून्।

3 ितमीले अपर्ण गरकेा सम्पूणर् उपहारहरू परमेश्वरले सम्झना गरून्।
उहाँले ितम्रा सब ैबिलहरू स्वीकार गरून्।

4 ितमीले खास जे चाहन्छौ परमेश्वरले त्यही गरून्।
उहाँले ितम्रा सब ैयोजनाहरू सफल पारी गरून्।

5 जब परमप्रभु परमेश्वरले ितमीलाई सहयोग गनर् ु हुन्छ हामीहरू खशुी
हुनेछौं।
परमेश्वरको नाउँको स्तुित गरौं।
ितमीले मागेको प्रत्येक कुरा परमप्रभुले िदऊन्!
6 अब म जान्दछु आफूले रोजेका राजालाई परमप्रभुले सहयोग

गनर् ुहुन्छ!
परमेश्वर आफ्नो पिवत्र स्वगर्मा हुनुहुन्छ अिन आफूले रोजेका

राजालाई जवाफ िदनुहुन्छ।
परमेश्वरले बचाउन आफ्नो महान् शिक्त चलाउनु हुन्छ।

7 कितपय मािनसहरूले आफ्ना रथहरूमािथ भरोसा गदर्छन् कितपय
मािनसहरूले आफ्ना िसपाहीहरू मािथ भरोसा गदर्छन्।
तर हामी ता परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकै नाउँमा भरोसा गछौर्ं।

8 ती अन्य मािनसहरू परािजत भए, ितनीहरू यदु्धमा मािरए।
तर हामीले िजत्यौं! हामी िवजेता हौं।

9 परमप्रभुले आफूले रोजेका राजालाई बचाउनु हुन्छ!
परमेश्वरले रोजेका राजाले गुहार मागे अिन परमेश्वरले त्यसको जवाफ

िदनुभयो!
प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

हे परमप्रभु, तपाईकंो बलले राजालाई खशुी पाछर् ।
जब तपाई ंउसलाई बचाउनु हुन्छ ऊ अित न ैखशुी हुन्छ।

2 तपाईलें राजालाई ती थोकहरू िदनु भयो जुन उनले
चाहेका िथए।
हे परमप्रभु, राजाले तपाईसँंग केही थोकहरू मागे र मागेका थोकहरू

सब ैतपाईलें िदनुभयो।
3 हे परमप्रभु, तपाईलें साँच्ची न ैराजालाई आशीवार्द िदनु भयो।
तपाईलें सुनको मुकुट उहाँको िशरमा लगाई िदनु भयो।

4 हे परमेश्वर, राजाले जीवन-दान तपाईिंसत मागे र तपाईलें उनलाई
त्यही िदनुभयो।
तपाईलें उनलाई दीघार्य ुप्रदान गनर् ुभयो, जुन सदा-सवर्दाको िनिम्त

जारी रहनेछ।
5 तपाईलें िजत्नका लािग राजालाई अगुवाइ गनर् ुभयो अिन उनलाई

महान् मिहमा प्रदान गनर् ुभयो।
तपाईलें उसलाई इज्जत र आदर िदनुभयो।

6 हे परमेश्वर, तपाईलें साँच्ची न ैराजालाई सदा सवर्दाको िनिम्त
आशीवार्द िदनुभयो।
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जब राजाले तपाईकंो मुहार हेनर् ु हुन्छ अिन त्यसले उहाँलाई आनिन्दत
पाछर् ।

7 राजाले परमप्रभुमािथ भरोसा राख्छ।
सवोर्च्च परमेश्वरको दयाबाट उनले किहल्य ैउदास हुनु पदैर्न।

8 हे परमेश्वर, तपाईलें आफ्ना शत्रुहरूलाई तपाई ंकितको शिक्तशाली
हुनुहुन्छ देखाउनु हुनेछ।
जसले तपाईमंािथ हेय-दृिष्ट राख्छन्।
तपाईकंो शिक्तले ती मािनसहरूलाई परास्त गछर् ।

9 हे परमप्रभु, तपाई ंजब राजासँग हुनुहुन्छ,
उनी तातो चूल्हा जस्तो हुन्छन्।
जसले प्रत्येक कुरा िंददछन्।
आफ्नो क्रोधको ज्वालामा सब ैशत्रुहरूलाई नष्ट पाछर् ।

10 शत्रुहरूका सन्तानहरू समेत नष्ट भए।
ितनीहरू यस पृथ्वीबाट लोप भएर गए।

11 िकनभने ती मािनसहरूले तपाईकंो िवरूद्ध नराम्रा योजनाहरू तयार
गर,े परमप्रभु।
ितनीहरूले अधमर्का कामहरू गनेर् योजना गर ेतर ितनीहरू सफल

भएनन्।
12 हे परमप्रभु, तपाईलें ती मािनसहरूलाई आफ्ना दास बनाउनु भयो।
तपाईलें ितनीहरूलाई डोरीले सँग ैबाँध्नु भयो।
तपाईलें ितनीहरूका घाँटीहरू विरपिर डोरीहरू बाँध्नु भयो,
ितनीहरूलाई दासहरूले जस्त ैिशर झुकाएर बस्ने पानर् ु भयो।

13 हे परमप्रभु, हामी तपाईकंो प्रशसंा गछौर्!
हामी तपाईकंो महा-शिक्तको िवषयमा वाद्य-वादनसिहत गीतहरू

गाउने छौं।
प्रमुख सगंीतकारलाई “मृगको प्रभातको धुन।” दाऊदको भजन।

हे मेरो परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर! िकन मलाई छाडनुभयो?
मलाई बचाउँन तपाई ंिकन यित टाढा हुनुहुन्छ!
तपाई ंमेरो िवलौना, गुहार सुन्नलाई कित टाढा हुनुहुन्छ!

2 हे मेरो परमेश्वर, मलेै तपाईलंाई िदउँसो बोलाएँ,
अिन मलेै िनरन्तर तपाईलंाई रातभिर बोलाएँ,
तर तपाईलें मलाई उत्तर िदनु भएन।
3 हे परमेश्वर तपाई ंमात्र पिवत्र हुनुहुन्छ तपाई ंराजा जस्तो बस्नुहुन्छ।
इस्राएल का प्रशसंाहरू तपाईकंो िंसहासन हो।

4 हाम्रा िपता-पुखार्हरूले तपाईमंािथ भरोसा गरे
हो ितनीहरूले तपाईमंािथ भरोसा गर,े अिन तपाईलें ितनीहरूलाई

बचाउनु भयो।
5 हे परमेश्वर, हाम्रा िपता-पुखार्हरूले तपाईलंाई गुहार मागे अिन

ितनीहरू आफ्ना शत्रुहरूबाट जोिगए।
ितनीहरूले तपाईमंािथ भरोसा राखे अिन ितनीहरू िनराश भएनन्!

6 यसकारण के म कीरा हँु मािनस होइन?
मािनसहरू मबाट लिज्जत छन्।
ितनीहरूले मलाई िनन्दा गछर्न्।

7 प्रत्येक जसले मलाई हेछर्  मेरो िखसी गछर् ।
उसले आफ्नो टाउको हल्लाउँछ र मलाई िजब्रो देखाउँछ।

8 ितनीहरूले मलाई भन्दछन् “परमप्रभुलाई गुहारको लािग बोलाऊ,
हुन सक्छ ितमीलाई उनले बचाउलान।
यिद उनले ितमीलाई सँच्ची न ैमन पराउँदछन् भने िनःसन्देह उनले

ितमीलाई रक्षा गनेर् न ैछन्!”
9 हे परमेश्वर, सत्य हो भिन तपाई ंमात्र एकजना हुनुहुन्छ जसमािथ म

आिश्रत हुन्छु।
तपाईलें म जन्मेको िदनदेिख न ैमेरो खबु ैहेरचाह गनर् ु भएकोछ।
जब म दधू चुस्ने बालकै िथएँ तपाईलें मलाई आश्वसन र सान्त्वना

िदनुभयो।
10 तपाई ंमेरो जन्म काल देिख न ैपरमेश्वर हुनुभएको छ।
म आमाको गभर्बाट िनस्कने िबित्तकै तपाईकंो हेरचाहमा रािखएको

िथएँ।
11 यसलेै हे परमेश्वर, मलाई नछाड्नु होस्!
सङ्कष्ट निजक छ। त्यहाँ मलाई साथ िदने कोही पिन छैनन्।

12 मािनसहरू मेरो चारिैतर छन्।
ितनीहरू बिलया साँढेहरू जस्ता छन् जसले मलाई घेररे राखेको छ।

13 ितनीहरूले मलाई गजर्ंदै
िशकार िनल्ने िंसहले जस्त ैआक्रमण गिररहेका छन्।

14 मेरो शिक्त क्षीण भएको छ
जसरी जमीनमा पानी पोिखन्छन्।
मेरा जम्म ैहाडहरू अलग भइसकेको छन्।
मेरो आँट हराई सक्यो!

15 मेरो मुख फुटेको माटोको भाँडो जस्त ैसूक्खा छ।
मेरो िजब्रोमािथ तालुमा टाँिसद ैछ।
तपाईलें मलाई मृत्यकुो धूलोमा फ्याँक्नु भएकोछ।

16 ती “कुकुरहरू” मेरो विरपिर छन्।
ती दषु्टहरूको समुहले मलाई पासोमा पारकेा छन्।
ितनीहरूले मेरा खटु्टा र हातहरू िचथोरकेा छन्।

17 म मेरो हाडहरू देख्न सक्छु
अिन मािनसहरूले मलाई िचयो गिररहेका छन्!
ितनीहरूले मलाई हेिररहेका छन्!

18 ती मािनसहरूले मेरो लुगाहरू बाँिडरहेका छन्।
ितनीहरूले मेरो पोशाकहरूको िनिम्त िचठ्ठा उडाइरहेका छन्।

19 हे परमप्रभु, मलाई छोडी नजानुहोस्! तपाई ंमेरो बल हुनुहुन्छ।
मेरो सहायताको िनिम्त आइहाल्नुहोस्।

20 हे परमप्रभु, मेरो प्राणलाई तरवारबाट बचाउँनुहोस्।
मेरो बहुमूल्य प्राण ती कुकुरहरूबाट जोगाई िदनुहोस्।

21 िंसहको मुखदेिख मेरो रक्षा गनर् ुहोस्।
साँढेहरूका सींगहरूबाट मेरो रक्षा गनर् ुहोस्।

22 हे परमप्रभु, म तपाईकंो िवषयमा मेरा दाज्यू-भाइहरूलाई भन्नेछु।
महासभामा म तपाईकंो प्रशसंा गाउने छु।

23 सम्पूणर् मािनसहरू ज-जसले उहाँको प्रशसंा गछर्न् परमप्रभुको
प्रशसंा गर।
हे इस्राएल का सन्तान हो, परमप्रभुलाई सम्मान देखाऊ।
हे, इस्राएल का मािनसहरू! परमप्रभुको डर मान र सम्मान गर।

24 िकनभने परमप्रभुले सङ्कटहरूमा परकेा सब ैदीनहीन
मािनसहरूलाई सहयोग गनर् ुहुन्छ।
परमप्रभु ितनीहरूदेिख लिज्जत हुनुहुन्न।
यिद मािनसहरूले परमप्रभुलाई गुहार मागे,
उहाँ आफैं  ितनीहरूदेिख लुक्नु हुन्न।

25 हे परमप्रभु, तपाईलें जे गनर् ु भएकोछ त्यसको िनिम्त म तपाईकंो
प्रशसंा महासभामा गछुर् ।
ती सम्पूणर् भक्तजनहरूको सम्मुख मलेै सब ैजुन िदन्छु भनेर वचन

िदएको िथएँ बिलहरू अपर्ण गनेर्छु।
26 नम्र मािनसहरू, आऊ, खाऊ र सुन्तष्ट हौ!
ितमीहरू जो परमप्रभुलाई खोज्द ैआएका छौ उहाँको प्रशसंा गर!
ितमीहरूका हृदयहरू सधैँको िनिम्त खशुी रहोस्।

27 टाढा-टाढा भएका जाितका मािनसहरूले परमप्रभुलाई सम्झून्
र उहाँितर फकेर् र आऊन्!
िवदशीहरूका पिरवारहरूले पिन, उहाँ अिघ दण्डवत् गरून् र उहाँको
पूजा गरून्।

28 िकनभने परमप्रभु न ैराजा हुनुहुन्छ।
उहाँले सब ैजाितहरू मािथ शासन गनर् ुहुन्छ।

29 बिलया, स्वस्थ्य मािनसहरूले खाइसके पिछ परमेश्वरको सम्मुख
िशर िनहुराएर ढोग गदर्छन्।
वास्तवमा, सब ैमािनसहरू मनेर्छ
अिन जो मिरसकेका छन्,
ितनीहरूले परमेश्वर सम्मुख िशर िनहुराएर ढोग्दछन्!

30 अिन भिवष्यमा हाम्रा सन्तानहरूले परमप्रभुको सेवा गनेर्छन्।
मािनसहरूले सदा-सवर्दा उहाँको िवषयमा भन्ने छन्।

31 प्रत्येक मािनसहरूले आफ्ना भावी सन्तान र केटा-केटीहरूलाई
परमेश्वरले गनर् ु भएको राम्रा कुराहरूको िवषयमा भन्नेछन्।

दाऊदको भजन।
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परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ।
मलाई खाँचो परकेा सब ैथोकहरू पाउनेछु।

2 उहाँले मलाई हिरयो घाँसको चौरमा सुताउनुहुन्छ।
उहाँले मलाई शान्त तलाउितर लानु हुन्छ।

3 उहाँले आफ्न ैनाउँको लािग मेरो आत्मामा नयाँ शिक्त िदनुहुन्छ।
उहाँ साँच्चै न ैअसल हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनलाई उहाँले मलाई

धािर्मकताको बाटोतफर्  डोराउनु हुन्छ।
4 यिद म िचहानभन्दा पिन अन्धकार-खाडी भएर िंहडे पिन,
डरले रातभरी तसर्ने छैन, िकनभने हे परमप्रभु, तपाई ंमसँग हुनुहुन्छ।
तपाईकंो लाठ्ठी र लौरोले मलाई सान्तवना िंददछ।

5 हे परमप्रभु, तपाईलें मेरो शत्रुहरूका समक्ष मेरो िनिम्त भोजन तयार
पािरिदनु भयो,
अिन तपाईलें मेरो िशरलाई तेलले अिभषेक गनर् ु भयो।
मेरो कचौरा चुिलन्छ र पोिखएर बिगरहनेछ।

6 मेरो जीवनको अन्त सम्म करूणा र भलाई मसँग ैरहने छ,
अिन म परमप्रभुको मिन्दरमा सधैँको िनिम्त बस्नेछु।

दाऊदको भजन।
पृथ्वी र त्यसमा भएका सब ैथोकहरू परमेश्वरका सम्पित्त
हुन्।
यो संसार र यसका सब ैमािनसहरू उहाँकै सम्पित्त हुन्।

2 परमप्रभुले पानीमािथ पृथ्वी बनाउनु भयो
उहाँले यसलाई नदीहरूमा बसाउनु भयो।

3 परमप्रभुको पवर्तमािथ को जान सक्छ?
उठेर परमप्रभुको पिवत्र मिन्दरमा उपासना गनर् को सक्छ?

4 मािनसहरू जसले पाप कमर्हरू गरकेा छैनन्
मािनसहरू जसका शुद्ध हृदयहरू छन्।
मािनसहरू जसले सत्य भनेर झूट बोल्नलाई मेरो नाउँ प्रयोग गरकेा

छैनन्।
अिन जसले झूटो बोलेनन् र झूटा कसमहरू खाएका छैनन्,

ितनीहरूले मात्र त्यहाँ उपासना गनर् सक्छन्।
5 असल मािनसहरूले मात्र अन्य मािनसहरूलाई पिन आशीवार्द

िदइयोस् भनी परमप्रभुलाई प्राथर्ना गछर्न्।
ती असल मािनसहरूले आफ्ना परमेश्वर, आफ्ना उद्धारकलाई असल

कुराहरू गिरिदनु होस् भनी याचना गछर्न्।
6 ती असल मािनसहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउने कोिशश गदर्छन्।
ितनीहरू सहयोग माग्न याकूबका परमेश्वर कहाँ जान्छन्।

7 हे मूल प्रवेश-द्वारहरू आफ्ना टाउकाहरू उठाऊ।
सनातनका द्वारहरू, खोल,
अिन मिहमापूणर् राजा िभत्र आउनु हुनेछ।

8 मिहमाका महाराज को हुनुहुन्छ?
परमप्रभु न ैती राजा हुन्, उहाँ शिक्तशाली िसपाही हुनुहुन्छ।
परमप्रभु उही राजा हुनुहुन्छ, उहाँ पराक्रमी हुनुहुन्छ।

9 हे मूल प्रवेश-द्वारहरू, आफ्ना टाउकाहरू उठाऊ।
सनातनका द्वारहरू खलु्ला होऊ,
र मिहमापूणर् महाराजा िभत्र आउनु हुनेछ।

10 यो मिहमाका महाराजा को हुनुहुन्छ?
सवर्शिक्तमान् परमप्रभु न ैमहाराजा हुनुहुन्छ, उहाँ न ैमिहमाका राजा

हुनुहुन्छ।

दाऊदको भजन।
हे परमप्रभु, म स्वयलंाई न ैतपाईकंहाँ अपर्ण गदर्छु।

2 हे मेरो परमेश्वर, म तपाईमंािथ भरोसा गछुर्
र म किहले िनराशा हुने छैन।

मेरा शत्रुहरू ममािथ हाँस्ने छैनन्।
3 यिद कुन ैमािनसले तपाईमंािथ भरोसा गछर्  भने त्यो किहल्य ैिनराश

हुने छैन।
तर िवश्वासघातीहरू िनराशा हुनेछन्।
ितनीहरूले केही पिन पाउने छैनन्।

4 हे परमप्रभु, मलाई तपाईकंो पथ िनदेर्शन गनर् ुहोस्।

मलाई तपाईकंो िशक्षा िसकाउनुहोस्।
5 बाटो देखाउनु होस् र मलाई तपाईकंो सत्यताहरू िसकाउनुहोस्।
तपाई ंमेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, मुिक्तदाता हुनुहुन्छ।
म िदनहँु तपाईमंा भरोसा गदर्छु।

6 हे परमप्रभु, तपाईकंो कृपाको सम्झना ममािथ सधैँ रहोस्,
मलाई प्रेम देखाउनु होस् जो तपाईसँंग सधैँ छ।

7 म जवान हँुदा गरकेा मेरा ती पापहरू र दषु्टतापूणर् कामहरू नसम्झनु
होस्।
िकनभने तपाई असल हुनुहुन्छ, हे प्रभु मलाई सम्झनुहोस्।

8 परमप्रभु साँच्चै असल हुनुहुन्छ अिन असल काम मात्र गनर् ुहुन्छ।
उहाँले पापीहरूलाई ठीक मागर्मा जीउने तिरका िसकाउँनु हुन्छ।

9 जब उहाँ नम्र मािनसहरूको िनिम्त न्याय संगत हुनुहुन्छ।
यसरी उहाँले ितनीहरूलाई िजउन सही मागर् देखाउनु हुन्छ।

10 परमप्रभु सधैँ ती मािनसहरू तफर्  दयालु र सत्य हुनुहुन्छ
जसले उहाँको प्रितज्ञा र करारहरू मान्दछ।

11 हे परमप्रभु, मलेै धेर ैगल्तीहरू गरकेो छु।
तर, तपाईकंो अनुग्रह देखाउनु होस्, मलेै जे जित अधमर् कामहरू गरें

त्यासलाई क्षमा गिरिदनु होस्।
12 यिद कुन ैमािनसले परमप्रभुको भक्त हुन खोज्दछ,
तब उहाँले त्यस मािनसलाई बाँच्ने उत्तम बाटो देखाउनु हुनेछ।

13 त्यस मािनसले असल चीजहरूमा तृिप्त पाउनेछ,
अिन परमेश्वरले प्रितज्ञा गनर् ु भएको जमीन उसका छोरा-छोरीहरूले

पाउनेछन्।
14 परमप्रभुले आफ्ना गुप्त कुराहरू आफ्ना भक्तजनहरूलाई भन्नुहुन्छ।
उहाँले आफ्नो करारहरू ितनीहरूलाई िसकाउनु हुन्छ।

15 म परमप्रभुको सहयोग पाउन उहाँलाई पिर्खरहेको छु।
उहाँ सधैँ मेरो सङ्कटहरूबाट मलाई मुिक्त गनर् ुहुन्छ।

16 हे परमप्रभु, म पीिडत र एक्लो छु,
मपिट्ट फकेर् र ममािथ कृपा दशार्उनु होस्।

17 मेरा सङ्कटहरूबाट मलाई मुिक्त िदनुहोस्।
मेरो समस्याहरू समाधान गनर् साथ िदनुहोस्।

18 हे परमप्रभु, मेरा परीक्षाहरू र सङ्कटहरूमा दृिष्ट राख्नुहोस्
र मलेै गरकेा सब ैपापहरू क्षमा गनर् ुहोस्।

19 मसँग भएका मेरा शत्रुहरूमा नजर परोस्।
ितनीहरूले मलाई हेला गछर्न् र कष्ट िदन्छन्।

20 हे परमप्रभु मेरो सुरक्षा गनर् ुहोस् अिन बचाउँनुहोस्।
म तपाईमंािथ भरोसा गछुर्  यसथर् मलाई िनराश नपानर् ुहोस्।

21 हे परमेश्वर, तपाई ंसाँच्चै न ैईमान्दारी र धािर्मक हुनुहुन्छ
म तपाईमंा भरोसा राख्छु यसलेै मेरो रक्षा गनर् ुहोस्।

22 हे परमेश्वर! इस्राएल का सम्पूणर् मािनसहरूलाई उनीहरूका
शत्रुहरूदेिख बचाउनुहोस्।

दाऊदको भजन।
हे परमप्रभु मेरो न्याय गनर् ुहोस्।
म चोखो भएर बाँचेको छु भनेर प्रमािणत गनर् ुहोस्।
म परमप्रभुमा भरोसा गनर् किहल्य ैचुकेको छैन।

2 हे परमप्रभु प्रयास गररे मलाई जाँच गनर् ुहोस्।
मेरो मन र हृदय जाँच्न िनयालेर हेनर् ुहोस्।

3 मलेै तपाईकंो साँच्चो प्रेम किहल्य ैिबिर्सएको छैन,
अिन तपाईकंो िवश्वासले मेरो सारा जीवनलाई डोयार्इरहेको छ।

4 म ती व्यथर्का मािनसहरू मध्येको होइनँ।
म दषु्टहरूका संगतलाई घृणा गछुर् ।

5 म ती कुकमीर्हरूको समुदायलाई घृणा गछुर् ।
म ती ठग धूतर्हरूको समुदायहरूमा सामेल छैनँ।

6 हे परमप्रभु, म चोखो छु भनेर देखाउनलाई मेरो हातहरू धोई
िदनुहोस्,
म तपाईकंो वेदीको विरपिर िहँड्न सकँु।

7 हे परमप्रभु, म तपाईकंो मिहमाको गीत गाउँछु।
म ती अद्भतू सृजनाहरूका गीत गाउँछु जुन सब ैतपाईलें सृिष्ट गनर् ुभयो।

8 हे परमप्रभु म तपाईकंो मिन्दरलाई प्रेम गदर्छु।
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म तपाईकंो मिहमापूणर् पाललाई प्रेम गदर्छु।
9 हे परमप्रभु, मलाई पापीहरूिसत सजाय निदनुहोस्।
ती हत्याराहरू सँग ैमलाई नमानर् ुहोस्।

10 ती पापीहरूले अन्य मािनसहरूलाई ठग्न सक्छन।
ितनीहरूले नीच काम गनर् पसैाहरू िलनसक्छन्।

11 तर म िनदोर्ष छु।
यसलेै परमेश्वरको म प्रित कृपा रहोस् र रक्षा गनर् ुहोस्।

12 म सब ैिवपदहरूबाट सुरिक्षत छु।
हे परमप्रभु, म तपाईकंा मािनसहरूको महासभामा, बोलाइएकाहरूको

माझमा जब उिभन्छु,
त्यहाँ तपाईकंो प्रशसंा गनेर्छु।

दाऊदको भजन।
हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो ज्योित र उद्धारकत्तार् हुनुहुन्छ,
मलेै कोहीसँग पिन डराउनु पदैर्न!
मेरो जीवनको लािग परमप्रभु न ैसुरिक्षत ठाउँ हुनुहुन्छ!

यसलेै म कोससँैग डराउने छैन।
2 दषु्ट मािनसहरूले मलाई आक्रमण गनर् सक्छन्।
ितनीहरूले मलाई तरवारले काट्न सक्छन्।
मेरा शत्रुहरूले मलाई आक्रमण गनर् सक्छन्,
अिन मलाई ध्वंश पानेर् प्रयास गनर् सक्छन्।

3 तर मेरा शत्रुहरू ठक्कर खानेछन् अिन पितत हुनेछन्।
तथािप िसपाहीहरू मेरो विरपिर छन्, म डराउने छैन।
यिद मािनसहरूले यदु्धमा आक्रमण गर ेतापिन म डराउने छैन।
िकनभने म परमप्रभुमािथ भरोसा गदर्छु।

4 परमप्रभुबाट म एउटै मात्र कुरा जान्न चाहन्छुः
“जीवनभर म उहाँको मिन्दरमा बस्न सकँू,
परमपरभुले िदने खशुी अनुभव गनर् ुसकँू
अिन मिन्दरमा पिरदशर्न गनर् सकँु।”

5 परमप्रभुले मलाई बचाउँनु हुन्छ।
जब म सङ्कटमा पछुर्  उहाँले मलाई आफ्नो वासस्थानमा

लुकाउनुहुन्छ।
उहाँले मलाई आफ्नो सुरक्षाको ठाउँमा लानुहुन्छ।

6 मेरा शत्रुहरूले मलाई घेरकेा छन्।
तर ितनीहरूलाई परास्त गनर् मलाई परमप्रभुले सहयोग गनर् ु हुनेछ।
त्यसपिछ म उहाँको पालमा बिल चढाउने छु।
म आनन्दको जयकार सिहत बिलदान गनेर्छु,
म परमप्रभुको सम्मानमा भजन गाउनेछु।

7 हे परमप्रभु, मेरो िबन्ती सुन्नुहोस्।
मलाई जवाफ िदनुहोस्।
मलाई कृपादान गनर् ुहोस्।

8 हे परमप्रभु, म तपाईसँंग बोल्न चाहन्छु।
म हृदयबाटै तपाईसँंग कुरा गनर् चाहन्छु।
म तपाई ंसमक्ष बोल्न आएँ।

9 हे परमप्रभु, तपाईकंो दासबाट अनुहार नफकार्उनु होस्,
मलाई साथ िदनुहोस्।
मलाई टाढा नधकेल्नुहोस्,
मलाई नत्याग्नु होस्,
मेरो परमेश्वर, तपाई ंमेरो रक्षक हुनुहुन्छ।

10 मेरो माता-िपताले मलाई छोडी गए।
तर परमप्रभुले मलाई लानु भयो र बनाउनु भयो।

11 हे परमप्रभु, मेरा शत्रुहरू छन्।
यसलेै मलाई पथ प्रदशर्न गनर् ुहोस् र तपाईकंो उपायहरू बताउनु होस्।
मलाई ठीक कुराहरू मात्र गनर् िसकाउनु होस्।

12 मेरा शत्रुहरूले ममािथ आक्रमण गर।े
मलाई अरूले चोट पुयार्ओस् भनी ितनीहरूले मेरो िवषयमा झूटो

बोलेका छन्।
परमप्रभु, मेरा शत्रुहरूले मलाई परािजत नगरून्।

13 मलाई पूरा िवश्वास छ म मनर् ु भन्दाअिघ परमप्रभुको सतगुण हेनर्
पाउनेछु।

14 परमप्रभुको सहयोगलाई पखर्,
बिलयो र साहसी होऊ,
अिन परमप्रभुको सहयोग पखर्।

दाऊदको भजन।
हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो िनिम्त चट्टान हुनुहुन्छ।
म तपाईलंाई सहायताको िनिम्त गुहारी रहेछु।
मेरो प्राथर्नाहरू सुन्नकोलािग कान नथुन्नुहोस्!

यिद तपाईलें सहायताको िनिम्त मेरो िबन्ती सुन्नु भएन भने,
मािनसहरूले सोच्नेछन् म िचहानमा भएका मुदार्हरू भन्दा पिन

कमजोर छु।
2 हे परमप्रभु, म आफ्ना पाखरुाहरू उचाल्द ैतपाईकंो खास पिवत्र

स्थानतफर्  प्राथर्ना गछुर् ।
जब म बोलाउँछु मलाई सुिन िदनुहोस्।
मप्रित दया दशार्उनु होस्।

3 हे परमप्रभु, मलाई ती दषु्ट मािनसहरू मध्येको नठान्नुहोस्।
ितनीहरूले आफ्ना िछमेकीहरूलाई “शालोम” शब्दसँग स्वागत

गदर्छन,
तर ितनीहरूको मनिभत्र आफ्ना िछमेकीहरूको िवरूद्ध अधमर्

कामहरू गदर्छन्।
4 हे परमप्रभु, ती मािनसहरूले अरूको िनिम्त अिहतकारी कामहरू

गदर्छन्।
यसलेै अधमर् कुराहरू न ैितनीहरू तफर्  फकार्ई िदनुहोस्।
ितनीहरूका कुकायर्हरू अनुसार दण्ड िदनुहोस्।

5 दषु्ट मािनसहरूले परमप्रभुको धािर्मक कायर्हरू बुझ्दनैन्।
उहाँले के बनाउनु भएकोछ भनी ितनीहरू बुझ्दनैन्।
परमप्रभुले ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहुने छ,
अिन फेिर सम्वृिद्ध बनाऊनु हुने छैन।

6 परमप्रभुको प्रशसंा गर।
उहाँले मेरो करूणाको प्राथर्ना सुन्नुभयो।

7 परमप्रभु मेरो शिक्त हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो ढाल हुनुहुन्छ,
म उहाँमािथ सम्पूणर् हृदयले भरोसा गछुर् ,
उहाँले मलाई सहायता गनर् ु हुन्छ, यसकारण म खशुी छु,
र उहाँको प्रशसंाको गीत गाउँछु।

8 परमप्रभुले आफूले रोज्नु भएका िप्रयजनलाई रक्षा गनर् ुहुन्छ।
परमप्रभुले उहाँलाई बचाउनु हुन्छ। परमप्रभु उसको शिक्त हुनुहुन्छ।

9 हे परमेश्वर, आफ्ना मािनसहरूलाई रक्षा गनर् ुहोस्।
जो तपाईकंा हुन, ितनीहरूलाई आशीवार्द िदनु होस्।
ितनीहरूको अनन्त अगुवाई र सम्मान गनर् ुहोस्।

दाऊदको भजन।
परमेश्वरका सन्तान हो, परमप्रभुको प्रशसंा गर।
उहाँको मिहमा र शिक्तको प्रशसंा गर।

2 परमप्रभुको स्तुित गरौं र उहाँको नाउँको सम्मान गरौं।
आफ्ना खास पोशाक लगाएर उहाँको उपासना गरौं।

3 परमप्रभुले आफ्ना आवाज समुद्रमािथ उठाउनु हुन्छ।
मेघको गजर्न समुद्रमािथ प्रितध्विन हुन्छ, यही न ैमिहमापूणर्

परमप्रभुको आवाज हो।
4 परमप्रभुको आवाजले उहाँको शिक्त बुझाउँछ।
उहाँको आवाजले आफ्नो मिहमा दशार्उँछ।

5 परमप्रभुको आवाजले देवदारका रूखहरू पिन टुक्रा-टुक्रा पाररे
भाँच्छ।
परमप्रभुले लबनोनका ठूला-ठूला देवदारूको रूखहरू भाँच्नु हुन्छ।

6 परमप्रभु लबनोनलाई हल्लाउनु हुन्छ।
यो सानो साँढे उिफ्ररहेको झैं देिखन्छ।
िसिरओन हिल्लन्छ।
त्यो सानो पाठो नाच्द ैगर ेझैं देिखन्छ।

7 परमप्रभुको आवाज िबजुलीको चमकिसत हावाबाट बािहिरन्छ।
8 परमप्रभुको आवाजले मरुभूिम पिन चम्काई िदन्छ।
कादेशको मरुभूिमलाई परमप्रभुको आवाजले थकार्ई िदन्छ।
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9 परमप्रभुको आवाजले मृगलाई भयभीत पािरिदछ।
परमप्रभुले जङं्गलहरू ध्वंश पािरिदनु हुन्छ;
तर उहाँको दरबारमा, मािनसहरू “मिहमा” गाउँछन्।
10 जम्म ैबाढी आएको बेलामा परमप्रभु राजा हुनुहुन्थ्यो
अिन सदा-सवर्दको लािग राजा न ैहुनुहुनेछ।

11 परमप्रभुले उहाँका मािनसहरूलाई सुरक्षा गरून्।
परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूलाई शािन्तको आशीवार्द िदऊन्।

मिन्दर समपर्णकोलािग दाऊदको एउटा भजन।
हे परमप्रभु, तपाईलें मलाई मेरो सङ्कटहरूबाट मािथ उठाउनु
भयो।
तपाईलें मेरो शत्रुहरूलाई िजत्न िदनु भएन र मप्रित हाँसो

उडाउन िदनु भएन।
यसलेै तपाई ंप्रित म सम्मान जनाउँदछु।

2 हे परमप्रभु, मेरो परमेश्वर, मलेै तपाईलंाई प्राथर्ना गरें
र मलाई िनको पानर् ु भयो।

3 तपाईलें मलाई िचहानबाट िनकाल्नु भयो र बाँच्न िदनुभयो।
मलेै खाडलमा लिडरहेका मृतकहरूिसत िमल्नु परने।

4 हे परमेश्वरका भक्तजनहरू, परमप्रभु प्रित भजन गाऔ!
उहाँको पिवत्र नाउँको प्रशसंा गर!

5 परमेश्वर क्रोिधत हुनुहुन्थ्यो यसथर् िनणर्य “मृत्य”ु हुन गयो।
तर उहाँले आफ्नो प्रेम दशार्उनु भयो र मलाई “जीवनदान” िदनुभयो।
म राती रोइरहें,
अकोर् िबहान म खशुी िथएँ र गाइरहेथें!

6 जब म जोिगएँ र सुरिक्षत भएँ,
सोचें केही कुरोले पिन मलाई कष्ट पुयार्उन सक्ने छैन!

7 हे, परमप्रभु जब तपाई ंमप्रित कृपालु हुनुहुन्थ्यो
मलेै अनुभव गरें कसलेै पिन मलाई परािजत गनर् सक्ने छैन!
जब तपाईलें मबाट मुख फकार्एर जानुभयो,
म डराएँ र कामे।

8 यसथर् परमेश्वर, म फकेर्ं  अिन तपाईसँंग प्राथर्ना गरें।
मलेै तपाईलंाई दयाको िबन्ती गरें।

9 मलेै भने, “परमेश्वर के यिद म मरें,
अिन िचहानिभत्र गएँ भने राम्रो हुन्छ र?
मरकेा मािनसहरू खाली धूलोिभत्र पिल्टएर बस्छन्!
ितनीहरूले तपाईकंो प्रशसंाहरू गाउँदनैन्।
कितसम्म हामी तपाईमंािथ िनभर्र हुनसक्छौं।
ितनीहरूले मािनसहरूलाई भन्दनैन्।

10 हे परमप्रभु, मेरो प्राथर्ना सुन्नुहोस् र मप्रित कृपादृिष्ट राख्नुहोस्!
हे परमप्रभु, मलाई साथ िदनुहोस्!”

11 मलेै प्राथर्ना गरें र तपाईलें साथ िदनुभयो!
तपाईलें मेरो रूवाइलाई नाचमा बद्ली िदनुभयो।
तपाईलें मेरो उदासीनताका पोशाकहरू फुकालेर लजैानु भयो
र खशुीयालीले मलाई ढािकिदनु भयो।

12 हे परमप्रभु, मेरो परमेश्वर, म सदासवर्दा तपाईकंो स्तुित गाउनेछु
यसकारण त्यहाँ किहल्य ैिनस्तब्ध हुनेछैन,
अिन म सधैँ तपाईकंो प्रशसंा गछुर् ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
हे परमप्रभु, म तपाईमंािथ आिश्रत हुन्छु
मलाई िनराश नपानर् ुहोस्।
मप्रित कृपालु हुनुहोस् र मेरो रक्षा गनर् ुहोस्।

2 हे परमेश्वर, मप्रित ध्यान िदनुहोस्।
चाँडै आउँनु होस् अिन मलाई बचाउनु होस्।
मेरो चट्टान हुनुहोस्।
मेरो सुरक्षाको ठाउँ भइिदनु होस्।
मेरो िकल्ला बिननुहोस् मेरो रक्षा गनर् ुहोस्।

3 हे परमेश्वर, तपाई ंमेरो रक्षक हुनुहुन्छ अिन तपाई ंमेरो िकल्ला
हुनुहुन्छ।

यसथर्, तपाईकंो सुरक्षाको िनिम्त मेरो अगुवाइ गनर् ुहोस् र मलाई
िनदेर्शन गनर् ुहोस्।

4 मेरा शत्रुहरूले मेर ैसमक्ष पासो थापे।
मलाई ितनीहरूको पासोबाट बचाउँनु होस्।
तपाई ंमेरो सुरक्षाको स्थान हुनुहुन्छ।

5 हे परमप्रभु, तपाई ंपरमेश्वर हुनुहुन्छ, जसमािथ हामी भरोसा गनर्
सक्छौं।
मलेै आफ्नो जीवन तपाईकंो हातमा रािखिदएँ,
मलाई बचाउनु होस्!

6 म ती झूटा देवताहरू मान्नेहरूलाई घृणा गछुर् ।
म परमप्रभुमा मात्र भरोसा गछुर् ।

7 हे परमेश्वर, तपाईकंो िवश्वासपूणर् प्रेमको आनन्दमा म खशुी हुनेछु
अिन नाँच्नेछु।
तपाईलें मेरो पीरहरू देख्नु भएको छ।
मलाई भएका दःुख कष्टहरू तपाई ंजान्नुहुन्छ।

8 तपाईलें मेरा शत्रुहरूलाई मलाई िलएर जानु िदनु भएन।
तपाईलें ितनीहरूको पासोबाट मलाई बचाउँनु भयो।

9 हे परमप्रभु, मसँग कैयौं दःुख-कष्टहरू छन्,
यसलेै मप्रित कृपा-दृिष्ट राख्नुहोस्।
यसलेै म यित साह्रो उदास छु मेरा आँखाहरू िबझाउँदछैन्।
मेरो घोक्रो र भँूडीहरू दिुखरहेकोछ।

10 मेरो जीवन उदासीनतामा समाप्त भइरहेछ।
मेरो उमेर नरैाश्यमा िबितरहेछ।
मेरा सङ्कटहरूले मेरो शिक्त नाश गदैर् लाँदछै।
मेरो शिक्तले मलाई छोड्द ैगइरहेछ।

11 मेरा शत्रुहरूले मलाई हेला गछर्न्,
अिन मेरा सम्पूणर् िछमेकीहरूले पिन हेला गछर्न्।
सब ैमेरा आफन्तहरूले मलाई गल्लीमा देखेका छन्।
ितनीहरू मसँग डराउँछन् जब गल्लीमा मलाई ितनीहरूले देख्छन्,
ितनीहरू मलाई नदेखे झैं भान गछर्न्।

12 मािनसहरूले आफ्नो हराएको औजार जस्तै
पूणर् प्रकारले मलाई िबसेर्काछन्।

13 मेरो िवषयमा मािनसहरूले भनेका डरलाग्दा कुराहरू म सुन्छु।
ितनीहरू मेरा िवरोधीहरू भए, ितनीहरूले मलाई मानेर् योजना गर।े

14 तर हे परमप्रभु, म तपाईमंािथ भरोसा गछुर् ।
तपाई ंन ैमेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।

15 मेरो जीवन तपाईकंो हातमा छ,
मलाई मेरो शत्रुहरूदेिख बचाउनुहोस्।
कितपय मािनसहरूले मलाई खेिदरहेका छन्।
मलाई ितनीहरूबाट बचाउनुहोस्।

16 कृपया स्वागत जनाएर तपाईकंो दासलाई ग्रहण गनर् ुहोस्।
ममािथ कृपादृिष्ट परोस् र मलाई बचाउनु होस्!

17 हे परमप्रभु, मलेै तपाईलंाई प्राथर्ना गरें।
यसथर् म असन्तुष्ट हँुिदन।
दषु्ट मािनसहरू असन्तुष्ट हुनेछन्।
ितनीहरू िनस्तब्ध िचहानिभत्र जानेछन्।

18 ती दषु्टहरू अहंकार गछर्न्
अिन राम्रा मािनसहरूको िवषयमा झूटा कुरा गछर्न्।
ती दषु्टहरू घमण्डी छन्,
ितनीहरूको झूटो बोल्ने ओठंहरू मौन हुनेछन्।

19 हे परमेश्वर! तपाईलें धेर ैआश्चयर्-जनक कुराहरू आफ्ना
भक्तजनहरूको िनिम्त लुकाउनु भएको छ।
तपाईलें असल कुराहरू प्रत्येक मािनसहरूलाई गनर् ु हुन्छ
जसले तपाईलंाई िवश्वास गछर्न्।

20 धमीर् मािनसहरूलाई कष्ट िदनलाई दषु्टहरू एक जुट हुन्छन्।
ती दषु्टहरू लडाइँ गनर् तयैार हुन्छन्।
तर तपाईलें ती मािनसहरूलाई लुकाउनु हुन्छ र ितनीहरूको रक्षा गनर् ु

हुन्छ।
तपाईलें ितनीहरूलाई आफ्नो छत्रछाँयामा जोगाउनु हुन्छ।

21 परमप्रभुको स्तुित होस्!
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जब सम्पूणर् शहरलाई शत्रुहरूले घेरकेा िथए,
आफ्नो स्नेहपूणर् करूणा अद्भतू प्रकारले मलाई देखाउनु भयो।

22 म भयभीत िथएँ अिन मलेै भने, “म यस्तो ठाउँमा छु,
जहाँ परमेश्वरले मलाई देख्न सक्नु हुन्न।
तर मलेै तपाईलंाई प्राथर्ना गरें,
अिन तपाईलें मेरो प्राथर्ना सहायताका लािग सुन्नु भयो।”

23 हे परमेश्वरका भक्तजनहरू, ितमीहरूले परमप्रभुलाई प्रेम गनर् ु पछर् !
परमप्रभुले ितनीहरूलाई रक्षा गनर् ुहुन्छ जो उहाँप्रित िवश्वासी छन्।
तर परमप्रभुले ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहुन्छ जसले आफ्नो बलको
अहकंार गछर्न्।
उहाँले ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहुन्छ जो त्यसको लायक छन्।

24 बिलयो र साहसी होऊ, ितमीहरू सब ैजो परमप्रभुको सहयोग
पिर्खरहेका छौ।

दाऊदको मिस्कल भन्ने भजन।
त्यो मािनस खशुी हुन्छ,
जसका पापहरू क्षमा गिरएका छन्।
त्यो मािनस एकदम ैभाग्यमानी हो जसका पापहरू

मेिटएका छन्।
2 त्यो मािनस खशुी हुन्छ,
जब परमप्रभुले त्यो दोषी होइन भिनिदनु हुन्छ।
त्यो मािनस एकदम ैभाग्यमानी हुन्छ जब उसले आफ्ना िनजी पापहरू

लुकाउँदनै।
3 परमेश्वर मलेै तपाईलंाई घिर-घिर प्राथर्ना गरें।
तर मलेै आफ्नो गुप्त पापहरूको िवषयमा कुरा गिरनँ।
जितपल्ट प्राथर्ना गरें, उितपल्ट म कमजोर हँुद ैगएँ।

4 परमेश्वर, तपाईलें मेरो जीवन रात-िदन किठन भन्दा किठन बोझ
बनाउनु भयो।
म ग्रीष्म ऋतुमा सुख्खा जमीन जस्तो भएँ।

5 तर त्यसपिछ मलेै आफ्ना सारा पापहरू परमप्रभु समक्ष स्वीकार गनेर्
िनणर्य िलएँ।
परमप्रभु, मलेै आफ्ना पापहरू तपाईलंाई भनें, मेरा दोषहरू तपाई ं

देिख कुन ैपिन लुकाइनँ।
अिन तपाईलें मेरो सारा पापहरू क्षमा गिरिदनु भयो!

6 यही कारणले गदार्, परमेश्वर, तपाईकंा सम्पूणर् भक्तजनहरूले
तपाईलंाई प्राथर्ना गनर् ु पछर् ।
तपाईकंा भक्तजनहरूले ठूलो बाढी जस्ता सङ्कटहरू आईपर ेतापिन

तपाईलंाई प्राथर्ना गनर् ुपछर् ।
7 हे परमेश्वर, तपाई ंमेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ,
तपाई ंमलाई सङ्कटहरूबाट रक्षा गनर् ुहुन्छ।
तपाई ंमलाई चारिैतरबाट घेररे रक्षा गनर् ुहुन्छ।
यसलेै जुन तिरकाले मलाई बचाउनु भयो त्यसको गीत गाउँदछु।

8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म तँलाई िशक्षा िदनेछु
र कुन तिरकाले बाँच्नु पनेर् हो सो म िसकाउनेछु।
म ितम्रो रक्षा गनेर्छु र पथ-प्रदशर्क हुनेछु।

9 यसलेै घोडा अथवा गधा जस्तो मूखर् नहोऊ।
ती पशुहरूलाई वशमा पानर्लाई लगाम र अकुंश लगाउनु पछर् ।
ती चीजहरू नलगाए, ती पशुहरू काबुमा आउने छैनन्।”

10 दषु्ट मािनसहरूकहाँ कैयौं पीरहरू आउने छन्।
तर परमेश्वरको स्नेहपूणर् करूणाले ती मािनसहलाई घेनेर् छ,
जसले परमप्रभुमािथ भरोसा गछर्न्।

11 हे धािर्मक मािनसहरू हो, परमप्रभुमा प्रफुिल्लत र अत्यन्त खशुी
होऊ।
हे शुद्ध हृदय भएका मािनसहरू प्रफुिल्लत होऊ।

हे असल धािर्मक मािनसहरू परमप्रभुमा आनिन्दत होऊ!
उहाँको गुण गाउनु मािनसहरूका लािग राम्रो हुन्छ।

2 वीणा बजाएर परमप्रभुको स्तुित गर!
दश तार ेसाराङ्गी बजाएर परमप्रभुको भजन गाओ।

3 उहाँको िनिम्त एउटा नयाँ गीत गाऊ।
सुखमय सुन्दर वाद्यहरू बजाऊ!

4 परमेश्वरको वचन सत्य छ।
उहाँले गनर् ुभएको प्रत्येक कुरामा ितमीहरू भर पनर् सक्छौ।

5 परमेश्वर स्वच्छ हुनु मन पराउनु हुन्छ अिन राम्रो काम गनर् ु हुन्छ।
परमेश्वरको साँच्चो प्रेमले पृथ्वी भिरन्छ।

6 परमप्रभुले आदेश गनर् ुभयो र यो संसार बिनयो।
परमेश्वरको मुखबाट िनस्केको सासबाट पृथ्वीमा प्रत्येक कुराको

सृजना भयो।
7 परमप्रभुले समुद्रबाट पानी एक ठाउँमा थुपानर् ु भयो।
उहाँले सागरलाई आफ्नो ठाउँमा राख्नुभयो।

8 यस पृथ्वीमा प्रत्येक मािनसले डराउनु पछर्  र परमप्रभुको सम्मान
गनर् ु पछर् ।
संसारमा भएका सब ैमािनसहरू उहाँदेिख डराउनु पनेर्छ।

9 िकनभने परमेश्वरले आदेश गदार् मात्र ती कुराहरू प्रकट हुन्छन।
अिन यिद उहँले भन्नुहुन्छ, “रोक!” तब ती सब ैरोिकने छन्।

10 यिद परमप्रभुले चाहनु भयो भने, प्रत्येकका योजनाहरू व्याथर् पानर्
सक्नुहुन्छ।
उहाँले ितनीहरूका योजनाहरू ध्वंश पानर् सक्नु हुन्छ।

11 तर परमप्रभुको सल्लाह सदा-सवर्दा असल हुन्छ।
उहाँका योजनाहरू पुस्तौं-पुस्तासम्म असल हुन्छन्।

12 परमप्रभु जुन मािनसहरूको परमेश्वर स्वरूप हुनुहुन्छ, ितनीहरू
सौभाग्यशाली हुन्छन्।
िकनभने परमेश्वरले ितनीहरूलाई उहाँको आफ्न ैखास मािनसहरू

सरह रोज्नु भएकोछ।
13 परमप्रभुले स्वगर्बाट तल हेनर् ु भयो
अिन उहाँले सारा मािनसहरूलाई देख्नु भयो।

14 उहाँले उच्च-आसनबाट
तल पृथ्वीमा बाँिचरहेका सारा मािनसहरूलाई हेनर् ु भयो।

15 परमेश्वरले प्रत्येक मािनसको रचना गनर् ुभयो।
परमेश्वर ितनीहरूले के सोच्दछन् जान्नुहुन्छ।

16 कुन ैपिन राजा आफ्नो महान् शिक्तद्वारा बाँच्दनै।
कुन ैपिन बिलयो िसपाही उसको महान् बलबाट बाँच्दनै।

17 घोडाहरूले साँच्चै लडाइँमा िवजय ल्याउँदनैन्।
ितनीहरूका बलले ितनीहरूलाई वास्तवमा भाग्न सहायता गनर्

सक्दनै।
18 परमप्रभुले हेनर् ुहुन्छ साथ ैहेरचाह गनर् ुहुन्छ ितमीहरूमध्ये जसले

उहाँलाई मान्दछन्।
जसले उहाँलाई सम्मान् गछर्  उहाँ महान् प्रेमले, मािनसहरूको रक्षा

गनर् ुहुन्छ।
19 परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई मृत्यबुाट बचाउनु हुन्छ।
जब ितनीहरू भोका हुन्छन् उहाँले ितनीहरूलाई बल िदनुहुन्छ।

20 यसलेै हामी आशा िलएर परमप्रभुलाई पखर्नेछौं।
उहाँले हामीलाई साथ िदनुहुन्छ र रक्षा गनर् ुहुन्छ।

21 परमेश्वरले हामीलाई खशुी पानर् ु हुन्छ,
हामी साँच्चै उहाँको पिवत्र नाउँमा भरोसा गछौर्ं।

22 हे परमप्रभु, हामी साँच्चो मनले तपाईलंाई पूज्दछौं।
यसथर् हामीलाई तपाईकंो महान् प्रेम दशार्उनुहोस्।

त्यस समय दाऊद िविक्षप्त भएपिछ अिबमेलेकले उनलाई िनकाली िदयो।
यसरी दाऊदले त्याग गर।े दाऊदको एउटा भजन।
हर समय म परमप्रभुलाई धन्यको भन्छु।
उहाँको स्तुित िनरन्तर मेरो ओठंमा हुनेछ।

2 नम्र मािनसहरू! सुन र खशुी बन।
मेरो प्राणले परमप्रभुको िवषयमा घमण्ड गदर्छ।

3 मसँग-सँग ैपरमप्रभुको स्तुित गर!
र हामी िमलेर उहाँको नाउँको बढाई ंगरौं।

4 म परमेश्वरको सहायता पाउनलाई उहाँकहाँ गएँ।
अिन उहाँले मलाई उत्तर िदनुभयो।
मेरा सब डरहरूबाट उहाँले मलाई बचाउनु भयो।

5 उहाँको सहायता पाउन परमप्रभुलाई हेर,
ितमी लिज्जत हुनु पनेर् छैन,
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उहाँले ितमीलाई स्वीकार गनर् ुहुने छ।
6 यस दःुखी मािनसहले उहाँको सहायता पाउनलाई परमप्रभुलाई

पुकारा गयोर्।
अिन परमप्रभुले मेरो कुरा सुन्नुभयो।
उहाँले मलाई सब ैसङ्कटहरूबाट बचाउँनुभयो।

7 जुन मािनसहरूले परमप्रभुको अनुशरण गछर्न्, परमप्रभुको
स्वर्गदतूले,
उनीहरूको चारिैतर छाउनी बनाउँछ अिन ितनीहरूलाई बचाउँछन्।
अिन स्वगर्दतूहरूले ितनीहरूको रक्षा गछर्न्।

8 परमप्रभुलाई जाँच गररे हेर, उहाँ कित असल हुनुहुन्छ।
जुन मािनसले उहाँमािथ आश्रय राख्दछ ऊ अवश्य खशुी हुनेछ।

9 परमप्रभुका पिवत्र भक्तजनहरू उहाँको उपासना गर।
उहाँ बाहेक परमप्रभुका भक्तजनहरूका लािग अरू कुन ैसुरिक्षत ठाउँ

छैन।
10 बलवान मािनसहरू कमजोर र भोका हुनेछन्।
तर जुन मािनसहरू सहयोग माग्न परमेश्वर कहाँ जान्छन् ितनीहरू मध्ये

प्रत्येकले असल थोकहरू पाउनेछन्।
11 केटा-केटीहरू मलाई ध्यान देऊ,
म ितमीहरूलाई परमेश्वरको आदर गनेर् तिरका िसकाउनेछु।

12 यिद कुन ैमािनस आफ्नो जीवनलाई प्रेम गदर्छ
र असल, लामो जीवन बाँच्न चाहन्छ भने,

13 तब त्यस मािनसहले अधमर् कुराहरू गनर् ु हँुदनै;
त्यस मािनसले झूटा कुराहरू त बोल्नुहँुदनै।

14 नराम्रा कामहरू गनर्देिख आफूलाई रोक! राम्रो, असल कुराहरू
मात्र गर।
शािन्तको पछाडी दगुर अिन त्यसलाई समात।

15 परमप्रभुले असल र राम्रो मािनसहरूको रक्षा गनर् ुहुन्छ।
उहाँले ितनीहरूको प्राथर्ना सुन्नुहुन्छ।

16 तर परमप्रभु ती मािनसहरूका िवरूद्ध हुनुहुन्छ जसले नरम्रा
कामहरू गछर्न्।
उहाँले ितनीहरूलाई पूणर् प्रकारले ध्वंश पािरिदनु हुन्छ!

17 परमप्रभुलाई प्राथर्ना गर र उहाँले सुन्नु हुनेछ।
उहाँले ितमीहरूका सब ैसंकष्टहरूबाट बचाउनु हुनेछ।

18 जब कष्टले सताँउछ केही मािनसहरू नम्र हुन्छन्।
परमप्रभु ितनीहरूको निजक हुनुहुन्छ।
अिन उहाँले ितनीहरूलाई बचाउनु हुन्छ।

19 धािर्मक मािनसहरूका धेर ैसमस्याहरू हुन सक्छन्,
तर परमप्रभुले ितनीहरूका प्रत्येक समस्याबाट बचाँउनु हुनेछ।

20 परमप्रभुले ितनीहरूका सम्पूणर् हड्डीहरू जोगाउनु हुनेछ।
एउटा पिन हड्डी भाँिचन िदनु हुनेछैन।

21 तर दषु्टहरूलाई संकष्ट र दःुखले मानेर् छन्।
असल मािनसहरूका शत्रुहरू ध्वंश हुने न ैछन्।

22 जुन मािनसहरू उहाँमािथ आिश्रत छन् परमप्रभुले आफ्ना
दासहरूको प्राणको रक्षा गनर् ु हुन्छ।
उहाँले ितनीहरूलाई ध्वंश हुन िदनु हुनेछैन।

दाऊदको भजन।
हे परमप्रभु, मेरा यदु्धहरू लिडिदनु होस्।
मेरा लडाईहँरू लिडिदनु होस्!

2 हे परमप्रभु! तपाईकंो सानो ढाल र ठूलो कवच उठाउनु
होस्।
उठ्नु होस् र मलाई सहायता गनर् ुहोस्।

3 भाला र बछार् िलनुहोस्
अिन मलाई खेदो गनेर्हरूको िवरूद्ध लड्नु होस्।
परमप्रभु, मेरो प्राणलाई भन्नुहोस्, “म ितमीलाई बचाउनेछु।”
4 कितपय मािनसहरू मलाई मानर् तिम्सरहेका छन्।
ितनीहरूलाई पिछ फिर्कएर भाग्ने बनाउनु होस्।
ितनीहरूले मलाई नोक्सान गनेर् योजना बनाइरहेका छन्।
यसथर् ितनीहरूलाई िजत्नु होस्
र लिज्जत पानर् ु होस्।

5 ितनीहरूलाई हावाले उडाउने भूस जस्तो बनाउनु होस्।
ितनीहरूलाई परमप्रभुको स्वगर्दतूले खेदो गरून्।

6 ितनीहरूका बाटोहरू अँध्यारो िचप्ला हुन्।
परमप्रभुका स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई खेद्न सकुन्।

7 मलेै अधमर् कमर्हरू गिरनँ, तर ती मािनसहरूले मलाई पासोमा पानेर्
कोिशश गर।े
कुन ैकारण न ैिबना ितनीहरूले मलाई पासोमा पानर् खोजे।

8 यसकैारण, हे परमप्रभु! ितनीहरूलाई आफ्न ैपासोमा फँस्न
िदनुहोस्।
ितनीहरूलाई आफ्न ैजालोहरूमा पछािरन िदनुहोस्।
ितनीहरूलाई अज्ञात सङ्कटहरूले पक्रोस्।

9 तब म परमप्रभुमा हिर्षत रहनेछु।
जब उहाँले मलाई बचाउनु हुनेछ म हिर्षत हुनेछु।

10 मेरो सम्पूणर् शरीर र आत्माले भन्नेछ,
“हे परमप्रभु! तपाई ंपरमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ,
तपाई ंती बिलया मािनसहरू माझका कमजोर मािनसहरूलाई बचाउनु
होस्
तपाईलें ती बिलया मािनसहरूबाट सामानहरू थुतेर ती खाँचोमा

परकेा गरीब मािनसहरूलाई िदनुभयो।”
11 झूटो बोल्ने समुदायका साक्षीहरूले मलाई कष्ट िदने योजनाहरू

तयार पािररहेछन्,
म केही पिन जािन्दनँ भनेर ती मािनसहरूले मलाई सोिधरहेछन्।

12 मलेै असल कुराहरू मात्र गरें तर ती मािनसहरूले मेरो लािग नराम्रा
कामहरू गनेर्छन्।
हे परमप्रभु, मलाई मेरो योग्यता अनुसारको असल कुराहरू िदनुहोस्।

13 जब ती मािनसहरू िबमारी हुन्थे, म ितनीहरूका लािग दःुखी हुन्थे।
मलेै उपवास बसेर आफ्नो शोक प्रकट गरें।
(हुनसक्छ मलेै ितनीहरूका िनिम्त गकोर् प्राथर्नाको उत्तर पाईनं।)

14 मलेै ती मािनसहरूका लािग उदास पोशाकहरू लगाएँ, ती
मािनसहरूलाई साथी-भाइहरू जस्तो व्यवहार गरें।
कुन ैमािनसकी आफ्नो आमा मदार् ऊ रोएको जस्तो अवस्था म उदास

िथएँ।
मलेै आफ्नो उदासीनता देखाउनका लािग कालो पोशाक लगाएको

िथएँ।
म आफ्नो शरीर झुकाएर उदास भई िंहड्दथें।

15 तर जब मलेै भूल गरें ती मािनसहरू ममािथ हाँसे।
ितनीहरू साँच्चै न ैमेरा िमत्रहरू िथएनन्,
म ितनीहरूलाई िचन्दा पिन िचन्दनै िथएँ।
तर ितनीहरूले मलाई धेरपैल्ट आक्रमण गर।े

16 ितनीहरूले गाली गर ेर मेरो िखसी गर।े
ितनीहरूले मतफर्  आफू िरसाएको आफ्ना दाँतहरू िकटेर दशार्ए।

17 मेरा स्वामी, किहलेसम्म तपाई ंहेिररहनु हुन्छ त्यस्ता नराम्रा
घटनाहरू घटेका?
ितनीहरूले मलाई नष्ट गनर् खोिजरहेका छन्।
परमप्रभु! ती दषु्ट मािनसहरूबाट जो िंहस्रक िंसह जस्त ैछन्।
मेरो जीवनको रक्षा गनर् ुहोस्, मेरो प्यारो जीवनको रक्षा गनर् ु होस्।

18 हे परमप्रभु, जब म शिक्तशाली मािनसहरूसँग हुनेछु,
महासभामा म तपाईकंो स्तुित गाउने छु।

19 मेरो झूटा बोल्ने शत्रुहरू वास्तवमा ममािथ हाँिसरहने छैनन्।
िनःसन्देह मेरा शत्रुहरूले,
आफ्ना गुप्त योजनाहरूको दण्ड पाउनेछन्।

20 मेरो शत्रुहरूले वास्तवमा शािन्तको लािग योजनाहरू तयार
गिररहेका हुन्छन्।
ितनीहरू गुप्त प्रकारले यस देशमा शािन्तसँग बिसरहेका मािनसहरू

प्रित,
अधमर् कामहरू गनर्लाई योजनाहरू तयार पािररहेछन्।

21 मेरा शत्रुहरूले मेरो िवषयमा नराम्रो कुराहरू भिनरहेका छन्।
ितनीहरू झूटो बोल्दछन् भन्छन् “आहा! हामी जान्दछौ ितमी के

गिररहेका छौ।”
22 हे परमप्रभु, के भइरहेछ वास्तवमा तपाईलें देख्न सक्नु हुन्छ,
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यसलेै मौन नबस्नुहोस्,
मलाई छाडेर नजानुहोस्।

23 हे परमप्रभु, जाग्नुहोस्! उठनुहोस्!
मेरो परमेश्वर, मेरो परमप्रभु, मेरो लािग लडाइँ गनर् ुहोस्।
अिन मलाई न्याय ल्याई िदनुहोस्।

24 हे मेरो परमप्रभु परमेश्वर, तपाईकंो धािर्मकता अनुसार मलाई न्याय
गनर् ुहोस्।
ितनीहरूलाई ममािथ उपहास गररे हाँस्न निदनुहोस्।

25 मािनसहरूलाई भन्न निदनुहोस्, “हामी जे चाहन्थ्यौं सो हामीले
पायौं।
हामीले उसलाई ध्वंश पािरिदयौं!”

26 म आशा गछुर्  मेरा सम्पूणर् शत्रुहरूले िनिन्दत अनुभव गनेर्छन् अिन
लाजमा पािरनेछन्।
जब ममािथ हािनकारक घटना हुन्छ तब ितनीहरू खशुी हुन्छन्।
ितनीहरू सोच्दछन् मभन्दा ितनीहरू उत्तम छन्!
यसकारण ती मािनसहरू लाज र अपमानले ढािकएर जाऊन।

27 कितपय मािनसहरू मप्रित राम्रो कुराहरू होस् भनेर चाहन्छन्।
भरोसा गदर्छु ितनीहरू खशुी हुनेछन्।
ितनीहरू सधैँ भन्दछन्, “परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ।
उहाँ आफ्ना दासको लािग के उत्तम हो त्यही गनेर् इच्छा गनर् ुहुन्छ।”

28 यसकारण परमप्रभु! म ितनीहरूलाई भन्दछु, तपाई ंकित धािर्मक
हुनुहुन्छ।
म प्रत्येक िदन तपाईकंो प्रशसंा गछुर् ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: परमप्रभुका दास दाऊदको भजन।
एकजना दषु्ट मािनसले एकदम ैदषु्ट कामगछर्  जब त्यो आफैं ले
आफैं लाई यसो भन्छ,

“म न त परमेश्वरसँग डराउनेछु न त परमेश्वरलाई आदर नै
गनेर्छु।”

2 त्यो मािनस आफैं िसत झूटो हुन्छ।
त्यस मािनसले आफ्नो गल्ती देख्दनै।
यसलेै उसले क्षमाको याचना गदैर्न।

3 उसका शब्दहरू बेकामे झूटहरू मात्र हुन्छन्।
त्यो ज्ञानी पिन बन्न सकै्तन अथवा राम्रो कुरो िसक्न सक्दनै।

4 राती उसले दषु्ट योजना तयार पादर्छ।
ऊ उठ्छ तर राम्रो काम गदैर्न।
तर उसले अधमर् गनर्लाई नाईनँािस्त गदैर्न।

5 हे परमप्रभु, तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणा आकाश भन्दा पिन उच्च छ।
तपाईकंो िवश्वसनीयता बादलहरूभन्दा पिन उच्च छ।

6 परमप्रभु, तपाईकंो धािर्मकता सवोर्च्च पवर्त भन्दा पिन उच्च छ।
तपाईकंो न्याय अगाध समुद्र भन्दा गिहरो छ।
परमप्रभु, तपाईलें मािनसहरू र पशुहरूलाई रक्षा गनर् ुहुन्छ।

7 तपाईकंो िप्रय अनुग्रह भन्दा कुन ैचीज पिन बहुमूल्य छैन।
मािनस जाित र स्वगर्दतूहरू तपाईकंहाँ सुरक्षाको िनिम्त आउँछन्।

8 परमप्रभु! ितनीहरू तपाईकंो घरमा राम्रो चीजहरूबाट नयाँ शिक्त
पाउँछन्।
तपाईकंो आश्चयर्पूणर् नदीबाट ितनीहरूलाई िपउन िदनु हुन्छ।

9 हे परमप्रभु! जीवनको स्रोत तपाईबंाट बहन्छ!
तपाईकैं ज्योितबाट हामी ज्योित पाउँछौं।

10 हे परमप्रभु, ितनीहरूलाई प्रेम गनर् ुहोस् जसले तपाईलंाई साँच्चो
रूपले िचन्छन्
अिन जो िवश्वासी छन् ितनीहरूको लािग असल काम गिरिदनु होस्।

11 हे परमप्रभु, अहकंारी मािनसलाई मलाई कुिल्चन नसकोस्।
दषु्ट मािनसहरूले मलाई घचेट्न निदनु होस्।

12 यी िचन्हहरू ितनीहरूका िचहानमा राखी िदनुहोस्:
“यहाँ दषु्ट मािनसहरू सुतेका छन्।
ितनीहरूलाई धूलो िपठो पािरयोस्।
ितनीहरू फेिर किहल्य ैपिन जाग्न सक्ने छैनन्।”

दाऊदको भजन।

दषु्ट मािनसहरूप्रित उदास न होऊ।
दषु्ट काम गनेर्हरूको ईष्यार् नगर।

2 दषु्ट मािनसहरू हिरयो घाँस र उिद्भद् जस्त ैहुन्
जो ओइिलन्छन् अिन चाँडै मछर्न्।

3 यिद ितमीहरू परमप्रभुमा भरोसा गछौर् र राम्रो कामहरू गछौर् भने,
ितमीहरू भूिमले िदने धेर ैचीजहरूिसत बाँच्नेछौ र आनन्द िलने छौं।

4 आनन्दिसत परमप्रभुको सेवा गर
अिन उहाँले ितमीहरूलाई ितमीले चाहको कुराहरू िदनुहुनेछ।

5 परमप्रभुमािथ भरोसा गर।
उहाँ मािथ भरोसा गर उहाँले ितमीलाई सहायता गनर् ु हुनेछ।

6 ितमीहरूका असल कायर्हरू र िनमर्लता,
मध्य िदनको घाम झैं चिम्कयोस्।

7 परमप्रभुमािथ भरोसा गर, र उहाँको सहयोगको िनिम्त पखौर्ं।
दषु्ट मािनसहरूको सफलतामा ईष्यार् नगर।
जब दषु्ट मािनसहरूले दषु्ट योजनाहरू बनाउँछन्,
अिन ितनीहरूको खराब यिुक्तहरूमा सफल हुन्छन्, तब ितमीहरू

निरसाओ।
8 ितमीहरू िरसले बौलाहा न होऊ! त्यित उदास न होऊ, जसले गदार्

ितमी पिन दषु्ट कायर् गनेर्छौ।
9 िकनभने दषु्ट मािनसहरू नष्ट हुनेछन्,
तर ती मािनसहरू जसले परमप्रभुलाई सहयोगको लािग िबन्ती गछर्न्,
परमप्रभुले वचन िदनु भएको जमीन पाउनेछन्।

10 चाँडै न ैत्यहाँ अब दषु्ट मािनसहरू हुने छैनन्।
ितमीले ती मािनसहरू खोज्नु पलार्, तर ितनीहरू सब ैगइसकेका

हुनेछन्।
11 नम्र मािनसहरूले परमेश्वरको वचन अनुसार जमीन पाउने छन्
अिन ितनीहरूले प्रचूर उन्नित र आनन्द उपभोग गनेर्छन्।

12 दषु्टहरूले धमीर् मािनसहरूका िवरूद्ध खराब योजनाहरू बनाउँछन्।
ती दषु्टहरूले आफ्नो क्रोध धमीर्हरूलाई दाह्रा िकटेर देखाउँछन्।

13 तर हाम्रा स्वामी, ती दषु्टहरूसँग हाँस्नु हुन्छ।
उहाँले ितनीहरूमा के हुनेछ हेनर् ुहुन्छ।

14 दषु्ट मािनसहरूले आफ्ना तरवारहरू िलन्छन् र आफ्ना धनुहरू
ताक्छन्।
ती असहाय, गरीबहरूलाई मानर् चाहन्छन्।
ती असल, ईमान्दारी मािनसहरूलाई मानर् चाहन्छन्।

15 तर ितनीहरूको धनुहरू भाँिचने छन्
र ितनीहरूका तरवारहरू आफ्न ैमुटुहरूमा रोिपनेछ।

16 दषु्ट मािनसहरूको एकदम घूइँचोभन्दा,
कम्ती धािर्मक मािनसहरू न ैउत्तम हुन्छन्।

17 िकनभने दषु्ट मािनसहरू नष्ट हुनेछन्,
तर परमप्रभुले धािर्मक मािनसहरूको हेरचाह गनर् ु हुनेछ।

18 परमप्रभुले िनदोर्ष मािनसहरूलाई जीवनभिर रक्षा गनर् ुहुन्छ,
ितनीहरूको पुरस्कार सदा-सवर्दाका िनिम्त हुनेछ।

19 जब सङ्कटहरू आउँछन्,
धमीर् मािनसहरू असन्तुष्ट हुनेछैन्।
अिनकालको समयमा पिन
धमीर्हरूको िनिम्त खानेकुरा प्रशस्त हुनेछ।

20 तर दषु्ट मािनसहरू परमप्रभुका शत्रुहरू हुन्,
अिन ितनीहरू नष्ट हुने न ैछन्।
ितनीहरूका घाँटीहरू सुक्खा हुनेछन् अिन जल्ने छन्।
ितनीहरू सब ैनाश हुनेछन्।

21 दषु्ट मािनसहरूले झट्टै पसैा ऋण िलन्छन् अिन किहल्य ैती ऋण
चुक्ता गदैर्नन्,
तर धमीर् जनहरूले उदारतापूवर्क अरूलाई िंददछन्।

22 यिद धमीर् मािनसहरूले अरूहरूलाई आशीवार्द िदए भने,
ितनीहरूले परमप्रभुको वचन अनुसार जमीन पाउनेछन्।
तर ितनीहरू जसलाई उहाँले सराप्नु भएको छ, सम्पूणर् रूपमा नष्ट

हुनेछन्।
23 सतकर्  भएर िंहड्ने िसपाहीलाई परमप्रभुले साथ िदनुहुन्छ।
परमप्रभुले ती िसपाहीहरूलाई नष्ट हुनदेिख जोगाउनु हुन्छ।
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24 यिद त्यो िसपाहीले दगुररे आफ्ना शत्रुलाई आक्रमण गछर्  भने
परमप्रभुले उसको हात समात्नु हुनेछ,
र उसलाई यदु्ध गनर् ुबाट जोगाउनु हुनेछ।

25 म जावन िथएँ तर अब वृद्ध भएको छु,
तर मलेै किहल्य ैपिन परमेश्वरले धािर्मक मािनसहरूलाई त्याग्नु भएको

देखेको छैन।
मलेै किहल्य ैपिन धमीर् मािनसहरूका नानीहरूले खानको लािग भीख

माग्नु परकेो देखेको छैन।
26 धािर्मक मािनसहरूले उदारतापूवर्क अरूलाई िदन्छन्
अिन धािर्मक मािनसहरूका नानीहरू परमप्रभुका आशीवार्द हुन्।

27 यिद ितमीले अधमर्का कामहरू गनर् अस्वीकार गयौर् भने
ितमी सँघ ैबाँच्ने छौ।

28 परमप्रभुले न्याय मन पराउनु हुन्छ,
उहाँले आफ्ना भक्तजनहरूलाई खाली हात छोड्नु हुन्न।
परमप्रभुले आफ्ना भक्तजनहरूलाई सधैँ रक्षा गनर् ुहुन्छ
तर कपटी मािनसहरूलाई नाश गनर् ु हुनेछ।

29 धािर्मक मािनसहरूले परमप्रभुको वचन अनुसारको देश पाउनेछन्।
ितनीहरू त्यहाँ सदा-सवर्दा बस्ने छन्।

30 धमीर् मािनसले उत्तम सल्लाह िंददछ।
उसको िनणर्य प्रत्येक मािनसको िनिम्त िनष्पक्ष हुन्छ।

31 उनले परमप्रभुका उपदेशहरू मनन गरकेो छ।
अिन ठीक प्रकारले बाँच्नबाट ऊ किहल्य ैबिन्चत हँुदनै।

32 तर दषु्ट मािनसहरूले जिहले पिन धमीर् मािनसहरूलाई मानेर्
बाटाहरू खोिजरहेका हुन्छन्।

33 जब असल मािनसहरू दषु्ट मािनसको पासोमा पछर्न्,
परमप्रभुले ितनीहरूलाई किहल्य ैपिन त्याग्नु हुन्न।
जब दषु्ट मािनसहरूले असल मािनसहरूलाई न्यायालयमा लजैान्छन्,
परमप्रभुले ितनीहरूलाई किहल्य ैपिन त्याग्नु हुन्न।

34 परमप्रभुले भन्नु भएको कुराहरू गर र उहाँको सहयोगको िनिम्त
पखर्।
परमप्रभुले ितनीहरूलाई िवजयी बनाउनु हुनेछ, अिन परमेश्वरले िदनु

भएको जग्गा पाउने छौ,
उहाँले दषु्टहरूलाई त्यो जग्गा छोड्न लाउनु हुनेछ।

35 मलेै एक बलवान कपटी मान्छे देखें।
ऊ एकदम ैसप्रेको रूख जस्त ैबिलयो िथयो।

36 तर ऊ िंहडी सकेको िथयो।
मलेै उसलाई खोजें, तर भेट्न सिकनँ।

37 शुद्ध र ईमान्दार बन।
शािन्त िप्रय मािनसहरूले धेर ैसन्तानहरू पाउनेछन्।

38 तर जुन मािनसले आज्ञाहरू मान्दनै त्यो पूणर् रूपले ध्वंश हुनेछन्।
अिन ितनीहरूका भावी सन्तानहरूलाई जग्गा छोडेर जानलाई बाध्य

हुनेछन्।
39 धमीर् मािनसहरूलाई परमप्रभुले बचाउँनु हुन्छ।
जब धमीर् मािनसहरू सङ्कटमा पदर्छन् परमप्रभु ितनीहरूको बल बन्नु

हुनेछ।
40 परमप्रभुले धमीर् मािनसहरूलाई मद्दत गनर् ुहुन्छ र ितनीहरूलाई

बचाउँनु हुन्छ।
धमीर् मािनसहरू परमप्रभुमािथ आिश्रत हुन्छन्,
अिन ितनीहरूलाई उहाँले दषु्ट मािनसहरूबाट बचाउनु हुनेछ।

सम्झनाको िनिम्त दाऊदको भजन।
हे परमप्रभु, तपाईकंो क्रोधमा मलाई िनन्दा नगनर् ु होस्।
तपाईकंो क्रोधमा हँुदा मलाई दण्ड निदनुहोस्।

2 हे परमप्रभु, तपाईलें मलाई आघात गनर् ु भएको छ।
तपाईकंो काँडाहरू गिहिरएर मिभत्र गािडए।

3 तपाईलें मलाई दण्ड िदनुभयो।
अिहले मेरो सम्पूणर् शरीर िशिथल भएको छ।
मलेै पाप गरें र तपाईलें मलाई दण्ड िदनुभयो, यसलेै मेरो सारा

हाडहरू कट्-कट् दःुखीरहे छन्।
4 म अधमर् कामहरूको दोषी छु, अिन त्यो दोषको भारी बोकेको छु।

म टाउको उठाएर िंहड्न पिन लिज्जत छु।
5 मलेै मूखर् कामहरू गरें।
अब मेरो घाउ खिटराहरूले दगुर्न्ध िंददछैन।

6 म कुिप्रएँ र साह्रै ज्यादा झुकेको छु,
म िदनभिर हताश-हताश हुन्छु।

7 मलाई ज्वरो आएको छ,
अिन मेरो सम्पूणर् शरीर कट्-कट् खाइरहेछ।

8 म यित िवघ्न पीिडत छु िक अनुभव गनर् सिक्तनँ।
मेरो दःुखेको मुटुले मलाई रूने बनाएको छ।

9 मेरो स्वामीले, मेरो पीिडत स्वर सुन्नुभयो।
मेरो सुस्केरा तपाईबंाट लुकेको छैन।

10 मेरो मुटु झन्-झन् ढुक्ढुक् गिररहेको छ।
मेरो बल तुिरन्द ैगइरहेको छ, अिन म अन्धो हुन लािगरहेको छु।

11 मेरा िबमारीको कारणले गदार्,
मेरा िमत्रहरू र मेरो िछमेकीहरू हेनर्सम्म आउने छैनन्।
मेरो पिरवार सम्म मेरो निजकै आउँदनैन्।

12 मेरा शत्रुहरूले मेरो िवषयमा अिप्रय कुराहरू भन्छन्।
ितनीहरूले झूटा कुराहरू र व्यथर्को हल्लाहरू िंफजाइरहेका छन्।
सदा ितनीहरू मेरो िवषयमा कुरा गछर्न्।

13 तर म बिहरो मािनस जस्तो छु जसले सुन्न सकै्तनन्।
म त्यो मुख नउघानेर् मािनस जस्तो छु जसले बोल्न सकै्तनन्।

14 म त्यो सुन्न नसक्ने मािनस जस्तो छु जसलाई मािनसहरूले के
भिनरहेछ थाहा हँुदनै।
म मेरा शत्रुहरू गल्ती छन् भनेर कुन ैतकर्  गनर् सिक्तनँ र प्रमािणत पिन

गनर् सिक्तनँ।
15 िकनभने हे परमप्रभु, आफ्नो रक्षाको िनिम्त म तपाईलंाई

पिर्खरहेको छु।
हे परमेश्वर, मेरो स्वामी तपाईलें मलाई जवाफ िदनु हुनेछ।

16 यिद मलेै केही कुरा गरें भने शत्रुहरूले मलाई िखसी गछर्न्।
ितनीहरूले िबमारी अवस्था देख्नेछन् िक म िबमारी छु अिन भन्नेछन्

िक मेरो िबमार मेर ैदषु्टकमर्को सजाय हो।
17 म जान्दछु गल्ती कायर्हरू गरकेोले म दोषी छु।
म मेरो पीडा िबिर्सन सिक्तनँ।

18 हे परमप्रभु, मलेै आफ्ना कुकायर्हरूको िवषयमा तपाईलंाई भने।
म आफ्नो पापहरूको िवषयमा दःुखी छु।

19 मेरा शत्रुहरू िजउँदा र स्वस्थ छन्,
अिन ितनीहरूले धेर-ैधेर ैझूटा कुराहरू भने।

20 मेरा शत्रुहरूले मतफर्  कुकायर्हरू गरे
अिन मलेै ितनीहरूको िनिम्त खाली सुकायर् गरें।
मलेै सुकायर् गनेर् प्रयास मात्र गरें,
तर ितनीहरू मेरो िवरूद्धमा नैं उठे।

21 हे परमप्रभु, मलाई नत्याग्नु होस्।
हे मेरो परमेश्वर, मेरो िहतषैी भएर बस्नुहोस्!

22 चाँडै आउनुहोस् र मलाई सहयोग गनर् ु होस्!
हे मेरो परमेश्वर, मेरो रक्षा गनर् ुहोस्!

प्रमुख सगंीतकार, यदतूूनलाई: दाऊदको भजन।
मलेै भने, “म आफैं ले भनेका कुरामा सतकर्  हुनेछु।
म मेरो िजब्रोलाई पाप गनर् लगाउने छैन।
जब म कपटी मािनसको चारिैतर हुन्छु

म मेरो मुख बन्द राख्ने छु।”
2 यसलेै मलेै केही भिननँ।
मलेै त्यस्तो कुन ैराम्रो कुरा पिन भिननँ।
तर मेरो मनोव्याथा अझ बढ्यो।

3 म एकदम ैिरसाएको िथएँ
अिन म यस िवषयमा घोिरएँ र झन् िरसाह भएँ,
यसलेै मलेै केही भनें।

4 हे परमप्रभु, भन्नुहोस्, मतफर्  अब के घट्ने छ?
भन्नुहोस्, किहलेसम्म म बाँच्ने छु?
मेरो आय ुकित छोटो छ, म जान्न पाऊँ!
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5 परमप्रभु! तपाईलें मलाई छोटो जीवन िदनुभयो।
तपाईकंो तुलनामा मेरो जीवन अत्यन्त ैछोटो छ।
प्रत्येक मािनसको जीवन चाँडै िविलन हँुदछ, मािनस सदा सवर्दा
बाँच्दनै!

6 हाम्रो जीवन ऐनामा भएको एक िबम्ब मात्र हो।
हामी ठेलाठेल गदैर् धन-सम्पित्तहरू बटुल्न खोज्छौं,
तर हामी जान्दनैौं मरपेिछ ती धन-सम्पित्तहरू कसले पाउनेछ।

7 यसकैारण हे स्वामी, मलेै कस्तो आशा राख्नु पनेर्छ?
तपाई ंमात्र मेरो भरोसा हुनुहुन्छ।

8 हे परमप्रभु, मलेै गरकेो नराम्रा कामहरूबाट मलाई जोगाउनु होस्।
मलाई क्रोिधत अिन मूखर् मािनसलाई जस्तो व्यवहार नगनर् ु होस्।

9 म केही पिन भन्ने छैन।म आफ्नो मुख खोल्ने छैन,
म आफ्नो मुख खोल्ने छैन।
परमप्रभु, के गनर् ु पनेर् त्यो तपाईलें न ैगनर् ुहोस्।

10 तर परमेश्वर, मलाई सजाय िदन रोक्नु होस्,
यिद तपाई ंरोिकनु भएन भने मलाई नष्ट पानर् ुहुनेछ!

11 हे परमप्रभु, मलेै गल्ती काम गरकेो कारण दण्ड िदनुभयो,
ितनीहरूले ठीक बाँच्ने तिरका िसकुन्।
जसरी माउकीराले लुगा नष्ट पाछर्  मािनसहरूले मन पराउने थोकहरू

उहाँले नाश पानर् ुहुन्छ।
हो, हाम्रो जीवन चाँडै न ैहराएर जाने बादल जस्तो छ।

12 हे परमप्रभु, मेरा प्राथर्ना सुन्नुहोस्!
मेरा ती िवलापका शब्दहरू सुन्नुहोस्,
मेरा आँसुहरू हेनर् ुहोस्।
तपाईसँंग यस जीवनबाट पार गररे जाने म खाली एक यात्री हँु।
मेरा सब ैिपता-पुखार्हरू जस्ता म यहाँ क्षिणकको िनिम्त मात्र छु।

13 हे परमप्रभु, मलाई एक्लो छोडी िदनुहोस्
अिन मररे जानुअिघ मलाई खशुी हुन िदनुहोस्।

प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
मलेै परमप्रभुलाई बोलाएँ, र उहाँले मलाई उत्तर िदनुभयो।
उहाँले मेरा िवलापहरू सुन्नुभयो।

2 परमप्रभुले मलाई िचहानबाट मािथ उठाउनु भयो।
उहाँले मलाई िहल-ैिहलो भएको ठाउँबाट उठाउनु भयो।
उहाँले मलाई उठाउनु भयो, भूइँमा राख्नु भयो
अिन िचप्लीनदेिख मेरा खटु्टा सम्हाली िदनुभयो।

3 परमप्रभुले मेरो ओठमा नयाँ गीत िदनु भयो, “परमेश्वरको लािग
स्तुित-गान गर।”
धेर ैमािनसहरूले ममािथ के हुन लािगरहेछ भनेर हेनेर्छन्,
अिन ितनीहरूले परमेश्वरको उपासना गनेर्छन्।
ितनीहरूले परमप्रभुमा भरोसा गनेर्छन्।

4 त्यो मािनस जसले परमप्रभुमािथ भरोसा गछर् , साँच्चै धन्य हुनेछ।
यिद कुन ैमािनसले कसलैाई आफ्नो भूलहरू र झूटो देवताहरूतफर्

लाँदनै भने त्यो मािनस साँच्चै न ैधन्य हुनेछ।
5 हे परमप्रभु, हाम्रा परमेश्वर, तपाईलें आश्चयर्जनक कामहरू गनर् ुभएको

छ!
तपाईसँंग हाम्रो लािग अद्भतू प्रकारका योजनाहरू छन्।
कसलेै पिन त्यस्तो सूची बनाउन सकेनन्!
म घिर-घिर ती कुराहरू भन्छु जुन कुराहरू अनगन्ती छन्।

6 परमप्रभु, तपाईलें मेरो िनिम्त कुराहरू बुझाउनु भयोः
तपाई ंप्राणीका बिलहरू र अन्नको अपर्णहरू चाहनु हुन्न।
तपाई ंहोमबिल र पापबिलहरू चाहनु हुन्न।

7 यसलेै मलेै भनें, “म यहाँ छु! म त्यो काम गनर् तयारछु,
जुनकाम मलेै गनर् ु पछर्  भिन यो पुस्तकमा लेिखएको छ।

8 हे मेरो परमेश्वर, तपाई ंजे चाहनु हुन्छ म त्यही अनुरूप गदर्छु।
म तपाईकंो व्यवस्था जान्दछु।

9 मलेै महासभामा मािनसहरूलाई तपाईकंो िवजयको सुसमाचारहरू
बताएँ।
अिन परमप्रभु, तपाई ंजान्नुहुन्छ म ती सुसमाचारहरू भन्नका लािग

किहल्य ैरोिकने छैन!

10 हे परमप्रभु, तपाईलें गनर् ु भएका असल कुराहरू बताएँ,
मलेै ती कुराहरू हृदयमा लुकाई रािखनँ।
परमप्रभु, मलेै मािनसहरूलाई भनें ितनीहरू बाँच्नलाई तपाईमंािथ
आिश्रत हुन सक्छन्।
मलेै तपाईकंो िवश्वस्तता र अनुग्रहलाई सभामा मािनसहरूबाट

लुकाइनँ।
11 यसकैारण, हे परमप्रभु! मदेिख तपाईकंो कृपा नलुकाउनु होस्!
तपाईकंो िवश्वस्तता र कृपादानले मेरो रक्षा गरोस्।”

12 दषु्ट मािनसहरू मेरो चारिैतर थुप्रेका छन्।
ितनीहरू अनगन्ती छन्!
मेरा पापहरूले मलाई पिक्रयो,
अिन म ितनीहरूबाट भाग्न सिक्तन।
ितनीहरू मेरो टाउकोको केशभन्दा पिन धेर ैछन्।
मलेै मेरो आँट हराएको छु।

13 हे परमप्रभु, मितर दगुुररे मलाई बचाउँनु होस्!
हे परमप्रभु, चाँडै आउनुहोस् र मलाई साथ िदनुहोस्!

14 ती दषु्ट मािनसहरूले मलाई मानेर् प्रयास गिररहेछन्।
हे परमप्रभु, ती मािनसहरूलाई लिज्जत
र िनराश बनाई िदनुहोस्।
ितनीहरूले मलाई कष्ट िदन चाहन्छन्,
ितनीहरूलाई लिज्जत बनाएर भगाउनु होस्!

15 ती दषु्ट मािनसहरूले मलाई लिज्जत पाछर्न्।
ितनीहरू बोल्नलाई पिन संकोच होस्!

16 तर ती मािनसहरू ज-जसले तपाईकंो सहायता खोज्दछन्
ितनीहरू आनिन्दत र खशुी होऊन।
तपाईकंो प्रेमलाई प्रेम गनेर्हरूले सधैँ यसो भन्न, “परमप्रभु महान्

हुनुहुन्छ।”
17 हे स्वामी, म दःुखी अिन असहाय मािनस हँु,
मलाई सहायता गनर् ुहोस्।
मलाई रक्षा गनर् ु होस्।
हे मेरो परमेश्वर, िवलम्ब नगनर् ु होस्!

प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
एकजना मािनस जसले गरीब मािनसहरूलाई सफल हुनमा
सघाउँछ,
त्यसलेै धेर ैआशीवार्दहरू पाउनेछ।

जब सकंट आँउछ परमप्रभुले त्यस मािनसलाई बचाउनु हुन्छ।
2 परमप्रभुले त्यस मािनसलाई रक्षा गनर् ुहुनेछ र उसको जीवन बचाउनु

हुनेछ।
त्यो मािनस पृथ्वीमा धन्य हुनेछ।
परमेश्वरले त्यस मािनसका शत्रुहरूद्वारा नष्ट हुन िदनु हुनेछैन।

3 जब त्यो मािनस रोगी हुन्छ र ओछ्यानमा पछर् , परमप्रभुले उसलाई
बल िदनु हुनेछ।
त्यो मािनस िबमार हुन सक्छ, तर परमप्रभुले उसलाई िनको पानर् ु

हुनेछ।
4 मलेै भने, “हे परमप्रभु, मप्रित अनुग्रह गनर् ु होस्।
मलेै तपाईकंो िवरूद्ध पाप गरें, तर मलाई क्षमा िदनुहोस् र िनको पानर् ु

होस्।”
5 मेरा शत्रुहरूले मेरो िवषयमा अिप्रय कुराहरू गर।े
ितनीहरूले भिनरहेका छन्, “ऊ किहले मनेर्छ र िवस्मृत हुनेछ?”

6 मािनसहरू मलाई हेनर् आउँछन्।
तर ितनीहरूले वास्तवमा के सोिचरहेछन् ितनीहरू भन्दनैन्।
ितनीहरू खाली मबाट केही समाचारहरू मात्र िलन आउँछन्,
अिन ितनीहरू जान्छन् र मेरो िवषयमा उडन्ते कुराहरू िंफजाउँछन्।

7 मेरो िवषयमा शत्रुहरूले परस्परमा कानेखसुी गछर्न्।
ितनीहरूले मेरो िवरूद्ध षड्यन्त्रहरू गिररहेछन्।

8 ितनीहरू भन्छन्, “उसले केही भूल काम गयोर्
त्यसलेै गदार् ऊ िबमारी भयो।
हामी आशा गछौर्ं ितनी किहल्यौ िनको हुनेछैनन्।”

9 मेरो िप्रय साथीले मसँग ैखायो, जसलाई म भरोसा गथेर्ं।
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तर अिहले, ऊ मेरो िबरोधी भएकोछ।
10 यसलेै, हे परमप्रभु, दया गररे मप्रित कृपा गनर् ु होस्।
मलाई उठाउनु होस् अिन म ितनीहरूको ऋण चुक्ता गनेर्छु।

11 हे परमप्रभु, शत्रुहरूलाई ममािथ आघात गनर् निदनुहोस्।
तब म जान्ने छु तपाईलें ितनीहरूलाई ममािथ आघात गनर् पठाउनु

भएन।
12 म िनदोर्ष िथएँ र तपाईलें मलाई सघाउनु भयो।
तपाई ंमलाई उठ्न िदनुहोस र सदा तपाईकंो सेवा गनर्पाऊँ।

13 परमप्रभु, इस्राएल का परमेश्वर धन्यको हुनुहुन्छ।
उहाँ सधैँ हुनुहुन्थ्यो, अिन उहाँ सधैँ हुनुहुनेछ।
आमेन, आमेन।

दोस्रोदोस्रो भागभाग

(भजनसगं्रह 42-72)

प्रमुख सगंीतकारलाई: कोरह पिरवारबाट मिस्कल नाउँको भजन।
हे परमप्रभु, जसिर एउटा हिरण खोलाको पानी िपउन
ितखार्एको हुन्छ।
त्यसरी न ैमेरो आत्मा तपाईकंो लािग ितखार्एको हुन्छ,

परमप्रभु।
2 मेरो प्राण जीिवत परमेश्वरको लािग ितखार्उँछ।
म उहाँलाई भेट्न किहले जान सक्छु?

3 मेरो शत्रुले िनरन्तर मलाई ठट्यौली बनाएको छ।
ऊ भन्छ, “तेरो परमेश्वर कहाँ छ? ऊ ितमीलाई बचाउन आउँछ?” म,
उदास र दःुखी भएँ।
आँसु मेरो रात िदनको खाद्य बिनएको छ जो मेरो आँखाबाट झछर् ।

4 जब म मिन्दरमा िबताएका सुन्दर क्षणहरू सम्झने गछुर्
मेरो हृदय चिर्कएर आउँछ।
ितनीहरू सबलैाई भीड-भाडबाट िछराउँद ैपरमेश्वरको मिन्दरितर लगेको
सम्झन्छु।
ती घुइँचोहरूमा मनाइरहेका उत्सवहरूमा स्तुित-गान खशुीसँग गाएको

सम्झन्छु।
5 म यित उदास िकन हुनु पनेर्?
म िकन यित साह्रो िवचिलत हुने!
म परमप्रभुको सहयोगको िनिम्त पखर्न्छु।
फेिर मलेै उहाँको प्रशसंा गनेर् मौका पाउनेछु।
उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ!
िकनभने मलेै यस ठाउँबाट तपाईलंाई सम्झना गनर् ुपछर् ,
यस सानो पहाड जहाँ हेमोर्न पवर्त र यदर्न नदीको िमलन हँुदछ।

7 पृथ्वीको मुहानबाट िनस्केर छङ्ग-छङ्ग गदैर्
खोला बगेको आवाज म सुन्छु।
हे परमप्रभु, तपाईकंा छालहरूले,
मेरो विरपिर छङ्ग-छङ्ग गदैर् मलाई धोइरहेका छन्।

8 प्रत्येक िदन परमप्रभुले आफ्नो स्नेहपूणर् करूणा देखाउनु हुन्छ
अिन प्रत्येक रात म प्रशसंा मेरो जीिवत परमेश्वरका लािग प्राथर्ना गनेर्

िथएँ।
9 म परमेश्वर, मेरो चट्टानसँग कुरा गछुर्  म भन्छु,
“हे परमप्रभु, िकन तपाईलें मलाई िबसर्नु भयो?
शत्रुको कू्ररताको कारणले गदार्?
त्यस्तो उदासीनता मलेै िकन खप्नु?”

10 मेरा शत्रुले लगातार मेरो अपमान गदर्छ र मानेर् तिरकाले प्रहार
गदर्छन्,
अिन मलाई सोध्दछन्, “तेरो परमेश्वर कहाँ छन्?
के तँलाई बचाउन अिहलेसम्म आएको छैन?”

11 मलेै यित उदास िकन हुन पछर्?
िकन मलेै यित िवरिक्तनु पछर्?
मलेै परमेश्वरको सहायताको िनिम्त अपेक्षा गनर् ु पछर् ।

म फेिर उहाँको प्रशसंा गनेर् मौका अझ ैपाउनेछु।
उहाँले मेरो रक्षा गनर् ु हुनेछ!

हे परमेश्वर, एकजना मािनस छ, जो तपाईकंा भक्तजन मध्ये
एकजना होइन।
त्यो मािनस दषु्ट छ र झूटो बोल्दछ।

हे परमेश्वर, मेरो रक्षा गनर् ुहोस्, अिन प्रमाण िदनु होस् िक म सही छु।
मलाई त्यो मािनसबाट बचाउनु होस्।

2 हे परमेश्वर, तपाई ंमेरो सुरक्षा-स्थल हुनुहुन्छ,
िकन तपाईलें मलाई त्यग्नु भयो?
िकन तपाईलें मलाई देखाउनु भएन
िक कसरी म मेरो शत्रुदेिख भाग्नु।

3 हे परमेश्वर, तपाईकंो ज्योित र सत्यता ममािथ चम्कोस, तपाईकंो
ज्योित अिन सत्यताले मलाई बाटो देखाओस्।
ितनीहरूले मलाई तपाईकंो पिवत्र पवर्त अिन तपाई ंबस्ने मिन्दरमा

डोयार्उनेछन्।
4 म परमेश्वरको वेदीमा जानेछु।
हे परमेश्वर, म परमेश्वरकहाँ आउनेछु जसले मलाई अत्यन्त ैखशुी

बनाउँनु हुन्छ।
हे परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर,
म वीणा बजाएर परमेश्वरको प्रशसंा गछुर् ।

5 िकन म यित साह्रो तल झरें?
िकन म यित्त साह्रो िवचिलत छु?
मलेै परमेश्वरको सहायताको िनिम्त पखर्नु पनेर्छ,
म फेिर अझ ैपिन उहाँको प्रशसंा गनर् मौका पाउँछु,
उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ।
प्रमुख सगंीतकारलाई: कोरह पिरवारको मिस्कल भन्ने भजन।

हे परमेश्वर, हामीले तपाईकंो िवषयमा सुनेका छौं।
हाम्रा िपता-पुखार्हरूको जीवनकालमा तपाईलें के-के

गनर् ुभयो उहाँहरूले बताउनु भयो।
तपाईलें धेर ैबषर् अिघ गरकेा कायर्हरू, ितनीहरूले हामीहरूलाई

बताए।
2 परमेश्वर, तपाईलें आफ्नो महान् शिक्त सिहत
अरूका जग्गाहरू िलनुभयो अिन हामीलाई िदनु भयो।
तपाईलें ती िवदेशी मािनसहरूलाई टुहुरो पानर् ु भयो।
तपाईलें ितनीहरूलाई यो ठाउँ छोड्न वाध्य गनर् ुभयो।

3 हाम्रा िपताहरूका तरवारहरू िथएनन् जसले जमीन खोस्यो।
उनीहरूका पाखरुाहरू बिलया िथएनन्, जसले ितनीहरूलाई िवजयी

गराए।
यो हाम्रो िपता-पुखार्हरूसँग तपाई ंभएको कारणले गदार् भएको हो।
परमेश्वर, तपाईकंो महान् शिक्तले हाम्रा िपता-पुखार्हरूलाई बचाउनु

भयो।
िकनभने तपाईलें उहाँहरूलाई प्रेम गनर् ुभयो!

4 हे मेरो परमेश्वर, तपाई ंमेरो राजा हुनुहुन्छ।
आदेश िदनुहोस् अिन याकूबका मािनसहरूलाई िवजयतफर्  अगुवाइ

गनर् ुहोस्।
5 मेरो परमेश्वर, तपाईकंो सहायताले गदार् हामी आफ्ना शत्रुहरूलाई

पिछ धकेल्ने छौं।
तपाईकंो नाउँमा हामी ितनीहरूलाई कुल्चद ैिंहड्ने छौं।

6 म मेरो धनु र तरवारमािथ भरोसा रािख्दनँ।
मेरो तरवारले मलाई बचाउन सक्दनै।

7 हे परमेश्वर, तपाईलें हामीलाई िमश्रबाट बचाउनु भयो।
तपाईलें हाम्रा शत्रुहरूलाई लिज्जत बनाएर राख्नु भयो।

8 हामीले िदनभिर न ैपरमेश्वरको स्तुित-गान गाएका छौं।
अिन तपाईकंो नाउँको प्रशसंा सदा-सवर्दा गनेर्छौं!

9 तर, हे परमेश्वर, तपाईलें हामीलाई छोड्नु भयो, तपाईलें हामीलाई
लिज्जत पानर् ु भयो।
तपाई ंयदु्धभूिममा हामीसँग आउनु भएन।

10 तपाईलें हाम्रा शत्रुहरूलाई पिछ धकेल्न लगाउनु भयो।
हाम्रा शत्रुहरूले हाम्रो सम्पित्त लगेर गए।
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11 तपाईलें हामीलाई खाद्य रूपमा खाओस् भनेर भेंडा जस्तो टाढा
अलग्ग रािख िदनु भयो।
तपाईलें िवदेशीहरूका माझ हामीलाई छरपस्ट पाररे छाडी िदनुभयो।

12 हे परमेश्वर, तपाईलें आफ्ना मािनसहरू िसत्तैमा बेिचिदनु भयो,
तपाईलें ितनीहरूको दर दाम पिन गनर् ु भएन।

13 तपाईलें िछमेकीहरू समक्ष हामीलाई हाँसोको पात्र बनाउनु भयो।
ितनीहरूले हामीमािथ हाँसे र िखल्ली उडाए।

14 हामी हँसाउने कथाहरू मध्ये एक हौं जो मािनसहरू भन्छन्।
आफ्नो देश नभएका मािनसहरू सम्म हामीमािथ हाँस्छन् र आफ्ना

टाउकाहरू हल्लाउँछन्।
15 म लाजले छोिपएको छु।
सारा िदन आफ्नो लिज्जत रूप हेछुर् ।

16 मेरा शत्रुहरू जसले मिसत साटो फेनर् चाहन्थे,
ितनीहरूको िखसी र अपमानबाट उप्जेको लाजले गदार् म आफैं

लुक्छु।
17 परमेश्वर, तपाईलंाई हामीले िबसेर्का छैनौं।
अझ ैयी सब ैकुराहरू तपाईलें हाम्रा लािग गनर् ु हुन्छ।
हामीले तपाईकंो करार पत्रमा हस्ताक्षर गदार् छल-कपट गरकेा छैनौ!

18 परमेश्वर, हामी तपाईबंाट टािढएका छैनौं।
हामी तपाईलंाई पछ्याउनका लािग रोिकएका छैनौं।

19 तर, परमेश्वर, तपाईलें हामीलाई यस ठाउँमा िमच्नु भयो जहाँ
स्यालहरू बस्दछन्।
तपाईलें हामीलाई त्यस ठाउँमा छािडिदनु भयो जुन मृत्य ुभन्दा पिन

भयानक अधं्यारो छ।
20 के हामीले हाम्रो परमेश्वरको नाउँ िबिर्सयौं?
के हामीले िवदेशी देवताहरूलाई प्राथर्ना गयौर्? होइन!

21 िनश्चय न ैपरमेश्वर यी सब ैकुराहरू जान्नुहुन्छ।
उहाँले हाम्रो गहन गुप्त कुराहरू पिन जान्नुहुन्छ।

22 हे परमेश्वर, िदनभिर हामी तपाईकंा लािग मिरमेट्यौं!
हामी मानर् लिगएका भेंडा़ जस्त ैछौं।

23 उठ्नु होस्, मेरो स्वामी!
िकन तपाई ंसुितरहनु भएको छ?
उठ्नु होस्! हामीलाई सदाको िनिम्त नछोडनु होस्!

24 परमेश्वर, तपाई ंिकन हामीदेिख लुिकरहनु हुन्छ?
तपाईलें हाम्रो पीर र सङ्कटहरूलाई िबिर्सनु भयो?

25 हामीलाई फोहोर िभत्र हुत्याइएको छ।
हाम्रो शिरर धूलोमा पिल्टरहेको छ।

26 हे परमेश्वर, उठ्नु होस् र हामीलाई सहयोग गनर् ुहोस्।
तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणाले हामीलाई बचाउनुहोस्।
प्रमुख सगंीतकारलाई: “शोशिन्नम” रागमा, कोरह पिरवारको मिस्कल

भन्ने भजन। प्रेमको भजन।
जब म यी कुराहरू राजाको िनिम्त लेख्छु,
सुन्दर शब्दहरूले मेरो मिस्तष्कमा भिरन्छन्।
शब्दहरू मेरो िजब्रोबाट आउँछन्,

मानौ ती शब्दहरू िसपालु लेखकका कलमबाट आइरहेकाछन्।
2 तपाई ंसब ैभन्दा असल हुनुहुन्छ।
तपाई ंएकदम योग्य वक्ता हुनुहुन्छ।
यसकारण परमेश्वरले सदा-सवर्दा तपाईलंाई आिशष िदऊन्!

3 ितम्रो पटुकामा तरवार िभर।
ितम्रो मिहमापूणर् जगंी पोशाक लगाऊ।

4 ितमी अचम्मको देिखन्छौ।
धािर्मकता, सत्यता र न्यायको िनिम्त जाऊ अिन लडाइँ िजत,
ितम्रो शिक्तशाली दािहने पाखरुा अद्भतू कायर्हरू गनर्लाई दक्ष िथयो।

5 ितम्रा काँडहरू तीखा छन्, ितम्रा शत्रुहरूका मुटुिभत्रसम्म गािडने
छन्,
जसले गदार् मािनसहरू ितम्रै सम्मुख भूइँमा लड्ने छन्।

6 हे परमेश्वर, तपाईकंो िंसहासन सदा-सवर्दाको लािग रहनेछ।
धािर्मकता न ैतपाईकंो शाही राजदण्ड हो।

7 तपाईलें धािर्मकतालाई प्रेम गनर् ुहुन्छ

र दषु्टतालाई घृणा गनर् ुहुन्छ।
यसकारण परमेश्वर तपाईकंा परमेश्वरले आफ्ना साथीहरू मािथ राज

गनर् चुन्नुभएको छ।
8 तपाईकंो पोशाक सुगिन्धत द्रव्य; मूरर्, िघउकुमारी र तेजपातले यकु्त

छ।
यहाँ देिख महल हिस्तहाडले सिजएको छ, जहाँबाट तपाईलंाई खशुी

पानर् संगीत आउँछ।
9 लोकन्तीहरू राजाहरूकै छोरीहरू हुन्।
तपाईकंो दलुही तपाईकंो दािहनेपिट्ट, िनख्खरु सुनको मुकुट लगाएर

उिभरहेकी िछन्।
10 हे मेरी स्त्री, मेरा कुरा सुन।
ध्यानिदएर सुन अिन ितमीले बुझ्ने छौ।
आफ्ना मािनसहरू र आफ्ना िपताका पिरवारलाई िबसर्।

11 यसकारण राजा ितम्रो सुन्दरतादेिख मक्ख पनेर्छन्।
ऊ ितम्रो नयाँ लोग्ने हुनेछ।
यसलेै ितमीले उनको सम्मान गर।

12 टायर शहरबाट आएका सम्पन्न मािनसहरूले ितम्रो िनिम्त
उपहारहरू ल्याउनेछन्
यसकारण ितमीसँग ितनीहरू भेट गनर् सक्छन्।

13 राजकुमारी सुनको धागोले बुनेको पोशाकमा
सिजएकी िछन्।

14 राजाकहाँ पुयार्उनलाई, बेहुली आफ्ना सुन्दर पोशाकमा िछन्,
उनका लोकन्तीहरू पिछ-पिछ छन्।

15 ितनीहरू आनन्दको साथ आउँछन्।
आनन्दले न ैभिरएर ितनीहरू राजाको महलमा प्रवेश गछर्न्।

16 राजा, तपाईकंा पुत्रहरूले तपाईपंिछ राज गनेर्छन्।
तपाईलें ितनीहरूलाई पृथ्वीभिर शासकहरू बनाउनु हुनेछ।

17 तपाईकंो नाउँ सदाका लािग प्रिसद्ध बनाउनेछु।
मािनसहरूले तपाईकंो सदा-सवर्दा प्रशसंा गनेर्छन्!
प्रमुख सगंीतकारलाई: “अलामोत” द्वारा गाउने कोरह पिरवारहरूको

एउटा भजन।
परमेश्वर हाम्रो बलको भण्डार हुनुहुन्छ।
सङ्कटको बेला उहाँबाट हामी सधैँ सहयोग पाउन सक्छौं।

2 यसकैारण भुइँचालो आए ता पिन
पवर्तहरू समुद्रको गभर्मा झर ेतापिन हामी डराउँदनैौ।

3 हामी भयग्रस्त छैनौं जब समुद्र आँधीले अन्धकार हँुन्छ
र पवर्तहरू थिर्कन्छन्।

4 त्यहाँ एउटा नदी छ जसको धाराले
सवोर्च्च परमेश्वरको पिवत्र शहरमा आनन्द ल्याउँछ।

5 परमेश्वर त्यस शहरमा हुनुहुन्छ यसलेै यो किहल्य ैनाश हुने छैन।
घाम उदाउनु अिघन ैपरमेश्वर साथ िदन त्यहाँ हुनुहुन्छ।

6 जब परमप्रभु कराउनु हुनेछ अिन पृथ्वी टुिक्रने छ।
प्रत्येक जाित डरले काम्ने छन् अिन ती साम्राज्यहरू धराशायी

हुनेछन्।
7 सवर्शिक्तमान् परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ।
याकूबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ।

8 परमप्रभुले गनर् ुभएको ती शिक्तशाली कामहरूलाई हेर।
उहाँले पृथ्वीमा गनर् ु भएको डरलाग्दा कायर्हरू हेर।

9 परमप्रभुले पृथ्वीमा कतपैिन यदु्धहरू रोक्न सक्नु हुन्छ।
उहाँले िसपाहीहरूका धनु भाँच्न सक्नु हुन्छ,
ितनीहरूका भालाहरू छरपस्ट पाररे ितनीहरूका ढालहरू जलाई

िदनुहुन्छ।
10 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “लडाइँ रोक, म न ैपरमेश्वर हँु भनेर जान!
म जाित-जाितलाई परास्त गनर् ु सक्छु,
म संसारलाई अधीनमा राख्न सक्छु!”

11 सवर्शिक्तमान् परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ।
याकूबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: कोरह पिरवारहरूको भजन।
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हे सारा मािनसहरू हो ताली बजाऊ।
परमेश्वर ितर आनन्दमय भएर िचच्याऊ!

2 सवर्शिक्तमान् परमप्रभु भय योग्य हुनुहुन्छ।
सारा पृथ्वीभिर न ैउहाँ महान् राजा हुनुहुन्छ।

3 अन्य मािनसहरूलाई परािजत गनर् हामीलाई साथ िदनुभयो,
उहाँले ती जाितहरूलाई हाम्रो अधीनमा राख्नु भयो।

4 परमेश्वरले हाम्रो िनिम्त जग्गा रोजी िदनु भयो।
उहाँले त्यो अचम्मको जग्गा याकूबको िनिम्त रोज्नु भयो जसलाई

उहाँले मन पराउनु भएको िथयो।
5 नरिंसह र तुरहीको आवाजमा,
जयजयकार साथ उहाँ आफ्नो िंसहासनतफर्  जानुहुन्छ।

6 परमेश्वरको स्तुित-गान गर।
स्तुितहरू गाऊ, हाम्रा राजाको िनिम्त स्तुित-गाऊ।

7 परमेश्वर सारा पृथ्वीको राजा हुनुहुन्छ।
प्रशसंाको गीतहरू गाऊ।

8 परमेश्वर आफ्नो पिवत्र िंसहासनमा बस्नुहुन्छ
र सब ैजाित-जाितहरूमािथ राज गनर् ुहुन्छ।

9 सब ैजाित-जाितका शासकहरू एकाकार्िसत भेट गदर्छन्।
अब्राहामका परमेश्वरको मािनसहरूसँग भेट गछर्न।
सब ैजाितका सब ैशासकहरू परमेश्वरकै हुन।
परमेश्वर ती सबकैा सवोर्च्च अिधकारी हुनुहुन्छ।

कोरह पिरवारहरूको उपासनाको भजन।
परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ।
उहाँको पिवत्र पवर्तमा, मािनसहरूले हाम्रो परमेश्वरको

शहरमा अिधक प्रशसंा गदर्छन्।
2 परमेश्वरको पिवत्र शहर यस्तो आनन्दमय उचाइमा छ!
यसले पृथ्वीभिरका मािनसहरूलाई आनन्द िदन्छ!
िसयोन पवर्त परमेश्वरको साँच्चो पवर्त हो,
यो महान् राजाको शहर हो।

3 त्यस शहरको राजमहलमा,
परमेश्वरलाई िकल्ला भिनन्छ।

4 एक समय, केही राजाहरू आपस्तमा भेट गर।े
ितनीहरूले यस शहरमािथ आक्रमण गनेर् योजना गर।े
ितनीहरू सबलेै यस शहरतफर्  कदम बढाए।
5 तर त्यसपिछ ती राजाहरू यो शहर देखेर छक्क पर।े
ितनीहरू सब ैभयग्रस्त भए अिन लम्पट पर!े

6 डरले ती राजाहरूलाई कस्सेर समात्यो।
ती राजाहरू डरले कामे।

7 हे परमेश्वर तपाईलें शिक्तशाली पूवेर्ली बतास चलाउनु भयो
अिन ितनीहरूका ठूल-ठूला जहाजहरू सब ैभताभुङ्ग पािरिदनु भयो।

8 हो, हामीले तपाईकंो महान् शिक्तका कथाहरू सुनेका छौं।
तर यसलाई हामीले हाम्रो परमेश्वरको शहरमा पिन देख्यौं,
सवर्शिक्तमान् परमेश्वरको शहरलाई उहाँले अनन्त सम्मको लािग बिलयो
बनाउनु भयो!

9 हे परमेश्वर, तपाईकंो मिन्दरमा तपाईकंो प्रेमपूणर् अनुग्रहलाई हामी
सतकर्  भएर सोच्दछौं।

10 हे परमेश्वर, तपाई ंप्रख्यात हुनुहुन्छ,
मािनसहरूले तपाईलंाई पृथ्वीभिर प्रशसंा गदर्छन्।
तपाई ंकित धािर्मक हुनुहुन्छ भनेर सबलैाई थाहा छ।

11 हे परमेश्वर! िसयोन पवर्त खशुी हुन्छ।
यहूदाका शहरहरू तपाईकंो सही िनणर्यले गदार् रमाउँदछन्।

12 िसयोनको चारतैफर्  िंहड्।
शहरमा हेर। त्यहाँका अग्ला महलहरू गन।

13 अग्ला पखार्लहरू हेर,
िसयोनका राजमलहरूको प्रशसंा गर।
तब ितमीले आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई यसको िवषयमा भन्न

सक्नेछौ।
14 यी परमेश्वर सदा-सवर्दाका लािग हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँले हामीलाई सघैं पथ-प्रदर्शन गनर् ु हुनेछ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: कोरह पिरवारहरूको भजन।
ितमीहरू सब ैजाित-जाितहरू यसलाई ध्यान िदएर सुन।
पृथ्वीमा भएका सब ैमािनसहरू यसलाई ध्यान िदएर सुन।
2 प्रत्येक मािनस, धनी-गरीब सबलेै बराबर ध्यान िदएर

सुन्नु न ैपछर् ।
3 म ितमीहरूलाई ज्ञान र बुिद्धका कुराहरू भन्ने छु।
मेरो िवचारले ितमीहरूलाई बुझ्न सहायता गनेर्छ।

4 मलेै स्वयलें ती कथाहरू सुनें
अिन अब मेरो वीणासँग गाउने छु अिन त्यो संदेश तपाईलंाई प्रकट

गनेर् छु।
5 कष्ट आउँछ भनेर म िकन डराउनु?
यिद दषु्ट-मािनसहरूले विरपिर घेररे मलाई पासोमा पानेर् कोिशश गछर्न्

भने पिन म डराउने आवश्यकता छैन।
6 कितपय मािनसहरू सोच्छन् िक ितनीहरूको बल र धनले

ितनीहरूलाई रक्षा गनेर्छ।
तर ती मािनसहरू मूखर्हरू हुन्।

7 कुन ैितम्रो मानव िमत्रले ितमीलाई बचाउन सकै्तन,
अिन ितमीले परमेश्वरलाई घूस िदन सकै्तनौ।

8 कुन ैमािनससँग त्यस्तो प्रशस्त धन हुनेछैन
जसद्वारा उसले आफ्नो जीवन िकन्न सकोस्।

9 कुन ैमािनसँग त्यस्तो प्रशस्त धन हुनेछैन
जसद्वारा उसले अनन्त बाँच्ने अिधकार िकन्न सकोस्,
अिन आफ्नो जीवन िचहानमा सड्न देिख बचाउन सकोस्।

10 हेर, ज्ञानी पुरूषहरू पिन त्यसरी न ैमछर्न् जसरी मूखर्हरू र अट्टेरी
मछर्न्।
ितनीहरू मछर्न् र आफ्ना धन-सम्पित्तहरू अरूहरूलाई छोडेर

जान्छन्।
11 िचहानन ैितनीहरूको िनिम्त सदा-सवर्दा आफ्नो घर हुनेछ।
ितनीहरू जित्तन ैजग्गा-जमीनका मािलक हुन् त्यसले कुन ैफरक

पदैर्न!
12 मािनसहरू सम्पन्न हुन सक्लान, तर ितनीहरू यहाँ सधैँका लािग

बाँच्न सकै्तनन्।
ितनीहरू पशुहरू जस्त ैमररे जानेछन्।

13 ती मूखर्हरूसँग त्यही घटना हुनेछ
जो आफ्ना सम्पित्तसँग खशुी हुन्छन्।

14 ती मािनसहरू खाली भेंडा जस्त ैहुन्।
िचहान न ैितनीहरूको खोर हो।
मृत्य ुितनीहरूको गोठाला हुनेछन।
त्यस पश्चात् त्यो िबहान धािर्मक मािनसहरू न ैिवजेता हुनेछन्।
जित बेला ती धमीर् मािनसहरूका शिररहरूत िवस्तार ैिचहानमा

सड्दछ ितनीहरू आफ्ना सुन्दर-सुन्दर घरहरूदेिख टाढा हुन्छन।
15 तर परमेश्वरले मूल्य ितनर् ु हुनेछ अिन मेरो जीवन बचाउनु हुनेछ,
उहाँले मलाई पातालको शिक्तबाट बचाउनु हुनेछ जब उहाँले मलाई

आफूिसत ैलजैानु हुने छ!
16 ितनीहरू धनी छन् भनेर मािनसहरूिसत नडराऊ।
ितनीहरूका सुन्दर घरहरू छन् भनी नडराऊ।

17 ती मािनसहरू मररे गएपिछ आफूसँग केही पिन लाँदनैन्।
ितनीहरूले ती कुन ैपिन सुन्दर चीजहरू लगेर जाने होइनन्।

18 एकजना धनी मािनसले आफ्नो जीवनमा कित राम्रो काम गरें भनेर
आफूलाई न ैबधाइ िदन सक्छ।
अिन हो, अरू मािनसहरूले पिन उसले राम्रो काम गयोर् भनेर उसको

प्रशसंा गनर् सक्छन्।
19 तर उसको मरणको समय आउनेछ अिन आफ्नो िपता-

पुखार्हरूकहाँ जान्छ,
अिन उसले किहल्य ैपिन िदनको उज्यालो देख्ने छैन।

20 मािनसहरू सम्पन्न हुन सक्लान अिन अझ ैबुझ्दनैन्
ितनीहरू पशुहरू जस्त ैमनेर् छन्।

आसापको भजन।
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परमप्रभु, देवताहरूका पिन परमेश्वर बोल्नु भयो।
सूयोर्दयदेिख र सूयर्स्तसम्म उहाँले सबलैाई पृथ्वीमा

बोलाउनु भयो।
2 िसयोनबाट चिम्करहने परमेश्वर परम सुन्दर हुनुहुन्छ।
3 हाम्रो परमेश्वर आउनु हँुदछै अिन उहाँ चुपचाप बस्नु हुने छैन।
उहाँको अिघ आगो बल्छ अिन उहाँको विरपिर ठूलो आँधी छ।

4 जब हाम्रो परमेश्वरले मािनसहरूको न्याय गनर् ु हुन्छ उहाँले पृथ्वी
र आकाशलाई साक्षीको रूपमा बोलाउनु हुनेछ।

5 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “मेरा िशष्यहरू मेरो विरपिर भेला हुन आऊ,
मेरा भक्तजनहरू र हामी एकाअकार्िसत सम्झौता गरौं।”

6 परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ
र आकाशले उहाँको धािर्मकता प्रकट गनेर्छ।

7 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “हे मेरो भक्तजनहरू, ध्यान िदएर मेरो कुरा सुन!
इस्राएल का मािनसहरू हो, म ितमीहरूलाई ितमीहरूकै िवरूद्धमा

साक्षी प्रकट गनेर् छु
म परमेश्वर हँु, ितमीहरूकै परमेश्वर।

8 मलेै ितमीहरूले चढाएका बिलहरूका िवषय मलेै गुनासो गिररहेको
छैन।
ितमी इस्राएल का मािनसहरूले सधैँ न ैहोमबिलहरू चढायौं।
प्रत्येक िदन ती बिलहरू मलाई चढायौं।

9 म ितम्रो घरबाट साँढेहरू िलने छैन
म ितमीहरूको गोठहरूबाट बाख्राहरू िलने छैन।

10 मलाई ती पशुहरूको आवश्यकता छैन।
मसँग पिहल्यबैाट जङं्गलमा पशुहरू छन्।
हजारौं पवर्तहरूमा त्यस्ता पशुहरू मेरो आफ्न ैछन्।

11 उच्च पवर्तहरूमा भएका सब ैचरा-चुरूङ्गीहरू म जान्दछु।
प्रत्येक जल-प्राणी र जित पहाडहरूमा छन् ती सब ैमेर ैहुन्।
12 म भोको छैन तर यिद म भोको हँुदो हँु ता पिन म ितमीहरूलाई

खाना माग्ने छैन।
पिहल्यबैाटै यो संसार र यसका प्रत्येक चीजहरू मेरो आफ्न ैहुन्।

13 म साँढेहरूको मासु र बाख्राहरूका दधू खान्नँ।”
14 यसलेै अरूहरूसँग बाँडचँुड गर ेपिछको धन्यवादको अपर्णहरू

िलएर मिसत हुनलाई आऊ।
ितमीहरूले उच्चतम् परमेश्वरलाई वचनहरू िदएका छौ, यसलेै ती

वचनहरू पूरा गर।
15 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूलाई दःुख परकेो बेला मलाई पुकार म

सहयोग गनेर्छु।
अिन त्यसपिछ ितमीहरूले मलाई सम्मान गनर् सक्छौ।”

16 परमेश्वरले दषु्ट मािनसहरूलाई भन्नुहुन्छ,
“ितमीहरूले मेरो िनयमहरूको बारमेा कुरा गछौर्।
ितमीहरूले मेरो करारको बारमेा कुरा गयौर्।

17 यसकारण यसलाई िकन उपेक्षा गछौर् जब िक म ितमीहरूलाई
सुधानर् खोज्छु?
िकन मलेै भनेका कुराहरू अस्वीकार गदर्छौ?

18 ितमीहरूले चोरलाई भेट्छौ र त्यो िसत िमल्न दौडन्छौ।
ितमीहरू व्यिभचारीहरूसँग सुत्छौ।

19 ितमीहरूले अनुिचत र झूटो कुराहरू गछौर्।
20 ितमीहरूले लगातार आफ्ना दाज्यू भाइहरूको िवषयमा आलोचना

गछौर्,
अिन दोष लगाईरहेका छौ।

21 यद्यिप ितमीहरूले त्यस्ता अनुिचत कुराहरू गर ेपिन म चुपचाप
बसें,
यसलेै ितमीहरूले सोच्यौ िक म पिन ितमीहरू जस्त ैहँु।
हेर! धेर ैबेर म चुपचाप बस्ने छैन!
म स्पष्ट गनर् चाहन्छु र ितमीहरूकै सम्मुखमा दोष लाउनेछु।

22 ितमीहरूले परमेश्वरलाई भुलेर गयौ,
यो मलेै ितमीहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पानर् ु भन्दा अिघ न ैबुझ्ने चेष्टा गर।
यिद त्यस्तो भयो भने,
कसलेै पिन ितमीहरूलाई बचाउँन सक्ने छैन।

23 यिद कसलेै धन्यवाद अपर्ण िदन्छ भने, उसले मलाई श्रद्धा
देखाउँछ,
तर त्यो जसले सही जीवन िवताउन चाहन्छ म उसलाई मेरो मुिक्तको

शिक्त देखाउने छु।”
प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको एउटा भजन। बतशेबासँग दाऊदले पाप
गरपेिछ जब अगमवक्ता नातान ितनीकहाँ आएपिछ दाऊदले यो भजन

लेखेका हुन्।
हे परमेश्वर, मतफर्  कृपालु हुनुहोस्,
िकनभने तपाईकंो दयालु कृपा-दृिष्टले,
तपाईकंो महान् अनुग्रहले

मेरा सारा पापहरू मेटाई िदनुहोस्।
2 परमेश्वर मेरो दोष धोएर मेटाई िदनुहोस्।
मेरा पापहरू धोइ-पखाली िदनुहोस्, मलाई फेिर एकपल्ट शुद्ध

पािरिदनुहोस्।
3 म जान्दछु मलेै पाप गरें।
म सधैँ ती पापहरू देख्दछु।

4 हे परमेश्वर, जुन तपाईलें गल्ती भन्नुभयो मलेै त्यही कुरा गरें।
परमेश्वर, तपाईकंो िवरूद्धमा मात्र मलेै पाप गरें
म ती गल्तीहरू स्वीकार गदर्छु,
तािक मािनसहरूले जानुन म गलत छु, र तपाई ंसाँच्चो हुनुहुन्छ।
तपाईकंो िनणर्यहरू िनष्कपट छन्।

5 पापमा न ैमेरी आमाले मलाई गभर्धारण गिरन्
अिन म पापमा न ैजन्मेको िथएँ।

6 हे परमेश्वर, तपाईलें मलाई साँच्चो रूपमा िवश्वासी भएको देख्न चाहनु
हुन्छ,
यसलेै साँचो ज्ञान मेरो अन्तस्करणमा हाली िदनुहोस्।

7 िविधपूवर्क िहसप झारले मस्काएर मलाई शुद्ध पानर् ुहोस्।
जबसम्म म िहऊँ जस्तो सेतो हुन्न तबसम्म मलाई धोइ पखाल्नुहोस्।

8 मलाई खशुी पानर् ुहोस्।
बताउनुहोस् फेिर खशुी कसरी हुनु।
तपाईलें धूलो-िपठो पानर् ु भएको हड्डीहरू फेिर आनन्दले नाचोस्।

9 मेरो पापहरू तपाई ंनहेनर् ु होस्!
ती सब ैमेटी िदनुहोस्!

10 हे परमेश्वर, शुद्ध हृदय मिभत्र सृजना गिरिदनु होस्!
मेरो आत्मा फेिर एकपल्ट बिलयो पारी िदनुहोस्।

11 मलाई नठेल्नु होस्।
अिन मदेिख तपाईकंो पिवत्र आत्मा टाढा नलजैानु होस्!

12 तपाईकंो सहयोगले मलाई खशुी पादर्छ।
मलाई फेिर एकपल्ट त्यो आनन्द िदनुहोस्।
मेरो आत्मा बिलयो पारी िदनुहोस् र तपाईकंो आज्ञा पालन गनर् तयार

होस्।
13 म पापीहरूलाई तपाईकंो चाहना अनुसार कसरी बाँच्नु भनेर

िसकाउने छु
अिन ितनीहरू फकेर् र तपाई ंकहाँ आउने छन्।

14 हे परमेश्वर, मृत्य ुदण्ड देिख मलाई बचाउँनु होस्।
तपाईकंो धािर्मकताको िवषयमा,
मलाई गीत गाउन िदनुहोस्।

15 हे मेरो स्वामी, म मेरो मुख खोल्नेछु र तपाईकंो प्रशसंा-गीत गाउने
छु!

16 तपाई ंवास्तवमा बिलहरू चाहनु हुन्न्,
यसकारण मलेै िकन बिलहरू चढाउनु।

17 जुन बिल परमेश्वरले चाहनु हुन्छ त्यो िवनम्र आत्मा हो।
हे परमेश्वर, जो-जो िवनम्र अिन समिर्पत हृदय िलएर आउँदछन्, तपाई ं

उनीहरू देिख मुख फकार्उनु हुन्न!
18 हे परमेश्वर, िसयोन प्रित कल्याणकारी बन्नु होस्।
यरूशलेमको पखार्लहरू पुनःिर्नमार्ण गनर् ुहोस्।

19 तब तपाईलें धािर्मकताको बिलदान,
र होमबिलहरूको आनन्द िलन सक्नु हुन्छ।
अिन मािनसहरूले फेिर साँढेहरू तपाईकंो वेदीमा चढाउने छन्।
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प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको “मिस्कल” भन्ने भजन।जब एदोमी
दोयेग शाऊल कहाँ गए र उनलाई भने, “दाऊद अिहमेलेको घरमा छ”।

हे वीर मािनस, िकन ितमी आफ्नो अधमर् कामहरूमा घमण्ड
गदर्छौं?
ितमी परमेश्वरको नजरमा अपमािनत मािनस हौ।

2 ितमीले सधैँ मूखर् योजनाहरू तयार पाछौं अिन ितम्रो िजब्रो धािरलो
छुरा जस्तो डर लाग्दो छ।
ितमीले सधैँ झूटो बोल्छौ अिन मािनसहरूलाई ठग्छौ।

3 ितमीले असलभन्दा दषु्ट्याँई न ैमन पराउँछौ।
ितमी सत्य बोल्नु भन्दा झूटो बोल्नु न ैमन पराउँछौ।

4 ितमी र ितम्रो झूटो बोल्ने िजब्रोले मािनसहरूलाई कष्ट िदन मन
पराँउछन्।

5 यसलेै परमेश्वरले ितमीहरूलाई सदा-सवर्दाको िनिम्त नाश गनर् ुहुनेछ।
उहाँले ितमीहरूलाई पक्रनु हुनेछ अिन ितम्रो घरबाट धकेल्द ैतान्नु

हुनेछ,
जसरी मािनसहरूले उिद्भद्लाई जमीनबाट जरसँैग तानेर िनकाल्दछ।

6 धमार्त्माहरूले यो देख्नेछन् र परमेश्वरको डर मान्ने छन्।
परमेश्वरको आदर गनेर्छन्।
ितनीहरू ितमीमािथ हाँस्ने छन् र भन्नेछन्।

7 “हेर, परमेश्वरमािथ जो भर पदैर्न त्यस मािनसको गित कस्तो हुन्छ।
उसले सोच्यो िक सम्पित्त र झूटो कुराहरूले उसलाई रक्षा गनेर्छ।”

8 तर म परमेश्वरको मिन्दरमा उिम्रने हिरयो धुपीको रूख जस्त ैहँु।
म सदा-सवर्दा परमेश्वरको स्नेहपूणर् करूणामा भरोसा गनेर्छु।

9 हे परमेश्वर, जुन कामहरू तपाईलें गनर् ुभयो म ती कुराहरूको
सदासवर्दा स्तुित गनेर्छु।
म भक्तजनहरूका समक्ष तपाईकंो नाउँ िलनेछु िकनभने यो अित राम्रो

छ!
प्रमुख सगंीतकारलाई: “महलथ” भन्ने रागमा दाऊदको “मिस्कल”

नामको भजन।
केवल मूखर्हरूले मात्र परमेश्वर छैन भनेर सोच्दछन्।
त्यस्ता मािनसहरू भ्रष्ट, दषु्ट, धूतर् हुन्छन्,
अिन ितनीहरूले किहल्य ैराम्रो काम गदैर्नन्।

2 त्यहाँ साँच्चै न ैपरमेश्वर हामी तफर्  न ैस्वगर्बाट हेिररहनु भएको छ।
परमेश्वरले ज्ञानी पुरूषहरूलाई खोिजरहनु भएको छ,
जसले परमेश्वरलाई न ैखोिजरहेछन्।

3 तर प्रत्येक जन परमेश्वर देिख िवमुख भएका छन्।
प्रत्येक मािनस कपटी छन्।
कसलेै पिन राम्रो काम गदैर्न।
एकजना पिन राम्रो काम गनेर् मािनस छैन!

4 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “िनःसन्देह ती दषु्ट मािनसहरूले सत्य जान्दछन्।
ितनीहरूले मलाई प्राथर्ना गदैर्नन्।
दषु्ट मािनसहरू मेरो भक्तजनहरूलाई ध्वंश पानर् उनीहरूको खाना

खान जितकै तयार छन्।”
5 तर ती दषु्ट मािनसहरू भयग्रस्त हुनेछन्
त्यस्तो पिहले िकहल्य ैभएका-िथएनन्! ती पापीहरू इस्राएल का

शत्रुहरू हुन्।
परमेश्वरले त्यस्ता पापीहरूलाई रद्ध गनर् ु भएको छ।
यसलेै परमेश्वरका मािनसहरूले ितनीहरूलाई परास्त पानेर्छन्,
अिन परमेश्वरले ितनीहरूको हाडहरू िछन्न-िभन्न पािरिदनु हुनेछ।
6 म इच्छा गछुर्  परमेश्वरले िसयोन पवर्तमािथ
इस्राएल को िनिम्त िवजय ल्याउनु हुनेछ।
त्यही बेला परमेश्वरले आफ्ना भक्तजनहरूलाई िनवार्सनबाट फकार्ई
ल्याउनु हुनेछ।
याकूब प्रफुिल्लत हुनेछ।
इस्राएल आनन्दले ओतप्रोत हुनेछ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: वाद्य वादन सिहत-जित वेला सेिफद आयो अिन
शाऊललाई भन्यो, “दाऊद हाम्रा मािनसहरूका वीचमा लुिकरहेको छ।”

दाऊदको मिस्कल नाउँको भजन।

हे परमेश्वर, तपाईकंो शिक्त प्रयोग गररे मलाई बचाउनु होस्।
मलाई स्वतन्त्र पानर्लाई तपाईकंो शिक्त प्रयोग गनर् ुहोस्।

2 हे परमेश्वर, मेरो प्राथर्ना सुनी िदनुहोस्।
मलेै भनेका कुराहरूमा ध्यान िदनुहोस्।

3 िवदेशीहरू जसले परमेश्वरलाई उपासना गदैर्नन् उनीहरू मेरो िवरूद्ध
उिठरहेछन्।
ती शिक्तशाली मािनसहरूले मलाई मानर् खोिजरहेछन्।

4 हेर, मेरो परमेश्वरले मलाई बचाउँनु हुनेछ।
मेरो स्वामीले मलाई साथ िदनुहुनेछ।

5 जो मेरो िवरूद्धमा उिभन्छन् ितनीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड
िदनुहुनेछ।
परमेश्वर मप्रित साँचो हुनुहुन्छ, अिन उहाँले ती मािनसहरूलाई नाश

गनर् ुहुनेछ।
6 परमेश्वर, मेरो िनस्वाथर् मनले तपाईलंाई भेटीहरू चढाइरहेछु।
हे परमप्रभु, म तपाईकंो शुभनाउँको स्तुित गनेर्छु।

7 िकनभने तपाईलें मलाई सारा कष्टहरू देिख बचाउँनु भयो।
मलेै आफ्ना शत्रुहरू परास्त भइरहेको देखें।

प्रमुख सगंीतकारलाई: वाद्य वादन सिहत गाउने दाऊदको “मिस्कल”
भन्ने भजन।

हे परमेश्वर, मेरो प्राथर्ना सुन्नुहोस्।
कृपया मेरो प्राथर्नालाई अनुग्रहको िनिम्त अवहेलना

नगरीिदनु होस्।
2 परमेश्वर, मलाई सुिनिदनोस् र जवाफ िदनुहोस्,
मलाई तपाई ंप्रित बोल्न िदनुहोस् अिन मिभत्रका पीडा र व्यथा,

सुिनिदनुहोस्।
3 मेरो शत्रुहरूले मप्रित अनुिचत कायर्हरू गर।े
त्यो दषु्ट मािनसले मिसत िचच्यायो।
मेरो शत्रुहरू क्रोिधत िथए र मलाई आक्रमण गर।े
ितनीहरूले मलाई सम्पूणर् प्रकारले तहस-नहस गनेर् िवघ्न-वाधाहरू

सृिष्ट गर।े
4 मेरो हृदय िभत्रिभत्रै जोडले धिड्करहेको छ।
मलाई मृत्यिुसत डर लाग्यो।

5 म डरले गदार् र थर-थर कामी रहेकोछु,
म ती िवघ्न-वाधाहरूको तूफानबाट भाग्न चाहन्छु।

6 ओ हो! ढुकुरको जस्तो पखेंटाहरू भए म उड्ने िथएँ।
अिन िवश्राम गनेर् ठाउँ खोज्ने िथएँ।
7 म धेर ैटाढा, एकदम टाढा िनजर्न ठाउँमा जाने िथएँ।

8 म भागेर बाँच्ने िथएँ।
म दःुखको तूफानबाट भाग्ने िथएँ।

9 मेरो स्वामी, ितनीहरूका झूटो कुराहरू बन्द गनर् ुहोस्।
मलेै यस शहरमा उपद्रो र झगडा़हरू देखें।

10 प्रत्येक रात-िदन, हरके िछमेकीपनमा, यो शहर
अपराध र बबर्रताले भिरपूणर् भयो।

11 त्यहाँका गल्लीहरूमा अिधक भन्दा अिधक अपराधहरू भए।
मािनसहरूले चारिैतर झूटा बोलेर ठिगरहेका िथए।

12 यिद यो शत्रु भएको भएता,
म हेला गरकेो पिन सहन सक्थें।
यिद यो मेरो शत्रु भएता
म उनीहरूको आक्रमणदेिख लुक्न सक्थें।

13 तर ितमी न ैएक हौ, मेरो साथी मेरो सहकमीर्।
मेरो साथीहरूले न ैमलाई कष्टहरू िदइरहेकाछन्।

14 हामी आपसमा आफ्ना गुप्त कुराहरूको सहभागी हुने गदर्थ्यौ,
अिन हामी सँग ैभीड-भाडमा िछदैर्-िछदैर् परमेश्वरको मिन्दरमा जाने

गदर्थ्यौं।
15 मेरो शत्रुहरूलाई मृत्यलेु अचानक लजैाओस्!
म कामना गदर्छु िक पृथ्वीको मुख खिुलयोस् र ितनीहरूलाई िजउँदै

िनली िदओस्।
िकनभने ितनीहरूले परस्परमा त्यस्तो डरालाग्दो योजनाहरू

बनाइरहेछन्।
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16 म सहयोगको लािग परमेश्वरलाई पुकानेर् छु,
अिन परमप्रभुले मलाई जवाफ िदनु हुनेछ।

17 म परमेश्वरसँग िबहान, िदउँसो र बेलुकी कुरा गदर्छु।
मेरो अस्तव्यस्त उहाँलाई बताउँछु।
अिन उहाँले मेरो कुरा सुन्नु हुन्छ!

18 मलेै धेर ैयदु्धहरू लडी सकेको छु।
तर परमेश्वरले मलाई सधैँ बचाउनु भएको छ साथ ैसकुशल फकार्उनु

भएको छ।
19 परमेश्वरले मेरा कुरा सुन्नु हुनेछ।
सदा-सवर्दा रहने राजाले मलाई साथ िदनुहुनेछ।
मेरा शत्रुहरूले आफ्नो जीवन शलैी सुधानेर् छैनन्।
ितनीहरू डराउँदनैन् र परमेश्वरलाई आदर गदैर्नन्।

20 मेरा शत्रुहरूले आफ्न ैिमत्रहरूमािथ पिन आक्रमण गछर्न्।
ितनीहरूले सब ैसहमत भएको कामहरू गदैर्नन्।

21 मेरा शत्रुहरू वास्तवमा िचप्लो घस्नेहरू हुन्,
ितनीहरू शािन्तका कुराहरू गछर्न्, वास्तवमा ितनीहरू यदु्धको तयारी

गिररहेका हुन्छन्।
ितनीहरूका शब्दहरू तेल जस्त िचप्लो हँुदछ,
तर ितनीहरूले छुरीले झैं काट्ने गछर्न्।

22 ितम्रो िचन्ताहरू परमप्रभुलाई देऊ
अिन उहाँले ितम्रो हेरचाह गनर् ुहुनेछ।
परमप्रभुले किहले पिन धमार्त्माहरूलाई परास्त हुन िदनुहुन्न।

23 हे परमेश्वर तपाईकंो करार अनुसार,
ती झूटोहरू र हत्याराहरूलाई आधा जीवन निबत्द ैिचहानमा पठाउनु

हुनेछ,
मेरो पक्षको करार अनुसार म तपाईमंा भरोसा गनेर्छु।
प्रमुख सगंीतकारलाई: “सुदरू ओक्मा ढुकुर” भन्ने रागमा दाऊदको
“िमक्ताम” भन्ने भजन। जब गाथमा उहाँलाई पिलश्तीहरूले पिक्रए।

हे परमेश्वर, मािनसहरूले ममािथ आक्रमण गर,े
यसलेै मप्रित तपाईकंो कृपादान रहोस्।
ितनीहरूले लगातार मेरो खेदो गररे मसँग लडाइँ गर।े

2 मेरो शत्रुहरूले ममािथ लगातार आक्रमण गर।े
त्यहाँ अनगिन्त लडाकुहरू छन्।

3 जब म भयग्रस्त हुन्छु,
तब तपाईमंािथ भरोसा राख्दछु।

4 म परमेश्वरमा भरोसा गछुर्  यसलेै म भयिभत हुन्न,
यसथर् मािनसहरूले जे गनर् सक्छन् त्यसमा म डराउँिदन।
उहाँको मप्रितको वचनको लािग उहाँको स्तुित गछुर् ।

5 मेरा शत्रुहरूले सधैँ मेरा कुराहरूको उल्टो अथर् लाउँछन्।
ितनीहरूले सधैँ मेरो िवरूद्ध योजनाहरू तयार गदर्छन्।

6 ितनीहरू सधैँ लुक्छन्
अिन जसरी पिन मलाई मानेर् मौका हेदैर्,
मेरो प्रत्येक चहल-पहल हेदर्छन्।

7 हे परमेश्वर, ितनीहरूलाई टाढा पठाई िदनुहोस्।
िकनभने ितनीहरूले नराम्रो अधमर् कामहरू गरकेा छन्।
ितनीहरूलाई िवदेशी जाितहरूको क्रोधमा तड्पाउनु टाढा

पठाइिदनुहोस्।
8 तपाई ंजान्नुहुन्छ म कित डराएको छु।
तपाई ंजान्नुहुन्छ मलेै कित िवलाप गरें।
िनःसन्देह तपाईलें मेरो सम्पूणर् आँसुको िहसाब राख्नु भएको होला।

9 यसलेै, मेरो शत्रुहरूलाई प्ररास्त गिरिदनोस्।
जब म तपाईलंाई सहयोगको िनिम्त गुहार गछुर् ,
म जान्दछु तपाई ंत्यसो गनर् सक्नुहुन्छ,
कारण तपाई ंपरमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ!

10 म परमेश्वरको वचनलाई प्रशसंा गछुर् ।
म परमप्रभुको प्रशसंा गछुर्  जसले उहाँको वचन म प्रित राख्नुभयो।

11 म परमेश्वरमा भरोसा गछुर् ,
यसकैारण मािनसहरूले मलाई के गनर् सक्लान् भनी मलेै डर मान्नु

पदैर्न।

12 हे परमेश्वर, मलेै खास वचनहरू तपाईकंो लािग िदएको छु।
अिन मलेै जे वचन िदएको छु त्यो गनेर् न ैछु।
म मेरो धन्यवादको भेटीहरू तपाईलंाई अपर्ण गनेर् छु।

13 िकनभने तपाईलें मेरो प्राणलाई मृत्यबुाट बचाउँनु भयो।
तपाईलें मलाई परास्त हुन देिख जोगाउनु भयो।
यसलेै म उज्यालोमा परमेश्वरलाई उपासना गनेर्छु,
त्यो खाली िजउँदो मािनसहरूले मात्र देख्न सक्छन्।
प्रमुख सगंीतकारलाई: “नष्ट नगर” भन्ने रागमा दाऊदको “िमक्तम” भन्ने
भजन। जुन समय दाऊद शाऊलबाट भागेर ओडारमा लुकेका िथए।

हे परमेश्वर, मप्रित कृपालु हुनु होस्।
मप्रित दयालु हुनुहोस्,
िकनभने म तपाईकंो शरणमा आएकोछु।

जबसम्म कष्ट हराँउदनै, म तपाईकंो संरक्षणमा छु।
2 म सवोर्च्च परमेश्वरलाई उहाँको सहयोगको िनिम्त प्राथर्ना गदर्छु
अिन परमेश्वरले पूणर्तः मेरो हेरचाह गनर् ुहुन्छ!

3 स्वगर्बाट उहाँले मलाई साथ िदनुहुन्छ
र बचाउँनु हुन्छ।
उहाँले मलाई सताउने मािनसहरूलाई परास्त गनर् ुहुन्छ।
परमेश्वरले मप्रित आफ्नो स्नेहपूणर् करूणा प्रकट गनर् ुहुनेछ।

4 मेरो प्राण िवपदमा छ।
मेरा शत्रुहरू चारिैतर छन्।
ितनीहरू तीखा भालाहरू र काँडाहरू जस्ता दाँत
अिन तरवार जस्तो धािरलो िजब्रो िलएर
मािनसहरूलाई िंसहहरू जस्तो गजर्नछन्।

5 परमेश्वर, तपाई ंस्वगर्भन्दा पिन उच्च हुनुहुन्छ।
तपाईकंो मिहमा पृथ्वी ढािकएर फैिलन्छ।

6 मेरा शत्रुहरूले मलाई पासोमा पानेर् चेष्टा गिररहेका िथए।
ितनीहरूले मलाई फन्दामा पानर् चेष्टा गिररहेका छन्।
7 हे परमेश्वर, म तपाईमंा भरोसा राख्छु, जे हुन्छ त्यसको िनिम्त म

तयार छु।
म गाउनेछु अिन तपाईकंो प्रशसंाको िनिम्त बाजा बजाउँछु।

8 हे मेरो प्राण जाग!
वीणा र िसतार घन्काएर संगीत प्रारम्भ गर!
प्रभात फेिर लगाऊ।

9 हे मेरा स्वामी, म सबकैो अिघ तपाईकंो प्रशसंा गछुर् ।
प्रत्येक जाित समक्ष तपाईकंो िवषयमा म स्तुित-गान गछुर् ।

10 तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणा,
आकाश मािथ-मािथ भएको बादलहरूको उचाई भन्दा उच्च छ।

11 हे परमेश्वर तपाई ंस्वगर्भन्दा पिन सबोर्उच्च हुनुहोस्।
उहाँको मिहमाले सारा पृथ्वीलाई ढाक्नदेऊ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: “नष्ट नगर” भन्ने रागमा, दाऊदको “िमक्ताम” भन्ने
भजन।

हे न्यायकतार्हरू, ितमीहरूको िनणर्यमा पक्षपात रिहत छैनौ।
ितमीहरूले मािनसहरूलाई उिचत न्याय िदएकै छैनौ।

2 होइन, ितमीहरू दष्ु्टयाँई कामहरू गनर्लाई मात्र सोच्दछौ।
ितमीहरू घोर अपराधहरू मात्र यस भूिममा गदर्छौ।

3 ती दषु्टहरूले जन्मने िबित्तकै गल्ती कायर्हरू गनर् जान्दछ।
ितनीहरू जन्मदेैिख झूटो बोल्न थाल्दछन्।

4 ितनीहरूको क्रोध सपर्को िबष जस्त ैडरलाग्दो छ।
साँबे सपर् जस्त ैितनीहरूले सुन्न सकै्तनन् अिन ितनीहरूले सत्य कुरा

सुन्न अस्वीकार गछर्न्।
5 साबे सपर्ले सम्मोहन गनेर् गीतहरू सुन्न सकै्तन।
अिन ती पापीहरू त्यस्त ैप्रकारले दषु्ट योजनाहरू तयार गिररहेका

हुन्छन्।
6 हे परमप्रभु, ती मािनसहरू िंसहहरू जस्ता हुन्छन्
यसलेै परमप्रभुले, ितनीहरूका दाँतहरू भाँची िदनुहोस्।

7 ितनीहरू नालीका पानी जस्त ैसुकेर िबलाउँद ैजाऊन्।
ितनीहरू बाटोमा कुिल्चने जगंली झारहरू झैं होऊन्।
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8 ितनीहरू घस्रँदा-घस्रँद ैिवलाई जाने िचप्ले कीरा जस्त ैहोऊन्।
ितनीहरूले जन्मनु अिघ न ैमरकेो िशशु जस्तो किहल्य ैिदनको

उज्यालो देख्न नपाऊन्।
9 ितनीहरू तातो भाँडामा जलेर चाँडै खरानी हुने, काँडाहरू
जस्त ैचाँडो भन्दा चाँडो िवनाश होउन्।

10 जब दषु्ट मािनसले सजाय पाएको देख्छ
तब धािर्मक मािनस खशुी हुन्छ।
ऊ सब ैशत्रुहरूलाई परास्त गनेर्
िसपाही जस्तो हुनेछ।

11 तब मािनसहरूले भन्ने छन्, “िनश्चयन ैधािर्मक मािनसहरू पुरस्कृत
हुनेछन,
परमेश्वरले िनश्चयन ैसंसारमा न्याय गनर् ुभयो।”
प्रमुख सगंीतकारलाई: “नष्ट नगर” भन्ने रागमा दाऊदको “िमक्तम्” भन्ने
भजन। जब शाऊलले दाऊदको िचयो गररे मानर् मािनसहरू पठाए।

हे परमेश्वर, मेरा शत्रुहरूबाट बचाउँनु होस्।
मेरो िवरूद्धमा लडाइँ गनर् आउनेहरूलाई परास्त गनर्

मलाई सहायता िदनुहोस्।
2 मलाई ती दषु्ट कायर् गनेर्हरूबाट बचाउँनु होस्।
मलाई ती हत्याराहरूबाट बचाउँनु होस्।

3 हेर, बिलया मािनसहरूले मलाई पखीर्रहेका छन्।
ितनीहरू मलाई मानर् पिखरहेका छन्।
यद्यिप मलेै कुन ैपाप र अपराध गरकेो छैन।

4 मलेै कुन ैगल्ती काम गिरनँ, तर ितनीहरू मलाई मानर् यहाँ (मकहाँ)
आईरहेका छन्।
हे परमप्रभु, तपाई ंस्वय ंआएर हेनर् ुहोस्।

5 तपाई ंसवर्शिक्तमान् परमप्रभु परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर हुनुहुन्छ!
उठ्नुहोस र ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहोस्।
ती दषु्ट अपराधीमािथ कुन ैप्रकारको दया नदेखाउनु होस्।

6 ती पापीहरू कुकुर जस्ता
साँझ ैिपच्छे भुकद ैशहरिभत्र आउँदछन्,
अिन ङ्वार-ङ्वार र ङुर-ङुर गदैर् शहरिभत्र घुम्छन्।

7 ितनीहरूका िनन्दा र धम्की सुन्नु होस्।
ितनीहरूले िनषु्ठरी कुराहरू गदर्छन्,
ितनीहरूको कुरा कसले सुन्छ त्यो पवार्ह गदैर्नन्।

8 हे परमप्रभु, ितनीहरूलाई उपहास गनर् ुहोस्।
ती सबलैाई एक तमाशा बनाई िदनुहोस्।

9 म तपाईकंो स्तुित-गान गनेर्छु।
हे परमेश्वर, तपाई ंन ैमेरो उच्च पवर्तहरूमा पिन आश्रय हुनुहुन्छ।

10 परमेश्वरले मलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ, अिन उहाँले मलाई िजत्न साथ
िदनुहुन्छ।
उहाँले मेरो शत्रुहरू परास्त गनर्लाई सघाउनु हुन्छ।

11 हे परमेश्वर, ितनीहरूलाई नमानर् ुहोस् नत्र मािनसहरूले भूल्न
सक्छन्।
मेरो स्वामी, मेरो रक्षक तपाईकंो सामथ्यर्ले ितनीहरूलाई परास्त पानर् ु

होस् अिन िततर-िबतर पानर् ु होस्।
12 ती दषु्टहरू सराप्छन् र झूटो बोल्छन्।
ितनीहरूले भनेको कुरामा दण्ड िदनुहोस्,
ितनीहरूलाई आफ्न ैफुटानीले पाशोमा फँसाओस्।

13 तपाईकंो क्रोधले ितनीहरूलाई खरानीमा पिरणत गिरिदनु होस्।
ितनीहरूलाई पुर ैनष्ट गनर् ुहोस्।
तब संसार भिरका मािनसहरूले बुझ्ने छन्
परमेश्वरले इस्राएल मा राज्य गनर् ुहुन्छ!

14 ती धूतर् पुरूषहरू कुकुरहरू जस्त ैछन्,
ङ्वारर्-ङ्वारर् र ङुर-ङुर गनेर् कुकुरहरू जस्त ैभुक्द ैशहरिभत्र पस्नेछन्।

15 ितनीहरूले खाने-कुरा खोज्छन्
तर ितनीहरूले न त खानेकुरा न त सुत्ने ठाउँ न ैपाउँछन्।

16 तर िबहान पख म तपाईकंो स्तुित-गान गाउँनेछु
म तपाईकंो प्रेममा आनिन्दत हुनेछु।
िकनभने अग्लो पवर्तहरू झैं तपाई ंमेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ।

अिन जब ममािथ सङ्कट आई पछर्  म तपाईकंहाँ दौडेर आउँदछु।
17 म मेरो गीत तपाईकंो प्रशसंाको लािग गाउनेछु।
िकनभने तपाई ंमेरो सुरक्षाको अग्लो पवर्त हुनुहुन्छ।
तपाई ंपरमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: “करारको िलली” को रागमा दाऊदको “िमक्तम”
भन्ने भजन। यो त्यस बेलाको भजन हो जब दाऊद अराम नेहेयार्म र

अराम जोबहसँग लडे अिन योआबले 12,000 िसपाहीहरूलाई नूनको
उपत्यकामा परास्तगिर फकेर् र आए।

हे परमेश्वर, तपाई ंहामीिसत क्रोिधत हुनुहुन्थ्यो।
तपाईलें हामीलाई त्याग्नु भयो र ध्वंश पानर् ु भयो।
दया गररे हामीलाई पुनः त्यस्त ैराम्रो बनाई िदनोस्।

2 तपाईलें यस पृथ्वीलाई थकार्उनुभएको छ।
तपाईलें त्यसलाई फटाउनुभएको छ।
दया गरी यसलाई जोड्नु होस्।

3 तपाईलें आफ्नो मािनसहरूलाई धेर ैदःुख-कष्टहरू िदनुभएको छ।
हामी धमर्िरन्द ैलड्द ैिंहड्ने रक्स्याहा(जँड्याहा) मािनसहरू हौं।

4 जसले तपाईकंो उपासना गछर्न् उसलैाई चेताउनी िदनुभयो।
अब ितनीहरू आफैं ले आफ्ना शत्रुहरूबाट बचाउँन सक्छन्।

5 तपाईकंो महान् शिक्त चलाएर हामीलाई बचाउनु होस्।
मेरो प्राथर्नाको जवाफ िदनुहोस् अिन तपाईलें माया गनेर् मािनसहलाई

बचाउँनु होस्!
6 परमेश्वर आफ्नो मिन्दरमा बोल्नु भयो,
“यसकारण म धेर ैन ैखशुी छु।
म यो भूिम आफ्ना मािनसहरू माझ बाँड्दछु।
म ितनीहरूलाई शेकेम िदनेछु,
म ितमीहरूलाई सुक्कोत उपत्यका िदनेछु।

7 िगलाद र मनश्शे मेरो हुनेछ,
एप्रैम मेरो िशरस्त्राण हुनेछ
यहूदा मेरो राजदण्ड हुनेछ।

8 मोआब मेरो खटु्टा धुने बाटा हुनेछ।
एदोम मेरो जुत्ताहरू बोक्ने दास हुनेछ
म पिलस्तीका मािनसहरूलाई परास्त गनेर् छु अिन िवजयको स्वर

कराउनेछु।”
9 तर परमेश्वर, तपाईलें हामीलाई त्याग्नु भयो!
तपाई ंहाम्रो सेनासँग जानु भएन।
यसलेै यस्तो बिलयो र सुरिक्षत शहरमा कसले मेरो अगुवाई गलार्?
कसले मलाई एदोमसँग लडाइँ गनर्लाई बाटो देखाउला?

11 हे परमेश्वर, हाम्रा शत्रुलाई हराउन हामीलाई सहयोग गनर् ुहोस्।
पृथ्वीका मािनसहरूले हामीहरूलाई सहयोग गनर् सकै्तनन्।

12 परमेश्वरले मात्र हामीलाई बिलयो बनाउन सक्नु हुन्छ।
अिन परमेश्वरले मात्र हाम्रो शत्रुहरूलाई हराउन सक्नु हुन्छ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: तार बाद्यसँग गाउँने दाऊदको भजन।
हे परमेश्वर, मलेै गरकेो प्राथर्ना सुन्नुहोस्।
मेरो प्राथर्ना सुनी िदनुहोस्।

2 म जहाँ भए तापिन,
जस्तो कमजोर भए तापिन,
तपाईकंो सहयोग माग्नलाई पुकारा गनेर् छु!
मलाई धेर ैमािथ सुरिक्षत ठाउँमा लजैानुहोस्।

3 तपाई ंमेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ।
तपाईलें मेरो शत्रुहरूबाट मलाई बचाउँने बिलयो धरहरा हुनुहुन्छ।

4 म तपाईकंो पालमा सदा-सवर्दा रहन चाहन्छु।
म तपाईकंो शरणमा लुक्न चाहन्छु।

5 हे परमेश्वर, मलेै के िदन्छु भनेर वाचा गरकेो िथएँ त्यो तपाईलें सुन्नु
भएकोछ,
तर प्रत्येक कुरा तपाईकंा भक्तजनहरूले पाउने तपाईबंाट नै

आउँदछन्।
6 राजालाई दीघार्य ुिदनुहोस्।
ऊ अनन्त सम्म बाँचोस्।
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7 उनी परमेश्वर सँग ैसदा-सवर्दा रहुन्।
तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणाले उहाँलाई बचाउँनु होस्।

8 अिन म तपाईकंो नाउँको गुणगान सधैँभरी गनेर्छु।
प्रत्येक िदन, मलेै वाचा गरकेा कुराहरू मात्र गनेर् छु।

प्रमुख सगंीतकारलाई: यदतूूनको िनिम्त दाऊदको भजन।
मेरो प्राणले धयैर्िसत परमेश्वरलाई मेरो सुरक्षाको िनिम्त
पिर्खन्छ।
मेरो उद्धार उहाँबाट मात्रै आउँदछ।

2 मसँग धेरजैना शत्रुहरू हुन सक्छन, तर परमेश्वर मेरो िकल्ला हुनुहुन्छ,
उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ।
परमेश्वर अग्लो पवर्तमा मेरो सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्छ।
कुन ैठूलो सिैनकले पिन मलाई परास्त गनर् सकै्तन।

3 किहले सम्म ितमीले मलाई आक्रमण गनेर्छौ?
म ढल्की सकेको िभत्ता जस्तो छु,
ढल्न तयार भएको बार हँु।

4 मेरो प्रितिष्ठत ओहोदा हँुदा हँुद ैपिन,
ती मािनसहरू मलाई नष्ट पानेर् योजनाहरू बनाउँछन्।
मेरो िवषयमा झूटो कुराहरू गदार् उनीहरू खशुी हँुदछन्।
जनसमूहमा, ितनीहरूले मेरो िवषयमा राम्रो कुराहरू गदर्छन्
तर गुप्त रूपमा भने मलाई सराप्दछन्।

5 मेरो प्राणले धयैर्तापूवर्क मेरो सुरक्षाको िनिम्त परमेश्वरलाई पखर्न्छ।
परमेश्वर मात्र मेरो आशा हुनुहुन्छ।

6 परमेश्वर मेरो िकल्ला हुनुहुन्छ, उहाँले मात्र मेरो उद्धार गनर् सक्नुहुन्छ।
परमेश्वर मेरो सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्छ।

7 मेरो गौरव र िवजय परमेश्वरबाट आउँछ।
उहाँ मेरो बिलयो िकल्ला र मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ।

8 हे मािनसहरू! परमेश्वरमािथ सधैँ भरोसा राख।
ितमीहरूको सम्पूणर् सङ्कटहरू परमेश्वरलाई बताऊ।
परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान हुनुहुन्छ।

9 मािनसहरूले वास्तवमा सहयोग गनर् सकै्तनन्।
ितमीले आफ्नो बचाऊको िनिम्त मािनसहरूमािथ भरोसा राख्न

सकै्तनौ।
परमेश्वरको तुलनामा ितनीहरू केही पिन होइनन्
फगत ितनीहरू पानीको वाफ हुन्।

10 सामानहरूलाई खोस्नलाई आफ्नो शिक्तमािथ भरोसा नगर।
चोररे ितमीहरूले फाइदा पाउनेछै भनेर नसोच।
अिन जब ितमी धनाढ्य हुनेछौ,
सहयोगको लािग धनीहरूमािथ आशा नगर।

11 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “एउटै चीज छ जसमािथ ितमीहरू िनश्चय
आधार िलन सक्छौ,
अिन म िवश्वास गछुर् , ‘शािक्त परमेश्वरबाट आउँदछ!’”

12 हे मेरो स्वामी, तपाईकंो प्रेम साँच्चो छ।
परमप्रभु, हरके मािनसको काम अनुसार तपाई ंउसलाई प्रितफल

अथवा दण्ड िदनुहुन्छ।
दाऊदको एउटा भजन, जब ितनी यहूदाको मरुभूिममा िथए।

हे परमेश्वर, तपाई ंमेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
अिन म तपाईलंाई अत्यन्त ैपिरश्रमकासाथ खोज्दछु।
मेरो प्राण र शरीर तपाईकंो लािग पानी नभएको सुख्खा

जमीनमा पिन
तपाईकैं िनिम्त ितखार्उँछ।

2 हो, मलेै तपाईलंाई तपाईकंो मिन्दरमा देखेको छु।
मलेै तपाईकंो शिक्त र मिहमा देखेको छु।

3 तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणा जीवनभन्दा शे्रष्ठ छ।
मेरो ओठंले तपाईकंो प्रशसंा गाउँदछ।

4 हो, म तपाईकंो प्रशसंा तपाईकंो नाउँमा,
म मेरो दइु हात जोडेर जीवन भर प्रशसंा गनेर्छु।

5 मानौं मलेै उत्तम खाना खाए जस्तो मनभिर तृिप्त हुनेछु।
अिन मेरो प्रफुिल्लत ओठंले तपाईकैं गुण गाउँनेछ।

6 म ओछ्याउनमा ढिल्क रहेको बेलामा पिन तपाईलंाई नै
सिम्झरहनेछु।
मध्य-रातमा पिन म तपाईलंाई सिम्झरहने छु।

7 तपाईलें साँिच्च न ैमलाई साथ िदनुभयो।
म खशुी छु िक तपाईलें मेरो रक्षा गनर् ुभयो।

8 मेरो प्राण तपाईमंा अिल्झन्छ,
अिन तपाई ंमेरो हात समाउनु हुन्छ।

9 कितपय मािनसहरूले मलाई मानेर् कोिशश गिरहेछन्,
तर ितनीहरू नाश हुने न ैछन्।
ितनीहरू आफ्ना िचहानहरूमा जानेछन्।

10 ितनीहरू तरवारले मािरनेन्छन्।
जङ्गली कुकुरहरूले ितनीहरूका मृत शरीरहरू खानेछन्।

11 तर राजा आफ्ना परमेश्वरसँग खशुी हुनेछन्,
अिन वचन िदएका ती मािनसहरू पिन परमेश्वरकै आज्ञामा गुण-गान
गनेर्छन्।
िकनभने उहाँले ती सम्पूणर् झूटाहरूलाई परास्त पानर् ुभयो।

प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
हे परमेश्वर! मेरो कुराहरू सुन्नु होस्।
मेरो शत्रुले मलाई धमास िदएको छ।
त्यो देिख मेरो जीवन रक्षा गनर् ुहोस्!

2 मेरो शत्रुहरूका षड्यन्त्रहरूबाट मलाई रक्षा गनर् ुहोस्।
ती कुकमीर्हरूबाट मलाई जोगाउनु होस्।

3 ितनीहरूले मेरो िवषयमा नाना थिरका अनुिचत कुराहरू गरकेाछन्।
ितनीहरूका िजब्रोहरू तरवार जस्ता धािरला छन्,
ितनीहरूको तीता वचनहरू काँड झैं ितखा छन्।

4 तब अचानक, भयहीन भएर, आफ्ना सुरिक्षत र गुप्त ठाउँहरूबाट
ईमान्दारी मािनसहरूमािथ ितनीहरू ताक्छन्।

5 एक-अकार्मा नराम्रो गनर् ितनीहरू उस्काउँछन्।
ितनीहरू पासो िबछाउने कुराहरू गदर्छन्।
ितनीहरू परस्परमा भन्छन्, “कसलेै पिन ती पासोहरू देख्नेछैन!”

6 ितनीहरूले पासोहरू लुकाएका छन्।
ितनीहरूले िशकार खोजीरहेका हुन्छन्।
मािनसहरू एकदम चलाक-धूतर् हुन्छन् ितनीहरूले के सोिचरहेका छन्
भन्न वा जान्न गाह्रो छ।

7 तर परमेश्वरले पिन आफ्ना काँडहरू हान्न सक्नु हुन्छ!
अिन ितनीहरूले जान्नु भन्दा अिघ न ैदषु्टहरू घाइते हँुदछन्।

8 दषु्ट मािनसहरूले अरूलाई नराम्रो काम गनेर् योजनाहरू तयार
पादर्छन्।
तर परमेश्वरले ितनीहरूको योजनाहरू नष्ट पारी िदन सक्नुहुन्छ,
अिन त्यस्ता नराम्रा कायर्हरू उनीहरूमािथ न ैघट्दछ।
तब सबलेै ितनीहरूलाई देखी छक्क पररे आफ्ना टाउकाहरू हल्लाउने

छन्।
9 परमेश्वरले गनर् ु भएको काम मािनसहरूले देख्नेछन्।
अन्य मािनसहरूलाई ितनीहरूले यस िवषयमा बताउने छन्।
तब प्रत्येकले परमेश्वरको िवषयमा अझ बढी जान्नेछ।
कसरी डराउनु पनेर् र आदर गनर् ु पनेर् भन्ने कुरा िसक्नेछन्।

10 एक असल मािनस परमप्रभुको सेवा गनर् खशुी हुन्छ।
ऊ परमेश्वरमा न ैआिश्रत हुन्छ अिन जब असल ईमान्दारी

मािनसहरूले के भयो भनेर देख्दछ,
ितनीहरूले परमेश्वरको गुण गाउँदछन्।

प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको एउटा स्तुित-गान।
िसयोनमा हुने परमेश्वर, म तपाईकंो प्रशसंा गदर्छु।
मलेै वाचा गरकेा कुराहरू तपाईलंाई िदनेछु।

2 सब ैमािनसहरू तपाईकंहाँ आउँछन्,
िकनभने तपाईलें हाम्रो प्राथर्ना सुन्नुहुन्छ।

3 जब हाम्रा पापहरू यित िवघ्न बोिझला हुन्छन्,
तब तपाईलें ती पापीहरू लजैानुहुन्छ।

4 हे परमेश्वर, तपाईलें आफ्ना मािनसहरू छान्नु भएकोछ।
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तपाईलें हामीलाई तपाईकंो मिन्दर आउनु र उपासना गनर्लाई छान्नु
भएको छ।
अिन हामी अत्यन्त खशुी छौं।
तपाईकंो घरमा, पिवत्र मिन्दरमा हामी असल पदाथर्हरू पाँउछौ र

हामी सन्तुष्ट हुन्छौं।
5 हे परमेश्वर, हामीलाई बचाउँनु होस्।
धमीर् मािनसहरूले तपाईलंाई प्राथर्ना गदर्छन्,
अिन तपाईलें उनीहरूको प्राथर्नाको जवाफ िदनुहुन्छ।
तपाईलें उनीहरूको िनिम्त अचम्म लाग्ने कायर्हरू गनर् ुहुन्छ।
संसारभिरका मािनसहरूले तपाईलंाई िवश्वास गदर्छन्।

6 परमेश्वरले आफ्ना शिक्तद्वारा पवर्तहरू बनाउनु भयो।
हामीले उहाँका शिक्तहरू हाम्रा विरपरी देख्छौ।

7 परमेश्वरले कठोर समुद्रलाई शान्त पानर् ुभयो।
परमेश्वरले पृथ्वीमा मािनसको “समुद्र” बनाउनुभयो।

8 संसार भिरका मािनसहरू तपाईकंो आश्चर्यचिकत कायर्हरू देखेर
छकै्क परकेाछन्।
सूयोर्दय र सूयार्स्तले हामीलाई आनन्द िदन्छ।

9 तपाईलें धतीर्को खबु ख्याल गनर् ुहुन्छ
तपाई ंयसलाई पानीले िंसचनु हुन्छ र यसले थोकहरू उमादर्छ।
परमेश्वर तपाईलें खोला-नालाहरू पानीले भनर् ुभयो
अिन त्यहाँको पानीले उप्जनी गराउँछ।

10 तपाईलें खेतहरू रोप्नलाई पानी बसार्उनु भयो,
तपाईलें खेतहरू पानीले िचसो पानर् ुभयो
अिन ताजा उिद्भद्हरू उमानर् ु भयो।

11 तपाईलें नयाँ-बषर् सप्रेको फसलसँग शुरू गनर् ुभयो।
अिन बषर्को अन्त प्रशस्त ैफसलहरूले भनर् ुभयो।

12 तपाईलें मरुभूिम र पहाडमा घाँसहरूले ढाक्नुभयो।
13 चउरहरू भेंडाहरूले भिरएका छन्,
बेंसीहरू अन्नले पुिरएका छन्।
हरके जना खशुीसँग गाईरहेछन्, कराईरहेका छन्।

प्रमुख सगंीतकारलाई: प्रशसंाको गीत।
पृथ्वीमा भएका प्रत्येकले िचजले, परमेश्वर प्रित आनन्द
सिहत िचच्याउँछ।

2 उहाँको नाउँको मिहमाको प्रशसंा गर!
स्तुित-गानहरूले उहाँको सम्मान गर!

3 उहाँको कायर्हरू कित अद्भतूपूणर् छन् भन!
परमेश्वर तपाईकंो शिक्त महान् छ।
तपाईकंा शत्रुहरू झुक्छन्।
ितनीहरू तपाईसँंग डराउँदछन्।

4 सारा पृथ्वीले तपाईकंो उपासना गरून,
प्रत्येकले तपाईकंो नाउँको स्तुित-गान गरून्।

5 परमेश्वरले गनर् ु भएको कामहरू हेर!
ती कुराहरूले हामीलाई छक्क पाछर् ।

6 परमेश्वरले सुक्खा धतीर्मा समुद्र बनाउनु भयो।
उहाँका सुखी भक्तजनहरूले िंहडेर नदी पार गर।े
प्रत्येकले तपाईकंो नाउँको स्तुित-गान गरून्।

7 परमेश्वरले आफ्ना महान् शिक्तद्वारा संसार चलाउनु हुन्छ,
उहाँले मािनसहरूलाई चारिैतर िवचानर् ु हुन्छ।
कोही पिन उहाँको िवरूद्धमा जान सकै्तनन्।

8 हे जाितहरू हो! हाम्रा परमेश्वरको गुण-गान गर।
ठूलो स्वरले उहाँको गुण-गान गर।

9 मािनसहरूलाई जीवन िदनु भयो।
अिन हाम्रो रक्षा उहाले गनर् ुभयो।

10 मािनसहरूले चाँदीलाई आगोले खार ेजस्त,ै परमेश्वरले हाम्रो मन
जाँन्नुभयो।

11 हे परमेश्वर, तपाईलें हामीलाई पासोमा पानर् ु भयो।
तपाईलें हामीलाई गह्रौं भारी बोकाउनु भयो।

12 तपाईलें आगो र पानी मािथबाट
टाउको समातेर हामीलाई तान्नु भयो,

त्यसलेै तपाईलें हामीहरूलाई आश्चयर्चिकत पानर् ु भएकोछ।
13 यसकैारण, म तपाईकंो मिन्दरमा होमबिल अपर्ण गनेर्छु।
जब-जब म सङ्कटमा परें तब तपाईकंो सहयोग मागें।
मलेै तपाईसँंग प्रितज्ञाहरू गरकेो िथएँ।
अब, म तपाईलंाई ती चीजहरू िदइरहेछु जुन मलेै प्रितज्ञा गरथेें।

15 म तपाईलंाई पापमय बिलहरू अपर्ण गनेर्छु,
म तपाईलंाई भेंडाहरू सिहत धूपहरू चढाउँने छु,
म साँढेहरू र बाख्राहरू चढाउने छु।

16 ितमीहरू सबलेै परमेश्वरको उपासना गिररहने छौ।
आऊ, अिन म ितमीहरूलाई भन्ने छु परमेश्वरले मेरो िनिम्त के

गनर् ुभयो।
17 मलेै उहाँलाई प्राथर्ना गरें,
र मेरो िजब्रोबाट उहाँको गुणगान गरें।
मेरो हृदय शुद्ध िथयो,
यसलेै मेरो स्वामीले मलाई सुन्नुभयो।

19 परमेश्वरले मलाई सुन्नुभयो।
परमेश्वरले मेरो प्राथर्ना सुन्नुभयो।

20 परमेश्वरको प्रशसंा गर!
परमेश्वर मबाट िवमुख हुनु भएन, उहाँले मेरो प्रथार्ना सुन्नुभयो।
उहाँले आफ्नो प्रेम मलाई दशार्उनु भयो।

प्रमुख सगंीतकारलाई: वाद्य-वादन सिहत। एउटा स्तुितगान।
हे परमेश्वर म तफर्  कृपा दशार्उनु होस् र आशीवार्द िदनुहोस्।
कृपया हामीलाई ग्रहण गनर् ुहोस्!

2 म भरोसा गदर्छु िक पृथ्वीमा भएका प्रत्येक मािनसले
परमेश्वरको िवषयमा जान्ने छन्।
प्रत्येक जाितले देखनु् िक तपाईलें मािनसहरूलाई कसरी बचाउँनु

हुन्छ।
3 हे परमप्रभु! मािनसहरूले तपाईकंो गुण-गान गनर् सकुन्।
प्रत्येक मािनसले तपाईकंो प्रशसंा गनर् सकुन्।

4 प्रत्येक जाितमािथ प्रफुिल्लत र आनन्द हुन सकुन्।
िकनभने तपाईलें मािनसहरूलाई िनष्पक्षपूवर्क न्याय गनर् ुहुन्छ।
अिन तपाईलें प्रत्येक जाितमािथ शासन गनर् ुहुन्छ।

5 मािनसहरूले तपाईकंो गुण-गान गनर् सकुन्।
हे परमेश्वर! प्रत्येक मािनसले तपाईकंो गुण गाउन सकून्।

6 हे परमेश्वर, हाम्रो िप्रय परमेश्वर, हामीलाई आशीवार्द िदनुहोस्।
हाम्रो खेतले िवस्तृत फसल िदओस्।

7 हामीलाई परमेश्वरले आशीवार्द िदऊन्।
अिन पृथ्वीमा भएका सारा मािनसहरूले परमेश्वरको डर मानुन् आदर

गरून्।

प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको एउटा भजन।
हे परमेश्वर, जाग्नु होस् र तपाईकंा शत्रुहरूलाई यत्र-तत्र
छिरिदनु होस्।
उहाँका शत्रुहरू उहाँलाई देखेर भागुन्।

2 हावाले धूवाँलाई फुके जस्तै
तपाईकंो शत्रुहरू यत्र-तत्र छिरनु परोस्।
मनै अगोमा पिग्लए जस्तै
तपाईकंो शत्रुहरू नष्ट होऊन्।

3 तर धमीर् मािनसहरू सुखी छन्,
धमीर् मािनसहरू परमप्रभु-परमेश्वरको साथ हुनेसँग ैआनन्दमा छन्।
धमीर् मािनसहरू स्वय ंआनन्द मनाउने छन् अिन सुखी हुन्छन्।

4 उहाँको सम्मानमा बाजा गाजा सिहत गीत गाऊ।
परमेश्वरको िनिम्त बाटो तयार पार।
उहाँले आफ्नो रथ मरुभूिम ितर उडाउनुहुन्छ
उहाँको नाउँ “याह” हो उहाँको नाउँको प्रशसंा गर!

5 उहाँको पिवत्र मिन्दरमा परमेश्वर टुहुरा-टुहरीका िनिम्त िपता झैं
हुनुहुन्छ,
उहाँले िवधवहरूको हेरचाह गनर् ुहुन्छ।

6 परमेश्वरले एक्लो मािनसलाई घर िदनुहुन्छ।
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उहाँले कैदीहरूलाई धरै ेसम्पित्तिसत बािहर ल्याउनुहुन्छ।
तर जो मािनसहरू परमेश्वरको िवरोधमा जान्छन् ितनीहरूिसत केही

पिन रहँदनै।
7 हे परमेश्वर, तपाईलें आफ्नो भक्तजनहरूलाई िमश्रबाट बािहर

डोयार्उनु भयो।
तपाई ंमरुभूिम भएर कदम बढाउनु भयो र पृथ्वी पिन हिल्लयो।

8 हे परमप्रभु इस्राएल का परमेश्वर, जब सीनपैवर्तमा आउनु भयो,
तब पृथ्वी काम्यो अिन आकाश पिग्लयो।

9 हे परमेश्वर, तपाईलें बषार् पठाउनु भयो,
क्लान्त, वृद्ध धतीर्लाई फेिर बिलयो भूिम बनाउन।

10 तपाईकंा पशुहरू फकेर् र त्यही भूिममा आए।
हे परमेश्वर, तपाईलें गरीब दःुखीहरूलाई धेर ैराम्रा चीजहरू िदनुभयो।

11 परमेश्वरले आज्ञा िदनुभयो
अिन धेर ैमािनसहरू सुसमाचार सुनाउन गए।

12 “शिक्तशाली राजाहरूका िसपाहीहरू भागेर गए।
नारीहरूले लुटका सामान घर-घरमा भाग गररे राखेकी छन्,
जुन िसपाहीहरूले यदु्धबाट ल्याएका िथए।
ती मािनसहरू जो घरमा बसेका छन् ितनीहरूले सम्पित्त बाँड्ने छन्।

13 ितनीहरूले चाँदीले छोपीएका ढुकुरका पखेंटाहरू पाउने छन्।
ितनीहरूले सुनका चमकले टिल्करहेका पखेंटाहरू पाउने छन्।”

14 जालमन पवर्तमा परमेश्वरले शत्रु राजाहरू िततर-िबतर पानर् ु भयो।
ती झिररहेका िहमपात जस्त ैिथए।

15 परमेश्वरको पवर्त बाशान पवर्त हो।
बाशान पवर्त धेर ैचुचुराहरू भएको िवशाल पवर्त हो।

16 हे बाशान पवर्त! ितमी िकन िसयोन पवर्तलाई हेला गछौर्?
परमेश्वरले सीन ैपवर्तलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ।
उहाँले त्यही जग्गालाई वास-स्थान बनाउनु भयो।

17 परमप्रभु पिवत्र सीन ैपवर्तमा आउनु भयो।
उहाँको पिछ लाखौंलाख रथहरू छन्।

18 उहाँ उच्च पवर्त मािथ-मािथ जानु भयो।
ती मािनसहरूिसत जो उहाँका िवरूद्ध भए
कैदीहरूको लहरलाई पथ-िनदेर्श गदैर्
पुरूषहरूबाट उपहार िलनलाई,
परमप्रभु परमेश्वर त्यहाँ रहनलाई जानु भयो।

19 परमप्रभुको प्रशसंा गर!
प्रत्येक िदन उहाँले हाम्रो बोझ उठाउनु हुन्छ।
जुन हामी आफैं ले उठाउनु पनेर् हो परमेश्वरले हामीलाई मृत्यबुाट

बचाउनुहुन्छ।
20 उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँ न ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई उद्धार गनर् ुहुन्छ।
परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु हुन्छ।

21 परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूलाई परास्त गरकेो देखाउनु हुनेछ।
परमेश्वरले उहाँको िवरूद्ध लड्नेहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ।

22 मेरो स्वामीले भन्नुभयो, “म बाशानबाट शत्रु फकार्ई ल्याउने छु,
म पिश्चमबाट शत्रु ल्याउनेछु।

23 यसकारण ितमीहरू उनीहरूको रगतमा िंहड्न सक,
यसकारण ितमीहरूका कुकुरहरूले ितनीहरूको रगत ल्याप्-ल्याप्

चाट्ने छन्।”
24 हेर, परमेश्वरले िवजयी लहरलाई डोयार्ई रहनुभएको!
हेर मेरो पिवत्र परमेश्वर, मेरो राजा, िवजयी लहरलाई डोयार्इरहनु

भएको!
25 आगािड गायकहरू िहँिडरहेका छन्, ितनीहरूको पिछ-पिछ

संगीतकारहरू िहँड्दछैन्।
ितनीहरूलाई खैंजडी बजाउँद ैगरकेा कुमारीहरूले घेरकेा छन्।

26 समुदायहरूमा परमेश्वरको प्रशसंा गर!
हे इस्राएल का मािनसहरू, परमप्रभुको प्रशसंा गर!

27 त्यहाँ सानो िबन्यामीन छ, ितनीहरूलाई डोयार्ईरहेका।
अिन त्यहाँ यहूदाका महान् पिरवार पिन छन्।
अिन त्यहाँ जबूलून र नप्ताली अगुवाहरू पिन छन्।

28 हे परमेश्वर, हामीलाई तपाईकंो शिक्त देखाउनु होस्!

हाम्रो िनिम्त िबतेका िदनहरूमा प्रयोग गनर् ु भएको शिक्त देखाउनु होस्।
29 राजाहरूले आफ्नो सम्पित्त
तपाईकंो महल यरूशलेममा ल्याउने छन्।

30 िमश्रमा भएका ती “मािनसहरूलाई” ितम्रो लठ्ठीले सधाऊ।
तीनीहरू मािनसहरूको चरणमा भएका “पशुहरू” जस्ता छन्।
“बाछाहरूको” माझमा “साँढेहरू” जस्ता छन्।
ितनीहरूलाई ितमीले अनुशरण गनेर् बनाऊ।
ितनीहरूले आज्ञा मान्छन्।
ितमीले ती जाितहरूलाई यदु्धमा हरायौ।
अब ितनीहरूलाई चाँदीका टुक्रा ल्याउन लगाऊ।

31 िमश्रबाट ितनीहरूलाई सम्पित्त ल्याउन लगाऊ,
एिथओिपयाहरूलाई ितमीकहाँ धन ल्याउन लगाऊ।

32 हे पृथ्वीका राजाहरू हो! परमेश्वरको गुण गाऊ।
हाम्रो स्वामीको स्तुित-गान गर!

33 परमेश्वरकोलािग गीत गाऊ!
उहाँ रथद्वारा सनातन आकाश भएर आउनु भईरहेछ।
उहाँको शिक्तशाली आवाज सुन!

34 परमेश्वरको प्रशसंा गाऊ,
िकनभने उहाँ इस्राएल मािथ मिहिमत राजा हुनुहुन्छ
अिन उहाँको शिक्त आकाशमा छ।

35 हे परमेश्वर आफ्ना मिन्दरमा तपाई ंडरलाग्दो हुनुहुन्छ।
इस्राएलका परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई बल र शिक्त िदनुभयो,
परमेश्वरको प्रशसंा गर।

प्रमुख सगंीतकारलाई: “िलिलको धुनमा” दाऊदको भजन।
हे परमेश्वर, मेरो सम्पूणर् सङ्कटहरूबाट बचाउँनु होस्!
मेरो मुखसम्म पानी उिठसक्यो।

2 त्यहाँ उिभने कुन ैठाउँ छैन।
म तल-तल दलदलमा भाँिसदछुै,
म गिहरो पानी िभत्र छु,
अिन छालहरूले मलाई जोडसँग चारिैतर िहकार्ई रहेछन्।

3 तपाईकंो सहायताको लािग गुहार माग्नलाई बोलाउँदा बोलाउँदा म
कमजोर भइरहेछु।
मेरो घाँटी पोिलरहेछ।
म तपाईकंो सहयोगको िनिम्त
मेरो आँखा नट्टयाउन्जेल सम्म पिर्खरहें,

4 मेरा िशरका केशहरू भन्दा धेर ैशत्रुहरू छन्।
कारणन ैिबना ितनीहरू मलाई हेला गछर्न्।
ितनीहरूले मलाई िवध्वंश पानेर् पूरा चेष्टा गर।े
मेरो िवषयमा ितनीहरू झूटो कुराहरू गछर्न्,
ितनीहरू झूटा छन् र मलेै सामानहरू चोरें भन्छन्।
ितनीहरूले मलाई जबजर्स्ती नचोरकेा चीजहरूको मूल्य ितनर्

लगाउँदछन्।
5 हे परमेश्वर, तपाई ंजान्नुहुन्छ िक, मलेै कुन ैगल्ती काम गरकेो छैन।
म तपाईदेंिख आफ्ना पापहरू लुकाउन सिक्तनँ।

6 हे मेरो स्वामी, सेनाहरूका परमेश्वर, मेरो लािग तपाईकंा
भक्तजनहरूलाई लिज्जत नपानर् ु होस्।
हे इस्राएल का परमेश्वर, जो तपाईमंािथ िनभर्रछन, तपाईका

उपासकहरूलाई मेरो कारणले लिज्जत हुन निदनुहोस्।
7 मेरो अनुहार शरमले ढािकएको छ।
म तपाईकंो िनिम्त त्यो शरम सहन्छु।

8 मेरो दाज्यू-भाइहरूले मलाई परदेशी जस्तो व्यवहार गदैर्छन्।
मेरो आमाको छोराहरूले मलाई िवदेशी सरह व्यवहार गदैर्छन्।

9 तपाईकंो मिन्दर तफर् को मेरो दिरलो जोशले मलाई नष्ट पािररहेछ।
म ती मािनसहरूदेिख जसले तपाईलंाई िखसी गदर्छ उपहासको पात्र

बिनरहेछु।
10 म रोएँ र उपवास बसें,
अिन ितनीहरूले यसो गरकेो देखेर िखसी गर।े

11 आफ्नो उदासीपन देखाउनलाई थोत्रो पोशाक लगाएँ,
अिन मािनसहरूले मेरो िवषयमा ठट्टा गर।े
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12 ितनीहरूले जनसमूहमा मेरो िवषय कुराहरू गछर्न।
मद्यपान गनेर्हरूले मेरो िनिम्त उपहासपूणर् गीतहरू बनाए।

13 तर, हे परमप्रभु, यो प्राथर्ना तपाईकंो िनिम्त होः
तपाईलें मलाई ग्रहण गरकेो चाहन्छु।
हे परमेश्वर, म तपाईबंाट प्रेमसाथ जवाफ चाहन्छु,
म जान्दछु िक मलाई बचाउँन तपाईमंािथ भरोसा गनर्सक्छु।

14 दलदल देिख मलाई तान्नु होस्।
मलाई दलदल िभत्र भािसन निदनुहोस्।
मलाई यो गहन पानीबाट बचाउनुहोस्।
मलाई ती मािनसहरूबाट बचाउनु होस् जसले मलाई हेला गछर्न्।

15 पानीका छालहरूमा मलाई डुब्न निदनुहोस्।
गहीरो प्वालले मलाई िनल्न निदनुहोस्।
मलाई मेरो शत्रुहरूबाट र यो गम्भीर कष्टबाट बचाउनुहोस्।

16 हे परमप्रभु, तपाईकंो प्रेम असल छ।
म पिट्ट फकर् नु होस् र तपाईकंो महान् दयाले मलाई सहायता गनर् ुहोस्।

17 तपाईकंो दासबाट मुख नफकार्उनु होस्।
म सङ्कटमा छु। चाँडो, मलाई सघाउँनु होस्।

18 आउनु होस् र मेरो प्राण जोगाउनु होस्।
मेरो शत्रुहरूबाट मलाई जोगाउनु होस्।

19 मेरो लिज्जतपन तपाई ंजान्नुहुन्छ, मेरो शत्रुहरूले मलाई अपमान
गरकेो तपाई ंजान्नुहुन्छ,
ितनीहरूले मलाई ती कुराहरू गदैर् गरकेो तपाईलें देख्नुभयो।

20 गालीले मलाई धूलो-िपठो पारकेो छ।
म गालीको कारणले मनर् लागेको छु
म संवेदना पिर्खएको छु,
तर कसबैाट पाउन सिकन।
म कितपय मािनसहरूलाई सान्त्वनाको िनिम्त पखीर्ं बसें,
तर कोही पिन आएन।

21 ितनीहरूले मलाई खानलाई िवष िदए।
ितनीहरूले मलाई िसकार् िदए, दाखरस िदएनन्।

22 ितनीहरूका टेबलहरू खानाहरूले सिजएका छन्।
ितनीहरूसँग त्यस्तो िवशाल बन्धुत्वपूणर् भोजहरू छन्।
मलाई ती भोजहरूले िवनाश गलार् भन्ने लाग्दछ।

23 ितनीहरूका आँखा अन्धा होउन्, अिन ितनीहरूको पीठ्यूँ सधैँको
िनिम्त दबुर्ल हुन िदनुहोस्।

24 तपाईकंा सम्पूणर् क्रोधहरूका अनुभव
ितनीहरूले पिन गरून्।

25 ितनीहरूका घरहरू िरत्तो पािरिदनुहोस्।
कोही पिन त्यहाँ बस्न नपाओस्।

26 ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहोस्, अिन ितनीहरू भाग्नेछन्।
त्यसपिछ ितनीहरूले कुरा गदार् पीडा र घायलहरू पाउनेछन्।

27 ितनीहरूका अधमर् कामहरूको लािग दण्ड िदनुहोस्।
तपाई ंकित्तको असल हुनुहुन्छ, भनी ितनीहरूलाई नदेखाउनु होस्।

28 जीवनको पुस्तकबाट ितनीहरूको नाउँ मेिट िदनुहोस्,
ितनीहरूका नाउँ धमीर् मािनसहरूको साथमा नलेिख िदनुहोस्।

29 म दःुखीत र पीिडत छु।
परमेश्वर मलाई उठाउनु होस्, मलाई बचाउनु होस्।

30 म परमेश्वरको नाउँ गीतमा प्रशसंा गनेर्छु।
म धन्यवादको गीतहरूमा प्रशसंा गनेर्छु।

31 यसले परमेश्वरलाई खशुी पानेर्छ!
यो साँढे र अन्य पशुहरू माररे बली चढाउनु भन्दा उत्तम हुनेछ।

32 नम्र मािनसहरू जो परमेश्वरलाई उपासना गनर् आएका छन्।
यी कुरा जानेर ितनीहरू खशुी हुने छन्।

33 िकनिक परमप्रभुले दीन-दःुखी र असहायकहरूको पुकारा सुन्नु
हुन्छ।
कैदमा परकेा मािनसहरूलाई पिन परमप्रभुले मन पराउनु हुन्छ।

34 स्वगर् र पृथ्वीले, परमेश्वरको प्रशसंा गरून्।
समुद्र र यसमा भएका जम्म ैचीजहरूहो! परमप्रभुको प्रशसंा गर।

35 परमप्रभुले िसयोनलाई बचाउनुहुनेछ।
परमप्रभुले यहूदाका शहरहरू अझ एकपल्ट िनमार्ण गनर् ु हुनेछ

तािक उहाँका मािनसहरू त्यहाँ फेिर बस्न सकुन्।
36 उहाँका दासहरूका सन्तानले त्यो धतीर् पाउनेछन्,
मािनसहरू ज-जसले उहाँको नाउँलाई प्रेम गदर्छन् उनीहरू त्यहाँ

बस्ने छन्।
प्रमुख सगंीतकारलाई: मािनसहरूलाई सम्झना गराउन, दाऊदको

भजन।

हे परमेश्वर, मलाई बचाउनु होस्!
हे परमेश्वर, मलाई सहायता गनर्लाई आत्तुरी गनर् ुहोस्।

2 मािनसहरूले मलाई मानेर् कोिशश गिररहेछन्।
ितनीहरूलाई असन्तुष्ट पानर् ुहोस्।
ितनीहरूलइ अपमािनत पानर् ुहोस्।
मािनसहरू मप्रित अधमर् काम गनर् चाहन्छन्।
ितनीहरूका पतन हुन्छ र लिज्जत अनुभव गछर्न् भन्ने मलाई लाग्दछ।

3 मािनसहरूले मलाई हाँसोको पात्र बनाए।
ज-जसले मेरो िनन्दा गर ेजुन कुराको िनिम्त ितनीहरू योग्य छन्

ितनीहरूले त्यो पाउन सकुन्।
4 ज-जसले तपाईकंो उपासना गछर्न,
ितनीहरू खबु ैखशुी होऊन्।
जसले तपाईकंो मुिक्तलाई प्रेम गछर्न्
सधैँ तपाईकंो प्रशसंा गरून्।

5 हे परमेश्वर! म दीन-दःुखी र असहाय मािनस हँु।
हे परमेश्वर! चाँडो आएर मलाई बचाउनु होस्!
हे परमेश्वर, तपाईलें मात्र मलाई बचाउन सक्नु हुन्छ!
अझ िवलम्ब नगनर् ुहोस्!

हे परमप्रभु, म तपाईमंािथ भरोसा गछुर् ,
तािक म किहल्य ैिनराशा नहँु।

2 तपाईकंो धािर्मकताको कारण, तपाईलें मलाई बचाउनु
हुनेछ।
तपाईलें मलाई छुटकारा िदनु हुनेछ।
मेरो गुहार सुनी िदनुहोस्।
मलाई बचाउँनुहोस्।

3 मेरो िकल्ला बिननु होस, त्यो घर जहाँ म बचाऊको िनिम्त भागेर जान
सक्छु।
तपाई ंमेरो चट्टान हुनुहुन्छ, मेरो सुरक्षाको ठाउँ।
यसलेै मलाई बचाउँनलाई आज्ञा िदनुहोस्।
4 हे मेरा परमेश्वर, दषु्ट मािनसहरूबाट मलाई बचाउँनु होस्।
मलाई धूतर् र दषु्ट मािनसहरूबाट बचाउँनु होस्।

5 मेरो परमेश्वर तपाई ंमेरो स्वामी, तपाई ंमेरो आशा हुनुहुन्छ,
म जवान अवस्थादेिख तपाईमंा भरोसा गरकेो छु।

6 म जन्मनु भन्दा अिघबाटै तपाईमंािथ आिश्रत िथएँ,
आमाको कोखमा हँुदादेिख न ैमलेै तपाईमंािथ पूणर् भरोसा गरकेो छु।
मलेै सधैँ तपाईलंाई प्राथर्ना गरें।

7 तपाई ंमेरो बलको श्रोत हुनुहुन्छ।
यसलेै म अरूको िनिम्त उदाहरण भएकोछु।

8 तपाईलें गनर् ु हुने आश्चयर्पूवर्क कायर्को िवषयमा मसधैँ गीत गाउँदछु।
9 म बूढो भएँ भनी मलाई नफ्याँक्नु होस्।
मेरो बल सिकँदछै भनेर मलाई नत्याग्नु होस्।

10 मेरो शत्रुहरूले मेरो िवरूद्धमा योजनाहरू तयार गर,े
ितनीहरू वास्तवमा एक-अकार्मा पिहल्य ैभेला भए, अिन मलाई मानेर्

योजना गर।े
11 मेरो शत्रुहरूले भने, “जाऊँ त्यसलाई पक्रौं।”
परमेश्वरले त्यसलाई छोडी िदए अिन कसलेै पिन त्यसलाई साथ

िदनेछैन।
12 हे परमेश्वर, मलाई नत्याग्नुहोस्।
हे मेरा परमेश्वर, चाँडो आएर मलाई बचाउनु होस्!

13 मेरो शत्रुहरूलाई परास्त पानर् ुहोस्।
ितनीहरूलाई पूणर् रूपले नष्ट पानर् ुहोस्!
ितनीहरूले मलाई घात गनेर् कोिशश गिररहेका छन्।
ितनीहरूले शमर् र बद्नामी अनुभव गनर् ु सकुन्।
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14 तब म तपाईमंािथ सवर्दा भरोसा गनेर्छु।
अिन म तपाईकंो प्रशसंा धेर ैभन्दा धेर ैगनेर्छु।

15 तपाई ंकित असल हुनुहुन्छ भनेर म मािनसहरूलाई भन्नेछु।
एकपल्ट मात्र होइन धेर ैपल्ट तपाईलें मलाई बचाएको कुरो म

ितनीहरूलाई भन्नेछु।
ती समयहरूको गन्ती न ैछैन।

16 हे परमप्रभु मेरो स्वामी म तपाईकंो महानताको बारमेा बताउनेछु।
म तपाईकंो बारमेा र तपाईकंो भलाईको िवषय बताउनेछु।

17 हे परमेश्वर, म सानो केटो हँुदादेिख तपाईलें मलाई िशक्षा िदनु भयो।
अिन आज सम्म मलेै मािनसहरूलाई तपाईलें गरकेा,
अद्भतू कायर्हरूका बारमेा घोषणा गदर्छु।

18 अब परमेश्वर! म बूढो भएँ अिन मेरा केश सेता छन्,
तर म जान्दछु तपाईलें मलाई त्याग्नु हुने छैन,
म प्रत्येक भावी पुस्तालाई तपाईकंो शिक्त र महानताको बारमेा

बताउने छु।
19 हे परमेश्वर, तपाईकंो उपकार आकाशभन्दा मािथ छ।
परमेश्वर, तपाई ंबाहेक यहाँ कोही पिन छैन
तपाईलें अद्भतू कामहरू गनर् ुभयो।

20 यद्यािप तपाईलें मलाई न ैयित धेर ैदेख्ने बनाउनु भयो,
तपाईलें मलाई ती सब ैकष्टहरूबाट बचाउनु भयो अिन मलाई िजउँदो

राख्नुभयो।
यद्यिप म धेर ैगिहरोमा डुबें तपाईलें मलाई मेरा कष्टहरूबाट मािथ

उठाउनु भयो।
21 मलाई पिहलेको भन्दा अझ असल काम गनर् साथ िदनुहोस्।
लगातार मलाई सान्त्वना िदनुहोस्।

22 अिन म वीणा बजाउने छु र तपाईकंो स्तुित-गान गनेर्छु।
हे मेरा परमेश्वर, तपाईमंािथ िवश्वास गनर् सिकन्छ भनेर म गीत गाउने

छु।
इस्राएल का एकमात्र पिवत्र परमेश्वरको िनिम्त
म मेरो वीणा बजाएर गीत गाउने छु।

23 तपाईलें मेरो प्राणलाई बचाउँनु भयो, मेरो प्राण अत्यन्त खशुी छ।
मेरा ओठंहरूले तपाईकंो स्तुित-गान गनेर्छन्।

24 मेरो िजब्रोले तपाईकंो धािर्मक कायर्हरूको िवषयमा सदा-सवर्दा
गीत गाउने छ।
अिन ती मािनसहरू ज-जसले मलाई मानर् चाहन्छन्।
ितनीहरू परास्त र अपमािनत हुनेछन्।

सुलेमानको भजन।
हे परमेश्वर त्यस राजालाई सहायता गनर् ुहोस्, तािक उसले
तपाईदं्वारा िववेकपूणर् न्याय गरोस्।
राजकुमारको सहायता गनर् ुहोस् तािक उसले तपाईकंो

धािर्मकता जानोस्।
2 आफ्ना प्रजाहरूलाई िनष्पक्ष न्याय गनर् राजालाई सघाउनुहोस्।
गरीब मािनसहरू प्रित िववेकपूणर् न्याय गनर्लाई तपाईलें राजालाई

सघाउनु होस्।
3 त्यहाँ देशभिर शािन्त र न्याय रहोस्।
4 गरीब मािनसहरूप्रित राजा िनष्पक्ष रहुन्।
उहाँले असहायहरूलाई साथ िदइयोस्।
कष्ट िदने मािनसहरूलाई उहाँले दण्ड िदऊन्।

5 जब सम्म घाम उदाउँछ
अिन जून आकाशमा रहन्छन् मािनस डरले राजालाई सम्मान गनेर्

होस्!
6 खेतहरूमा पानी बषेर् जस्त,ै
धतीर्मा पानी पर ेजस्त ैराजा बनुन्।

7 उहाँको राज्यकालमा धािर्मकता फूलोस्-फलोस्।
जब सम्म जून रहन्छ तब सम्म शािन्त रहोस्।

8 उहाँको राज्य एक समुद्र देिख अकोर् समुद्रसम्म फैिलयोस्।
यफेु्रिटस नदीदेिख पृथ्वीमा धेर ैटाढो सम्म बढोस्!

9 मरुभूिममा बिसरहेका मािनसहरूले उहाँको अिघ भँूई ितर अनुहार
पाररे िशर झुकाउन्,

उहाँको सम्पूणर् शत्रुहरू ितनीहरूको मलैो अनुहार िलएर उहाँप्रित
िनहुिरउन्।

10 तशीर्शमा बिसरहेका अिन सुदरू प्रान्तकाहरूले उहाँलाई उपहार
ल्याऊन्।
शेबा र शेबाका राजाहरूले उहाँलाई भेटी चढाऊन्।

11 सम्पूणर् राजाहरूले हाम्रो राजाको अिघ िशर झुकाउन्।
सब ैजाितहरूले उहाँको सेवा गरून्।

12 हाम्रो राजाले असहायहरूलाई सहयोग गनर् ु हुन्छ।
हाम्रो राजाले दीन-दःुखी, असहायहरूलाई साथ िदनुहुन्छ।

13 दीन-दःुखी, असहायहरू उहाँमािथ आिश्रत छन्।
राजाले ितनीहरूलाई जीउँदो राख्नुहुन्छ।

14 अत्याचार र कू्रर मािनसहरू जसले ितनीहरूलाई नोक्सान पुयार्उनँ
चाहन्छन् ितनीहरूदेिख राजाले बचाउँनु हुन्छ।
ती दीन-हीन मािनसहरूको जीवन राजाको िनिम्त अत्यन्त महत्वपूणर्

छ।
15 राजाको दीघार्य ुहोस्!
अिन उहाँले शेबाबाट सुन प्राप्त गरून्।
सधैँ राजाको िनिम्त प्राथर्ना गर।
प्रत्येक िदन राजालाई आशीवार्द िदनु।

16 खेतहरूमा प्रशस्त मात्रमा अन्नहरू उिब्जयोस्
र पहाडहरू अन्नबालीले ढािकयोस्।
खेतहरू लबानोन जस्ता मिललो रहोस्।
अिन खेतहरू हिरयो घाँसहरूले ढािकए जस्त,ै
शहरहरू मािनसहरूले भिरभराउ बनोस्।

17 राजा सदालाई ख्याती प्राप्त बनोस्।
जब सम्म घाम रहन्छ तब सम्म मािनसहरूले उहाँको नाउँ याद गरून्।
मािनसहरू उहाँबाट धन्य रहोस्
अिन सबलेै उहाँलाई आशीवार्द िदऊन्।

18 परमप्रभु परमेश्वर, इस्राएलका परमेश्वरको गुण-गान गर!
परमेश्वरले मात्र त्यस्तो आश्चयर्चिकत कामहरू गनर् सक्नु हुन्छ!

19 उहाँको मिहमामय नाउँको सदा-सवर्दा प्रशसंा गर!
उहाँको मिहमाले सारा संसार भिरपूणर् रहोस्!
आमेन! आमेन!

20 (यस्सीको छोरो दाऊदको प्राथर्ना यही समाप्त हँुदछ।)

ततेेस्रोस्रो भागभाग
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आसापको स्तुित-गान।
साँच्चै न ैइस्राएल को िनिम्त परमेश्वर राम्रो हुनुहुन्छ।
परमेश्वर ती मािनसहरूका िनिम्त राम्रो हुनुहुन्छ जसको

हृदय शुद्ध छ।
2 म प्रायः िचिप्लएँ र िनयन्त्रण हराएँ।
म प्रायः चुकें  अिन पाप गनर् थालें।

3 मलेै दषु्ट मािनसहरू सफल भएको देखें।
म ती अहकंारी मािनसहरू देिख इष्यार्लु भएँ।

4 ती मािनसहरू िह्रष्टपुष्ट छन्।
ितनीहरूलाई बाँच्नको लािग सङ्घषर् गनर् ु पदैर्न।

5 ती दषु्ट मािनसहरू हामी जस्तो पीिडत हँुदनैन्।
अन्य मािनसहरू जस्ता ितनीहरू सङ्कटमा छैनन्।

6 यसलेै ितनीहरू अहंकारी र घृिणत मािनसहरू हुन्।
ितनीहरूले लगाएका बहुमूल्य गर-गहनाहरू र आकर् षक पोषाकहरू

जस्त ैदेिखन्छन्।
7 यिद ती मािनसहरू केही अरू थोक जस्तो देिखएको भए,
ितनीहरू जान्छन् र िलन्छन्,
ितनीहरूले जे चाहे पिन गदर्छन्।

8 ितनीहरूले नीच र दषु्ट कुराहरू अरूको बारमेा भन्दछन्,
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ितनीहरू घमण्डी र हठी खालका छन्
अिन ितनीहरूले सधैँ न ैअरू मािथ सहज ैफाईदा उठाउने उपायहरू

गदर्छन्।
9 ती अहकंारीहरू आफूलाई देवता मान्दछन्।
ितनीहरूले आफूलाई पृथ्वीको शासक ठान्छन्।

10 यसथर् परमेश्वरका मािनसहरू पिन उनीहरू ितर फिर्कए,
र ितनीहरूले जे भने ितनीहरूको िनिम्त त्यही कुराहरू गर।े

11 ती दषु्ट मािनसहरू भन्छन, “हामीहरूले के गिररहेका छौं, भनेर
परमेश्वर जान्दनैन्!
सवोर्च्च परमेश्वरले जान्दनैन्।”

12 ती घमण्डी मािनसहरू दषु्ट छन्,
तर ितनीहरू धनी छन् र झन् धनी भईरहेका छन्।

13 यसलेै मलेै मात्र हृदय िकन शुद्ध पानर् ु?
िकन मलेै मेरो हातहरू धोई सफा राख्नु।

14 हे परमेश्वर, म िदनभिर न ैकष्ट भोग्छु
अिन प्रत्येक िबहान तपाईलें मलाई दण्ड िदनुहुन्छ।

15 हे परमेश्वर, म यस िवषयमा अरूहरूसँग कुरा गनर् ु चाहुन्छु।
तर म बुझ्छु िक म तपाईकंा मािनसहरूलाई िवश्वासघात गिररहेको

हुन्छु।
16 मलेै यी कुराहरू जान्नलाई यथासक्य कोिशश गरें।
तर ती सब ैमेरो लािग एकदम किठन िथए।

17 जबसम्म म परमेश्वरको मिन्दरमा गईनँ,
तब सम्म मलेै ितनीहरूको आिखरी िवचार जािननँ।

18 परमेश्वर, साँिच्च न ैतपाईलें ती मािनसहरूलाई भयानक अवस्थामा
राख्नु भएको रहेछ।
सहज ैितनीहरू पतन हुने र नष्ट हुने रहेछन्।

19 सङ्कट अचानक आउन सक्छ,
तब ती अहंकारीहरू नष्ट-िविनष्ट हुन सक्छन्।
भयानक कुराहरू ितनीहरूमा घट्न सक्छन्
अिन ितनीहरू समाप्त हुन्छन्।

20 हे परमप्रभु, ती मािनसहरू सपना जस्त ैहुन्,
हामी जाग्ने िबित्तकै ितनीहरू अिल्पन्छन्।
हाम्रो सपनाका राक्षसहरू जस्ता
तपाईलें ितनीहरूलाई िवलुप्त पारी िदनु हुनेछ।

21 म अज्ञानी िथएँ।
मलेै धनी र दषु्ट मािनसहरूको बारमेा सोचेर व्याथैर् िखन्न भएँ।
हे परमेश्वर! म तपाईिंसत शोकाकुल र क्रोिधत िथएँ।
मलेै एउटा लठुवा र अज्ञात पशुले जस्तो व्यवहार गरें।

23 म सधैँ न ैतपाईसँंग साथमा छु।
हे परमेश्वर, तपाईलें मेरो दािहने हात पक्रनु भएकोछ।

24 हे परमेश्वर, तपाईलें मेरो अगुवाई गनर् ु हुन्छ अिन असल सल्लाह
िदनुहुन्छ।
त्यस पश्चात् मिहमा तफर्  मलाई अगुवाई गनर् ु हुन्छ।

25 हे परमेश्वर, तपाई ंबाहेक म स्वगर्मा कसलाई चाहन्छु।
अिन म तपाईिंसत पृथ्वीमा भएको बाहेक अरू केही इच्छा गिर्दनँ।

26 मेरो तन र मन नष्ट हुन सक्छ,
तर मसँग परमेश्वर छ जसलाई म प्रेम गछुर् ।
मसँग परमेश्वर सदा-सवर्दा हुनुहुन्छ!

27 हे परमेश्वर, मािनस जसले तपाईलंाई त्यग्दछ त्यो हराउने छ।
तपाईलें ितनीहरूलाई ध्वंश गनर् ु हुनेछ जो तपाईिंसत िवश्वासी छैनन्।

28 म परमेश्वर कहाँ आएँ अिन त्यो मेरो लािग िहतकारी भयो।
मलेै परमप्रभु परमेश्वरलाई मेरो सुरिक्षत ठाउँ बनाएँ।
परमेश्वर, म तपाईकंहाँ, तपाईलें गनर् ु भएका सब ैथोकहरू बताउन

आएँ।

आसापको “मिस्कल” भन्ने भजन।
हे परमेश्वर, के तपाईलें हामीलाई सधैँको िनिम्त त्याग्नु हुन्छ?
के तपाई ंआफ्ना मािनसहरूिसत अझ ैक्रोिधत हुनुहुन्छ?

2 तपाईलें धेर ैअिघ िकन्नु भएका ती मािनसहरूलाई
सम्झनु होस्।

तपाईलें हामीलाई बचाउँनु भयो। हामी तपाई ंकै सम्पित्त हौ।
जहाँ तपाई ंबस्नु भयो, त्यो िसयोन पवर्तलाई सम्झनु होस्।
3 परमेश्वर, यी अनन्त भग्नावशेषहरूबाट िंहडेर आउनु होस्,
पिवत्र ठाउँमा जुन शत्रुहरूले नष्ट गरकेो तफर्  फकीर् आउनु होस्।

4 शत्रुहरू मिन्दरमा आफ्नो िवजय नारा लगाएर िचच्याए।
ितनीहरूले आफ्ना झण्डा यदु्ध िजत्यौं भनेर भान गनर् मिन्दरमा गाडे।

5 शत्रुका सिैनकहरू यस्ता देिखन्छन्,
िक घाँस काट्ने मािनसहरू घाँस कािटरहे जस्तो।

6 हे परमेश्वर, ितनीहरूले आफ्ना बन्चरो र हँिसयाहरू चलाउँद,ै
तपाईकंो मिन्दरका चौकटहरू काट्द ैभत्काउने छन्।

7 ती िसपाहीहरूले तपाईकंो पिवत्र स्थान जलाए।
जुन तपाईकंो नाउँको सम्मानमा बिनएको िथयो
ितनीहरूले त्यो मिन्दर भूईमँा लडाए।

8 शत्रुले हामीलाई पूणर् रूपले तहस्-नहस् पानेर् िनणर्य गर,े
ितनीहरूले देशमा भएको प्रत्येक िचज र परमेश्वरको पिवत्र स्थान

जलाए।
9 हामीले कुन ैपिन हाम्रो िचन्हहरू देख्नसकेनौं।
अब त्यहाँ अगमवक्ताहरू छैनन्।
के गनर् ु पनेर् कसलेै जान्दनैन्।

10 हे परमेश्वर, किहले सम्म शत्रुले हामीलाई खेलौना बनाउने हो?
के तपाई ंआफ्नो िनन्दा गराउन ितनीहरूलाई सधैँ िदइरहनुहुन्छ?

11 हे परमेश्वर, तपाईलें यित किठन दण्ड हामीलाई िकन िदनुहुन्छ?
तपाईलें आफ्नो महान-शिक्तले हामीलाई पूणर् रूपमा नष्ट पानर् ु भयो।

12 हे परमेश्वर, तपाई ंलामो समयदेिख हाम्रो राजा हुनु भएको छ,
तपाईलें यस देशमा धेर ैयदु्धहरू िजताउनलाई सहयोग गनर् ु भएकोछ।

13 हे परमेश्वर, तपाईलें आफ्नो महान् शिक्त प्रयोग गनर् ुभयो,
समुद्रलाई दइु भागमा िवभाजन गनर् ुभयो।

14 तपाईलें िवशाल समुद्रको राक्षसहरूलाई िजत्नु भयो,
तपाईलें िलब्यातानको िशर टुक्रा-टुक्रा पानर् ु भयो,
अिन त्यसको शरीर जनावरहरूले खाओस् भनेर फाली िदनुभयो।

15 तपाईलें नदीहरू र झनार्हरू बग्ने बनाउनु भयो
अिन तपाईलें नदीहरू सुकाइ िदनुभयो।

16 हे परमेश्वर, तपाई ंएक हुनुहुन्छ जसले िदन र रातलाई िनयन्त्रण गनर् ु
हुन्छ।
तपाईलें चन्द्रमा र सूयर् बनाउनु भयो।

17 तपाईलें पृथ्वीमा सब ैकुराको सीमा बनाइिदनु भयो।
अिन तपाईलें ग्रीष्म ऋतु र िशिशर ऋतु बनाउनु भयो।

18 हे परमेश्वर, यी कुराहरू सम्झनु होस् कसरी तपाईकंो िनन्दा भयो।
ती मूखर्हरूले तपाईकंो नाउँलाई हेला गछर्न्!

19 ती जङ्गली जनावरहरूलाई तपाईकंो िप्रय ढुकुरलाई लजैान
निदनुहोस्!
तपाईकंो िप्रय दीन-दःुखी मािनसहरूलाई किहल्य ैनभुल्नुहोस्!

20 हाम्रो करार याद गनर् ुहोस्!
यस धतीर्को प्रत्येक अधं्यारो जग्गामा िंहसात्मक रूप छ।

21 हे परमेश्वर, तपाईकंा मािनसहरूलाई दबु्हार्बार गिरयो।
ितनीहरू प्रित कष्ट िदन ितनीहरूमािथ अझ लिज्जत नबनाउनु होस्।
दीन-दःुखी, असहाय मािनसहरूले तपाईकंो प्रशसंा गनर् सकुन्।

22 हे परमेश्वर, उठ्नुहोस् र लडाइँ गनर् ुहोस्!
सम्झनुहोस्, ती मूखर्हरूले तपाईलंाई िदएका चेतावनी!

23 तपाईकंा शत्रुहरूको िचच्याहटलाई नभुल्नुहोस्,
ितनीहरूले घिर-घिर तपाईकंो अपमान गर।े
प्रमुख सगंीतकारलाई: “नष्ट नहोस्” भन्ने रागमा।दाऊदको भजन।

हे परमेश्वर, हामी तपाईकंो प्रशसंा गदर्छौं।
हामी तपाईकंो प्रशसंा गछौर्, तपाई ंछेउमा हुनुहुन्छ,
अिन मािनसहरूले तपाईलें गनर् ु भएको अचम्मका

कुराहरूका बारमेा भन्दछन्।
2 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “म न्यायको ठीक समय छान्नेछु,
म िनष्पक्ष न्याय गनेर्छु।

3 यद्यिप पृथ्वी र यसमा भएका सम्पूणर् चीजहरू हिल्लरहेका छन्,
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र धराशायी हुन तयार छ,
तर म यसलाई िस्थर पाछुर् ।”

4 “कितपय मािनसहरू अत्यन्त अहंकारी हुन्छन्।
ितनीहरू स्वयलंाई शिक्तशाली र महत्वपूणर् सोच्दछन्।

5 तर म ती मािनसहरूलाई भन्छु,
‘शेखी नगर! यित साह्रो अहंकारी नहौ!’”

6 पृथ्वीमा त्यस्तो कुन ैशिक्त छैन
जसले कुन ैमािनसलाई महत्वपूणर् पाछर् ।

7 परमेश्वर न ैन्यायकतार् हुनुहुन्छ।
अिन उहाँले न ैको महत्वपूणर् हुनेछ, भन्ने कुराको िनणर्य गनर् ुहुन्छ।
परमेश्वरले एक व्यिक्तलाई उठाएर उसलाई महत्वपूणर् बनाउनु हुन्छ,
उहाँले न ैकसलैाई तल झाररे उसलाई महत्वहीन पानर् ुहुन्छ।

8 परमेश्वर सधैँ दषु्ट मािनसहरूलाई दण्ड िदन तयार हुनुहुन्छ।
परमप्रभुसँग उहाँको हातमा एउटा कचौरा छ,
जुन कचौरामा िवष भिरएको दाखमद्यले पूणर् छ।
उहाँले त्यो िवषयकु्त दाखमद्य खन्याउनँु हुन्छ,
अिन दषु्ट मािनसहरूले त्यसको अिन्तम घुट्को सम्म िपउने छन्।

9 म यस बारमेा सधैँ मािनसहरूलाई भन्नेछु।
म इस्राएल को परमेश्वरको स्तुित-गान गनेर्छु।

10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म दषु्ट मािनसहरूको शिक्त खोसेर लानेछु,
अिन धमीर् मािनसहरूलाई शिक्त प्रदानगनेर्छु।”

वाद्य-वादन साथ सगंीतकारले गाउनु पनेर् आसापको भजन।
यहूदामा भएका मािनसहरूले परमेश्वरलाई िचन्छन्।
इस्राएल का मािनसहरूले परमेश्वरको नाउँको आदर

गछर्न्।
2 शालेममा परमेश्वरको मिन्दर छ।
परमेश्वरको घर िसयोन पवर्तमा छ।

3 त्यस ठाउँमा, परमेश्वरले धनु र काँडहरू ढाल, तरवार
र अन्य यदु्धका हितयारहरू िछन्न-िभन्न पानर् ुभयो।

4 हे परमेश्वर! जब तपाई ंपहाडहरूबाट फकेर् द ैहुनुहुन्छ,
जहाँ तपाईलें आफ्नो शत्रुहरूलाई मानर् ु भयो,
तपाई ंगौरवमय देिखनु हुन्छ।

5 ती िसपाहीहरूले आफू बिलयो भएको सोचे।
तर अिहले ितनीहरू भुइँमा मृत रूपमा लिडरहेकाछन्।
ितनीहरूको शरीर लुिटएर लिडरहेको छ।
ती बिलया िसपाहीहरूले आफू स्वयलंाई न ैबचाउने योग्यका हुन

सकेनन्।
6 जब याकूबका परमेश्वरले ती िसपाहीहरूलाई गाली गनर् ुभयो,
घोडसवारहरू र घोडाहरू मर।े

7 हे परमेश्वर, तपाई ंिवस्मयकारी हुनुहुन्छ!
जब तपाई ंक्रोिधत हुनुहुन्छ तब कोही पिन तपाईकंो िवरूद्ध उिभन

सक्दनै।
8 परमप्रभु न्यायकतार् झौं उिभनु भयो र िनणर्य घोषणा गनर् ुभयो,
परमेश्वरले यस धतीर्का िवनम्र मािनसहरूलाई बचाउँनु भयो।
स्वगर्बाट उहाँले िनणर्य िदनुभयो,
सम्पूणर् पृथ्वी िनस्तब्ध र भयभीत भए।

10 हे परमेश्वर, जब तपाईलें दषु्ट मािनसहरूलाई सजाय िदनुहुन्छ,
तपाईलंाई मािनसहरूले सम्मान गदर्छन्।
तपाईलें आफ्नो क्रोध देखाउनु हुन्छ,
अिन जीिवत् रहनेहरू बिलया हुन्छन्।

11 हे मािनसहरू, ितमीहरूले परमप्रभु परमेश्वर प्रित वचन िदएका
िथयौ।
अब उहाँप्रित ती वचनहरू पूरा गर।
प्रत्येक ठाउँमा मािनसहरू परमेश्वरिसत डराउँछन् र आदर गछर्न्।
तपाईलें ितनीहरूलाई भेटीहरू ल्याउन िदनुहोस्।

12 परमेश्वरले महान् शासकहरूलाई परािजत गनर् ु हुन्छ।
पृथ्वीका सब ैराजाहरू उहाँिसत डराउँछन्।

प्रमुख सगंीतकारलाई: यदतूूनको िनिम्त आसापको भजन।

मलेै ठूलो-ठूलो आवाजले कराएर परमेश्वरलाई गुहार मागें।
हे परमेश्वर, मेरो रोदन सुिनिदनु होस्!

2 मेरो स्वामी, जब म सङ्कटमा परें म तपाई ंकहाँ आएँ,
तपाईलंाई पाउने प्रयासमा म रातभरी जागें र पिन आत्मामा शािन्त

भएन।
3 मलेै परमेश्वरको बारमेा सोचें,
अिन आफ्नो हालत बताउने प्रयास गरें, तर मलेै सिकनँ।

4 तपाईलें मलाई सुत्न िदनु भएन,
म केही भन्न चाहन्थे तर म एकदम हताश िथएँ।

5 मलेै िबतेका कुराहरू सिम्झरहेको िथएँ।
धेर ैअगािड हुन गएको घटनाहरू सिम्झरहेको िथएँ।

6 रातमा, मलेै आफ्ना गीतहरूको बारमेा सोच्ने प्रयास गरें।
मलेै आफैं लाई बुझ्ने कोिशश गरें।

7 म छक्क पछुर् , “के हाम्रो स्वामीले हामीलाई सदाको लािग त्याग्नु भयो?
के फेिर उहाँ हामीिसत खशुी हुनुहुन्न?

8 के फेिर हामीसँग उहाँ बात मानर् सक्नु हुनेछ?
के परमेश्वरको प्रेम सदाको िनिम्त िबलाउँछ?

9 करूणा के हो भन्ने कुरा उहाँले भुल्नु भयो?
उहाँको समवेदना जित क्रोधमा पिरवतर्न भयो?”

10 तब मलेै सोचें, “जुन कुराले मलाई सधैँ सताई रहन्छ त्यो होः
‘के सवर्शिक्तमान् परमेश्वरले आफ्नो शिक्त गुमाउनु भयो?’”

11 म सम्झना गछुर्  उहाँले कस्तो-कस्तो कायर् गनर् ुभयो भनेर।
परमेश्वर म ती आश्चयर्पूवर्क कुराहरू सम्झना गछुर् ,
जुन तपाईलें धेर-ैधेर ैअगािड गनर् ु भएको िथयो।

12 तपाईलें के गनर् ु भएको िथयो त्यो मलेै सोचें।
म तपाईकंा सब ैशिक्तशाली कायर्हरू सोच्दछु।

13 परमेश्वर, तपाईकंा बाटोहरू पिवत्र छन्,
तपाई ंबाहेक कोही पिन महान् छैन।

14 तपाई ंपरमेश्वर हुनुहुन्छ जसले अचम्मका कामहरू गनर् ु हुन्छ।
तपाईलें मािनसहरूलाई आफ्नो महान् शिक्तहरू देखाउनु भयो।

15 तपाईकंो शिक्तले मािनसहरूलाई बचाउनु भयो
तपाईलें याकूब र यूसफका सन्तानहरूलाई बचाउनु भयो।

16 परमेश्वर, पानीले तपाईलंाई देख्यो र भयिभत भयो।
गिहरो पानी भएका ठाउँहरू पिन डरले कामे।

17 बाक्लो बादलहरूले पानी बषार्ए।
मािनसहरूले डरलाग्दो उच्चबादलहरूमा
िबजुली चम्केको देखें।

18 त्यहाँ िबजुलीको गडगडाहट िथयो,
तब िबजुलीको चमक्ले संसार न ैउज्यालो पायोर्,
अिन पृथ्वी थर-थर काँप्न थाल्यो।

19 परमेश्वर, तपाई ंगिहरो पानी भएर िहँड्नु भयो,
तपाईलें गहन समुद्र पार गनर् ुभयो,
तर तपाईलें कुन ैछाप छोड्नु भएन।

20 तपाईलें आफ्ना भक्तजनहरूलाई भेंडा सरह डोयार्उनँ,
मोशा र हारूनलाई खटाउनु भयो।

आसापको “मिस्कल” भन्ने भजन।
मेरो मािनसहरू, मेरो उपदेशहरू ध्यान िदएर सुन।
मलेै भनेका कुराहरूमा ध्यान देऊ।

2 म ितमीहरूलाई यो कथा भन्ने छु।
म ितमीहरूलाई यो पुरानो कथा भन्ने छु।

3 हामीले ती कथाहरू सुन्यौं, अिन हामी त्यो राम्रो प्रकारले जान्दछौं।
हाम्रा िपता-पुखार्हरूले यी कथाहरू सुनाए।

4 अिन हामी त्यो कथा भुल्ने छैनौं।
हाम्रा मािनसहरूले पिछ आउने सन्तानहरूलाई त्यो कथाहरू भन्ने नै

छन्।
हामी िमली परमप्रभुको प्रशसंा गनेर्छौं,
अिन उहाँका अचम्म लाग्दा कायर्हरू सबलैाई भन्नेछौं।

5 परमप्रभुले याकूबसँग सम्झौता गनर् ुभयो।
परमेश्वरले इस्राएल लाई िनयम िदनुभयो।
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परमेश्वरले हाम्रा िपता-पुखार्हरूलाई आज्ञाहरू िदनुभयो।
उहाँले हाम्रा िपता-पुखार्हरूलाई भन्नुभयो िक,
ती िनयमहरू बार ेआफ्ना भावी सन्तानहरूलाई बताऊ।

6 अिन आउने भािव सन्तानहरूले पिन यो िनयमको बारमेा जान्नेछन्
र ितनीहरू आफ्ना नानीहरूलाई िसकाउन सक्षम हुनेछन्।

7 यसकैारण ती सब ैमािनसहरूले परमेश्वरमािथ भरोसा गनेर्छन्।
ितनीहरूले परमेश्वरका कायर्हरू भुल्ने छैनन्।
ितनीहरूले परमेशवरको आज्ञा अनुसार उहाँको िनयमहरू पालन

गनेर्छन्।
8 यिद मािनसहरूले आफ्ना नानीहरूलाई परमेश्वरका,
आज्ञाहरूको िवषयमा बताए भने ितनीहरूका पुखार्हरू जस्त ैहुने
छैनन्।
ितनीहरूका िपता-पुखार्हरू परमेश्वरका िवरूद्ध खडा भए,
र उहाँको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गर ेती मािनसहरू हठ्ठी िथए।
ितनीहरू परमेश्वर प्रित िवश्वासी िथएनन्।

9 एप्रैमबाट आएका मािनसहरूसँग हितयारहरू िथए,
तर ितनीहरू यदु्धभूिमबाट भागे।

10 ितनीहरूले परमेश्वरसँग गरकेो करार पालन गरनेन्।
ितनीहरूले उहाँका उपदेशहरू अस्वीकार गर।े

11 एप्रैमबाट आएका मािनसहरूले परमेश्वरले गनर् ु भएको महान्
कायर्हरू भूले।
ितनीहरूले परमेश्वरले प्रदशर्न गनर् ु भएको ती अचम्म लाग्दा कायर्हरू

िबसेर्।
12 परमेश्वरले ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िमश्र अन्तगर्त सोअनमा,
आफ्ना महान् शिक्तहरू देखाउनु भयो।

13 परमेश्वरले लाल समुद्रलाई िचनर् ु भयो अिन मािनसहरूलाई पार
गराउनु भयो।
पानी ितनीहरूका लािग दवु ैितर पक्का पखार्ल भएर उिभएको िथयो।

14 प्रत्येक िदन परमेश्वरले ितनीहरूलाई अग्लो बादल सिहत डोयार्उनु
भयो।
अिन प्रत्येक रातभिर आगोको ज्वाला वा राँको बालेर ितनीहरूलाई

डोयार्उनु भयो।
15 परमेश्वरले चट्टानलाई मरुभूिममा फोनर् ु भयो।
जमीनको िभत्री तहबाट उहाँले मािनसहरूलाई पानी िदनुभयो।

16 परमेश्वरले पानीका झरनाहरू नदीहरू सरह
चट्टानबाट ल्याउनु भयो!

17 तर मािनसहरूले उहाँकै िवरूद्ध लगातार पाप गिररहे।
मरुभूिमसम्म ितनीहरू सवर्शिक्तमान् परमेश्वरको िवरूद्ध न ैउठे।

18 तब ती मािनसहरूले परमेश्वरको परीक्षा गनेर् फैसला गर,े
र ितनीहरूले परमेश्वरलाई खाना मागे।

19 ितनीहरूले परमेश्वर बार ेगुनासो गर ेअिन भने,
“के मरुभूिममा परमेश्वरले हामीलाई खाना व्यवस्था गनर् सक्नु हुन्छ?

20 जब उहाँले चट्टानमा िहकार्उनुभयो,
तेजले पानी बािहर आयो, र खोलाहरू बढेर आए।
िनःसन्देह उहाँले हामीलाई केही रोटी र मासु िदन सक्नु हुन्छ!”

21 परमप्रभुले ती मािनसहरूले गरकेा कुराहरू सुन्नु भयो।
परमेश्वर याकूबमािथ क्रोिधत हुनुहुन्थ्यो।
इस्राएल का मािनसहरूसँग क्रोधीत हुनुहुन्थ्यो।

22 िकनभने मािनसहरूले उहाँमािथ िवश्वास गरनेन्।
ितनीहरूले परमेश्वरले न ैबचाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा िवश्वास गदैर् गरनेन्।

23 ता पिन परमेश्वरले मािथ बादलहरूलाई आज्ञा गनर् ुभयो,
अिन ितनीहरूको िनिम्त खानाको रूपमा मन्ना बषार्उनु भयो।
आकाश ढोकाहरू जस्त ैखोिलयो
अिन आकाशका भण्डारबाट अन्न बषार्उनु भयो।

25 मािनसहरूले स्वगर्दतूहरूका खानाहरू खाए।
परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा सन्तुष्टपूणर् खाद्यहरू ितनीहरूलाई पठाउनु

भयो।
26 परमेश्वरले पूवीर्बाट बतास बहाउनु भयो।
उहाँले ितनीहरूमािथ आकाशबाट मासु बषार्उनु भयो।

27 अनगन्ती चराहरू ितनीहरूको छाउनीमािथ झर,े

ितनीहरू समुद्रको बालुवा जस्त ैिथए।
28 ती मािनसहरूका छाउनीका विरपिर
र छाउनीको माझमा चराहरू झर।े

29 ितनीहरूलाई खाना प्रशस्त िथयो,
तर ितनीहरूको भोकले ितनीहरूलाई पापी बनायो।

30 ितनीहरूले आफ्नो भोक खप्न सकेनन्।
यसकारण ितनीहरूले चराहरूको रगत निनकाली क्वेल चरा खाए।

31 परमेश्वर ती मािनसहरूमािथ अत्यन्त िरसाउनु भयो,
अिन ती मध्ये धेर ैजनालाई मानर् ु भयो।
परमेश्वरले धेर ैहट्टाकट्ठा यवुाहरूलाई मृत्य ुपिट्ट ढाल्नुभयो।

32 तर पिन फेिर मािनसहरूले अझ पाप गरी न ैरहे!
परमेश्वरको आश्चयर्चिकत कायर्हरूमािथ ितनीहरूले िवश्वास गरनेन्।

33 यसकारण ितनीहरूको जीवन,
महा-िवपदसँग समाप्त पािरिदनु भयो।

34 जब-जब परमेश्वरले ितनीहरू मध्ये केही मािनसहरू मानर् ु भयो,
बाँिक रहेकाहरू,
उहाँप्रित फिर्कए, ितनीहरूले परमेश्वर को खोजी गर।े

35 ितनीहरूले सम्झे िक परमेश्वर ितनीहरूका चट्टान हुनुहुन्छ।
ितनीहरूले सम्झन्थे िक सवोर्च्च परमेश्वर न ैितनीहरूको उद्धारक

हुनुहुन्छ।
36 ितनीहरूले उहाँलाई प्रेम गछुर्  भने, तर झूटो बोले।
ितनीहरू परमेश्वरिसत ईमान्दार िथएनन्।

37 ितनीहरूको हृदय परमेश्वरसँग िथएन।
ितनीहरू करार सँग आज्ञाकारी िथएनन्।

38 तर परमेश्वर दयालु हुनुहुन्थ्यो।
उहाँले ितनीहरूका पापहरूलाई क्षमा गिरिदनु भयो।
अिन ितनीहरूलाई िवनाश गनर् ु भएन।
धेर ैपल्ट परमेश्वरले आफ्नो क्रोध थाम्नु भयो,
उहाँले स्वयलंाई क्रोधी हुनदेिख थाम्नु भयो।

39 परमेश्वरले ितनीहरूलाई बेकम्मा मािनस मात्र सम्झनु भयो।
मािनसहरू हावाका झोकाहरू मात्र छन् जो बहन्छ र जाने गछर् ।

40 उफ! यी न ैमािनसहरूले मरुभूिममा परमेश्वरलाई खबु कष्ट िदए!
ितनीहरूले परमेश्वरलाई साह्रै िखन्न पार!े

41 घिर-घिर ती मािनसहरूले परमेश्वरको संयम कित छ भनेर जाँच
गिररहे।
ितनीहरूले वास्तवमा इस्राएल का पिवत्रलाई दःुख िदए।

42 ती मािनसहरूले परमेश्वरको शिक्तलाई िबसेर्।
ितनीहरूलाई उहाँले शत्रुहरूबाट बचाउँनु भएको कुराहरू िबसेर्।

43 ितनीहरूले िमश्र देशमा परमेश्वरले देखाउनु भएको अलौिकक
कायर्हरू भुले
अिन उहाँले जीवनमा गनर् ु भएको आश्चयर्जनक कामहरू भुले।

44 परमेश्वरले नदीहरूलाई रगतमा पिरणत गराईिदनु भयो।
जसले गदार् िमश्र वासीहरूले पानी िपउन सकेनन्।

45 परमेश्वरले फटेङ्ग्राहरू पठाउनु भयो।
जसले िमश्रीहरूलाई टोके।
परमेश्वरले भ्यागुताहरू पठाउनु भयो,
जसले िमश्रवासीहरूका जीवन नाश गिरिदयो।

46 परमेश्वरले झूिसल्कीराहरू बालीमा पठाउनु भयो,
अिन अन्य उिद्भद्हरूमा सलहहरू पठाउनु भयो।

47 परमेश्वरले ितनीहरूको अङु्गरहरू अिसनाद्वारा नष्ट गराउनु भयो।
अिन िहम बषार्द्वारा ितनीहरूको राम्रो अङु्गरको झ्याँङ्गहरू नष्टपानर् ु

भयो।
48 परमेश्वरले अस्वस्थताले ितनीहरूको पशुहरू मानर् ुभयो
र चट्याङ्गले गाई-वस्तुहरू मािरिदनु भयो।

49 परमेश्वरले आफ्नो क्रोध िमश्रवासीहरूलाई देखाउनु भयो।
उहाँले आफ्ना ध्वंश गनेर् दतूहरू ितनीहरूको िवरूद्ध पठाउनु भयो।

50 परमेश्वरले आफ्ना क्रोध देखाउने बाटो पाउनु भयो।
उहाँले कसलैाई पिन िजउँदो रहन िदनु भएन,
डरालाग्दो िबमारका कारणले ितनीहरूलाई मनर् लगाउनु भयो।

51 परमेश्वरले िमश्रवासीहरूका प्रथम जन्मने सन्तानलाई मानर् ु भयो।
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उहाँले हामको पिहले जन्मने सन्तानलाई मानर् ुभयो।
52 त्यसपिछ परमेश्वरले इस्राएललाई गोठालोले झैं डोयार्उनु भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई मरुभूिममा भेंडा झैं डोयार्उनु भयो।

53 उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई सुरिक्षत ठाउँमा लजैानु भयो।
उहाँका मािनसहरू डराउने कुन ैकाम ैिथएन।
परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूलाई लाल समुद्रमा डुबाई िदनुभयो।

54 परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई उहाँकै पिवत्र स्थानितर डोयार्उनु
भयो,
उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई आफ्नो शिक्तले बनाउनु भएको पवर्त

ितर डोयार्उँनु भयो।
55 परमेश्वरले अन्य जाितहरूलाई त्यो ठाउँ छोड्न बाध्य गराउनु भयो।
परमेश्वरले प्रत्येक इस्राएली पिरवारलाई ितनीहरूकै भूिम अशं

िदनुभयो।
उहाँले ितनीहरूको पिरवार समूहलाई आफ्नो आफ्न ैघरमा पुनवार्स

गराउनु भयो।
56 तर ितनीहरूले सवर्शिक्तमान् परमेश्वरलाई जाँचे,
अिन उहाँको िवरोधमा लगातार िबद्रोह गर।े
ितनीहरूले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरनेन्।

57 इस्राएल का मािनसहरू परमप्रभु परमेश्वरबाट िवमुख भई टाढा गए।
ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले जस्त ैितनीहरूले पिन गर।े
ितनीहरूले झट्टारो फ्याँके जस्त ैव्यवहार गर।े

58 इस्राएल का मािनसहरूले अग्ला ठाउँहरू बनाए अिन परमेश्वरलाई
रीस उठाए।
ितनीहरूले िमथ्या देवताहरूका सािलगहरू बनाए र परमेश्वरलाई

ईष्यार्लु बनाए।
59 परमेश्वरले यस्तो सुनेपिछ एकदम क्रोिधत हुनु भयो।
अिन उहाँले इस्राएललाई पूणर् नष्ट गनर् ुभयो।

60 उहाँले शीलोमा भएको पिवत्र पाललाई त्यागी िदनुभयो।
परमेश्वर मािनसहरू माझ पालमा बस्नु भयो।

61 परमेश्वरले आफ्नो मािनसहरूलाई अरू जाितद्वारा पक्राउनु भयो।
शत्रुहरूले उहाँको “सुन्दर रत्न” लगे।

62 परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई क्रोध देखाउनु भयो।
उहाँले यदु्धमा ितनीहरूलाई मनर् छाडी िदनुभयो।

63 जवान पुरूषहरू जलेर मर,े
अिन केटीहरूले िववाहको गीत गाउन पाएनन्।

64 पूजाहारीहरू मािरिदए,
तर िवधवाहरू ितनीहरूका िनिम्त रोएनन्।

65 अन्तमा, िंनन्द्रामा िंहडीरहने मािनस जस्त,ै
धेर ैमद िपएको िसपाही जस्त,ै
हाम्रो स्वामी ब्यूँझनु भयो।

66 परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूलाई परास्त गररे पिछ हटाउनु भयो।
उहाँले शत्रुहरूलाई हराएर सदाको िनिम्त अपमािनत गनर् ुभयो।

67 तर परमेश्वरले यूसुफको पिरवारलाई रद्ध गनर् ुभयो।
उहाँले एप्रैमको पिरवारलाई पिन ग्रहण गनर् ु भएन।

68 अँहँ, परमेश्वरले यहूदाको पिरवारलाई चुन्नु भयो।
परमेश्वरले िसयोन, उहाँले प्रेम गरकेो पवर्त चुन्नु भयो।

69 परमेश्वरले त्यो उच्च पवर्तमा आफ्नो मिन्दर बनाउनु भयो।
परमेश्वरले आफ्नो पिवत्र मिन्दर पृथ्वी झैं सदा-सवर्दाको िनिम्त

बनाउनु भयो।
70 परमेश्वरले दाऊदलाई आफ्नो खास दासको रूपमा छान्नु भयो।
दाऊदले भेंडागोठ सम्हाली रहेका िथए, तर परमेश्वरले उनलाई त्यस

कामबाट टाढो लजैानु भयो।
71 दाऊदले भेंडालाई हेरचाह गिररहेका िथए तर परमेश्वरले

दाऊदलाई,
उहाँका आफ्ना मािनसहरूलाई, हेरचाह गनेर् काम सुम्पनु भयो।
याकूबका मािनसहरूको हेरचाह गनेर्, इस्राएल का मािनसहरूलाई

हेरचाह गनेर्,
परमेश्वरको सम्पित्त हेरचाह गनेर् काम सुम्पनु भयो।

72 दाऊदले आफ्नो शुद्ध हृदयले ितनीहरूलाई डोयार्ए।
र खबु सतकर् ता साथ ितनीहरूलाई अगुवाई गर।े

आसापको स्तुितगान।
हे परमेश्वर, अन्य राष्ट्रहरू तपाईकंो मािनसहरूसँग लडाइँ गनर्
आए।
ती मािनसहरूले तपाईकंो पिवत्र मिन्दर भत्काईिदए

ितनीहरूले यरूशलेमलाई भग्नावशेष बनाई छोडे।
2 शत्रुले तपाईकंा दासहरू र भक्तजनहरूका शरीरहरू जङ्गली

चराहरूले
र जङ्गली जनावरहरूले खाओस् भनी छािडिदए।

3 परमेश्वर, ती शत्रुले पानी सरह रगत नबगुन्जेल सम्म तपाईकंा
मािनसहरू मार।े
ती मृत शरीरहरू गाड्नलाई सम्म कोही पिन भएनन्।

4 हाम्रा विरपिरका गाउँलेहरूले हामीलाई िखसी गर।े
हाम्रो चारिैतर भएका मािनसहरू हामीमािथ हाँसेर हाम्रो िखल्ली उडाए।

5 हे परमेश्वर, के तपाई ंहामीसँग सधैँको िनिम्त िरसाउनु हुनेछ?
के तपाईकंो बिलया भावनाहरू आगो झैं अनवरत झल्दछ?

6 हे परमेश्वर, तपाईकंो क्रोध ती सम्प्रदायहरूप्रित उतानर् ु होस्
जुन सम्प्रदायले तपाईलंाई िचन्दनै।
तपाईकंो क्रोध ती सम्प्रदायहरूप्रित उतानर् ु होस्
जसले सहायताको िनिम्त तपाईकंो नाउँ पुकादैर्न।

7 ती सम्प्रदायरूले याकूबलाई
र उसको देशलाई ध्वंश पार।े

8 हे परमेश्वर, हाम्रा पुखार्हरूले गरकेो पापको िनिम्त हामीलाई सजाय
निदनुहोस्।
चाँडै आफ्नो कृपादृिष्ट हामीलाई देखाउनु होस्,
कारण हामीहरू असहाय अिन अभाव ग्रस्त छौं।

9 हाम्रो परमेश्वर, अिन रक्षक, हामीलाई सहायता िदनुहोस्!
बचाउनु होस् र त्यसले तपाईकंो नाउँमा गौरव ल्याउनेछ।
तपाईकंो असल नाउँ सुनाउनको लािग,
हामीलाई बचाउनु होस् र हाम्रो पापहरू मेटाइिदनु होस्।

10 अन्य सम्प्रदायरूले हामीलाई यसो नभनोस्,
“ितम्रो परमेश्वर कहाँ छ?
के उसले ितमीहरूलाई सहायता गनर् सकै्तन?”
परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन्छन्,
यसकारण हामी त्यो हेनर् चाहन्छौं।
ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहोस् जसले तपाईकंो दासहरू मारी िदए।

11 कैदीहरूको आत्तर्नादलाई दया गररे सुनी िदनुहोस्!
परमेश्वर, तपाईकंो महाशिक्त प्रयोग गररे ती मािनसहरूलाई

बचाउनुहोस्,
जसलाई मृत्यदुण्ड िदइएकोछ।

12 हे परमेश्वर, ितनीहरूले हामीमािथ गरकेो कमर्को िनिम्त
हाम्रा विरपिर भएका मािनसहरूलाई सातौं पल्ट दण्ड िदनुहोस्।
तपाईकंो अपमान गनेर् ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनुहोस्।

13 हामी तपाईकंा मािनसहरू हौं।
तपाईकंो बथानका हामी भेंडाहरू हौं।
हामी तपाईकंो सधैँ प्रशसंा गदर्छौं,
परमेश्वर, हामी सदा-सवर्दाको लािग तपाईकंो प्रशसंा गनेर्छौ।
प्रमुख सगंीतकारलाई: “करारको िलिलको” रागमा गाँउने असापको

स्तुित-गीत।
हे इस्राएल का भेंडावाला, दया गरी मेरो कुरा सुन्नुहोस्।
तपाईलें यूसुफका भेंडाहरू डोयार्उनु भयो।
तपाई ंकरूब स्वगर्दतूहरूमािथ राजा सरह िवराजमान

हुनुहुन्छ।
हामी तपाईलंाई हेछौर्ं।

2 इस्राएल का भेंडावाला, तपाईकंो महानता ती एप्रैम,
िबन्यामीन र मनाश्शेलाई देखाउनु होस्।
आएर हामीलाई बचाउनु होस्।

3 परमेश्वर, हामीलाई फेिर स्वीकार गनर् ुहोस्।
हामीलाई स्वीकार गनर् ुहोस्, र बचाउँनु होस्!

भजनसंग्रह 78:52 393 भजनसंग्रह 80:3



81

82

83

4 परमप्रभु परमेश्वर, सवर्शिक्तमान् परमेश्वर तपाईलें हाम्रो प्राथर्ना
किहले सुन्नु हुनेछ?
के हामी प्रित तपाई ंसधैँ िरसाउनु हुने छ?

5 तपाईलें आफ्ना मािनसहरूलाई आँसु खवुाउनु भयो।
तपाईलें ितनीहरूलाई प्रशस्त आँसु खान िदनु भएको छ।
त्यो आँसु ितनीहरूको िपउने पानी भयो।

6 ती िछमेकीहरूसँग लड्नलाई तपाई ंकेही त गनर् ुहोस्
हाम्रा शत्रुहरू हामी प्रित हाँस्दछन्।

7 हे सवर्शिक्तमान् परमेश्वर,
हामीलाई फेिर स्वीकार गनर् ुहोस् र बचाउँनु होस्।

8 िबतेका िदनहरूमा, तपाईलें हामीहरूलाई महत्वपूणर् िवरूवा जस्तो
स्याहानर् ु भयो।
तपाईलें िमश्रबाट तपाईकंो “अङु्गरको झ्याँङ्ग” ल्याउनु भयो।
तपाईलें “अरूहरूलाई” यो जमीन छोड्न वाध्य गराउनु भयो,
अिन तपाईलें यहाँ “अङु्गरको झ्याङ्ग” रोप्नु भयो।

9 तपाईलें “अङु्गर” रोप्नलाई जमीन तयार गनर् ुभयो।
तपाईलें यसका जराहरूको िनिम्त ध्यान िदनुभयो।
चाँडै सम्पूणर् जमीनमा अअङु्गरको झ्याङ्ग फैिलयो।

10 यसले पवर्तहरू ढाकेर गयो।
यसको पातहरूले नीमका रूखहरू सम्म छेिकयो।

11 यसको अङु्गरहरू भूमध्य सागर सम्म फैिलयो।
यसको लहराहरू यफेु्रिटस् नदी तफर्  फैिलएर गए।

12 हे परमेश्वर, िकन तपाईलें पखार्लहरू तानेर झानर् ु भयो जसले
तपाईकंो “अङु्गरको रूखलाई” सुरक्षा िदन्छ?
अब बाटो िहँड्नेहरूले पिन यसको अङु्गरहरू िटप्नेछन्।

13 जङ्गली सुङु्गरहरू आउँदछ र तपाईकंो “अङु्गरको झ्याँङ्गमािथ”
िंहड्दछ।
जङ्गली पशुहरू आएर त्यसको पातहरू खाँदछ।

14 हे, सवर्शिक्तमान् परमेश्वर, फकीर् आउनुहोस्।
स्वगर्बाट तपाईकंो “अङु्गरको झ्याँङ्गलाई” तल हेनर् ुहोस् अिन रक्षा

गनर् ुहोस्।
15 हे परमेश्वर, तपाईकंो आफ्न ैहातहरूले रोप्नु भएको “अङु्गरको

बोटलाई” हेनर् ुहोस्।
तपाईलें आफ्न ैिनिम्त बढाएको पौधाहरू हेनर् ुहोस्।

16 तपाईकंो “अङु्गरका बोटहरू” सुख्खा गोबर जस्त ैआगोमा छन्।
तपाई ंयसमा िरसाउनु भयो र नष्ट पानर् ुभयो।

17 परमेश्वर, मािनस कहाँ पुग्नु होस् जो तपाईकंो दािहने पिट्ट उिभनु
भएको छ।
तपाईलें उठाउनु भएको मािनसकहाँ पुग्नु होस्।

18 उहाँले तपाईलंाई फेिर छाड्नु हुन्न,
उहाँलाई बाँच्न िदनोस् अिन उहाँले तपाईकंो नाउँको उपासना

गनेर्छन्।
19 सवर्शिक्तमान् परमप्रभु परमेश्वर, हामी भएकहाँ फकीर् आउनु होस्,
हामीलाई ग्रहण गनर् ुहोस् र हामीलाई बँचाउनु होस्।
प्रमुख सगंीतकारलाई: िगतीथ को रागमा गाँउने आसापको भजन।

खशुी हौ र परमेश्वर हाम्रो शिक्त हुनुहुन्छ, भनी गीत गाऊ।
इस्राएल का परमेश्वर तफर्  कराउँद ैखशुी मनाऊ।

2 संगीत प्रारम्भ गर।
खैंजडीहरू बजाऊ।
सुरमय वीणा बजाऊ।

3 जब हाम्रो िवश्राम शुरू हुन्छ।
पूिर्णमा लागेको बेला तुरही फुक,
औसंी परकेो बेला नरिसङ्ग फुक।

4 त्यो इस्राएल का मािनसहरूको िनिम्त िनयम हो।
परमेश्वरले याकूबलाई आज्ञा िदनुभयो।

5 जब परमेश्वरले यूसूफलाई िमश्रबाट िनकाली ल्याउनु भयो
परमेश्वरले उनीिसत यो करार गनर् ुभयो।
िमश्रमा हामीले नजानेको भाषा सुन्यौ।
6 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूको काँधको भारी मलेै िलएँ।

मलेै ितमीहरूको कमीर्को डोको ितमीहरूको हातबाट िलएँ।
7 ितम्रा मािनसहरू सङ्कटमा िथएँ।
ितनीहरूले गुहार माँगे र मलेै मुक्त पारें।
तुफान बोकेको बादलहरूमा म लुिकरहेको िथएँ।
त्यहींबाट मलेै जवाफ िदएँ,
मलेै ितनीहरूलाई मरीबा को पानीद्वारा जाँच गरें।”

8 “मेरो मािनसहरू ध्यान देऊ, अिन मेरो कुरा सुन।
म ितमीहरूलाई मेरो करार-वचन िदनेछु।
इस्राएल, कृपया मेरो कुरा ध्यानले सुन।

9 कुन ैपिन कृित्रम देवताहरू नमान
जुन िवदेशीहरूले मान्दछन्।

10 म, परमप्रभु, ितमीहरूको परमेश्वर हँु,
मलेै ितमीहरूलाई िमश्रबाट िनकालेर ल्याएँ।
इस्राएल, ितमीहरू मुख खोल,
अिन म खवुाउने छु।

11 “तर मेरो मािनसहरू, ितमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ।
इस्राएल ले मेरो आज्ञा पालन गरने।

12 यसलेै ितनीहरू जे-जे चाहन्छन् त्यही गर भनेर छाडी िदएँ,
इस्राएल ले आफ्नो मनले चाहेको गयोर्।

13 यिद मेरो मािनसहरूले मेरो कुरा मानेको भए
अिन मेरो तिरका अनुसार बसेको भए।

14 तब म ितनीहरूको शत्रुहरूलाई हराउने िथएँ।
म त्यस्ता मािनसहरूलाई दण्ड िदने िथएँ जसले इस्राएल मा

सङ्कटहरू ल्याउँदछ।
15 परमप्रभुका शत्रुहरू डरले काम्नेछन्।
ितनीहरूलाई सदा दण्ड िदइनेछ।

16 परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई उत्तम गहँु िदनुभयो।
चट्टान ले तृप्त नहुन्जेल सम्म ितनीहरूलाई मह िदए।”

आसापको एउटा भजन।
परमेश्वर अन्य देवताहरूको सभामा उिभनु हुन्छ।
उहाँ त्यस सभाको प्रमुख न्यायकतार् हुनुहुन्छ।

2 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूले किहले सम्म
मािनसहरूलाई पक्षपाती न्याय गनेर्छौ?
किहले सम्म ितमीहरूले दषु्ट मािनसहरूलाई कुन ैप्रकारको दण्ड

निदइकन छोडी िदन्छौं?”
3 “गरीब र टुहुरा-टुहरी मािनसहरूको रक्षा गर।
ती गरीब मािनसहरूका अिधकारको रक्षा गर।

4 ती गरीब र असहाय मािनसहरूलाई सहयोग गर।
दषु्ट मािनसहरूबाट ितनीहरूलाई बँचाऊ।

5 “ितनीहरू के भइरहेछ त्यो पिन जान्दनैन्।
ितनीहरू बुझ्दनैन्!
ितनीहरू स्वय ंगिररहेका छन्, त्यो पिन बुझ्दनैन्,
ितनीहरूको संसार ितनीहरूकै चारिैतर झरी सक्यो वा झदैर् गइरहेछ!”

6 म सवर्शिक्तमान परमेश्वर भन्दछु,
“ितमीहरू देवताहरू, सवर्शिक्तमान परमेश्वरको छोराहरू हौ।

7 तर ितमीहरू मनेर्छौ
जसरी अन्य अगुवाहरू मदर्छन्।”

8 हे परमेश्वर, उठ्नु होस्! तपाई ंन्यायकतार् हुनुहोस्।
तपाई ंसब ैजाितहरूमा अगुवा हुनुहोस्।

आसापले रचेको एउटा स्तुितगान।
हे परमेश्वर, चुपचाप नबस्नुहोस्!
तपाईकंो कानहरू नथुन्नु होस्,
कृपया केही त भन्नु होस्, परमेश्वर।

2 परमेश्वर, तपाईकंा शत्रुहरूले तपाईकैं िवरूद्ध योजनाहरू बनाउँदछैन्
अिन ितनीहरूले चाँडै आक्रमण गनेर्छन्।

3 ितनीहरूले तपाईकंा िप्रय मािनसहरूको िवरूद्ध गुप्त योजनाहरू
बनाउँदछैन्।
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तपाईकंा शत्रुहरूले ती तपाईकैं िप्रय मािनसहरूको िवषयमा नै
योजनाहरू बनाउँद ैछन्।

4 ती शत्रुहरू भन्दछैन्, “आएर, ितनीहरूलाई पूणर्तः ध्वष्त गरीिदउँ।
तब कसलेै पिन ‘इस्राएलको’ नाम समेत किहल्य ैसम्झना गनेर्छैन।”

5 परमेश्वर, ितनीहरू आपसमा एकजुट भएका छन्
तपाई ंर तपाईकंो करार िवरूद्व लडाई गनर्लाई,
जुन तपाईलें हामीसँग गनर् ु भएको िथयो।

6 ती शत्रुहरू हामीसँग लड्नलाई एकजुट भएका छन्,
प्रदोम, इश्माएली मािनसहरू, मोआब
अिन हागारका भावी सन्तानहरू, गलाबीहरू, अमालेकीहरू,
एमालीहरू, पिलश्तीहरू, अिन टायरमा बस्ने जनसमूह।
ती सब ैहामीसँग लड्नलाई एकजुट भएकाछन्।

8 अिसिरयनहरू समेत ितनीहरूसँग िमल्न पुगे।
ितनीहरूले लूतका सन्तानहरूलाई अित शिक्तशाली बनाए।

9 परमेश्वर, ितनीहरूलाई िमद्यानीहरूलाई झैं परास्त पािरिदनु होस्,
िससरा र याबीनहरूलाई िकसोन नदीको िकनार परास्त पार ेझैं

पानर् ुहोस्।
10 तपाईलें ितनीहरूलाई एन्दोरमा परास्त पानर् ुभयो।
अिन ितनीहरूका सारा शरीरहरू भूइँमा सडी रह्यो।

11 परमेश्वरले, शत्रुहरूका नाईकहरूलाई परास्त गनर् ुहोस्।
ओरबे र जीबमा जे गनर् ु भएथ्यो त्यस ैगनर् ुहोस्।
जेबह र सलमुन्नामा जे गनर् ु भएथ्यो, त्यस ैगनर् ुहोस्।

12 हे परमेश्वर, ती मािनसहरूले हामीलाई
तपाईकंो यो जमीनबाट खेद्न चाहन्छन्।

13 ितनीहरूलाई हावाले उडाएर लजैाने मरीजूना उिद्भद् जस्त ैबनाई
िदनुहोस्,
हावाले पराललाई िछन्न-िभन्न पार ेजस्त ैितनीहरूलाई पिन िछन्न-िभन्न

पािरिदनु होस्।
14 जङ्गलमा आगो लागे झैं ती शत्रुहरूलाई ध्वंश पािरिदनु होस्।
डढेलोले पहाडहरू जलाए झैं नाश गिरिदनुहोस्।

15 हे परमेश्वर, जसरी तीब्र आँधीले धूलो उडाउँछ ितनीहरूलाई पिन
त्यसरी न ैखेदाउनुहोस्।
हल्लाउँद ैितनीहरूलाई तूफान जस्त ैटाढा-टाढा उडाई खेदी िदनुहोस्।

16 परमेश्वर, ितनीहरूलाई सताउनु होस् तािक ितनीहरू वास्तवमा
कमजोर न ैछन् भन्ने थाहा होस्।
त्यसपिछ ितनीहरूले तपाईकंो नाउँलाई उपासना गनेर्छन्।

17 हे परमेश्वर, ितनीहरूलाई भयग्रस्त पानर् ुहोस् अिन सदाको िनिम्त
लिज्जत तुल्याउनु होस्।
ितनीहरूलाई अपमािनत तुल्याउनु होस् अिन ध्वंश पानर् ु होस्।

18 तब मात्र ितनीहरूले तपाईलंाई परमेश्वर भनेर मान्नेछन्।
ितनीहरूले तपाईकंो नाम यहोवा भनेर जान्नेछन्,
तपाई ंसवोर्च्च परमेश्वर भनेर जान्ने छन्।
सारा संसारका परमेश्वर भनेर िचन्ने छन्।
प्रमुख सगंीतकारलाई: िगित्तत भन्ने रागमा कोरह पिरवारहरूको एउटा

भजन।

हे सेनाहरूका परमप्रभु! तपाईकंो मिन्दर साँिच्च न ैिप्रय छ।
2 हे परमप्रभु, म तपाईकंो मिन्दर िभत्र पस्न इच्छा गदर्छु।
म एकदम ैउत्तेिजत छु।

मेरा प्रत्येक अगं शाश्वत परमेश्वरसँग िलप्त हुन चाहन्छन्।
3 हे सेनाहरूका परमप्रभु, मेरो राजा, मेरो परमेश्वर,
चराहरू सम्मले तपाईकंो मिन्दरिभत्र आश्रय पाए।
तपाईकंो वेदीको छेउमा आफ्नो गँुड बनाउँछन्
अिन ितनीहरूले त्यहीं आफ्ना बच्चाहरू हुकार्उँछन्।

4 तपाईकंो मिन्दरमा बस्ने ती मािनसहरू भाग्यमानी हुन्।
ितनीहरूले तपाईकंो प्रशसंा लगातार गिर रहेकाछन्।

5 मािनसहरू तपाईकंो मिन्दरमा आफ्नो मनभरी हषर्का गीतहरू िलएर
आउँछन्,
ितनीहरू धेर ैखशुी छन्।

6 ितनीहरू रूने वेंसी भएर यात्र गदैर् आए,

जुन परमेश्वरले जलस्रोत बनाउनु भएको छ।
शरद ऋतुको बषार्ले ताल बिनन्छ।

7 ती मािनसहरू िसयोन आउने शहरदेिख शहर भ्रमण गदैर् आए
जहाँ ितनीहरूले परमेश्वरलाई भेट्ने छन्।

8 हे सेनाहरूका परमेश्वर परमप्रभु, मेरो प्राथर्ना सुिनिदनु होस्
हे याकूबका परमेश्वर, मलाई ध्यान िदनुहोस्।

9 हे परमेश्वर, हाम्रो रक्षक को रक्षा गनर् ुहोस्,
तपाईकंा अिभिषक्त राजा प्रित कृपालु हुनु होस्।

10 हे परमेश्वर, तपाईकंो मिन्दरिभत्रको एक िदन
अरू ठाउँका हजार िदनभन्दा उत्तम छ।
दषु्टहरूका घरमा बस्नुभन्दा
बरू मेरा परमेश्वरका मिन्दरको द्वारपाले हुनलाई मलाई मन पछर् ।

11 परमप्रभु हाम्रा रक्षक र मिहमामय राजा हुनुहुन्छ,
परमेश्वरले हामीलाई दया र मिहमाले आशीवार्द िदनुहुन्छ।
जसले परमप्रभुको अनुशरण र आज्ञा पालन गदर्छ।
उहाँले ती मािनसहरूलाई प्रत्येक असल चीज िदनुहुन्छ।

12 हे सेनाहरूका परमप्रभु,
मािनसहरू जसले तपाईमंािथ भरोसा गछर्न् उनीहरू अित नै

आनिन्दत हुन्छन्।
प्रमुख सगंीतकारलाई: कोरह पिरवारहरूको स्तुितगान।
हे परमप्रभु, आफ्ना देश प्रित कृपा राख्नुहोस्।
याकूबका पिरवारहरू परदेशमा िनष्कािसत छन्

ितनीहरूलाई आफ्नो देशमा फेिर ल्याउनु होस्।
2 हे परमप्रभु, आफ्ना मािनसहरूलाई,
क्षमा गनर् ुहोस् ितनीहरूका पापहरू मेटाई िदनुहोस्!

3 हे परमप्रभु, क्रोधीत हुनदेिख रोिकनु होस्,
पागल नबन्नु होस्।

4 हाम्रो परमेश्वर अिन रक्षक, हामीमा क्रोधी हुनदेिख रोिकनु होस्,
अिन हामीलाई फेिर ग्रहण गनर् ुहोस्।

5 के तपाई हामीसँग सधैँ क्रोिधत हुनुहुन्छ?
के तपाईकंो क्रोध हामीहरूको छोरा-नाित सम्म रहनेछ?

6 दया गरी हमीलाई नयाँ जीवन िदनुहोस्!
तपाईकंो मािनसहरूलाई खशुी बनाउँनु होस्।

7 हे परमप्रभु! हामीलाई आपित्तबाट बचाउनँु होस्।
हामीलाई देखाउनु होस् िक तपाईलें हामीलाई कित प्रेम गनर् ु हुन्छ।

8 उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेर मलेै मेरो कानलाई परमप्रभु परमेश्वरितर
लगाएँ।
परमेश्वरले भन्नुभयो िक उहाँका मािनसहरू,
अिन िवश्वासी चेलाहरूको िनिम्त त्यहाँ शािन्त छ।
यिद ितनीहरू पिछ फकेर् र मुखर्ताको बाटोमा िहडेनन् भने,
उनीहरूले शािन्त पाउने छन्।
9 परमेश्वरले चाँडै आफ्नो चेलाहरूलाई बचाउनँु हुनेछ।
हामीहरू चाँडै इज्जतको साथ हाम्रा स्थानमा पस्नेछौ।

10 परमेश्वरको साँच्चो प्रेममा उनका सब ैभक्तजनहरू भेट हुन्छन्।
धािर्मकता र शािन्तले ितनीहरूलाई चुम्बन गरी स्वागत गनेर्छन्।

11 पृथ्वीमा बस्ने मािनसहरू परमेश्वरमा िवश्वासी हुनेछन्।
अिन स्वगर्को परमेश्वर उनीहरूको िनिम्त असल हुनुहुनेछ।

12 परमेश्वरले हामीहरूलाई धेर ैउत्तम थोकहरू िदनु हुनेछ,
अिन जमीनले धेर ैअन्न उब्जाउँनेछ।

13 धािर्मकताचाँिह परमेश्वरको अिघ जान्छ,
र उहाँको िनिम्त एउटा मागर् तयार गछर् ।

दाऊदको प्राथर्ना।
म दिरद्र र असहाय मािनस हँु।
हे परमप्रभु, दया गिर मेरो प्राथर्ना सुन्नुहोस्, अिन उत्तर

िदनुहोस्।
2 हे परमप्रभु, म तपाईकंो भक्त हँु, दयागरी मलाई बचाउनु होस्।
म तपाईकंो दास हँु, तपाई ंमेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ,
मेरो भरोसा तपाईमंा छ, मलाई रक्षा गनर् ुहोस्।
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3 मेरो स्वामी, ममािथ दया गनर् ुहोस्।
म प्रत्येक क्षण तपाईलंाई न ैप्राथर्ना गरीरहेछु,।

4 हे स्वामी, म मेरो जीवनलाई तपाई ंकै हातमा सुिम्पन्छु।
मलाई उपयोगी बनाउनु होस्, म तपाईकंो दास हँु।

5 हे स्वामी, तपाई ंधमीर् र दयालु हुनुहुन्छ।
तपाईका मािनसहरू तपाईलंाई सहयोग माग्छन्, तपाई ंती

मािनसहरूलाई साँिच्च न ैप्रेम गनर् ुहुन्छ।
6 परमप्रभु, मेरो प्राथर्ना ग्रहण गनर् ुहोस्।
कृपादानको िनिम्त मेरो प्राथर्ना सुन्नुहोस्।

7 परमप्रभु, म मेरो सङ्कटको समयमा तपाईलंाई प्राथर्ना गदर्छु,
म जान्दछु तपाईलें जवाफ िदनु हुनेछ!

8 हे परमेश्वर, तपाई ंझैं अकोर् कोही छैन।
तपाईलें गनर् ु भएको काम अरू कसलेै गनर् सक्दनैन्।

9 स्वामी, तपाईलें प्रत्येक व्यिक्तलाई बनाउनु भयो।
ितनीहरू सब ैजना आए र तपाईलाई उपासना गरून्।
ितनीहरू सब ैजनाले तपाईकंो नामको सम्मान गरून्।

10 हे परमेश्वर, तपाई ंमहान् हुनुहुन्छ!
तपाई ंअद्भतू कायर्हरू गनर् ुहुन्छ, तपाई ंअिन तपाई ंमात्र, परमेश्वर

हुनुहुन्छ।
11 हे परमप्रभु, तपाईकंो तिरकाहरू िसकाउनु होस्,
अिन म बाँच्नेछु र सत्य पालन गनेर्छु।
मलाई मेरो जीवनको मुख्य चीज,
तपाईकंो नाउँमा पूजा गिररहन सहायता गनर् ु होस्।

12 हे परमेश्वर, मेरो स्वामी तपाईकंो प्रशसंा गदर्छु।
मेरो सम्पूणर् हृदयबाट म तपाईकंो नामको अनन्त सम्मान गनेर्छु।

13 हे परमेश्वर, तपाईसँंग मप्रित कित बढ्ता प्रेम छ?
तपाईलें मलाई मुत्यकुो मुखबाट बचाउनु भयो।

14 अहंकारीहरूले ममािथ आक्रमण गिररहेछन्, परमेश्वर।
िनदर्यी झुण्डका मािनसहरूले मलाई मानेर् कोिशश गिररहेछन्।
अिन त्यस्ता मािनसहरूले तपाईकंो इज्जत गदैर्नन्।

15 हे स्वामी तपाई ंदया र कृपाले पूणर् भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ।
तपाईमंा धयैर्, सत्यता र कृपाले भिरपूणर् छ।

16 परमेश्वर, तपाईलें मेरो कुरा सुनेको र मप्रित कृपालु भएको देखाउनु
होस्।
म तपाईकंो दास हँु, मलाई बल प्रदान गनर् ुहोस्।
म तपाईकंो दास हँु, मलाई बचाउनु होस्!

17 परमेश्वर, तपाईलें मलाई साथ िदएको संकेत िदनुहोस्।
मेरो शत्रुहरूले त्यो संकेत हेनेर्छन् अिन ितनीहरू असन्तुष्ट हुनेछन्।
त्यसले तपाईलें मेरो प्राथर्ना सुन्नु भएको बुझाउँछ अिन मलाई तपाईलें

सहायता िदनु हुनेछ।
कोरह पिरवारहरूको एउटा भजन-स्तुितगान।

परमेश्वरले यरूशलेमको पिवत्र पहाडहरूमा आफ्नो मिन्दर
बनाउनु भयो।

2 परमप्रभुले इस्राएलका अन्य ठाउँहरू भन्दा िसयोनका
प्रवेशद्वारहरू मनपराउनु हुन्छ।

3 परमेश्वरको शहरका मािनसहरूले ितम्रो िवषयमा प्रशसंनीय कुराहरू
गदर्छन्।

4 परमेश्वरले आफ्ना सब ैमािनसहरूको सूची राख्नु भएको छ।
ती मध्ये कितपय िमश्र र बेिबलोनमा बस्दछन्।
ती मध्ये कितपय िफिलिस्तया, टायर र एिथयोिपयामा पिन जन्मेका

िथए।
5 परमेश्वरले िसयोनमा जन्मेका
प्रत्येक मािनसलाई िचन्नु हुन्छ।
सवोर्च्च परमेश्वरले त्यो शहर बनाउनुभयो।

6 परमेश्वरले आफ्ना सब ैमािनसहरूका सूची राख्नु भएको छ।
ितनीहरू कहाँ जन्मेका हुन् भन्ने कुरा परमेश्वरले जान्नु हुन्छ।

7 परमेश्वरका मािनसहरू खास छुट्टीहरू मान्नलाई यरूशलेम जाँदछन्,
र सुखी छन्, ितनीहरू गाइरहेछन् र नािचरहेछन्,
ितनीहरू भन्दछन्, “प्रत्येक असल कुराहरू यरूशलेमबाट आउँदछ।”

प्रमुख सगंीतकारलाई: पीडापूणर् रोग बार,े एज्री हेमानको मिस्कल भन्ने
एउटा भजन।

हे परमप्रभु, परमेश्वर, तपाई ंमेरो रक्षक हुनुहुन्छ,
रातिदन म तपाईलंाई प्राथर्ना गिररहेकोछु।

2 मेरो प्राथर्नाहरू प्रित कृपया ध्यान िदनुहोस्।
कृपादानको िनिम्त मेरो प्राथर्ना सुनी िदनुहोस्।

3 मेरो प्राणसँग प्रशस्त त्यस्तो पीडा छँद ैिथयो!
म चाँडै मनेर् छु।

4 मािनसहरूले मलाई मृत मािनस अथवा बाँच्नु परकेो
एकदम कमजोर मािनस जस्तो व्यवहार गदर्छन्।

5 मृत मािनसहरूको माझमा मलाई खोज्नु होस्।
म िचहानमा लिडरहेको मुदार् जस्तो छु।
तपाईलें भुल्नु भएका मिरसकेका मािनसहरू माझ म एक हँु।
तपाईबंाट अलग्ग र हेलचेक्राई ंभयो।

6 तपाईलें मलाई धतीर्को त्यो प्वालमा राख्नु भयो।
हो तपाईलें मलाई त्यस्तो अन्धकार ठाउँमा राख्नु भयो।

7 परमेश्वर, तपाई ंमसँग िरसाउनु भएको िथयो,
अिन मलाई सजाय िदनुभयो।

8 मेरो साथीहरूले मलाई छाडी गए।
सबलेै मलाई अछुत व्यिक्त जस्तो िछ-िछ, दरू-दरू ब्यहावार गर।े
म त्यस घरमा बन्द िथएँ अिन बािहर जान सिक्तन िथएँ।

9 मेरा आँखाहरू मेरो सम्पूणर् दःुखहरूमा रूदाँ-रूदाँ पोल्न
थािलसक्यो।
हे परमप्रभु, म तपाईलंाई अटूट प्राथर्ना गछुर् ,
मेरो पाखरुाहरू तपाई ंप्रित प्राथर्नामा उठ्छन्।

10 हे परमप्रभु, के मृत मािनसहरूका लािग तपाई ंआश्चर्य काम
रच्नुहुन्छ?
के भूतहरूमािथ उठ्छन् र तपाईकंो प्रशसंा गछर्न्? अँहँ गदैर्नन्।

11 िचहानिभत्र भएका मृत मािनसहरूले तपाईकंो प्रेम बार ेकुरा गनर्
सक्ने छैनन्।
मृत मािनसहरूले मृतकहरूको संसारमा तपाईकंो िवश्वासको िवषयमा

भन्न सक्ने छैनन्।
12 मृत मािनसहरू अन्धकारमा लिडरहेका हुन्छन्, तपाईलें गनर् ु भएका

अचम्मका कुराहरू देख्न सकै्तनन्।
मृत मािनसहरूले िबिर्सएको संसारमा तपाईकंो धािर्मकताको कुरा गनर्

सकै्तनन्।
13 हे परमप्रभु, म तपाईकंो सहायताको िनिम्त प्राथर्ना गिररहेको छु।
प्रत्येक प्रातःकालमा म तपाईमंा प्राथर्ना गदर्छु।

14 हे परमप्रभु, िकन तपाईलें मलाई त्यागनु भयो?
िकन मेरो कुरा सुन्न अस्वीकार गनर् ुहुन्छ?

15 यवुा अवस्थादेिख न ैम कमजोर र रोगी िथएँ।
मलेै तपाईकंो क्रोध सहें, म असहाय छु।

16 हे परप्रभु, तपाई ंमसँग िरसाउनु भएको छ,
अिन सजायले मलाई मादैर् छ।

17 दःुखाई र पीडाहरू सधैँ मसँग छन्,
म ती दःुखाई र पीडाहरूमा डुलीरहेको अनुभव गदर्छु।

18 हे परमप्रभु, मेरा सारा िमत्रहरू र प्रेमीहरू त्याग्न मलाई बाध्य
गराउनु भयो।
खाली अन्धकार मात्र मसँग रहेको छ।

एज्री एथानबाट “मिस्कल” भन्ने भजन।
म सदा परमप्रभुको िनिम्त प्रेमको गीत गाउनेछु
र उहाँको िवश्वासको प्रशसंा सदा-सवर्दा गनेर्छु।

2 हे परमप्रभु, म तपाईमंा साँच्चो रूपमा िवश्वास गदर्छु िक,
तपाईकंो प्रेम अनवरत छ।
तपाईकंो िवश्वास आकाश झैं व्यापक छ।

3 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “मलेै चुनेका राजासँग करार गरकेो छु,
मलेै मेरो दास दाऊदसँग कसम खाएँ।

4 ‘दाऊद, म ितम्रो वंशलाई सदा-सवर्दाको िनिम्त िस्थर बनाउनेछु।

भजनसंग्रह 86:3 396 भजनसंग्रह 89:4



90

म ितम्रो राज्य सदा-सवर्दाको िनिम्त कायम गराउने छु।’”
5 हे परमप्रभु, तपाईलें आश्चयर्पूवर्क कुराहरू सृजना गनर् ु हुन्छ।
जसको िनिम्त तपाईलंाई आकाशहरूले पिन प्रशसंा गछर्न्।
मािनसहरू तपाईमंािथ आिश्रत हुन सक्छन्। पिवत्र स्वगर्दतूहरूको

सभाले तपाईकंो बारमेा गाउँदछ।
6 स्वगर्मा तपाईकंो बराबरी हुने कोही पिन छैन।
कुन ैपिन “देवता” परमप्रभुको तुलनामा आउन सकै्तन।

7 परमेश्वर पिवत्र स्वगर्दतूहरूिसत सदा-सवर्दा िमल्नु हुन्छ।
ती सब ैस्वगर्दतूहरू उहाँका हुन्।
ितनीहरू डराएर उहाँको श्रद्धा गदर्छन्,
ितनीहरू उहाँको सम्मानमा बस्दछन्।

8 हे सेनाहरूका परमप्रभु, परमेश्वर तपाई ंजस्तो यहाँ अरू कोही छैन।
हामी पूणर्रूपले तपाईमंािथ भरोसा राख्छौं।

9 तपाईलें िवशाल समुद्रको शिक्तशाली ज्वारभाटमािथ शाश्वत
गनर् ुहुन्छ।
तपाई ंत्यसको छालहरूलाई शान्त पानर् सक्नु हुन्छ।

10 परमेश्वर तपाईलें राहबलाई डर देखाउनु भयो,
तपाईकंो आफ्न ैशिक्तशाली पाखरुाहरूले तपाईकंा शत्रुहरूलाई यत्र-

तत्र पािरिदनु भयो।
11 स्वगर् र पृथ्वीमा भएका सब ैथोकहरू तपाईकैं हुन्,
परमेश्वर तपाईलें संसार र यसका सब ैथोकहरू सृजना गनर् ुभयो।

12 उत्तर र दिक्षण िदशामा तपाईलें सारा थोकहरू सृजना गनर् ुभयो।
ताबोर पवर्त र हमोर्न पवर्तले तपाईकैं नाउँको गुण-गान गदर्छन्।

13 हे परमेश्वर तपाईसँंग शिक्त छ।
तपाईकंो शिक्त महान् छ,
िवजय तपाईकैं हो।

14 तपाईकंो साम्राज्य सत्य र न्यायमािथ बिनएको छ।
प्रेम र िवश्वास तपाईकंो िंसहासनका दासहरू हुन्।

15 हे परमेश्वर, तपाईकंा ईमान्दार भक्तजनहरू साँिच्च न ैखशुी छन्।
ितनीहरू तपाईकंो कृपाको प्रकाशमा बाँच्दछन्।

16 तपाईकंो नाउँले ितनीहरूलाई सधैँ खशुी पाछर् ।
ितनीहरूले तपाईकंो सदगुणको प्रशसंा गदर्छन्।

17 तपाई ंितनीहरूका आश्चायर्मय बल हुनुहुन्छ।
तपाईबंाटै उनीहरूको शिक्त आउँछ।

18 परमप्रभु, तपाई ंहाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ।
इस्राएल को एकमात्र पिवत्र आत्मा हाम्रा राजा हुनुहुन्छ।

19 तपाई ंआफ्ना भक्तजनहरूसँग दशर्नमा बोल्नु भयो अिन भन्नुभयो,
“मलेै भीडबाट एकजना जवान केटोलाई छानें
अिन मलेै त्यस जवानलाई मुख्य मािनस बनाएँ,
मलेै त्यस जवान िसपाहीलाई बिलयो, बनाएँ।

20 मलेै मेरो दास दाऊदलाई पाएँ,
अिन मेरो िविशष्ट तेलले उसलाई अिभषेक गरें।

21 मलेै दाऊदलाई आफ्नो दािहने पाखरुाले सहयोग गरें।
अिन मेरो शिक्तले, उसलाई बिलयो बनाएँ।

22 शत्रुहरूले, ‘चुनेका राजालाई’ परािजत गनर् सकेनन्।
दषु्ट मािनसहरूले उनलाई परास्त गनर् सकेनन्।

23 म ितनीहरूको शत्रुहरूलाई शेष पानेर्छु
र ितनीहरूको सल्लाहकारलाई तल फ्याँक्नेछु।

24 म सधैँ आफूले छानेका राजालाई प्रेम र सहयोग गनेर्छु।
म उनलाई सधैँ बिलयो बनाउने छु।

25 मलेै छानेका राजालाई समुद्रको अध्यक्ष िनयकु्त गछुर् ।
उसले नदीहरूमािथ िनयन्त्रण गनेर्छ।

26 उसले मलाई भन्नेछ, तपाई ंमेरो िपता हुनुहुन्छ।
तपाई ंमेरो परमेश्वर, मेरो चट्टान, मेरो रक्षक हुनुहुन्छ।

27 अिन उसलाई म मेरो प्रथम जन्मने छोरो बनाउने छु।
ऊ न ैपृथ्वीमा सब ैभन्दा महान् राजा हुनेछ।

28 मेरो प्रेमले चुिनएका राजालाई सदा-सवर्दा रक्षा गनेर्छु।
ितनको र मेरो यो करार किहल्य ैसमाप्त हुनेछैन।

29 उनका पिरवारहरू अनवरत रहने छन्
जबसम्म स्वगर् रहन्छ तबसम्म उनको राज्य रहनेछ।

30 यिद उनका सन्तानहरूले मेरो व्यवस्था मान्न छाडे यिद ितनीहरूले
मेरो आज्ञा अमान्य गर,े
म ितनीहरूलाई दण्ड िदनेछु।

31 यिद छािनएका राजाका भावी सन्तानहरूले
मेरो िनयमहरू भत्काउँद ैमेरो आज्ञाहरू उल्ङ्घन गछर्न् भने,

32 तब म उनीहरूलाई कडा दण्ड िदनेछु।
म ितनीहरूका दषु्ट-कमर्को सजाय कोरार्ले िदनेछु।

33 तर म ती मािनसहरूबाट माया माररे टाढा जाने छैन।
म ितनीहरू प्रित सधैँ िवश्वासी रहने छु।

34 म दाऊदसँग भएको करार तोड्ने छैन।
म मेरो करार-वचन पिरणत गनेर्छैन।

35 मेरो पिवत्रतामा, उनीप्रित एक प्रितज्ञा गरकेो छु
अिन म दाऊद प्रित झूटो हुने छैन।

36 दाऊदका सन्तानहरू अनवरत रहनेछन्।
ितनीहरू हुन्जेल उिनहरूको राज्य रहने छ।

37 जुन सरह, यो अनवरत चल्नेछ, त्यस करारको साक्षी आकाशहरू
छन्,
त्यो करारमा भरोसा गनर् सिकन्छ।”

38 तर परमेश्वर तपाई ंआफूले रोजेका राजाप्रित िरसाउनु भयो।
अिन उनलाई एकै्ल छाडी िदनु भयो।

39 तपाईलें आफ्नो करार अस्वीकार गनर् ु भएकोछ।
तपाईलें राजाको मुकुट मलैामा फ्याँिकिदनु भयो।

40 तपाईलें राजाको शहरका िभत्ताहरू भत्काई झानर् ु भयो।
उनका सब ैिकल्लाहरू ध्वंश पानर् ुभयो।

41 त्यताबाट भएर जाने मािनसहरूले उनका चीजहरू चोर।े
उनका िछमेकीहरूले उसलाई िखसी गररे हाँसे।

42 तपाईलें त्यस्तो गररे राजाका शत्रुहरूलाई खशुी बनाउनु भयो।
तपाईलें उनका शत्रुहरूलाई यदु्ध िजत्न िदनुभयो।

43 परमेश्वर, तपाईलें उनीहरूको रक्षा गदैर् सघाउनु भयो।
तपाईलें आफ्ना राजालाई यदु्धमा सघाउनु भएन।

44 तपाईलें उनलाई िजत्न िदनु भएन।
तपाईलें उनको राजगद्दी भूइँमा फ्याँिकिदनु भयो।

45 तपाईलें उनको उमेर घटाई िदनु भयो
तपाईलें उनलाई लिज्जत पानर् ुभयो।

46 हे परमप्रभु, यस्तो किहले सम्म चल्ने हो?
के तपाईलें हामीलाई सधैँ उपेक्षा गनर् ुहुन्छ?
के तपाईकंो क्रोध आगो जस्तो सधैँ बल्ने हो?

47 याद गनर् ुहोस् मेरो जीवन कित छोटो छः
तपाईलें हामीलाई छोटो जीवन बाँच्नलाई रच्नुभयो।

48 कोही पिन बाँच्ने छैन र किहल्य ैमदैर्न,
कोही पिन िचहानबाट भाग्न पाउने छैन।

49 हे परमेश्वर, तपाईलें िवगतमा देखाउनु भएको प्रेम ख,ै कहाँ छ?
तपाईलें दाऊदको पिरवार प्रित िवश्वासी हुनेछु भनेर प्रितज्ञा िदनु

भयो।
50 हे स्वामी, कृपया याद गनर् ुहोस्, मािनसहरूले कसरी तपाईकंो

दासलाई अपमान गर।े
हे परमप्रभु, मलेै तपाईकंा शत्रुहरूबाट ती सारा अपमानहरू सहनु पयोर्।
ती मािनसहरूले तपाईलें रोजेको राजाको अपमान गर।े

52 परमप्रभुको सदा-सवर्दा प्रशसंा गर।
आमेन! आमेन!

चौथोचौथो भागभाग

(भजनसगं्रह 90-106)

परमेश्वरको जन, मोशाको प्राथर्ना।
हे परमेश्वर, तपाई ंपुस्तादेिख पुस्तासम्म हाम्रो वासस्थान
हुनुभएको छ।

भजनसंग्रह 89:5 397 भजनसंग्रह 89:52
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2 परमप्रभु, तपाई ंपरमेश्वर हुनुहुन्थ्यो पवर्तहरूको समक्ष जहाँ
जिन्मएका िथयौं
अिन पृथ्वी र संसारको समक्ष जहाँ बिनएका िथयौं।
परमेश्वर, तपाई ंसधैँ परमेश्वर रहनु भयो र सधैँ हुनुहुने न ैछ।

3 तपाईलें यस संसारमा मािनसहरू ल्याउनु हुन्छ
अिन पिछ ितनीहरूलाई धुलोमा पिरणत गनर् ुहुन्छ।

4 तपाईकंो लािग हजारौं बषर्हरू पिन
िहजो िबतेको रात जस्त ैलाग्दछ।

5 हामीलाई किंसगर जस्त ैबढानर् ुहुन्छ।
हाम्रो जीवन िबहान ैहराएर िवलाई जाने सपना जस्त ैछ।
हामी घाँस जस्त ैछौ।

6 िबहान पख घाँस उम्रन्छ
अिन बेलुकी यो ओइलाएर मछर् ।

7 हे परमेश्वर, तपाईकंो रीसले हामीलाई ध्वंश गनर् सक्छ।
तपाईकंो क्रोधले हामीलाई भयभीत पादर्छ।

8 तपाई ंहाम्रो सब ैपापहरू जान्नु हुन्छ।
हे परमेश्वर, तपाईलें हाम्रो गुप्त पापहरू सब ैदेख्नुहुन्छ।

9 तपाईकंो क्रोधले हाम्रो जीवन समाप्त गनर् सक्छ।
कानेखसुी जस्त ैहाम्रो जीवन धिमिलद ैजान्छ।

10 हामी सत्तरी बषर्सम्म बाँच्न सक्छौं,
यिद अझ बिलयो भए अस्सी बषर्सम्म बाँच्न सक्छौं।
हाम्रो जीवन किठन काम र पीडाले भिरएको छ।
त्यसपिछ अचानक हाम्रो जीनव िसिद्धएर जान्छ अिन हामी उडेर टाढा

जान्छौं।
11 हे परमेश्वर! वास्तवमा कसलेै पिन तपाईकंो क्रोधपूणर् शिक्तलाई

जान्दनै।
तर हाम्रो डर र तपाई ंप्रितको आदर तपाईकंो क्रोध जितकै महान् छ।

12 हाम्रो जीवन कित छोटो छ भनेर हामीलाई िसकाउनु होस,
तािक हामी साँिच्च न ैज्ञानी हुन सकौं।

13 हे परमप्रभु, सधैँ हाम्रो पछािड आउनुहोस्।
आफ्ना दासहरू प्रित दयालु हुनुहोस्।

14 प्रत्येक िबहान आफ्नो प्रेमले हामीलाई भिरिदनु होस्।
हामी सुखी रहौं र रमाइलो जीनव िबताऔ।ं

15 तपाईलें हामीलाई हाम्रो जीवनमा अित उदासीनता र सङ्कटहरू
िदनुभयो।
अब हामीलाई खशुी वा सुखी पानर् ुहोस्।

16 तपाईकंा दासहरूले आश्चयर्पूवर्क थोकहरू देखनु्,
जुन तपाईलें ितनीहरूका लािग गनर् सक्नु हुन्छ,
अिन उनीहरूका नानीहरूले तपाईकंो मिहमा देख्न सकुन्।

17 हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर, हाम्रो िनिम्त कृपालु बन्नु होस्।
हामी जे काम गछौ त्यो फलदायक होस,
हामी जे काम गछौं परमेश्वरले सफल पारी िदऊन्।

ितमी सवोर्च्च परमेश्वरकहाँ लुक्न जान सक्छौ।
ितमी सवर्शिक्तमान् परमेश्वरकहाँ सुरक्षाको लािग जान

सक्छौ।
2 म परमप्रभुलाई भन्दछु, “तपाई ंमेरो सुरक्षा र मेरो िकल्ला हुनुहुन्छ।
मेरो परमेश्वर, म तपाईमंािथ भरोसा गदर्छु।”

3 परमेश्वरले ितमीलाई लुप्त िवपदहरू
र डरलाग्दो िबमारीहरूबाट जोगाउनुहुन्छ।

4 ितमी सुरक्षाको लािग परमेश्वर कहाँ जान सक्छौ।
उहाँले ितमीहरूलाई रक्षा गनर् ुहुनेछ,
जसरी एउटा चराले आफ्ना पखेंटाहरू िफँजाएर आफ्ना बच्चाहरूको

सुरक्षा गदर्छ।
परमेश्वर ितमीहरूका सुरक्षाका लािग ढाल र पखार्लहरू जस्ता

हुनुहुन्छ।
5 ितमीहरू राती व्यथर्मा डराउने काम ैछैन
अिन िदनमा पिन ितमी आफ्ना शत्रुहरूको काँडहरूिसत डराउने

छैनौं।
6 ितमी राती चल्ने रूढीदेिख डराउने छैनौ।
र िदउँसो क्षय गनेर् नाशदेिख पिन डराउने छैनौ।

7 तपाईलें एक हजार शत्रुहरूलाई परास्त गनर् ु हुनेछ।
तपाईकंो आफ्न ैदािहने हातले दश हजार शत्रुका सेनाहरूलाई परास्त

पानेर्छ।
ती शत्रुहरूले तपाईलंाई छँुदनैन् पिन।

8 हेर मात्र, अिन ितमीले देख्ने छौ
ती दषु्ट मािनसहरू दिण्डत भएको।

9 िकनभने ितमी परमप्रभुमा भरोसा गदर्छौ।
ितमीले सवोर्च्च परमेश्वरलाई आफ्नो सुरक्षाको ठाउँ बनायौ।

10 ितमीलाई केही नराम्रो हुनेछैन।
त्यहाँ ितम्रो घरमा कुन ैप्रकारको रोग हुने छैन।

11 परमेश्वरले ितमीहरूको लािग स्वगर्दतूहरूलाई आज्ञा िदनु हुनेछ,
अिन ितनीहरूले ितमीहरूलाई जहाँ जाँदा पिन रक्षा गनेर्छन्।
12 ितनीहरूका हातहरूले ितमीहरूलाई पक्रनेछन्,
त्यसकैारण ितमीहरूले आफ्नो खटु्टा ढुङ्गामा बजानर् ु पदैर्न।

13 ितमीहरूले िंसहहरूमािथ
र िवषालु सपर्हरूमािथ िंहड्ने शिक्त पाउनेछौ।

14 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यिद कुन ैमािनसले ममा भरोसा गदर्छ भने,
म उसलाई बचाउँने छु।
जसले मेरो नाउँलाई उपासना गदर्छ म मेरो भक्तजनहरूलाई रक्षा

गनेर्छु।
15 मेरो भक्तजनहरूले सहयोगको िनिम्त मलाई डाक्ने छन्।
अिन म ितनीहरूलाई जवाफ िदने छु
म ितनीहरूको दःुखको बेलामा साथ रहनेछु,
म ितनीहरूलाई मुक्त गनेर् छु र सम्मान गनेर् छु।

16 अिन मेरा भक्तजनहरूलाई दीघार्य ुिदनेछु
अिन ितनीहरूलाई बचाउँनेछु।”

िवश्रामको िदनको िनिम्त एउटा स्तुितगान।
परमप्रभुको गुण-गान गनर् ु असल कुरा हो।
सवोर्च्च परमेश्वर, तपाईकंो गुण-गान गनर् ु असल कुरा हो।

2 िबहानको बेलामा तपाईकंो प्रेम बार ेगाउनु असल हो,
अिन रातमा तपाईकंो िवश्वास बारमेा गाउनु असल हो।

3 परमेश्वर, दश तार ेबाजाहरू, वीणा र सारङ्गीहरू
तपाईकंो लािग बजाउनु असल कुरा हो।

4 हे परमप्रभु, तपाईलें आफ्ना सृजनािसत हामीलाई साँिच्च न ैखशुी
बनाउनु भयो।
हामी खशुीसाथ तपाईलें गनर् ु भएका कुराहरू बार ेगाउँछौं।

5 हे परमप्रभु तपाईलें कित महान् कुराहरू गनर् ुभयो।
तपाईकंा िवचारहरू हामीलाई बुझ्न अित किठन छ।

6 हामीसँग तपाईकंो तुलना गदार् मािनस जाित मूखर् जनावरहरू जस्तै
छन्।
हामी मूखर्हरू हौं जसले केही पिन बुझ्न सक्दनै।

7 दषु्ट मािनसहरू झारपातहरू जस्ता जहीं-तहीं उम्रन्छन्।
तर ितनीहरू सधैँको िनिम्त नष्ट हुनेछन्।
ितनीहरू जे गछर्न् त्यो सदालाई िविनष्ट हुन्छ।

8 तर हे परमप्रभु, तपाईलंाई सदा आदर गिरनेछ।
9 हे परमप्रभु, तपाईकंा सम्पूणर् शत्रुहरू नाश हुनेछन्।
सम्पूणर् ती मािनसहरू जसले पाप कामहरू गर ेितनीहरू नष्ट हुनेछन्।

10 तर तपाईलें मलाई बिलयो बनाउनु भयो।
म दिरलो सींङहरू भएको साँढे जस्त ैहुनेछु।
तपाईलें खास कामको लािग मलाई रोज्नुभयो,
तपाईलें आफ्ना ताजा तेलहरू ममािथ खन्याउनु भयो।

11 मलेै मेरो शत्रुहरू विरपिर भएको देखें।
ितनीहरू मलाई आक्रमण गनर् तयार भएका िवशाल साँढेहरू जस्ता
छन्।
मेरो बारमेा ितनीहरूले के कुरा गिररहेका छन् सो मलेै सुनें।

12 असल मािनसहरू लेबानेनमा
परमप्रभुको मिन्दरमा रोिपएको देवदारू जस्ता छन्,

13 परमप्रभुको मिन्दरमा रोप्न लिगएको धमीर् मािनसहरू
हाम्रो परमेश्वरको मिन्दरको प्राङ्गणमा फुिलरहेकाछन्।
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14 ितनीहरू बृद्ध भए तापिन
ितनीहरूले नयाँ र स्वस्थ रूखले जस्त ैलगातार फल उत्पादन

गिररहने छन्।
15 ितनीहरू त्यहाँ हुनु न ै“परमप्रभु असल हुनुहुन्छ,” भन्नलाई न ैहो।
उहाँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, अिन उहाँले अनुिचत काम गनर् ुहुन्न।

परमप्रभु राजा हुनुहुन्छ।
उहाँले वभैवी अिन सामथ्यर्पूणर् पोषाकहरू लगाउनु हुन्छ।
उहाँ तयार हुनुहुन्छ यसलेै सारा संसार सुरिक्षत छ, यो नष्ट

हुनेछैन।
2 परमेश्वर, तपाईकंो राज्य सदा-सवर्दा चल्ने छ।
परमेश्वर, तपाई ंअनन्त सम्म बाँच्नु भयो।

3 हे परमप्रभु निदहरूको आवाज अित गजर्नपूणर् छ।
जोडसँग आउने छालहरू गजर्नपूणर् छन्।

4 जोडसँग आउने समुद्रका छालहरू गजर्नपूणर् र शिक्तशली छन्
तर परमप्रभु ितनीहरू भन्दा अझ शिक्तशाली हुनुहुन्छ।

5 हे परमप्रभु, तपाईकंो िनयम सदा-सवर्दा चल्ने छ।
तपाईकंो पिवत्र मिन्दर धेर ैकालसम्म रहनेछ।

हे परमप्रभु, तपाई ंपरमेश्वर हुनहुन्छ,
जसले मािनसहरूलाई दण्ड िदन्छ।
तपाई ंपरमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मािनसहरू प्रित दण्ड िलएर

आउँछन्।
2 तपाई ंसारा पृथ्वीका न्याय पालक हुनुहुन्छ।
अहकंारी मािनसहरूलाई दण्ड िदनुहोस् जो त्यसका लायक छन्।

3 हे परमप्रभु, किहले सम्म दषु्ट मािनसहरूले खेलाँची गनेर्छन्?
किहले सम्म परमप्रभु?

4 किहलेसम्म ती दषु्टकमीर्हरूले
भयङ्कर कामहरू गनेर्छन्?

5 हे परमप्रभु, ितनीहरूले तपाईकंो मािनसहरूलाई कष्ट िदए।
ितनीहरूले न ैतपाईकंा मािनसहरूलाई दःुखी, पीिडत बनाए।

6 ती दषु्ट मािनसहरूले हाम्रा देशमा बिसरहेका िवधवाहरू र
परदेशीहरूलाई मार।े
ितनीहरूले माता-िपता नभएका नानीहरूलाई हत्या गर।े

7 अिन ितनीहरूले भने परमप्रभुले ितनीहरूले गिररहेका नीच कामहरू
देख्दनैन्।
ितनीहरूले भने िक इस्राएलका परमेश्वरले के भईरहेछ त्यो केही पिन

जान्दनैन्।
8 ितमी अबुझ मािनसहरू ितमीहरू किहले ज्ञानी हुन्छौ?
हे मूखर्हरू हो ितमीहरू किहले चेतनशील हुन्छौ?
ितमी पापी मािनसहरू अित हिरलट्ठक छौ।
ितमीहरूले बुझ्न ैपछर् ।

9 परमेश्वरले हाम्रो कानहरू बनाउनु भयो,
िनश्चय न ैजसले कान बनायो उसले सुन्न सक्नुहुन्छ।
परमेश्वरले आँखा बनाउनु भयो,
िनश्चय न ैके भइरहेको छ त्यो देख्न पिन सक्नुहुन्छ।

10 परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई अनुशासनमा राख्नु हुनेछ।
ती मािनसहरूले के गनर् ु पनेर् परमेश्वरले िसकाउनु हुनेछ।

11 मािनसहरूले के सोिचरहेछन् परमेश्वर जान्नुहुन्छ।
परमेश्वर जान्नुहुन्छ िक मािनसहरू हावाका झोंका मात्र हुन्।

12 मािनस जसलाई परमप्रभुले अनुशासनमा राख्नु भएको छ त्यो
सुखी हुनेछ।
परमेश्वरले त्यस मािनसलाई ठीक तिरकाले बाँच्ने बाटो बताउनु

हुनेछ।
13 हे परमेश्वर, तपाईलें त्यस मािनसलाई सहयोग गनर् ु हुनेछ,
जो सङ्कट आईपदार् िबिछन्न हँुदछ।
जब सम्म ती दषु्ट मािनसहरूलाई िचहानमा पुिरदनै,
त्यसलाई शािन्त बस्न तपाईलें सहायता गनर् ु हुनेछ।

14 परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूलाई त्याग्नु हुन्न,
उहाँले ितनीहरूलाई सहयोग गनर् छोड्नुहुन्न।

15 न्याय फकेर् र िनमर्लतािसत आउने छ।
अिन त्यहाँ असल, ईमान्दारी मािनसहरू हुनेछन्।

16 कसलेै पिन मलाई दषु्ट मािनसहरूको िवरूद्ध लड्न सघाएनन्।
कोही पिन मसँग ती नीच कमर् गनेर् मािनसहरूको िवरूद्ध लडाई ँगनर्

उिभएनन्।
17 यिद परमप्रभुले मलाई सहायता नगनर् ु भएको भए,
मृत्यदु्वारा म मौन भइसकेको हुन्थें।

18 म जान्दछु िक म पतन हुन लागेको िथएँ,
तर परमप्रभुले आफ्नो चेलालाई सहायता गनर् ुभयो।

19 म अत्यन्त िचन्तीत र हड्बिडएको िथएँ
तर परमप्रभु, तपाईलें मलाई सान्त्वना िदनुभयो अिन खशुी पानर् ुभयो!

20 परमेश्वर, कपटी न्यायकत्तार्लाई सहयोग नगनर् ुहोस्।
ती दषु्ट न्यायकतार्हरूले साधारण जनताको लािग,
किठन जीवन यापन गनेर् िनयमहरू बनाउँदछन्।

21 त्यस्ता न्यायकतार्हरूले असल मािनसहरूलाई आक्रमण गदर्छन्।
ितनीहरूलाई दोषी सािबत गररे मानर् लगाउँछन्।

22 तर मेरो परमप्रभु, उच्च पवर्तमािथ मेरो सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्छ।
परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, मेरो सुरक्षाको ठाउँ।

23 परमेश्वरले भयङ्कर कायर् गनेर् ती दषु्ट न्यायकतार्हरूलाई दण्ड
िदनुहुनेछ।
परमेश्वरले ितनीहरूलाई नष्ट गनर् ुहुनेछ िकनभने ितनीहरूले पाप गर।े
परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले ती पापी न्यायकतार्हरूलाई नष्ट गनर् ुहुनेछ।

िवश्रामको िदनको िनिम्त एउटा स्तुितगान।
आऊ, परमप्रभुको गुण-गान गरौं।
चट्टान प्रित, ठूलो स्वरमा गुण-गान गरौं जसले हामीलाई

बचाउँनु भयो।
2 परमप्रभु प्रित धन्यवादको गीत गाऊ।
उहाँप्रित आनन्दमय प्रशसंाको गीत गाऊ।

3 िकनभने परमप्रभु न ैमहान् परमेश्वर हुनुहुन्छ!
अन्य सारा “देवताहरू”लाई अधीनमा राख्ने उहाँ महान् राजा

हुनुहुन्छ।
4 गिहरो गुफाहरू र उच्च पहाड-पवर्तहरू परमप्रभुका सम्पित्त हुन्।
5 सागर उहाँकै हो उहाँले यो सृजना गनर् ु भएको हो,
परमेश्वरले आफ्न ैहातले सुख्खा जमीनहरू बनाउनु भयो।

6 आऊ, िनहँुिरएर, उहाँको उपसना गरौं।
जसले हामीलाई बनाउनु भयो उहाँ परमेश्वरको उपसना गरौं।

7 उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ
अिन हामी उहाँका सन्तानहरू हौं।
यिद हामीले उहाँको आवाज सुन्यौं भने,
आज हामी उहाँका भेंडाहरू हौं।

8 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूले “मरीबामाको” जङं्गलमा हँुदा झैं,
अिन “मस्साको” मरुभूिममा गर ेझैं िजद्दी नगर।

9 ितम्रा िपता-पुखार्हरूले मलाई जाँच गर,े ितनीहरूले मलाई जाँचे,
तर ितनीहरूले म के गनर् सक्थें भन्ने कुरा देखे।

10 चालीस बषर्सम्म मलेै ती मािनसहरूको गन-गन सहेर बसें।
अिन म जान्दिथएँ िक ितनीहरू आज्ञाकारी िथएनन्।
ितनीहरूले मेरो िशक्षाहरू िलन अस्वीकार गर।े

11 यसलेै मेरो रीसमा ितनीहरू
‘मेरो िवश्रामको भूिममा पस्ने छैनन’ भनी मलेै प्रितज्ञा गरें।”

परमप्रभुले गनर् ु भएको नयाँ कुराहरूका बारमेा नयाँ गीत गाऊ,
सारा संसारले परमप्रभु प्रित गीत गाउन्।

2 परमप्रभु प्रित गाऊ, उहाँको नाउँको प्रशसंा गर!
सुसमाचार भन, प्रत्येक िदन उहाँको मुिक्तको िवषयमा कुरा गर।

3 “परमप्रभु साँिच्च न ैअद्भतू हुनुहुन्छ” भनेर मािनसहरूलाई भन,
परमेश्वरले गनर् ु हुने आश्चयर्चिकत चीजहरूका िवषयमा राष्ट्रहरू माझ
भन।
सृजना गनर् ु हुने अचम्मका कामहरूको बारमेा मािनसहरूलाई भन।

4 परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ र प्रशसंाको योग्य हुनुहुन्छ।
उहाँ अन्य सब ै“देवताहरू”को भन्दा अझ उहाँकै डर राख्नु पछर् ।

5 अन्य जाितहरूका सब ै“देवताहरू” खाली मूिर्तहरू मात्र हुन्।
तर परमेश्वरले स्वगर् बनाउनुभयो।
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6 उहाँको समक्षमा आदर र मिहमा चिम्करहेको छ।
परमेश्वरको पिवत्र मिन्दरमा शिक्त र सौन्दयर् छ।

7 पिरवारहरू, जाितहरू परमप्रभुको प्रशसंा
र मिहमाको गीत गाऔ।ं

8 परमप्रभुको नाउँको प्रशसंा गर
आफ्ना बिलहरू ल्याऊ र मिन्दर तफर्  जाऊ।
9 पिवत्रताको सौन्दयर्िसत परमप्रभुको उपासना गर।

पृथ्वीमा प्रत्येक मािनसले परमप्रभुको उपासना गर।
10 जाित-जाितहरूलाई घोषणा गर, परमप्रभु न ैराजा हुन्,

तािक संसार नष्ट नहोस्।
परमप्रभुले िनष्पक्ष रूपमा संसारमा राज गनर् ुहुनेछ।

11 हे आकाश, खशुी हो! हे पृथ्वी, आनिन्दत बन!
यसमा भएका समुद्र र प्रत्येक थोक खशुीले कराऊ, िचच्याऊ।

12 खेतहरू र त्यसमा उब्जने प्रत्येक चीज, खशुी बन।
जङ्गलका रूखहरू, गाऊ र खशुी बन!

13 जव ितनीहरूले परमप्रभु आईरहेको देख्नेछन्,
परमप्रभु संसारमा राजगनर् आउँद ैहुनुहुन्छ,
परमप्रभुले संसारमा भएका राज्यहरूमा
पक्षपात नगरी न्याय र राज्य गनर् ुहुनेछ।

परमप्रभुले राज गनर् ु हुन्छ र पृथ्वी खशुी हो।
सब ैसुदरूितरका देशहरू खशुी हुन्छन्।

2 बाक्लो बादलहरूले परमप्रभुलाई घेरी राखेको छ।
धमर् र न्यायले यस राज्यलाई बिलयो बनाउँदछ।

3 परमप्रभुको सामुन्नेबाट एउटा आकाश जाँदछ,
अिन उहाँका शत्रुहरूलाई नाश गदर्छ।

4 उहाँको िबजुली आकाशमा झलाक-िझिलक चिम्कन्छ।
मािनसहरू यसलाई देख्छन् र डराउँछन्।

5 परमप्रभुको, समक्ष पवर्तहरू मनै जस्तो पग्लन्छन्,
सारा पृथ्वीका स्वामीको सामुन्ने।

6 हे आकाश, उहाँको धािर्मकताको बार ेबताऊ।
तािक परमेश्वरको मिहमा सारा मािनसहरूले देखनु्।

7 मािनसहरू आफ्ना मूिर्तहरू पूजा गछर्न्।
ितनीहरू आफ्ना “देवताहरूका” िवषयमा घमण्ड गदर्छन्।
तर ती मािनसहरू लिज्जत हुनेछन्।
ितनीहरूका “देवताहरू” िशर झुकाएर परमप्रभुलाई उपासना गनेर्छन्।

8 हे िसयोन, सुन अिन खशुी बन!
हे यहूदाका शहरहरू, खशुी होऊ।
िकनभने परमप्रभुले बुिद्धमानी िनणर्यहरू गनर् ु भयो।

9 सवोर्च्च परमप्रभु, तपाई ंन ैवास्तवमा पृथ्वीका शासक हुनुहुन्छ।
तपाई ंअन्य “देवताहरू” भन्दा धेर ैअसल हुनहुन्छ।

10 मािनसहरू जसले परमप्रभुलाई प्रेम गदर्छ उसले दषु्टतालाई घृणा
गछर् ।
परमेश्वरले धूतर्हरूबाट उहाँका भक्तजनहरूलाई बचाउँनु हँुदछ।

11 धमीर् मािनसहरूमा उज्यालो र खशुीयाली चम्कन्छ।
12 धमीर् मािनसहरू, परमप्रभुमा खशुी होऊ।
उहाँको पिवत्र नाउँको आदर गर।

एउटा प्रशसंाको गीत।
परमप्रभु प्रित नयाँ गीत गाऊ
िकनभने उहाँले नयाँ र छक्क पानेर् कुराहरू गनर् ुभयो।
उहाँको पिवत्र दािहने पाखरुाले

उहाँलाई फेिर िवजय तुल्यायो।
2 परमप्रभुले आफ्नो बचाउने शिक्त जाितहरूलाई देखाउनु भयो।
परमप्रभुले आफ्नो धािर्मकता ितनीहरूलाई देखाउनु भयो।

3 उहाँका भक्तजनहरूले इस्राएल का मािनसहरू प्रित परमेश्वरको
िवश्वास सिम्झए।
सुदरू ठाउँमा भएका मािनसहरूले हाम्रो परमप्रभुको रक्षा गनेर् शिक्त

देखे।
4 हे पृथ्वीमा भएका प्रत्येक मािनसहरूले, परमप्रभु प्रित खशुीले हल्ला

गर।

प्रशसंाको गीत गाउन प्रारम्भ गर!
5 परमप्रभुको प्रशसंा वीणा बजाएर गर।
वीणाबाट िनस्केको संगीतले, उहाँको प्रशसंा गदर्छ।

6 तुरही र कणार्लहरू बजाऊ,
अिन परमप्रभु हाम्रो राजा प्रित िचच्याउँद ैप्रशसंा गर।

7 समुद्र र त्यहाँ भएका प्रत्येक कुराले,
पृथ्वी र त्यसमा भएका प्रत्येक कुराले जोडले गाओस्।

8 हे नदीहरू, आफ्ना हातहरूले थप्पडी मार!
पवर्तहरू सब ैएकैसाथ आनन्दको गीत गाऔ।ं

9 परमप्रभुको सम्मुख गाऔ!ं
िकनभने उहाँ संसारमा राज गनर् आइरहनु भएको छ।
उहाँले संसारमा न्यायपूवर्क राज गनर् ु हुनेछ।
उहाँले धािर्मकतािसत मािनसहरूमािथ राज गनर् ुहुनेछ।

परमप्रभु न ैराजा हुनुहुन्छ,
यसलेै सारा जाितहरू डरले काम्छन्।
परमेश्वर राजा सरह करूब स्वगर्दतूहरूमा बस्नु हुन्छ।

यसलेै सारा संसार डरले काम्दछ।
2 िसयोनमा परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ!
उहाँ सम्पूणर् मािनसहरूमािथ महान् अगुवा हुनुहुन्छ।

3 सारा मािनसहरूले तपाईकंो नाउँको गुण-गान गरून्।
परमेश्वरको नाउँ िवस्मयकारक छ।
परमेश्वर पिवत्र हुनुहुन्छ।

4 शिक्तशाली राजाले न्याय मनपराउनु हुन्छ।
परमेश्वर, तपाईलें मगंलमयता बनाउनु भयो।
तपाईलें याकूबमा धािर्मकता र िनष्पक्षता ल्याउनुभयो।

5 परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको प्रशसंा गर
अिन उहाँको पिवत्र पाउदानमा दण्डवत गर।

6 मोशा र हारून उहाँका केही पूजाहारीहरू मध्ये िथए।
ितनीहरू मध्ये शमूएल हुन् जसले परमेश्वरको नाम पुकार।े
ितनीहरूले परमेश्वरलाई प्राथर्ना गर,े
अिन उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनुभयो।

7 परमेश्वर अग्ला बादलबाट बोल्नु भयो।
ितनीहरूले उहाँको िविधहरू पालन गरे
अिन परमेश्वरले ितनीहरूलाई िनयम प्रदान गनर् ुभयो।

8 हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, तपाईलें ितनीहरूको प्राथर्नाको जवाफ
िदनुभयो।
तपाईलें आफू क्षमादायी परमेश्वर अिन नीच काम गनेर् मािनसहरूलाई
दण्ड िदनेको रूपमा दशार्उनु भयो।

9 हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको प्रशसंा गर।
हाम्रो परमेश्वर साँिच्च न ैपिवत्र हुनुहुन्छ।
उहाँको पिवत्र पवर्त तफर्  दण्डवत् गर।

धन्यवादको भजन।
हे सारा पृथ्वीको मािनसहरू हो, परमप्रभुको जयजयकार
गर।

2 परमप्रभुको सेवामा खशुी हौ!
खशुीका गीतहरू िलएर परमप्रभुको सम्मुख आऊ!

3 परमप्रभु न ैहाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने जान।
उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो।
हामी उहाँका मािनसहरू हौं, अिन हामी उहाँका खकर् का भेंडाहरू हौं।

4 उहाँको शहरमा धन्यवादको गीत िलएर आऊ।
उहाँको मिन्दरमा प्रशसंाको गीतहरू िलएर आऊ।
उहाँको प्रशसंा गर र उहाँको नाउँलाई धन्यवाद चढाओ।

5 परमप्रभु, भलो हुनुहुन्छ।
उहाँको प्रेम अनन्त छ।
हामी सदा सदा-सवर्दा उहाँमािथ भरोसा राख्न सक्छौं!

दाऊदको भजन।
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म प्रेम र िनष्पक्ष न्यायको गीत गाउनेछु।
परमप्रभु, म तपाईकंो िनिम्त गाउने छु।

2 म सतकर् तासाथ शुद्ध जीवन िजउनेछु।
म मेरो घरमा शुद्ध प्रकारले िजउनेछु।
परमप्रभु तपाई ंमकहाँ किहले आउनुहुनेछ?

3 म आफू समक्ष कुन ैमूिर्तहरू राख्ने छैन,
म त्यस मािनसलाई घृणा गनेर्छु जो तपाईकंो िवरूद्ध जाँन्छ।
म त्यस्तो घृिणत कामहरू गनेर्छैन!

4 म ईमान्दार हुनेछु।
म दषु्टपूणर् कामहरू गनेर्छैन।

5 यिद कसलेै उसको िछमेिकहरू बार ेगुप्त भावमा नराम्रा कुराहरू
गदर्छ भने,
म त्यस मािनसलाई रोक्छु।
आफूलाई घमण्ड गनेर् र अरू भन्दा म शे्रष्ठ छु भनेर सोंच्नेहरूलाई
म अनुमित िदनेछैन।

6 म मािनसहरूलाई संसारभिर न ैहेनेर्छु जसमािथ भरोसा गनर् सिकन्छ
अिन ितनीहरूलाई मात्र मेरो सेवा गनर् िदन लाउने छु।
खाली त्यस्ता मािनसहरू मात्र मेरो दासहरू हुन सक्छन् जो शुद्ध

जीवन िजउँछ।
7 म मेरो घरमा झूटाहरू बस्न िदने छैन।
म झूट बोल्नेहरूलाई आफू निजक बस्न िदने छैन।

8 यस देशमा बिसरहेका दषु्ट मािनसहरूलाई सधैँ नाश गनेर्छु।
परमेश्वरको शहरबाट जानलाई म ती सब दषु्टहरूलाई बाध्य पानेर्छु।
पीिडत मािनसको भजन।ऊ पीिडत भएर, परमप्रभुलाई दःुख पोख्छ।

हे परमप्रभु, मेरो प्राथर्ना सुिनिदनु होस्।
सहायताकोलािग रोएको क्रन्दन सुिनिदनु होस्।

2 परमप्रभु तपाई ंत्यसरी िवमुख नभईिदनुहोस्।
जब म सङ्कटहरूमा झेिलएको हुन्छु, मप्रित ध्यान िदनुहोस्।
जब म तपाईकंो सहायताको िनिम्त रोई कराई गछुर् ,
मलाई झट्टै जवाफ िदनुहोस्।

3 मेरो जीवन धुवाँ जस्तो भई िबत्दछै।
मेरा जीवन आगो सरह छ जो िबस्तार ैजल्छ।

4 मेरो शिक्त क्षीण हँुद ैगईसक्यो
म सुख्खा, ओइिलँद ैगई रहेको घाँस जस्त ैछु।
मलेै खान समेत भूली सकेको छु।

5 आफ्नो उदासीनताको कारणले गदार्,
मेरो ओजन घिटरहेछ।

6 म मरुभूिममा बिसरहेको लाटकोसेरो जस्तो एक्लो छु।
भवनहरूको भग्नावशेषमा बस्ने एक्लो लाटकोसेरो जस्त ैछु।

7 म सुत्न सिक्दनँ।
म छानामा भएको एउटा एक्लो चरो जस्तो छु।

8 मेरा शत्रुहरूले मलाई लगातार अपमान गछर्न्।
ितनीहरूले मलाई िखसी गर ेअिन सरापे।

9 मेरो ठूलो उदासीनता खाली मेरो भोजन हो।
मेरो आँसु मेरो िपउने बस्तु हो।

10 िकनभने तपाई ंममािथ क्रोिधत हुनुहुन्छ,
परमप्रभु, तपाईलें मलाई उठाउनु भयो अिन त्यसपिछ मलाई फ्याँकी

िदनुभयो।
11 िदनको अिन्तम प्रहरमा लामो छायाँहरू जस्तो मेरो जीवन प्रायः

सुिकसक्यो।
म सुख्खा र ओइिलएको घाँस सरह मदैर् जाँदछुै।

12 तर परमप्रभु, तपाई ंसदा-सवर्दा बाँच्नु हुनेछ।
तपाईकंो नाउँ सदा-सवर्दा र अनन्त सम्म रहनेछ।

13 तपाई ंउठ्नु हुनेछ र िसयोनलाई सान्त्वना िदनु हुनेछ।
तपाई ंिसयोन प्रित कृपालु हुनुहुनेछ त्यो समय आइरहेछ।

14 तपाईकंा दासहरूले उनको, ढुङ्गाहरू मन पराउनेछ,
ितनीहरूले त्यो शहरको धूलोलाई सम्म मन पराउने छन्।

15 मािनसहरूले परमप्रभुको नाउँको उपासना गनेर्छन्।
परमेश्वर, पृथ्वीमा भएका राजाहरूले तपाईलंाई सम्मान गनेर्छन्।

16 परमप्रभुले फेिर िसयोन बनाउँनु हुनेछ।
मािनसहरूले फेिर उहाँको मिहमा देख्नेछन्।

17 परमेश्वरले िजउँद ैछाड्नु भएका मािनसहरूको प्राथर्नाहरूको
जवाफ िदनुहुनेछ।
परमेश्वरले ितनीहरूको प्राथर्ना सुन्नुहुनेछ।

18 यी कुराहरू आउने भिवष्यका सन्तानहरूको िनिम्त लेख
अिन भिवष्यमा, ती मािनसहरूले परमप्रभुको प्रशसंा गनेर्छन्।

19 परमप्रभुले आफ्ना पिवत्र स्थानबाट तलितर हेनर् ुहुनेछ।
परमप्रभुले स्वगर्बाट तल पृथ्वीमा हेनर् ुहुनेछ।

20 अिन उहाँले कैदीहरूका प्राथर्नाहरू सुन्नुहुनेछ।
उहाँले मृत्य ुघोिषत भइसकेका मािनसहरूलाई मुिक्त िदलाई

िदनुहुनेछ।
21 तब िसयोनका मािनसहरूले परमप्रभुको बारमेा भन्नेछन्।
ितनीहरूले उहाँको नाउँलाई यरूशलेममा प्रशसंा गनेर्छन्।

22 जाितहरू परस्परमा भेला हुनेछन्।
राज्यहरू परमप्रभुको सेवा गनर्लाई आउने छन्।

23 मेरो बलले मलाई न ैअसफल तुल्यायो।
मेरो जीवन छोटो भएर घट्यो।

24 यसकारण मलेै भने, “मलाई िठटौली बेलामा न ैमनर् निदनुहोस्।
परमेश्वर तपाई ंसदा-सवर्दा बाँच्नु हुनेछ।

25 धेर ैबषर् पिहले, तपाईलें यो संसार बनाउनु भयो।
तपाईलें आफ्न ैहातद्वारा यो आकाश बनाउनु भयो।

26 संसार र यो आकाश समाप्त होला तर तपाई ंसवर्दा रहनु हुनेछ।
ितनीहरूले लुगाहरू खोले जस्त ैगनेर्छन्,
अिन लुगाहरू जस्त,ै तपाई ंितनीहरूलाई पिरवतर्न गनर् ुहुनेछ।
ितनीहरू सब ैपिरवतर्न हुनेछन्।

27 तर तपाई ंपरमेश्वर, किहल्य ैबिद्लनु हुन्न।
तपाई ंसदा-सवर्दा जीिवत रहनु हुन्छ।

28 हामी आज तपाईकंा दासहरू हौं।
हाम्रा नानीहरू यहाँ छन्।
अिन ितनीहरूका सन्तानहरू पिन यहाँ तपाईकंो उपासना गनेर्हरू

हुनेछन्।”
दाऊदको भजन।

मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशसंा गर!
प्रत्येक मेरो अङ्गले उहाँको पिवत्र नाउँको गुण-गान

गदर्छ।
2 हे मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशसंा गर
अिन निबिर्स िक उहाँ न ैवास्तवमा कृपालु हुनुहुन्छ।

3 परमेश्वरले हाम्रा सारा पापहरू क्षमा गिरिदनु हुन्छ।
उहाँले हाम्रा सारा रोगहरू िनको पािरिदनु हुन्छ।

4 परमेश्वरले िचहानबाट हाम्रो जीवन बचाँउनु हुन्छ
अिन हामीलाई उहाँले प्रेम र दया गनर् ुहुन्छ।

5 परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त राम्रा कुराहरू िदनुहुन्छ।
उहाँले हाम्रो जवानीलाई
गरूड़ जस्तो नयाँ तुल्याउनुहुन्छा।

6 परमप्रभु िनष्पक्ष हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मािनसहरू प्रित न्याय ल्याउनु
हुन्छ,
जुन अन्य मािनसहरूबाट प्रितघात भएको छ।

7 परमेश्वरले आफ्ना िविधहरू बार ेमोशालाई बताउनु भयो।
परमेश्वरले उहाँको शिक्तशाली कामहरू इस्राएल का मािनसहरूलाई

देखाउनु भयो।
8 परमप्रभु अनुग्रही र करूणामय हुनुहुन्छ।
परमेश्वर संवेदनशील र मायालु हुनुहुन्छ।

9 परमप्रभुले सधैँ आलोचना गनर् ु हुन्न
परमप्रभु सधैँ हामीसँग क्रोिधत भएर बस्नु हुन्न।

10 हामीले परमेश्वरको िवरूद्ध पाप गयौर्ं।
तर उहाँले हामीलाई कुन ैप्रकारको दण्ड िदनु भएन,
जसको लािग हामी योग्य िथयौं।

11 परमेश्वरको प्रेम आफ्ना भक्तजनहरूमा
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पृथ्वीदेिख आकाशको उचाई जस्त ैअग्लो छ।
12 अिन परमेश्वरले हाम्रो पापहरू
पूवर् र पिश्चम टाढा-टाढा रहे जस्तो टाढो रािख िदनुभयो।

13 परमप्रभु आफ्ना भक्तजनहरूसँग त्यस्तो स्नेही हुनुहुन्छ,
जसरी एक िपता आफ्ना छोरा-छोरीहरूसँग हुन्छ।

14 परमेश्वरले हाम्रो बारमेा सब ैकुराहरू जान्नुहुन्छ,
हामी धूलाका कणहरूबाट बिनएका हौं भनेर परमेश्वर जान्नुहुन्छ।

15 हाम्रो जीवन छोटो छ भनेर उहाँले जान्नुहुन्छ।
हाम्रो जीवन घाँस जस्त ैहो भन्ने कुरा पिन जान्नुहुन्छ।

16 परमेश्वर जान्नुहुन्छ हामीहरू जङ्गली फूलहरू जस्त ैहौं।
जुन फूलहरू िछट्टै हुिर्कन्छन्,।
त्यसपिछ तातो बतासको झोका आएर मछर्न।
झट्टै ितमी भन्न सक्दनैौ िक फूल कहाँ फुिलरहेथ्यो।

17 तर परमप्रभुले आफ्ना भक्तजनहरूलाई सधैँ माया गनर् ुभयो
अिन उहाँले आफ्ना भक्तजनहरूलाई अनवरत प्रेम गनर् ुहुन्छ।
परमेश्वरको धािर्मकता ितनीहरूका छोरा-नाितमािथ अनन्तदेिख

अनन्तसम्म रहन्छ।
18 परमेश्वर ती मािनसहरूका लािग असल हुनुहुन्छ,
जसले उहाँको करार पालन गछर् ।
परमेश्वर ती मािनसहरूका लािग असल हुनुहुन्छ,
जसले उहाँको आदेश पालन गछर्न्।

19 परमेश्वरको िंसहासन स्वगर्मा छ।
अिन उहाँले सब ैथोकमा शासन गनर् ुहुन्छ।

20 हे स्वगर्दतूहरू, परमप्रभुको प्रशसंा गर।
ितमीहरू शिक्तशाली िसपाहीहरू हौ जसले उहाँको आज्ञा पालन

गछर्न्।
ितमीहरू ध्यानपूवर्क उहाँका कुराहरू सुन्छौ अिन आज्ञाहरू पालन

गछौर्।
21 हे उहाँका सब ैिसपाहीहरू! परमप्रभुको प्रशसंा गर।
ितमीहरू उहाँको दासहरू हौ।
जो परमप्रभुले इच्छा गनर् ुहुन्छ ितमीहरू त्यही काम गदर्छौ।

22 परमप्रभुले प्रत्येक थोक प्रत्येक ठाउँमा बनाउनु भयो।
परमेश्वरले प्रत्येक ठाउँमा भएका सब ैथोकहरूमा राज गनर् ु हुन्छ,
अिन ती सब ैथोकहरूले परमप्रभुको गुण-गाऊनु पछर् !
हे मेरो प्राण परमप्रभुको गुण-गान गर!

हे मेरो आत्मा परमप्रभुको प्रशसंा गर।
हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, तपाई ंमहान् हुनुहुन्छ!
तपाई ंआदर र मिहमाले सिजएको हुनुहुन्छ।

2 तपाई ंज्योित पिहरनु हुन्छ जसरी मािनसहरू पोशाक पिहिरन्छन्।
तपाई ंपदार् जस्त ैआकाशहरू फैलाउनु हुन्छ।

3 परमेश्वर, तपाईलें ितनीहरूमािथ आफ्नो घर बनाउनु भयो।
तपाईलें बाक्लो बादलहरू रथ सरह चलाउनु भयो,
अिन बतासको पखेंटाहरूमा आकाश तररे चढ्नुभयो।

4 परमेश्वर, तपाईलें आफ्ना स्वगर्दतुहरूलाई बतास जस्ता
अिन आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला जस्तै बनाउनु भयो।

5 हे परमेश्वर, तपाईलें यसको आधारमा पृथ्वी बनाउनु भयो,
यसलेै यो ध्वंश हुने छैन।

6 तपाईलें यसलाई वस्त्रले जस्त ैपानीले ढावनु भयो।
पानीले पवर्तहरू छोपीए।

7 तपाईलें आज्ञा िदनुभयो, अिन पानी आतूरी गदैर् िनिष्कयो।
परमेश्वर, तपाई ंपानीमा िचच्याउनु भयो, अिन पानी आतूरी गदैर्

िनिस्कयो।
8 पानी पवर्तहरूबाट तल झर्न थाल्यो, खाडीहरूमा झदैर्,
र त्यसपिछ ती ठाउँहरू तफर्  लाग्यो जुन तपाईलें बनाउनु भयो।

9 तपाईलें समुद्रहरूको सीमा तयार पानर् ु भयो
तािक पानी किहल्य ैपृथ्वी तफर्  उलेर्र ढाक्ने छैन।

10 हे परमेश्वर, तपाईलें पानीलाई झरनाहरूबाट नदीहरूितर बहने
बनाउनु भयो।
यो पवर्तहरूको जलस्रोतबाट तलितर बहन्छ।

11 नदीहरूको पानी सारा जङं्गली जनावरहरूको िनिम्त हो

अिन यहाँसम्म िक जङं्गली गधाहरू पिन यहाँ पानी िपउन आउँछन्।
12 जङ्गली चरा-चुरूङ्गीहरू पोखरी भए ितर बस्न आउँदछन्।
ितनीहरू छेउकै रूखका हाँगामा बसेर गाउँदछन्।

13 परमेश्वरले बषार्लाई पवर्तहरूमा पठाउनु हुन्छ।
चीचहरू जुन परमेश्वरले सृिष्ट गनर् ुभयो र पृथ्वीलाई िदनु भयो ती

त्यसकैो आवश्यकता हुन्।
14 परमेश्वरले पशुहरूको आहारको िनिम्त घाँस उमानर् ु भयो।
उहाँले हामीलाई सागपातहरू रोप्नलाई िदनुभयो।
जसलाई हामी हुकार्उने काम गछौं।
ती सागपातहरूले पृथ्वीदेिख हामीलाई भोजन िदन्छन्।

15 परमेश्वरले हामीलाई दाखरस िदनुहुन्छ, जसले हामीलाई खशुी
तुल्याउँछ,
तेल जसले हाम्रो छाला नरम पादर्छ,
अिन भोजन जसले हामीलाई बिलयो बनाउँदछ।

16 लबानोनको िवशाल देवदारू रूखहरू परमप्रभुको सम्पित्त हुन्।
परमप्रभुले ती रूखहरू रोप्नु भयो अिन त्यसलाई आवश्यकता भिर

पानी िदनु भयो।
17 चरा-चुरूङ्गीहरूले त्यसमैा गँुड लगाउँछन् अिन त्यहाँ बस्छन्।
सल्लाका रूखहरूमा सारसहरू िंफिजएर बस्दछन्।

18 उच्च पवर्तहरू जङं्गली बाख्राहरूको लािग घर हुन्।
िवशाल चट्टानहरू खरायोहरूको लािग लुक्ने ठाउँ हुन्।

19 परमेश्वर जब िबदाहरू प्रारम्भ हुन्छ तपाईलें हामीलाई दशार्उनुका
लािग जुन िदनुभयो।
अिन घामले किहले अस्ताउनु पछर्  त्यो जान्दछ।

20 तपाईलें अन्धकार पानर् ु भयो रात हुनलाई,
त्यस समय जङ्गली पशुहरू बािहर िनस्कन्छन् र चारिैतर घुम्दछन्।

21 िंसहहरूले आक्रमण गदार् परमेश्वरलाई आहार मागे झ ैगरी गजर्न्छन
जुन उहाँले ितनीहरूको िनिम्त व्यवस्था गिरिदनु हुन्छ।

22 त्यसपिछ घाम उदाउँछ, अिन पशुहरू आफ्ना घर तफर्  फकर् न्छ
अिन िवश्राम गदर्छन्।

23 तब मािनसहरू आफ्नो काम धन्दा ितर लाग्दछन्
अिन साँझ सम्म काम गिर रहन्छन्।

24 हे परमप्रभु, तपाईलें धेर ैचिकत थोकहरू गनर् ुभयो।
पृथ्वी त्यही थोकहरूले भिरपूणर् भई भिरएको छ।
हामी जतातत ैप्रत्येक थोकमा तपाईकंो बुिद्धमता देख्छौं।

25 समुद्रलाई हेर त्यो कित ठूलो छ।
अनगन्ती प्राणीहरूले त्यो भिरएकोछ।
त्यहाँ ससाना र िवशाल अनगिन्त प्राणीहरू छन्।

26 त्यस समुद्रमा जहाजहरू चल्दछ,
िलब्यातान समुद्रमा खेल्छ।
महा-सागरमा समुद्री प्राणी तपाईलें सृिष्ट गनर् ुभयो ।

27 परमेश्वर, ती सारा जीिवत प्राणीहरू तपाईमंा आिश्रत छन्
तपाईलें ठीक समयमा ितनीहरूलाई भोजन िदनुहुन्छ।

28 परमेश्वर, तपाईलें सारा प्राणीहरूलाई भोजन िदनुहुन्छ।
तपाईलें आफ्ना हातहरू खोलेर, राम्रो पौिष्टक भोजन िदनुहुन्छ,
अिन तृप्त नहुन्जेलसम्म ितनीहरू खान्छन्।

29 जब तपाई ंितनीहरूबाट टाढा फिर्कनुहुन्छ,
ितनीहरू भयभीत हुन्छन्।
ितनीहरूका आत्माले ितनीहरूलाई छोड्छ, ितनीहरू कमजोर भएर
मछर्न्
अिन ितनीहरूका शरीरहरू फेिर धूलोको कण न ैबन्दछन्।

30 तर हे परमप्रभु, जब तपाईलें आफ्नो आत्मा पठाउनु हुन्छ,
अिन ितनीहरू स्वास्थ्य हुन्छन्।
अिन तपाईलें फेिर भूिम नयाँ बनाउनु हुन्छ।

31 परमप्रभुको मिहमा अनवरत अनन्त रहीरहोस्!
उहाँले सृजना गनर् ुभएको कुराहरूमा उहाँ आनिन्दत होउन्।

32 परमप्रभुले पृथ्वी ितर मात्र हेिर िंददा पिन त्यो कम्पन हुनेछ।
उहाँले पवर्तहरूलाई छोडिंददा मात्र ितनीहरूबाट धुवाँ उड्न थाल्छ।

33 मेरो जीवनभरी परमप्रभुको प्रशसंाको गीत गाउनेछु।
जबसम्म म बाँच्छु परमप्रभुको प्रशसंा गिररहेने छु।
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34 भरोसा छ मेरो यी शब्दहरूले उहाँलाई खशुी पानेर्छ।
म परमप्रभुिसत खशुी छु।

35 पृथ्वीबाट पापहरू हटी जाओस्।
दषु्ट मािनसहरू सदाको लािग हराएर जाऊन्।
मेरो प्राणले परमप्रभुको जयजयकार गदर्छ।
परमप्रभुको प्रशसंा गर!

परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, उहाँको नाउँको उपासना गर।
सब ैजाित-जाित मािनसहरूलाई ती अचम्भ लाग्दा

कुराहरूको बारमेा भन जुन उहाँले गनर् ुहुन्छ।
2 परमप्रभु प्रित भजन गाओ, उहाँको प्रशसंा गर।
उहाँले गनर् ु भएको अलौिकक कुराहरूको बारमेा बताऊ जो उहाँले

गनर् ुहुन्छ।
3 परमप्रभुको पिवत्र नाउँमा घमण्ड गर।
ितमीहरू परमप्रभुलाई खोज्द-ैखोज्द ैआई पुग्यौं त्यसलेै अब खशुी

हौ।
4 बल पाउनुलाई परमप्रभु कहाँ जाऊ।
सहायताको लािग सधैँ उहाँकोमा जाऊ।

5 याद गर ती अचम्मका कुराहरू जुन उहाँले गनर् ुहुन्छ।
याद गर उहाँका आश्चयर्कामहरू साथ ैउहाँका बुिद्धमानी िनणर्यहरू।

6 ितमीहरू उहाँका दास अब्राहामका सन्तानहरू हौ।
ितमीहरू याकूबका सन्तानहरू हौं ितमीहरू परमेश्वरद्वारा छािनएको

मािनसहरू हौ।
7 परमप्रभु न ैहाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले सारा संसारमा राज्य गनर् ुहुन्छ।

8 परमेश्वरको करार पत्र सदा-सवर्दा याद गर।
याद गर उहाँले एक हजार पुस्ताहरूलाई िदनुभएका उहाँका

आदेशहरू!
9 परमेश्वरले अब्राहामिसत करार गनर् ु भएको िथयो।
परमेश्वरले इसहाक प्रित प्रितज्ञा राख्नु भएको िथयो।

10 त्यसपिछ याकूबको लािग यो िनयम झ ैबनाउनु भयो।
परमेश्वरले इस्राएल सँग करार गनर् ु भएको िथयो,
यो सदा-सवर्दा रिहरहने छ।

11 परमेश्वरले भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई कनानको देश िदनेछु।
त्यो देश ितमीहरूकै सम्पित्त हुनेछ।”

12 परमेश्वरले त्यो वचन त्यितबेला राख्नु भएको िथयो।
जब अब्राहामका पिरवारहरू स-साना िथए।
ितनीहरू त्यहाँ परदेशीहरू जस्त ैबसे।

13 ितनीहरू एक जाितदेिख अकोर् जाित,
एक राज्य देिख अकोर् राज्य हँुद ैभ्रमण गदैर् िंहडे।

14 तर परमेश्वरले ितनीहरूप्रित अत्याचार गनर् िदनु भएन।
परमेश्वरले राजाहरूलाई पिन ितनीहरूलाई दःुख निदनु भनेर चेताउनी

िदनुभएको िथयो।
15 परमेश्वरले भन्नुभयो, “मलेै रोजेका मािनसहरूलाई दःुख नदेऊ।
मेरो अगमवक्ताहरू प्रित अधमीर् व्यवहार गदैर् नगर।”

16 परमेश्वरले त्यस देशमा अिनकाल पािरिदनु भयो।
मािनसहरूले खानलाई प्रशस्त भोजन पाएनन्।

17 तर परमेश्वरले यूसुफ नाउँका एकजनालाई ितनीहरूको अगािड
त्यस ठाउँमा पठाउनु भयो।
यूसुफ एक कमारा सरह बेिचयो।

18 ितनीहरूले यूसुफका खटु्टा विरपिर डोरीले कसे।
ितनीहरूले उनको घाँटी विरपिर फलामको घेरा हाली िदए।

19 उनले भनेका अगमवाणी कुराहरू साँच्चै नहुन्जेल सम्म ितनी दास
सरह न ैभए।
परमप्रभुको सन्देशले प्रमाण गयोर् िक यूसुफ ठीक मािनस हो।

20 यसलेै िमश्रका राजाले उनलाई मुक्त गिरिदएँ।
राष्ट्रका शासकले उनलाई जेल मुक्त गिरिदएँ।

21 उहाँले यूसुफलाई आफ्नो घरको िजम्मामा रािखिदए,
यूसुफले आफ्नो स्वामीको सब ैसम्पित्तमािथ हेरचाह गर।े

22 यूसुफले अन्य अगुवाहरूलाई िनदेर्श िदए।
यूसुफले बुढापाकाहरूलाई िशक्षा िदए।

23 तब इस्राएल िमश्र तफर्  आए,
याकूब हामको देशमा बसे।

24 याकूबको पिरवार अत्यन्त बढेर गयो।
ितनीहरू आफ्ना शत्रुहरू भन्दा धेर ैशिक्तशाली भए।

25 यसकारण िमश्रीहरूले याकूबको पिरवारलाई हेला गनर् थाले।
ितनीहरूले उनीहरूका दासहरू िवरूद्ध योजना तयार गनर् थाले।

26 यसलेै परमेश्वरले आफ्ना दास मोशालाई पठाउनु भयो,
अिन उहाँले रोजेको पूजाहारी हारूनलाई पठाउनुभयो।

27 परमेश्वरले मोशा र हारूनको माध्यमद्वारा
हाम्रो देशमा धेर ैआश्चयर्कामहरू देखाउनु भयो।

28 परमेश्वरले िनक्खरु कालो अन्धकार पठाउनुभयो
तर िमश्रवासीहरूले उहाँलाई सुनेनन्।

29 यसलेै परमेश्वरले पानीलाई रगतमा पिरवतर्न गनर् ुभयो,
अिन त्यहाँका सारा माछाहरू मर।े

30 ितनीहरूका देश भ्यागुत ैभ्यागुताले भिरयो।
राजाका सुत्ने कोठा पिन भ्यागुताहरू भिरए।

31 परमेश्वरले आज्ञा िदनुभयो, अिन िंझगाहरू र जुम्राहरू आउन थाले।
ितनीहरू चारिैतर फैिलएर गए।

32 परमेश्वरले बषार्लाई अिसनामा पिरवतर्न गनर् ुभयो।
िबजुलीको प्रहार ितनीहरूको देशभिर फ्याँिकयो।

33 परमेश्वरले ितनीहरूको अङु्गरका र नेभराको रूखहरू ध्वंश पारी
िदनुभयो।
परमेश्वरले सारा रूखहरू ध्वंश पारी िदनुभयो।

34 परमेश्वरले आज्ञा िदनुभयो, अिन सलहहरू र फटेङ्ग्राहरू आउन
थाले।
ितनीहरू अनगिन्त िथए।

35 सलहहरू र फटेङ्ग्राहरूले देशका सारा उिद्भद्हरू खाएर नष्ट
पािरिदए।
ितनीहरूले खेतका सारा अन्नबालीहरू खाई नष्ट पािरिदए।

36 त्यसपिछ ितनीहरूको देशमा परमेश्वरले पिहलो जन्मेका प्रत्येक
पुत्रलाई मािरिदनु भयो।
परमेश्वरले प्रत्येक पुरूषको शिक्त प्रमाणलाई नष्ट पानर् ु भयो।

37 त्यसपिछ उहाँले आफ्ना मािनसहरू िमश्रबाट िनकाल्नु भयो।
ितनीहरूले आफूसँग सुन र चाँदीहरू िलएर आए।
परमेश्वरका मािनसहरू कोही पिन ठोिकएनन् र लडेनन्।

38 परमेश्वरका मािनसहरू गएका देखेर िमश्रवासीहरू खशुी भए
िकनभने ितनीहरूबाट उनीहरू भयभीत िथए।

39 परमेश्वरले कम्बल जस्तो बादल िंफजाई िदनुभयो।
परमेश्वरले आफ्नो आगो राती उज्यालो पानर्लाई ितनीहरूलाई

िदनुभयो।
40 मािनसहरूले भोजन मागे अिन परमेश्वरले ितनीहरूलाई वट्टाई चरा

ल्याइिदनु भयो।
परमेश्वरले स्वगर्बाट ितनीहरूलाई प्रशस्त खानेकुरा र रोटीहरू

िदनुभयो।
41 परमेश्वरले चट्टानलाई खिण्डत पानर् ु भयो।
अिन त्यहाँबाट भल-भल पानी िनस्क्यो।
मरुभूिममा नदी बग्न थाल्यो।

42 परमेश्वरले उहाँको वचन सम्झनु भयो।
परमेश्वरले आफ्ना दास अब्राहामसँग गनर् ु भएको वचन सम्झनुभयो।

43 परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरू िमश्रबाट िनकालेर ल्याउनु भयो।
मािनसहरू खशुी र आनन्दले गाउँद,ै गाउँद ैिनिस्कए!

44 तब परमेश्वरले ितनीहरूलाई देश िदनुभयो, जहाँ अन्य मािनसहरू
बस्द ैगरकेा िथए।
परमेश्वरका मािनसहरूले अन्य मािनसहरूले गनर् ु परकेा पिरश्रमका

चीजहरू पाए।
45 परमेश्वरले त्यसो गनर् ुभयो, िकनिक उहाँका मािनसहरूले उहाँका

िनयमहरू पालन गनर् सकुन।
यसकारण ितनीहरूले होिशयारीसाथ उहाँका व्यवस्थाहरू पालन गनर्

सकुन।
परमप्रभुको प्रशसंा गर!

भजनसंग्रह 104:34 403 भजनसंग्रह 105:45



106
परमप्रभुको प्रशसंा गर!
परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ िकनभने उहाँ असल
हुनुहुन्छ।

परमेश्वरको प्रेम अनन्त छ!
2 कुन ैमािनसले पिन उहाँ कित महान् हुनुहुन्छ, भनेर वणर्न गनर्

सक्दनै्।
कसलेै पिन परमप्रभु पराक्रमको घोषणा गनर् सक्दनै्।

3 मािनसहरू जसले परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गदर्छन् उनीहरू
धन्य हुन्छन्।
ती मािनसहरूले सधैँभिर असल कामहरू गदर्छन्।

4 हे परमप्रभु, याद गनर् ुहोस् जब तपाई ंआफ्ना मािनसहरूको लािग
कृपालु हुनुहुन्छ।
मलाई पिन बचाउनु पछर्  भन्ने सम्झनु होस्।

5 हे परमप्रभु, मलाई राम्रो कुराहरूमा सहभागी हुन िदनुहोस्
जुन तपाईलें आफ्ना रोजेको मािनसहरूको िनिम्त गनर् ुभयो।
मलाई तपाईकंा मािनसहरूिसत प्रफुिल्लत हुन िदनुहोस्।
मलाई तपाईकंा मािनसहरूसँग गुण-गान गनर् िदनुहोस्।

6 हामीले त्यस्त ैपाप गयौर्ं जस्तो हाम्रा पुखार्हरूले गरकेा िथए।
हामी अन्योलमा िथयौं, हामीले अधमर् कामहरू गयौर्ं!

7 हे परमप्रभु, तपाईलें गनर् ु भएका आश्चयर् कामहरूबाट
िमश्रमा हाम्रो पुखार्हरूले केही पिन िसकेनन्।
त्यहाँ लाल समुद्रद्वारा, हाम्रा पुखार्हरू
तपाईकंा िवरूद्ध उपिस्थत भए।

8 तर परमेश्वरले आफ्नो नाउँको खाितर हाम्रा िपता-पुखार्हरूलाई
बचाउनु भयो।
परमेश्वरले ितनीहरूलाई बचाएर आफ्नो महान् शिक्त देखाउनु भयो।

9 परमेश्वरले आज्ञा िदनुभयो, अिन लाल समुद्र सुख्खा भयो।
परमेश्वरले हाम्रो िपता-पुखार्हरूलाई गहन समुद्र भएर मरुभूिम जस्तै

सुख्खा धतीर् सम्म अगुवाई गनर् ुभयो।
10 परमेश्वरले हाम्रा िपता-पुखार्हरूलाई उनीहरूका शत्रुहरूबाट बचाउनु

भयो!
परमेश्वरले ितनीहरूलाई शत्रुहरूबाट मुिक्त िदनुभयो।

11 परमेश्वरले ितनीहरूका शत्रुहरूलाई समुद्रले ढािकिदनु भयो।
ितनीहरूका एउटै शत्रुहरूले पिन बाँच्न पाएनन्।

12 तब हाम्रा िपता-पुखार्हरूले परमेश्वरमा िवश्वास गर।े
ितनीहरूले उहाँप्रित गुण-गान गर।े

13 तर हाम्रा िपता-पुखार्हरूले तुरून्त ैपरमेश्वरले गनर् ु भएका कुराहरू
िबसेर्।
ितनीहरूले परमेश्वरको सल्लाहलाई ध्यान िदएनन्।

14 हाम्रा िपता-पुखार्हरू मरुभूिममा भोकाए
अिन ितनीहरूले आफ्नो जङ्गली रूपमा परमेश्वरलाई जाँच गर।े

15 तर हाम्रा िपता-पुखार्हरूले मागेका सब ैथोक परमेश्वरले िदनुभयो।
तर परमेश्वरले ितनीहरूलाई डरलाग्दो रोगहरू पिन िदनुभयो।

16 मािनसहरू मोशादेिख डाह गनर् थाले।
ितनीहरू हारूनदेिख पिन ईष्यार्लु भए जो परमप्रभुका पिवत्र पूजाहारी

हुनुहुन्थ्यो।
17 यसकैारण परमेश्वरले ती डाही मािनसहरूलाई दण्ड िदनुभयो।
धतीर् िचिरएर दातानलाई िनिलिदयो।
त्यसपिछ िचिरएको जमीन बन्द भए अिन अिबरामको समुदाय जमीन

िभत्र छोिपएर गयो।
18 तब त्यस भीडको माझमा आगो लाग्यो,
र त्यो आगोले ती दषु्टहरूलाई जलाई िदयो।

19 ती मािनसहरूले होरबे पवर्तमा सुनको बाछो बनाएर
ितनीहरूले त्यस मूिर्तलाई पूजा गर!े

20 ितनीहरूले आफ्ना गौरवमय परमेश्वरिसत
घाँस खाने बाछोको मूिर्त साटे।

21 परमेश्वरले हाम्रा िपता-पुखार्हरूलाई बचाउनु भयो।
तर ितनीहरूले उहाँको बारमेा ती सब ैिबसीर्िदए।
जुन परमेश्वरले िमश्रमा महान कायर्हरू गनर् ु भएको िथयो,
ितनीहरूले उहाँको बारमेा भुिलिदए।

22 परमेश्वरले हाम्रो देशमा आश्चयर्जनक कुराहरू गनर् ुभयो।
परमेश्वरले लाल समुद्रको छेउमा डरलाग्दो कामहरू गनर् ुभयो!

23 परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई नष्ट गनर् चाहनु हुन्थ्यो।
तर परमेश्वरले चुन्नु भएको दास मोशाले, बाटो छेके।
परमेश्वर अत्यन्त िरसाउनु भयो,
तर मािनसहरूमािथ परमेश्वरको रीस रोक्न मोशाले उहासँग िबिन्त गर।े
यसलेै परमेश्वरले मािनसहरूलाई नष्ट गनर् ु भएन।

24 तर ती मािनसहरूले कनान भन्ने रमाइलो ठाउँमा जान अस्वीकार
गिरिदए।
ितनीहरूले त्यस ठाउँमा भएका मािनसहरूलाई परास्त पानर्
परमेश्वरले सहायता गनर् ुहुन्छ भनी भरोसा गरनेन्।

25 हाम्रा िपता-पुखार्हरूले
परमेश्वरका वचन पालन गनर् अस्वीकार गर!े

26 तर ितनीहरूले आफ्नो परमेश्वरको िवरोधमा नािलश गर।े
यसकारण परमेश्वरले शपथ िलनु भयो िक ितनीहरू मरुभूिममा

मनेर्छन्।
27 परमेश्वरले अन्य मािनसहरूले ितनीहरूका सन्तानहरूलाई परास्त

गरोस् भनी वचन िदनुभयो
परमेश्वर हाम्रा िपता-पूखार्हरूलाई आफ्न ैसम्प्रदायहरू माझ िततर-

िबतर पानर् वचनबद्ध हुनुभयो।
28 त्यसपिछ बाल-पोरमा, परमेश्वरका जनहरू बाललाई पूज्न भनी

त्यहाँ सिम्मिलत भए।
परमेश्वरका मािनसहरू उत्सवमा सहभागी हुन पुगे र मरकेा मािनसहरू

का नाउँमा चढाएका बिलहरू खाए।
29 परमेश्वर आफ्ना मािनसहरूमािथ भयङ्कर रूपमा क्रोिधत भए
अिन ितनीहरूलाई डरलाग्दो िबमारी पािरिदनु भयो।

30 तर पीनहासले परमेश्वर प्रित प्राथर्ना गर।े
अिन त्यो हैंजा रोिकयो।

31 पीनहासले उिचत काम गरकेो परमेश्वरलाई थाहा िथयो।
परमेश्वरले उसलाई सदा-सवर्दा सम्झनु हुने छ।

32 मरीबामा मािनसहरूले परमेश्वरलाई क्रोिधत बनाए।
अिन ितनीहरूले मोशालाई अधमर् काम गनर् लगाए।

33 ती मािनसहरूले मोशालाई दःुखीत गराए।
नसोिचकन मोशा बोले।

34 परमप्रभुले अन्य जाितहरूलाई नष्ट पानर् मािनसहरूलाई आज्ञा िदनु
भयो।
तर इस्राएल का मािनसहरूले उहाँको आज्ञा पालन गरनेन्।

35 ितनीहरू अरू जाितहरूसँग िमिसए,
अिन अरू जाितहरूले जे गदैर् िथए त्यही गर।े

36 ती मािनसहरू परमेश्वरका मािनसहरूका लािग एक पासो न ैभए।
उहाँका भक्तजनहरूले पिन अन्य मािनसहरूले जस्त ैकृित्रम देवताहरू

पूज्न थाले।
37 उहाँका भक्तजनहरूले आफ्ना नानीहरू सम्म मार,े
अिन त्यो भूतहरूलाई बिल चढाए।

38 उहाँका भक्तजनहरूले िनदोर्ष मािनसहरू मार।े
ितनीहरूले आफ्न ैछोरा-छोरीहरू मारे
अिन ती कृित्रम देवताहरूलाई भोग चढाए।

39 यसकारण परमेश्वरका मािनसहरू अरूजाितहरू जस्त ैपापहरूले
दिूषत भए।
उहाँका मािनसहरू परमेश्वर प्रित आज्ञाकारी भएनन्,
अिन अरू जाितहरूले जे अधमर् िसकाए त्यही कामहरू गर।े

40 परमेश्वर आफ्ना भक्तजनहरूमा क्रोिधत हुनु भयो।
उहाँ ितनीहरूसँग िदक्क हुनुभयो!

41 परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरू अन्य जाितहरूलाई सुम्पनु भयो।
शत्रुहरूले न ैउनीहरूमा राज गरोस्-भनेर उहाँले छोडी िदनुभयो।

42 उहाँका मािनसहरूका शत्रुहरूले ितनीहरूलाई िनयन्त्रणमा राखे
अिन ितनीहरूको जीवन किठन पािरिदए।

43 परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई धेर ैपल्ट बँचाइिदनु भयो।
तर ितनीहरू उहाँकै िवरूद्ध उठे अिन आफ्ना इच्छा अनुसार काम

गर।े
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ितनीहरूले धेर ैभन्दा धेर ैअनुिचत कामहरू गर।े
44 तर जब-जब परमेश्वरका मािनसहरूमा सङ्कट आई पयोर्,
ितनीहरूले परमेश्वरलाई सहायता माग्दथे,
अिन उहाँले प्रत्येक पल्ट ितनीहरूको प्राथर्ना सुनीिदनु हुन्थ्यो।

45 परमेश्वरले आफ्ना करार सधैँ याद गनर् ुहुन्थ्यो
र ितनीहरूलाई स-प्रेम सान्त्वना िदनु हुन्थ्यो।

46 अन्य जाितहरूले ितनीहरूलाई कैदीहरू जस्तो लगे
तब परमेश्वरले ितनीहरू प्रित िटठाउने बनाई िदनुभयो।

47 हे परमप्रभु, हाम्रा परमेश्वर, हाम्रो उद्धार गनर् ुहोस्।
परमेश्वरले ती राष्ट्रहरूबाट फकार्ई हामीलाई ल्याउनु भयो।
यसकारण हामीले उहाँको पिवत्र नाउँको गुण-गान गनर् सक्यौं।
यसकारण हामीले उहाँ प्रित गुण-गान गनर् सक्यौ।

48 इस्राएल का परमप्रभु परमेश्वरको प्रशसंा गरौं।
परमेश्वर सध ैरहनु हुन्छ, उहाँ सध ैन ैरहनुहुने छ।
अिन सारा मािनसहरूले भने, “आमेन!”
परमप्रभुको प्रशसंा गर!

पाँचौंपाँचौं भागभाग

(भजनसगं्रह 107-150)

परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, िकनभने उहाँ उपकारी
हुनुहुन्छ।
उहाँको प्रेम सधैँ रहन्छ।

2 यसलेै ज-जसलाई परमप्रभुले बचाउनु भएको िथयो,
प्रत्येक मािनसले भन्नु पदर्छ िक परमप्रभुले बचाउनु भयो।
परमप्रभुले ितनीहरूका शत्रुहरूदेिख ितनीहरूलाई बचाउनु भयो।

3 परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूलाई िविभन्न देशहरूबाटसँग ैभेला
गनर् ुभयो।
उहाँले ितनीहरूलाई पूवर् र पिश्चम, उत्तर र दिक्षणबाटसँग ैभेला पानर् ु

भयो।
4 ितनीहरूमा कितपय सुख्खा मरुभूिममा छोिडए।
ितनीहरूले बस्ने ठाउँ खोिजरहेका िथए।
तर ितनीहरूले कुन ैशहर भेट्टाएनन्।

5 ितनीहरू भोका र प्यासा िथए
अिन कमजोर हँुद ैगइरहेका िथए।

6 त्यसपिछ ितनीहरूले परमप्रभुलाई सहायताको िनिम्त पुकार।े
अिन उहाँले ितनीहरूलाई सङ्कटहरूबाट जोगाउनु भयो।

7 परमप्रभुले ितमीहरूलाई सोझ ैशहर ितर डोराएर लजैानु भयो,
जहाँ ितमीहरू बस्न पाउँथे।
8 उहाँको अनन्त प्रेमको िनिम्त उहाँले सृजना गनर् ु भएका
आश्चयर्कामहरूको िनिम्त उहाँलाई धन्यवाद देओ।

9 परमेश्वरले ितखार्एको आत्मालाई तृप्त पानर् ु भयो।
परमेश्वरले भोको आत्मालाई गुणपूणर् कुराहरूले पिरपूणर् पािरिदनु

भयो।
10 परमेश्वरका कितपय मािनसहरू कैदीहरू िथए,
झ्यालखानाको अँध्यारो कोठाहरूमा बन्दी िथए।

11 िकनभने ितनीहरू परमेश्वरले भनेका कुराहरूका िवरूद्ध लडेका
िथए।
ितनीहरूले सवोर्च्च परमेश्वरबाट आएका सल्लाहहरू प्रित कान ैथापेनन्।

12 परमेश्वरले ितनीहरूकै कु-कमर्को कारणले गदार्
उनीहरूका जीवन जीउन किठन पिरिदनु भयो।
ितनीहरू ठेस लागेर लडे
अिन त्यहाँ ितनीहरूलाई साथ िदने कोही पिन िथएन।

13 ती मािनसहरूलाई सङ्कटहरूमा फँसाइयो।
यसकैारण ितनीहरूले परमेश्वरलाई गुहार मागे
अिन उहाँले ितनीहरूलाई सङ्कटबाट बचाउनु भयो।

14 कालो कोठरीको कैदबाट परमेश्वरले ितनीहरूलाई बािहर िनकाल्नु
भयो।

ितनीहरूलाई बाँिधएका डोरीहरू उहाँले चुडाई िदनुभयो।
15 उहाँको अनन्त प्रेम र मािनसहरूको िनिम्त उहाँले सृजना गनर् ु

भएको
आश्चयर्कामहरूको िनिम्त उहाँलाई धन्यवाद देऊ।

16 हाम्रा शत्रुहरूलाई नाश गनर् परमप्रभुले हामीलाई सहायता िदनुभयो,
परमेश्वरले ितनीहरूको काँसाको मूल ढोका भत्काउन सक्नुहुन्छ।
परमेश्वरले ितनीहरूका फलामका बारहरू टुक्रा-टुक्रा पािरिदन

सक्नुहुन्छ।
17 कितपय मािनसहरूले आफ्ना पापहरू र दोषहरूद्वारा आफैं लाई

मूखर् बनाए।
उनीहरूले गरकेो दषु्ट कामको िनिम्त उनीहरूले कष्ट भोगे।

18 ती मािनसहरूले खान पिन रूचाउँदनैन्
अिन ितनीहरू प्रायः मछर्न्।

19 ितनीहरू सङ्कटहरूमा िथए, यसलेै सहयोगको िनिम्त परमेश्वरलाई
गुहार मागे
र उहाँले ितनीहरूलाई ती सङ्कटहरूबाट बँचाउनु भयो।

20 परमेश्वरले आज्ञा गनर् ुभयो र ितनीहरू िनको भए।
यसकारण ती मािनसहरू िचहानबाट बाँचे।

21 परमप्रभुको अनन्त प्रेम
अिन मािनसहरूका िनिम्त उहाँले सृजना गनर् ु भएको
आश्चयर्कामहरूको िनिम्त परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ।

22 उहाँप्रित बिलदान स्वरूप उपहारहरू अपर्ण गर
अिन उहाँका कायर्हरू प्रित धन्यवाद प्रदान गर।
खशुी भएर उहाँले गनर् ु भएका कायर्हरूको बार ेभन्द ैजाऊ।

23 कितपय मािनसहरू जहाजमा तररे समुद्र पारी पुगे।
ितनीहरूका कमर्ले न ैितनीहरूलाई महासागर पार तायोर्।

24 ती मािनसहरूले परमेश्वरले के गनर् सक्नु हुन्छ भन्ने कुरा देखे।
ितनीहरूले समुद्रमा गनर् ु भएको उहाँको अद्भतू कामहरू देखे।

25 परमेश्वरले आज्ञा गनर् ुभयो, अिन प्रबल बतास बहन थाल्यो।
छालहरू उच्च भन्दा उच्च हँुद ैगए।

26 ती छालहरूले ितनीहरूलाई उठाएर आकाशमा पुयार्ए
अिन गिहरो समुद्रमा झािरिदए।
तूफान एकदम भयङ्कर िथयो ती मािनसहरूको साहस हराएर गयो।

27 ितनीहरू धरमिररहेका िथए अिन मातेको मािनस सरह पछािरए,
माझीको रूपमा ितनीहरूको कुशलता बेकार भयो।

28 ितनीहरू सङ्कटहरूले घेिरए, यसकैारण ितनीहरूले परमेश्वरलाई
गुहार मागे।
अिन उहाँले ती सङ्कटहरूबाट ितनीहरूलाई बँचाउनु भयो।

29 परमेश्वरले समुद्र तूफानलाई रोक्नु भयो।
अिन छालहरूलाई शान्त पानर् ुभयो।

30 माझीहरू खशुी भए िकनभने समुद्र शान्त िथयो।
अिन परमेश्वरले ितनीहरू जहाँ जान चाहन्थे त्यहाँ जोगाएर लजैानु

भयो।
31 उहाँको प्रेम र मािनसहरूको लािग उहाँले सृजना गनर् ु भएको
आश्चयर्कामहरूको िनिम्त परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ।

32 महासभामा परमेश्वरको प्रशसंा गर।
बूढा-प्रधानहरू सँग ैभेला भएको बेला उहाँको प्रशसंा गर।

33 परमेश्वरले नदीहरूलाई पिन मरुभूिममा पिरवत्तर्न गनर् ुभयो।
परमेश्वरले झरनाहरू बहनुदेिख रोिकिदनु भयो।

34 परमेश्वरले मिललो भूिमलाई काम नलाग्ने नूिनलो जमीन बनाई
िदनुभयो।
िकनभने ती दषु्ट मािनसहरूले गदार् हो, जो त्यस ठाउँमा बसीरहेका

िथए।
35 परमेश्वरले मरुभूिमलाई पानीको पोखरीमा पिरवत्तर्न गनर् ुभयो।
परमेश्वरले बाँझो जमीनमा पानीको मूल फुटाउनु भयो।

36 परमेश्वरले भोकाएका मािनसहरूलाई राम्रो ठाउँमा लानुभयो।
अिन ितनीहरूले आफ्नो िनिम्त शहर बसाए।

37 ती मािनसहरूले त्यस धतीर्मा िबऊ छर,े
र ितनीहरूले त्यहाँ अङु्गरको खेती गर।े
अिन ितनीहरूले असल बाली पाउन सके।
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38 परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनु भयो।
ितनीहरूका सन्तानहरू बढे।
ितनीहरूका अिधक भन्दा अिधक पशुहरू भए।

39 घोर िवपित्त र सङ्कटहरूले गदार्
ितनीहरूका पिरवारहरू सानो र कमजोर भए।

40 परमेश्वरले ितनीहरूका शासकहरूलाई लिज्जत र व्याकुल पानर् ु
भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई मरुभूिममा भडिकिहँड्ने बनाउनु भयो जहाँ कुनै

बाटो छैन।
41 त्यसपिछ परमेश्वरले ती गरीब मािनसहरूलाई ितनीहरूको

दःुखबाट मुिक्त िदनुभयो।
अिन ितनीहरूका पिरवारहरू भेंडाका बथानहरू जस्ता िवशाल हँुदै

गए।
42 असल मािनसहरूले त्यसलाई देख्छन् अिन ितनीहरू आनिन्दत

हुन्छन्
तर दषु्ट मािनसहरूले त्यसलाई देखे पिछ अनुहार खमु्च्याउँछन्।

43 यिद कुन ैमािनस ज्ञानी छ भने उसले यी कुराहरू सम्झने छ।
परमेश्वरको प्रेम के हो, त्यसपिछ मात्र उसले वास्तिवक रूपमा बुझ्न

थाल्नेछ।

दाऊदको एउटा स्तुितगीत।
हे परमेश्वर, म आत्मा र हृदय सिहत
स्तुित-गीतहरू गाउँन तयार छु।
हे मेरो आत्मा, तँ उठ!

2 साङ्गीतहरू वीणाहरू उठ!
अिन अरूहरूलाई उठाऊ!

3 हे परमेश्वर, हामी तपाईलंाई
जाितहरू माझ गुण-गान गनेर्छौ।

4 परमप्रभु! तपाईकंो प्रेम आकाशभन्दा पिन उच्च छ।
तपाईकंो सत्यता उच्चतम बादल भन्दा पिन उच्च छ।

5 हे परमेश्वर, आकाशभन्दा पिन मािथ उठ्नुहोस्!
सारा संसारले तपाईकंो मिहमालाई देखोस्।

6 हे परमेश्वर, आफ्ना िमत्रहरू बँचाउनलाई मेरो प्राथर्नाको प्रत्यतु्तर
िदनुहोस।
अिन तपाईकंो महान् शिक्त बँचाउनलाई प्रयोग गनर् ुहोस्।

7 परमेश्वर उहाँको मिन्दरमा बोल्नु भयोः
“म यदु्ध िजत्ने छु अिन िवजयी भएर प्रफुिल्लत हुनेछु!
म यो धतीर् आफ्ना मािनसहरूको माझमा भाग गररे बाँिडिदने छु।
शेकेम ितनीहरूलाई िदनेछु।
म ितनीहरूलाई सुक्कोत बेंसी िदनेछु।

8 िगलाद र मनस्से मेरो हुनेछ।
एप्रैम मेरो िशरकवज हुनेछ,
यहूदा मेरो राजदण्ड हुनेछ।

9 मोआब मेरो खटु्टा धुने ठूलो गदुर्वा हुनेछ,
एदोम मेरो जुत्ताहरू बोक्ने दास हुनेछ,
म पिलिस्तलाई परास्त गनेर् छु अिन िवजय भएको खसुीमा कराउने

छु।”
10 तर तपाईलें हामीलाई त्यागेर जानु भयो!
तपाई ंहाम्रा सेनाहरूसँग जानु भएन!
कसले मलाई शत्रुहरूको िकल्लाितर लजैाने हो?
कसले मलाई एदोमको िवरूद्ध लडाइँ गनर् लजैाने हो?

12 हे परमेश्वर, हाम्रा शत्रुहरू नाश गनर्लाई साथ िदनुहोस्।
मािनसहरूले हामीलाई सघाउन सक्दनैन्!

13 परमेश्वरले मात्र हामीलाई बिलयो बनाउन सक्नु हुन्छ।
परमेश्वरले हाम्रा शत्रुहरू परािजत गनर् सक्नु हुन्छ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
हे परमेश्वर, म तपाईकंो प्रशसंा गछुर् !
मेरो प्राथर्नाहरूको लािग कान नथुन्नु होला!

2 दषु्ट मािनसहरूले मेरो बारमेा झूटा कुराहरू भिनरहेका छन्।
ितनीहरूले भनेका कुराहरू सत्य होइनन्।

3 मािनसहरूले मेरो बारमेा उपेक्षामूलक कुराहरू गदर्छन्।
मािनसहरूले िवनाकारण ममािथ आक्रमण गदर्छन्।

4 मलेै ितनीहरूलाई प्रेम गरें तर ितनीहरूले मलाई घृणा गरें।
यसलेै अब म तपाईलंाई प्राथर्ना गिररहेछु।

5 मलेै ती मािनसहरूको लािग राम्रो कामहरू गरें ।
तर ितनीहरूले मप्रित अनुिचत कामहरू गरें ।
म ितनीहरूलाई प्रेम गछुर्
तर ितनीहरूले मलाई घृणा गछर्न्।

6 मेरो शत्रुलाई उसको कु-कायर्का लािग दण्ड िदनुहोस्।
उनीहरू गल्ती हुन् भनी प्रमािणत गनेर् मािनस खोज्नु होस्।

7 न्यायकत्तार्ले मेरो शत्रु गल्लीमा छन् भनेर िनणर्य िदओस्,
अिन उसलाई दोषी प्रमाण गरोस्।
मेरो शत्रुले भनेका सब ैकुराहरू उनीहरूमािथ न ैपरोस्।

8 मेरो शत्रु चाँडै मरोस्।
अकोर् कसलेै उसको स्थान पाओस्।

9 मेरो शत्रुका छोरा-छोरीहरू टुहुरा-टुछुरी होऊन्,
र ितनका पत्नी िवधवा होऊन्।
10 ितनीहरूले आफ्ना घरहरू छोड्नु परोस्
र ितनीहरू िभखारी भई जाऊन्।

11 मािनसहरूले मेरो शत्रुको पसैा-रूिपयाँ, जे-जित सम्पित्तहरू छन
सब ैलिगिदवोस्।
परदेशीहरूले उसले गनेर् सब ैकामहरू लजैाऊन्।

12 भरोसा गछुर्  मेरो शत्रुप्रित कोही पिन कृपालु छैनन्।
भरोसा गदर्छु कसलेै पिन त्यसको नानीहरू प्रित दया दशार्उँदनैन्।

13 मेरो शत्रुहरूलाई पूणर्रूपले ध्वंश गनोर्स्।
अकोर् आउने त्यसको सन्तानले चारिैतर बाट नाउँ सम्म हटाई

िदयोस्।
14 भरोसा छ परमप्रभुले मेरो शत्रुको िपताका पापहरूलाई स्मरण

गनर् ुहुनेछ।
अिन भरोसा छ उसकी आमाले गरकेा पापहरू किहल्य ैमेिटन्दनै्।

15 भरोसा छ परमप्रभुले ती पापहरू किहल्य ैिबसर्नु हुनेछैन।
अिन शत्रुलाई पूणर् प्रकारले भुल्नलाई परमप्रभुले मािनसहरूलाई

वाध्य गनर् ु हुनेछ।
16 िकनभने त्यस दषु्ट मािनसले किहल्य ैराम्रो काम गरने।
त्यसले कसलैाई प्रेम गरने,
त्यसले दीन-दःुखीको जीवन किठन र असहाय बनाई िदयो।

17 त्यस दषु्ट मािनसले अरूकोलािग
नराम्रो होस् भन्ने इच्छा गयोर् अिन सराप्यो।
त्यसले किहल्य ैपिन अरूहरूको िनिम्त राम्रा कुराहरू िचताएन।
यसलेै त्यसप्रित पिन राम्रो कुरा हुन नदेऊ।

18 सराप न ैउसले लाउने लुगाहरू होस्।
सराप न ैत्यसको िपउने पानी बिनयोस्।
त्यो दषु्ट मािनसले शरीरमा लगाउने तेल नै
सराप होस्।

19 सराप न ैउसले कम्मरमा बाध्ने पटुका होस्।
सराप न ैउसको कम्मरमा बाँिधने पेटी होस्।

20 भरोसा गछुर्  िक परमप्रभुले सब ैत्यस्ता कुराहरू मेरो शत्रुप्रित
गनर् ुहुनेछ।
भरोसा गदर्छु िक परमप्रभुले सब ैत्यस्ता कुराहरू,
जसले मलाई मानेर् प्रयास गर ेमािनसहरूका लािग गनर् ु हुनेछ।
21 हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो स्वामी हुनुहुन्छ,
यसकारण त्यस्तो प्रकारले मलाई सद्ब्यावहार गनर् ुहोस्,
जसबाट तपाईकंो नाउँलाई सम्मान पुयार्उने छु।
तपाईसँंग त्यस्तो महान् प्रेम छ, यसलेै मलाई बचाउनु होस्।

22 म खाली गरीब, असहाय मािनस हँु।
म वास्तवमा उदास छु, मेरो हृदय टुक्रा-टुक्रा भएको छ।

23 म यस्तो अनुभव गदर्छु िक मेरो जीवन अब शेष भइसक्यो,
िदनको अिन्तम प्रहारको लामो छाँयाँ जस्तो।
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म आफूलाई बढाररे फ्याँिक जाने कीरा जस्तो लाग्छ।
24 मेरो गोडाहरू कमजोर छन् िकनभने म भोको छु।
मलेै आफ्नो ओजन हराइसकें  अिन दबु्लो भईरहेछु।

25 दषु्ट मािनसहरूले मलाई अपमान गर।े
ितनीहरूले मलाई हेर ेअिन टाउकाहरू हल्लाए।

26 हे परमप्रभु, मेरो परमेश्वर, मलाई सहयोग गनर् ुहोस्!
तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणा दशार्एर मलाई बँचाउनु होस्!

27 तब ती मािनसहरूले बुझ्नेछन् िक तपाईलें मलाई सहयोग गनर् ुभयो।
तब ितनीहरूले जान्नेछन् िक यो मलाई सहायता गनेर् शिक्त तपाईकंो

हो।
28 ती दषु्ट मािनसहरूले मलाई सराप्छन् तर तपाईलें मलाई आशीवार्द

िदनुहुन्छ।
ितनीहरूले मलाई आक्रमण गर,े यसकारण ितनीहरूलाई हराइयोस्।
तब, तपाई ंको दास, म खशुी हुनेछु।

29 मेरो शत्रुहरूलाई व्याकुल पानर् ु होस्!
ितनीहरूले लाजलाई कोट जस्त ैलगाऊन्।

30 म परमप्रभुलाई धन्यवाद िदन्छु।
म उहाँलाई धेर ैमािनसहरूको समक्ष प्रशसंा गछुर् ।

31 परमप्रभु असहाय मािनसहरूको छेउमा बस्नु वा उिभनु हुन्छ,
परमेश्वरले ितनीहरूलाई अन्य मािनसहरूबाट बचाउनु हुन्छ,
जसले ितनीहरूलाई प्राण दण्ड िदने प्रयास गदर्छन्।

दाऊदको स्तुितगान।
परमप्रभुले मेरो प्रभुलाई भन्नुभयो,

“जित बेला सम्म म ितम्रा शत्रुहरूलाई ितम्रो अधीनमा
पािर्दन,

त्यस बेलासम्म मेरो दािहनेपिट्ट बस्।”
2 परमप्रभुले ितम्रो राज्य बढाउनलाई सहयोग गनर् ु हुनेछ।
ितम्रो राज्य िसयोनमा शुरूहुनेछ,
अिन यो त्यित बेलासम्म बढ्द ैजानेछ,
जित बेलासम्म आफ्ना शत्रुहरूलाई आफ्नो शासन गनेर्छौ!

3 जब ितमीले आफ्ना सिैनकहरूसँग ैभेला गनेर्छौ,
ितम्रो मािनसहरू स्वयसेंवक हुनेछन्।
ितनीहरूले आफ्नो िवशेष पोशाकहरू लगाउनेछन्।
अिन िवहान ैएका-अकार्िसत भेट हुनेछ।
ती यवुा पुरूषहरू भूईमँा शीत पर ेजस्तै
ितम्रो विरपिर हुनेछन्।

4 परमप्रभुले प्रितज्ञा गनर् ुभयो
उहाँले आफ्नो मन बिद्ल गनर् ुहँुदनै।

“ितमी अनन्तको िनिम्त
मल्कीसेदेक जस्त ैपूजाहारी हौ।”

5 मेरो स्वामी ितम्रो दािहनेपिट्ट हुनुहुन्छ।
जब उहाँ क्रोिधत हुनुहुन्छ उहाँले अन्य राजाहरूलाई डराउनु हुनेछ।

6 परमेश्वरले जाित-जाितहरूलाई न्याय गनर् ुहुनेछ।
धतीर् मृत शरीरहरूले ढािकने छ।
अिन परमेश्वरले शिक्तशाली जाितहरूका नेताहरूलाई दण्ड िदनु

हुनेछ।
7 राजाले बाटोमा झरनाको पानी िपउनु हुनेछ।
त्यसपिछ उहाँले टाउको उठाउनु हुनेछ अिन बिलयो हुनु हुनेछ।

परमप्रभुको प्रशसंा गर!
म परमप्रभुलाई सभामा (जहाँ असल मािनसहरू भेला
हँुदछन्)

आफ्ना सम्पूणर् हृदयबाट धन्यवाद िंददछु।
2 परमप्रभुले आश्चयर्कामहरू गनर् ुहुन्छ।
मािनसहरूले त्यस्त ैअसल कुराहरू चाहन्छन् जुन परमेश्वरबाट

आउँदछ।
3 परमप्रभुले साँिच्च न ैमिहमापूणर् र अचम्मका कामहरू गनर् ुभयो।
उहाँको धािर्मकता सदा-सवर्दा रहने छ।

4 परमेश्वरले आश्चयर्कामहरू गनर् ु भएकोले उहाँलाई सिम्झइने
िक परमप्रभु कृपालु र करूणामय हुनुहुन्छ।

5 परमेश्वरले आफ्ना अनुवाईहरूलाई भोजन िदनुहुन्छ,
उहाँले आफ्नो करार सदा-सवर्दा सम्झनु हुन्छ।

6 उहाँको प्रभावशाली कमर्हरूले प्रमाण िदयो िक
उहाँले ितनीहरूलाई अन्य जाितहरूको जमीन िंदद ैहुनुहुन्थ्यो।

7 प्रत्येक कुरा परमेश्वरले धमीर् रूपमा र िनष्पक्ष रूपमा गनर् ुहुन्छ।
उहाँका सारा आज्ञाहरू सब ैन ैिवश्वास योग्यका छन्।

8 परमेश्वरका आज्ञाहरू अनन्तसम्म रहनेछन्।
ती आज्ञाहरू ितनीहरूलाई िदनुको कारण परमेश्वर ईमान्दार र शुद्ध

हुनुहुन्छ।
9 परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउनु भयो।
परमेश्वरले ितनीहरूसँग एउटा करार गनर् ुभयो जुन सवर्दा रहने छ।
परमेश्वरको नाउँ पिवत्र र भययोग्य छ।

10 ज्ञान परमेश्वरको भय र आदरबाट प्रारम्भ हुन्छ।
मािनसहरू जसले परमेश्वरलाई मान्दछ उनीहरू ज्ञानी हुन्।
स्तुित प्रशसंाहरू परमेश्वर प्रित सवर्दा गाइनेछ।

परमप्रभुको प्रशसंा गर!
कुन ैमािनसले परमेश्वरको डर र आदर राख्दछ।
त्यस मािनसले परमेश्वरका आज्ञाहरू मन पराउँदछ र ऊ

सुखी हुनेछ।
2 उनका सन्तानहरू पृथ्वीमा महान् हुनेछ।
असल मािनसका सन्तानहरूलाई साँच्चो रूपमा आशीवार्द िदइनेछ।

3 त्यस मािनसको पिरवारहरू अित सम्पन्न हुनेछ
अिन उसको भद्रता सदा-सवर्दा रहने छ।

4 सोझा मािनसहरूको लािग, परमेश्वर अन्धकारमा चिम्करहने
ज्योितको स्वरूप हुनुहुन्छ।
परमेश्वर धमीर्, दयालु र करूणामय हुनुहुन्छ।

5 मािनसको लािग दयालु र उद्धार हुनु उत्तम हो।
एक मािनसको लािग आफ्नो व्यापारमा स्पष्ट हुनु असल हो।

6 त्यो मािनसको पतन किहल्य ैपिन हुनेछैन,
असल मािनसको सधैँ स्मरण गिरन्छ।

7 उनी कुन ैपिन नराम्रो समाचारले डराउनु हँुदनै।
त्यो मािनसमा आत्मिवश्वास छ िकनभने उसले परमप्रभुमािथ िवश्वास

गदर्छ।
8 त्यो मािनसमा आत्मिवश्वास छ, ऊ भयभीत हुनेछैन।
उसले आफ्नो शत्रुहरूलाई परास्त गनेर्छ।

9 त्यस्तो मािनस जसले आफ्नो इच्छा अनुसार
गरीब मािनसहरूलाई चीजबीजहरू िंददछ।
अिन उसको उपकार सवर्दा रही रहने छ।

10 दषु्ट मािनसहरू त्यस्तो देखेर क्रोिधत हुन्छन्।
ितनीहरूले रीसमा आफ्ना दाँतहरू कड्कडाउँछन्।
तर त्यसपिछ ितनीहरू अिल्पने छन्।
दषु्ट मािनसहरूले आफूले चाहेका कुराहरू पाउने छैनन्।

परमप्रभुको प्रशसंा गर!
परमप्रभुका दासहरू उहाँको प्रशसंा गर!
परमप्रभुको नाउँको प्रशसंा गर।

2 परमप्रभुको नाउँ अिहले
र सदा-सवर्दालाई धन्य बनी रहोस्।

3 परमप्रभुको नाउँको प्रशसंा
पूवर्मा सूयर् उदय हुने ठाउँदेिख पिश्चममा सूयर् अस्ताउने ठाँउ सम्म

भइरहोस्।
4 परमप्रभु सब ैजाितहरूभन्दा उच्च हुनुहुन्छ।
उहाँको मिहमा मािथ स्वगर् सम्म जान्छ।

5 कुन ैमािनस पिन हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर जस्तो छैन।
परमेश्वरमािथ स्वगर्मा बस्नु हुन्छ।

6 परमेश्वर हामी भन्दा िनत्तान्त मािथ हुनुहुन्छ।
उहाँले आकाश र पृथ्वी देख्न तल हेनर् ुपछर् ।

7 परमेश्वरले हीन अवस्थाबाट गरीबहरूलाई मािथ उठाउनु भयो।
परमेश्वरले िभखारीहरूलाई मलैा फ्याँक्ने ढवाङ्गबाट िनकाल्नु भयो।

8 अिन परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई मुल्यवान बनाउनु भयो।
परमेश्वरले ितनीहरूलाई महत्वपूणर् नेताहरू बनाउनु भयो।
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9 एउटी स्त्रीको नानीहरू नहुन सक्लान
तर परमेश्वरले ितनलाई छोरा-छोरीहरू िदएर सुखी तुल्याउनु हुनेछ!
परमप्रभुको प्रशसंा गर!

इस्राएल ले िमश्र त्यागेर गए।
याकूबले त्यो िवदेशलाई त्यागेर गए।

2 यहूदा परमेश्वरको खास मािनस भए।
इस्राएल उसको राज्य हुन गयो।

3 लाल समुद्रले यो देखेर भाग्यो,
यदर्न नदी उल्टा बग्न थाल्यो।

4 पवर्तहरू भेंडाहरूझ ैविरपिर नाच्न थाले।
पहाडहरू भेंडाका पाठाहरू जस्त ैउफ्रन थाले।

5 लाल समुद्र, ितमी िकन भागेर गयौं?
यदर्न नदी, ितमी िकन फकेर् र भागी गयौ?

6 हे पवर्तहरू! ितमीहरू भेंडाहरू झैं िकन खशुीले उिफ्रयौ?
अिन पहाडहरू! ितमीहरू िकन भेंडाका पाठाहरू झ ैबुथ्रुक-बुथ्रुक

उिफ्रयौ?
7 हे पृथ्वी, याकूबको परमप्रभु परमेश्वर
स्वामीको सामने थरहरी होऊ।

8 परमेश्वर न ैहुन् जसले चट्टानबाट पानी बग्ने बनाउनु भयो।
परमेश्वरले कडा चट्टानबाट झरना बहाउनु भयो।

हे परमप्रभु, हामीले सम्मान पाउनु पनेर् होइन।
तपाईकंो प्रेम र िवश्वासले गदार्
सम्मान तपाईकंो मात्र हो।

2 िकन ती जाितहरू “हाम्रा परमप्रभु कहाँ छन्?” भनेर छक्क पदर्छन्।
3 परमप्रभु स्वगर्मा हुनुहुन्छ।
अिन उहाँले आफ्नो चाहनाले जे पिन गनर् सक्नुहुन्छ।

4 ती सम्प्रदायहरूका “देवताहरू” सुन र चाँदीले बिनएका खाली
मूिर्तहरू मात्र हुन्।
ितनीहरू कुन ैमािनसले बनाएका मूिर्तहरू मात्र हुन्।

5 ती मूिर्तहरूका मुखहरू छन्, तर बोल्न सक्दनैन्।
ितनीहरूका आँखाहरू छन्, तर देख्न सक्दनैन्।

6 ितनीहरूका कानहरू छन्, तर सुन्न सक्दनैन्।
ितनीहरूका नाकहरू छन्, तर सँुघ्न सकै्तनन्

7 ितनीहरूका हातहरू छन्, तर अनुभव गनर् सक्दनैन्
ितनीहरूका खटु्टाहरू छन्, तर िंहड्न सक्दनैन्
अिन कुन ैस्वर-ध्विनहरू उनीहरूका कण्ठबाट िनकाल्न सकै्तनन्।

8 ती मािनसहरू जसले ितनीहरूलाई बनाउँछन् र ितनीहरूमािथ
भरोसा गछर्न्,
ितनीहरू त्यस्त ैहुन्छन्!

9 हे इस्राएल का मािनसहरू, परमप्रभुमािथ भरोसा गर!
परमप्रभु ितनीहरूका बल र ढाल हुन्।

10 हारूनका पिरवारहरू, परमप्रभुमािथ भरोसा राख!
परमप्रभु ितनीहरूका बल र ढाल हुनुहुन्छ।

11 हे परमप्रभुका अनुयायीहरू, परमप्रभुमािथ भरोसा गर!
परमप्रभु ितनीहरूका बल र ढाल हुन्।

12 परमप्रभुले हामीलाई सम्झनुहुन्छ।
परमप्रभुले हामीलाई आशीवार्द िदनुहुन्छ।
परमप्रभुले इस्राएल लाई आशीवार्द िदनुहुनेछ।
परमप्रभुले हारूनका पिरवारलाई आशीवार्द िदनुहुनेछ।

13 महान् र क्षुद्र दवुलैाई आशीवार्द िदनुहुनेछ।
परमप्रभुले आफ्ना भक्तहरूलाई आशीवार्द िदनुहुनेछ।

14 परमप्रभुले ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई
धेर ैभन्दा धेर ैन ैआिशवार्द िदऊन्।

15 परमप्रभु जसले स्वगर् र पृथ्वी बनाउनु भयो,
ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन्!

16 स्वगर् परमप्रभुको अिधकारमा छ।
तर पृथ्वी उहाँले मािनसहरूका अिधकारमा िदनु भयो।

17 मरकेा मािनसहरूले परमप्रभुको प्रशसंा गदैर्नन्।
िचहान िभत्र भएका मािनसहरूले परमप्रभुको प्रशसंा गदैर्नन्।

18 तर हामी अिहले परमप्रभुको प्रशसंा गछौर्ं,

अिन हामी उहाँको प्रशसंा सदा-सवर्दा गछौर्ं।
परमप्रभुको प्रशसंा गर!

जब परमप्रभुले मेरो प्राथर्ना सुन्नु हँुदछ,
त्यो मलाई मन पदर्छ।

2 जब मलेै गुहार माग्दा उहाँले मलाई सहाएता िदनुहुन्छ,
त्यो मलाई मन पछर् ।

3 म मनर् आटेको िथएँ, मृत्यकुो डोरीहरूले मलाई विरपिर बाँिधएको
िथयो।
िचहान मेरो विरपिर िथयो
म भयभीत र िचिन्तत िथएँ।

4 तब मलेै परमेश्वरको नाउँको पुकारा गरें।
मलेै भने, “परमप्रभु, मलाई बचाउनु होस्!”

5 परमप्रभु धािर्मक र करूणामय हुनुहुन्छ।
हाम्रा परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ।

6 परमप्रभुले असहाय मािनसहरूको हेरचाह गनर् ु हुन्छ।
म असहाय िथएँ अिन परमप्रभुले मलाई बचाउनु भयो।

7 हे मेरो प्राण, िवश्राम गर!
परमेश्वरले ितमीलाई हेरचाह गिररहनु भएको छ।

8 हे परमेश्वर, तपाईलें मेरो प्राणलाई मृत्यबुाट बँचाउनु भयो।
तपाईलें मेरो आँसुहरू थािमिदनु भयो।
तपाईलें मलाई पतन हुनदेिख जोगाउनु भयो।

9 जीिवतहरूको देशमा पिन
म परमप्रभुको सेवा अनवरत गनेर्छु।

10 यद्यिप मलेै भने अझ पिन मेरो िवश्वास िथयो,
“म सवर्नाश भएँ!”

11 हो, मलाई िवश्वास िथयो, जब म डराएको िथएँ,
मलेै भने, “सब ैमािनसहरू झूटा छन्!”

12 म परमप्रभुलाई के िदन सक्छु र?
ममा भएका सब ैकुराहरू परमप्रभुले न ैिदनु भएको हो।

13 उहाँले मलाई बचाउनु भयो,
यसकारण म उहाँलाई अघर् बिल चढाउनेछु।
अिन म परमप्रभुको नाउँ बोलाउनेछु।

14 परमप्रभुलाई प्रितज्ञा गरकेो कुराहरू म उहाँलाई िदनेछु।
म अब सम्पूणर् मािनसहरूका समक्षमा जानेछु।

15 परमेश्वरका भक्तजनहरू मध्ये एउटै पिन मयोर् भने त्यो उहाँको
िनिम्त महत्वपूणर् हुनेछ।
परमप्रभु तपाईकंो दासहरू मध्ये म एक हँु।

16 हे परमप्रभु, म तपाईकंो दास हँु।
म तपाईकंी एकजना सेिवकाको बालक हँु।
परमप्रभु, तपाई ंन ैमेरो प्रथम गुरू हुनुहुन्थ्यो।

17 म तपाईलंाई धन्यवादको भेटी टक््रयाउँने छु।
म परमप्रभुको नाउँ पुकानेर्छु।

18 आफूले वचन िदएको कुराहरू म परमेश्वरलाई िदनेछु।
अब म सम्पूणर् मािनसहरूको समक्ष जाने छु।

19 म यो सव यरूशलेमको मिन्दरमा गनेर्छु,
र परमप्रभुको मिन्दरको आँगनमा गनेर्छु।
परमप्रभुको प्रशसंा गर!

हे सब ैजाितका मािनस हो, परमप्रभुको प्रशसंा गर।
हे सब ैमािनसहरू हो, परमप्रभुको प्रशसंा गर।

2 परमेश्वरले हामीलाई असाध्य ैप्रेम गनर् ुहुन्छ।
अिन परमेश्वर सदा-सवर्दाको िनिम्त हाम्रो िवश्वासयोग्य हुनुहुनेछ।
परमप्रभुको प्रशसंा गर!

परमप्रभुलाई आदर गर िकनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा सदा-सवर्दा रहनेछ!

2 इस्राएल ले यसो भन्छ,
“उहाँको स्नेहपूणर् करूणा सदा-सवर्दा रहनेछ!”

3 पूजाहारीहरू यसो भन्छन्,
“उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्त सम्म रहनेछ!”

4 मािनसहरूले परमप्रभुलाई पुज्द ैयसो भन्दछन्,
“उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्त रहनेछ!”
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5 म सङ्कटहरूमा फँसेको िथएँ।
यसलेै सहायताको िनिम्त मलेै परमप्रभुलाई डाकें ।
परमप्रभुले त्यसको जवाफ िदनुभयो अिन मलाई मुक्त पानर् ुभयो।

6 परमप्रभु मसँग हुनुहुन्छ, यसलेै म भयभीत छैन।
मािनसहरूले मलाई कुन ैप्रकारको हानी पुयार्उनँ सकै्तन।

7 परमप्रभु मेरो सहयोगी हुनुहुन्छ
म मेरो शत्रुहरू परास्त भएको देख्नेछु।

8 मािनसहरूमा भरोसा राख्नु भन्दा
परमप्रभुमािथ न ैभरोसा राख्नु उत्तम हो।

9 ितमीहरूका नेताहरूमा भरोसा राख्नु भन्दा
परमप्रभुमािथ न ैभरोसा राख्नु उत्तम हो।

10 धेर ैशत्रुहरूले मलाई घेररे राखे
तर परमप्रभुको शिक्तले ती शत्रुहरूलाई मलेै परास्त पारें।

11 शत्रुहरूले मलाई घिर-घिर घेरी रहे।
मलेै ितनीहरूलाई परमप्रभुको शिक्तले परास्त पादैर् गएँ।

12 शत्रुहरूले मलाई त्यसरी घेर ेजसरी भीर माउरीहरूले घेदर्छ।
तर ितनीहरू िछट्टै नाश भएर गए जसरी पराल एकै िछनमा जलेर

जान्छ।
मलेै ितनीहरूलाई परमप्रभुको शिक्तले परास्त पारें।

13 मेरो शत्रुहरूले ममा आक्रमण गर ेअिन लगभग नष्ट गरीसकेका िथए।
तर परमप्रभुले मलाई साथ िदनुभयो।

14 परमप्रभु मेरो शिक्त र िवजयी गीत हुनुहुन्छ।
उहाँले मलाई बँचाउनु हुन्छ।

15 ितमीले िवजयी उत्सवहरू िशष्ट मािनसहरूका घरमा मानेको हुन
सक्छौ।
परमप्रभुले आफ्नो महान् प्रभाव फेिर एकपल्ट दशार्उनु भयो।

16 परमप्रभुको पाखरुाहरू िवजयी भएर उठे।
परमप्रभुले आफ्नो महान् प्रभाव फेिर एकपल्ट दशार्उनु भयो।

17 म बाँच्ने छु मनेर् छैन
अिन परमप्रभुले के गनर् ुभयो भनेर बताउनेछु।

18 परमप्रभुले मलाई दण्ड िदनु भयो,
तर उहाँले मलाई मनर् िदनु भएन।

19 असल प्रवेशद्वारहरू, मेरो िनिम्त खोिलयो
अिन म िभत्र आउने छु र परमप्रभुलाई पूज्ने छु।

20 ितनीहरू परमप्रभुको प्रवेशद्वारहरू हुन्।
िवशेष धमीर् मािनसहरू मात्र त्यहाँबाट जान सक्छन्।

21 परमप्रभुले, मेरो प्राथर्नाको जवाफ िदनु भएकोमा धन्यवाद प्रकट
गदर्छु।
मलाई बचाउनु भएकोमा धन्यवाद प्रकट गछुर् ।

22 जुन ढुङ्गा िनमार्णकतार्हरूले िलन चाहेनन्।
त्यही मूल ढुङ्गा हुन गयो।

23 परमप्रभुले यस्तो बनाउनु भयो।
अिन हामीले यसलाई आश्चयर्जनक भनेर सोच्यौं।

24 आज त्यो िदन हो जुन परमप्रभुले बनाउनु भयो।
फेिर आज प्रफुिल्लत र खशुी हौं!

25 मािनसहरूले भने, “परमप्रभुको प्रशसंा गर!
परमप्रभुले हामीलाई बचाउनु हुन्छ!

26 परमप्रभुको नाउँ गररे आउने मािनसहरूलाई स्वागत छ।”
पूजाहारीहरूले जवाफ िदए, “हामी तपाईलँाई परमप्रभुको मिन्दरमा

स्वागत गदर्छौं!
27 परमप्रभुन ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ।
अिन उहाँले हामीलाई ग्रहण गनर् ु हुन्छ।
भेंडाका पाठालाई बिलदानको लािग बाँध,
अिन यसलाई वेदीको सींङ तफर्  ल्याऊ।”

28 परमप्रभु, तपाई ंमेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
म तपाईलंाई धन्यवाद िदन्छु।
परमप्रभु, म तपाईकंो प्रशसंा गछुर् ।

29 परमप्रभुको प्रशसंा गर िकनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा सदा-सवर्दा रहेनेछ।

अिलफअिलफ््

शुद्ध जीवन िजउने मािनसहरू खशुी हुन्छन्।
ती मािनसहरूले परमप्रभुको उपदेशहरू पछ्याउँदछ।

2 परमप्रभुको करार जसले पालन गछर्  ती मािनसहरू
सुखी हुन्छन्।
ितनीहरूले परमप्रभुलाई आफ्ना सम्पूणर् हृदयबाटै खोज्दछन्।

3 ती मािनसहरूले अनुिचत कामहरू गदैर्नन्,
ितनीहरूले परमप्रभुको आज्ञा पालन गदर्छन्।

4 परमप्रभु, तपाईलें आफ्ना आज्ञाहरू हामीलाई िदनु भयो
अिन ती आज्ञाहरू पूणर् हृदयले पालन गनर् ु भनेर बताउनु भयो।

5 परमप्रभु, यिद सधैँ तपाईकंो
िविधहरू पालन गरें भने,

6 तब म किहल्य ैपिन लिज्जत हुने छैन
जब म तपाईकंो आज्ञाहरू पालन गछुर् ।

7 जस्तो म तपाईकंो न्याय र सद्गणुको अध्ययन गछुर्
म साँच्चो रूपमा तपाईकंो सम्मान गनेर्छु।

8 परमप्रभु, म तपाईकंा आज्ञाहरू पालन गनेर्छु,
कृपया मलाई नत्याग्नु होस्!

बबेेथथ््

9 तपाईकंो िविधहरू अपनाएर
कसरी एउटा यवुा मािनस साँच्चो जीवन िजउन सक्छ?

10 म सम्पूणर् हृदयबाट परमेश्वरको सेवा गनेर् कोिशश गदर्छु।
परमेश्वर, तपाईकंा आदेशहरू पालन गनर्लाई मलाई साथ िदनुहोस्।

11 मलेै तपाईकंो उपदेशहरू होिशयारी साथ कण्ठस्थ गरें।
िकनभने तपाईकंो िवरूद्धमा म पाप नगरँू।

12 हे परमप्रभु, तपाईकंो प्रशसंा होस्।
मलाई तपाईकंो िविधहरू िसकाउनु होस्।

13 म तपाईकंो ज्ञानपूणर् िविधहरूको बारमेा बताउने छु।
14 म अरू केही भन्दा तपाईकंो करार न ैअध्ययन गदार्
आनन्द पाउँछु।

15 म तपाईकंो िविध िवषयमा चचार् गनेर्छु।
म तपाईकंो िजउने पथको अनुशरण गनेर्छु।

16 म तपाईकंो िनयमहरूमा रमाउने छु
म तपाईकंा वचनहरू भुल्ने छैन।

िगमिगमेेलल््

17 मेरो िनिम्त राम्रो गनर् ुहोस्, तािक म बाँच्न सकौं
अिन तपाईकंो आज्ञा पालन गनर्सकौं।

18 हे परमप्रभु, मेरो आँखाहरू उघारी िदनुहोस्,
तािक तपाईकंा िशक्षाहरू हेनर् सकँु
अिन तपाईकंा चमत्कारी कायर्हरू अध्ययन गनर् सकँु।

19 म यस पृथीवीमा भौतारी िहँड्ने परदेशी जस्त ैहँु।
मलेै तपाईकँा आज्ञाहरू जान्नु परकेो छ।
परमप्रभु, तपाईकंा उपदेशहरू मबाट नलुकाउनुहोस्।

20 म सारा समय तपाईकंो िविधहरू
अध्ययन गनर् चाहन्छु।

21 हे परमप्रभु! तपाईलें अहकंारी मािनसहरूलाई िनन्दा गनर् ुभयो।
अनुिचत घटनाहरू ितनीहरूतफर्  घट्नेछन्,
िकनिक ितनीहरूले तपाईकंा आज्ञाहरू पालन गनर् अस्वीकार गर।े

22 मलाई लिज्जत र व्याकुल हुन निदनुहोस्।
मलेै तपाईकंो करार पालन गरकेो छु।

23 अगुवाहरूले पिन मेरो िबरोधमा कुरा गर।े
तर म तपाईकंो दास हँु, हे परमप्रभु!
अिन मलेै तपाईकंो िनयमहरू पढेकोछु।

24 तपाईकंो करार मेरो सल्लाहाकार हो।
यसले मलाई िहतकारी परामशर् िंददछ।
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25 म चाँडै मनेर्छु, हे परमप्रभु!
तपाईकंो प्रितज्ञा बमोिजम मलाई बाँच्न िदनु होस्।

26 मलेै आफ्नो जीवनको बारमेा तपाईलंाई बताएँ।
अिन तपाईलें त्यसको प्रत्यतु्तर िदनुभयो।
अब, तपाईकंा िनयमहरू िसकाउनु होस्।

27 हे परमप्रभु, तपाईकंा िनयमहरू बुझ्न मलाई साथ िदनुहोस्।
तपाईलें सृजना गनर् ु भएका आश्चयर्जनक कुराहरूको िवषयमा मलाई

अध्ययन गनर् िदनुहोस्।
28 म दःुखीत र थिकत छु।
आज्ञा िदनुहोस् अिन मलाई फेिर बिलयो बनाई िदनुहोस्।

29 हे परमप्रभु! मलाई किठन जीवन बाँच्न निदनुहोस्।
तपाईकंो िशक्षाहरूले मलाई बाटो देखाउनु होस्।

30 हे परमप्रभु! म तपाई ंप्रित उदार भई बसौं भनेर रोजेको छु।
मलेै सचेतपूणर् तपाईकंा िनणर्यहरू मनन गरकेो छु।

31 म तपाईकंो करार-वचनमा अिडग भएर बस्नेछु।
मलाई असन्तुष्ट नबनाउनु होस्।

32 म खशुीले तपाईकंो आज्ञाहरू पालन गनेर्छु।
परमप्रभु, तपाईकंा आज्ञाहरूले मलाई आनन्द िदन्छ।

हहेेथथ््

33 हे परमप्रभु, मलाई तपाईकंा िनयमहरू िसकाउनु होस्,
अिन म होिशयारीिसत ितनीहरूको अनुशरण गनेर्छु।

34 मलाई बुझ्न सहायता गनर् ु होस्
अिन म तपाईकंो व्यवस्था पालन गनेर् छु।

35 हे परमप्रभु, तपाईकंो आज्ञाहरूसँग मलाई बाटो देखाउनु होस्।
म साँच्चो रूपले त्यो जीवन शलैी अपनाउने छु।

36 मलाई धनाढ्य हुनुको सट्टामा
तपाईकंो करारको बारमेा सोच्नलाई साथ िदनुहोस्।

37 परमप्रभु, बेकामे मूिर्तहरूमा मेरो ध्यान पनर् निदनु होस्।
तपाईकंो तिरकामा मलाई बाँच्न िदनुहोस्।

38 त्यही गनर् ुहोस् जुन तपाईलें आफ्नो दासलाई वचन िदनु भएको
िथयो
तािक मािनसहरूले तपाईकंो श्रद्धा गरून्।

39 हे परमप्रभु, जुन हप्कीदेिख म डराउँछु
त्यो मबाट हटाइिदनुहोस् तपाईकंो बुिद्धमानी िनणर्यहरू उत्तम छन्।

40 हेनर् ुहोस्, म तपाईकंो आज्ञाहरू मन पराउँछु।
तपाईकंो धािर्मकतामा मलाई बाँच्न िदनुहोस्।

वाव्वाव्

41 हे परमप्रभु, मलाई तपाईकंा स्नेहपूणर् करूणा तपाईलें देखाउनु
होस्,
अिन तपाईलें प्रितज्ञा िदए झैं, मलाई बचाउनु होस्।

42 जसले मलाई िनन्दा गछर् , ितनीहरूको िनिम्त म जवाफ िदनेछु।
म साँिच्च न ैतपाईकंो वचनहरूमा भरोसा गछुर् ।

43 हे परमप्रभु! म सधैँ तपाईकंो साँच्चो उपदेशहरू बोल्न पाऊँ।
म तपाईकंो बुिद्धमानी िनणर्यहरूमा आिश्रत छु।

44 हे परमप्रभु, म तपाईकंो उपदेशहरू सदा-सवर्दा अनुशरण गनेर्छु।
45 यसकारण म स्वतन्त्र हुने छु।
िकनभने मलेै तपाईकंो िनयमहरू पालन गनेर् कष्ट गरें।

46 म तपाईकंो करारको िवषयमा राजाहरूसँग चचार् गनेर्छु,
अिन ितनीहरूले मलाई लिज्जत पानेर् छैनन्।

47 म तपाईकंो आज्ञाहरू मनन गदार् आनिन्दत हुन्छु।
परमप्रभु म ती आज्ञाहरू मन पराउँछु।

48 हे परमप्रभु, म तपाईकंो आज्ञाहरूलाई प्रशसंा गछुर् ।
म ितनीहरूलाई मन पराउँछु अिन म ितनीहरूलाई अध्ययन गछुर् ।

जाइन्जाइन्

49 हे परमप्रभु, मप्रित गनर् ु भएको प्रितज्ञा याद गनर् ुहोस्।
त्यो प्रितज्ञाले मलाई आशा िदएकोछ।

50 म पीिडत् िथएँ, र तपाईलें मलाई सान्त्वना िदनुभयो।
तपाईकंा वचनहरूले मलाई फेिर एकपल्ट जीिवत तुल्यायो।

51 ती घमण्डीहरूले मलाई लगातार अपमान गर,े
तर मलेै तपाईकंा िशक्षाहरूको अनुशरण गनर् छोिडनँ।

52 हे परमप्रभु, म सधैँ तपाईकंो बुिद्धमानी िनणर्यहरूले
मलाई सान्त्वना िंददछ।

53 जब मलेै ती दषु्ट मािनसहरूले तपाईकंो उपदेशहरू
मान्न छाड्द ैगएको देखें र म क्रोिधत भएँ।

54 मेरो प्रवासको घरमा तपाईकंा िनयमहरू नै
मेरो गीतहरू भएका छन्।

55 हे परमप्रभु, मलेै रातमा तपाईकंो नाउँ स्मरण गरकेो छु।
अिन मलेै तपाईकंो उपदेशहरू पिन याद गरकेो छु।

56 िकनभने म सतकर् तासाथ तपाईकंो आज्ञाहरू पालन गदर्छु।

हहेेथथ््

57 हे परमप्रभु, मलेै मेरो कत्तर्व्य न ैतपाईकंो आज्ञाहरू पालन गनर् ु हो
भनेर िनणर्य िलएँ।

58 हे परमप्रभु, म सम्पूणर् रूपले तपाईमंािथन ैआिश्रत छु
मप्रित सधैँ तपाईलें वचन िदए झ,ै कृपादृिष्ट रहोस्।

59 मलेै आफ्नो जीवनलाई खबु होिशयािरसँग सोचें।
अिन म तपाईकंो करार प्रित फिर्कएर आएँ।

60 कुन ैिवलम्ब नगरीकन हतािरन्दै
म तपाईकंो आज्ञाहरूलाई पालन गनर्लाई फकेर्ं ।

61 केही दषु्ट मािनसहरूका झुण्डले मेरो बारमेा नीच कुराहरू गर।े
तर परमप्रभु, मलेै तपाईकंो उपदेशहरू भुिलनँ।

62 तपाईकंो धािर्मक िनणर्यहरूको िनिम्त
धन्यवाद िदन म रातमा उठें।

63 ज-जसले तपाईलंाई पूज्दछन् म ती सब ैमािनसहरूको साथी हँु।
ज-जसले तपाईकंो आदेशहरू मान्दछन,
म ती सब ैमािनसहरूको साथी हँु।

64 हे परमप्रभु, पृथ्वी तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणाले भिरन्छ।
मलाई तपाईकंो िनयमहरू िसकाउनुहोस्।

ततेेथथ््

65 परमप्रभु, तपाईलें आफ्नो दासको लािग असल काम गनर् ुभयो।
तपाईलें वचन िदएकै अनुसार काम गनर् ुभयो।

66 हे परमप्रभु, ज्ञानी िनणर्यहरू िलन मलाई बुिद्ध िदनुहोस्।
म तपाईकंो आज्ञाहरूमा भरोसा राख्छु।

67 म पीिडत हुनु भन्दा अगािड, मलेै धेर ैनराम्रो कामहरू गरकेो िथएँ
तर अिहले खबु सतकर्  भएर तपाईकंो आज्ञाहरू पालन गदर्छु।

68 परमेश्वर तपाई ंभलो हुनुहुन्छ, र तपाईलें असल कामहरू गनर् ुहुन्छ।
मलाई तपाईकंो िनयमहरू िसकाउनु होस्।

69 मािनसहरू ज-जसले आफूलाई म भन्दा उत्तम ठान्दछ तर
ितनीहरूले मेरो बारमेा झूटा कुराहरू गछर्न्।
तर परमप्रभु मेरो सम्पूणर् हृदय सिहत म तपाईकंो आज्ञाहरू लगातार

पालन गछुर् ।
70 ती मािनसहरू अत्यन्त मूखर् छन्।
तर म तपाईकंा उपदेशहरू अध्ययन गदार् आनिन्दत हुन्छु।

71 मेरो िनिम्त वेदना उत्तम िथयो।
मलेै तपाईकंो िनयमहरू िसकें ।

72 हे परमप्रभु, तपाईकंा उपदेशहरू मेरो लािग असल छन्।
ितनीहरू एक हजार टुक्रा चाँदी र सुनहरू भन्दा उत्तम छन्।
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योद्योद्

73 हे परमप्रभु, तपाईलें मलाई बनाउनु भयो अिन मलाई सघाउनु
भयो।
मलाई तपाईकंा आज्ञाहरू िसक्नु र बुझ्नुलाई सहयोग गनर् ुहोस्।

74 हे परमप्रभु! तपाईकंा भक्तजनहरूले मलाई हेदर्छन् र आदर
गदर्छन्।
ितनीहरू खशुी छन् िकनभने तपाईलें जे भन्नुभयो मलै त्यसमैा िवश्वास

गरें।
75 हे परमप्रभु, म जान्दछु िक तपाईकंा िनणर्यहरू िनष्पक्ष छन्।
अिन तपाईलें मलाई दण्ड िदनु सठीक िथयो।

76 अब, तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणाले मलाई सान्त्वना िदनुहोस्।
तपाईकंो प्रितज्ञा बमोिजम मलाई सान्त्वना िदनुहोस्।

77 हे परमप्रभु, मलाई सान्त्वना िदनुहोस् र मलाई बाँच्न िदनुहोस्।
म तपाईकंो िशक्षाहरूमा आनिन्दत् हुन्छु।

78 मािनसहरू ज-जसले ितनीहरू म भन्दा असल हँु भनेर सोचे,
र मेरो बारमेा झूटो बोले।
ती मािनसहरू लिज्जत होऊन् परमप्रभु,
म तपाईकंो व्यवस्था िसक्छु, पढछु।

79 भरोसा गछुर्  तपाईकंो भक्तजनहरू मकहाँ फकेर् र आऊन।
यसकारण ितनीहरूले तपाईकंो करार-वचनहरू िसक्न सक्छन्।

80 परमप्रभु, मलेै तपाईकंो आज्ञाहरू सम्पूणर् प्रकारले पालन गनर् सकँु,
तािक म लिज्जत हुने छैन।

काफकाफ््

81 म मनर् आँटेको छु।
तपाईलें मलाई बचाउनु हुन्छ भनेर पिर्खरहेछु।
तर परमप्रभु, तपाईलें भनेका कुराहरूमा म भरोसा गछुर् ।

82 मलेै तपाईकंो प्रितज्ञा लगातार हेिररहेकोछु।
तर मेरो आँखाहरू िशिथल भइरहेछन्,
परमप्रभु किहले मलाई सान्त्वना िदनुहुन्छ?

83 म धुवाँमािथ झुिण्डयाएर रािखएको सुक्खा छालाको थलैो भए
तापिन,
तपाईकंो िनयमहरू भुल्ने छैन।

84 म किहले सम्म बाँच्ने छु?
हे परमप्रभु, जसले मेरो खेदो गर,े ती मािनसहरूलाई किहले सजाय

िदनु हुन्छ?
85 कितपय अहंकारी मािनसहरूले मलाई झूटो कुराहरू जुन तपाईकंो
उपदेशहरूको िवरूद्ध हुन् तीद्वारा मलाई प्रहार गर।े

86 हे परमप्रभु, मािनसहरू सबलेै तपाईकंो आज्ञाहरूमािथ भरोसा गनर्
सक्छन्,
ती मािनसहरूले िबना कारण ैमेरो खेदो गर,े मलाई सहायता गनर् ुहोस्!

87 ती मािनसहरूले प्रायः मलाई ध्वंश गिरसके।
तर मलेै तपाईकंो आज्ञाहरू मान्न छािडनँ।

88 हे परमप्रभु, तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणा मलाई दशार्उनु होस्
अिन मलाई बाँच्न िदनुहोस् र तपाईलें जे भन्नुहुन्छ म त्यही गनेर्छु।

लामलामेेद्द्

89 हे परमप्रभु, तपाईकंा वचनहरू सदा-सवर्दा रहनेछन्।
तपाईकंा वचनहरू स्वगर्मा पिन अनन्त रहनेछन्।
90 तपाई ंसदा-सवर्दा िवश्वासी हुनुहुन्छ।
हे परमप्रभु, तपाईलें पृथ्वी सृजना गनर् ुभयो,
अिन यो अझ िवश्वासयोग्य हुनुहुन्छ।

91 तपाई ंकै िनयमहरूले गदार्, यो आज सम्म जीिवत रहेको छ
िकनभने यसले ितनीहरूलाई दासले झैं पालन गदर्छ।

92 यिद तपाईकंो िशक्षाहरूमा मलेै आनन्द निलएको भए,
मेरो पीडाहरूले मलाई ध्वंश पानेर् िथयो।

93 हे परमप्रभु, म तपाईकंो आज्ञाहरू किहल्य ैभुल्ने छैन
िकनभने ितनीहरूले मलाई बाँच्न िदए।

94 हे परमप्रभु, म तपाईकैं हँु, यसलेै मलाई बचाउनु होस्।
िकनभने मलेै तपाईकंो आज्ञाहरू पालन गनर् यथाशक्य कोिशश गरें।

95 दषु्ट मािनसहरूले मलाई ध्वंश गनेर् प्रयास गर।े
तर तपाईकंो िनयमले मलाई ज्ञानी बनायो।

96 तपाईकंो िनयमहरू बाहेक
प्रत्येक कुराको आफ्नो सीमा हुन्छ।

ममेेमम््

97 हे परमप्रभु! म तपाईकंा व्यवस्थालाई माया गछुर् ।
म त्यसको िवषयमा सदाकाल भन्ने गछुर् ।

98 हे परमप्रभु, तपाईकंो आज्ञाहरूले मलाई मेरो शत्रुहरूभन्दा बढता
ज्ञानी बनाउँदछ।
तपाईकंो िनयमहरू मसँग सदवै रहन्छ।

99 म आफ्ना िशक्षकहरू भन्दा पिन ज्ञानी छु,
िकनभने म तपाईकंो करार-वचनको अध्ययन गदर्छु।

100 मेरो समझदार नेताहरूले भन्दा मलेै बढ्ता बुझेको छु
िकनभने म तपाईकंो आज्ञाहरू राख्दछु।

101 मेरो प्रत्येक पाठशालाहरू
बेठीक मागर्हरूबाट अलग्ग राखी िदनु भयो।

102 यसलेै तपाई ंमेरो गुरू हुनुहुन्छ
यसलेै तपाईकंो िनयमहरू पालन गनर् देिख म रोिकने छैन।

103 तपाईकंा वचनहरू मेरो मुखमा
मह भन्दा पिन मीठा छन्।

104 तपाईकंा िशक्षाहरूले मलाई ज्ञानी बनाउँदछ,
यसलेै म झूटा िशक्षाहरूलाई घृणा गदर्छु।

नुन्नुन्

105 हे परमप्रभु, तपाईकंा वचनहरू बत्ती हुन्
जसले मेरो बाटोहरू उज्यालो पाछर्न्।

106 तपाईकंो िनयमहरू असल छन्।
म ती िनयमहरू पालन गनेर् कसम खाँदछु अिन म आफ्नो वचन

राख्नेछु।
107 हे परमप्रभु, म धेर ैसमयदेिख पीिडत रहेको छु।
कृपया तपाईकंो प्रितज्ञा अनुसार मलाई पुन:िर्जिवत पानर् ु होस्!

108 हे परमप्रभु, मेरो प्रशसंा ग्रहण गनर् ुहोस्।
अिन तपाईकंा िनयमहरू िसकाउनु होस्।

109 मेरो प्राण अनवरत िवपदमा परकेो छ
तर मलेै तपाईकंो िशक्षाहरू भुलेको छैन।

110 दषु्ट मािनसहरूले मलाई पासोमा फसाउँन कोिशश गर।े
तर मलेै तपाईकंो आज्ञाहरूलाई उल्ङ्घन गिरनँ।

111 हे परमप्रभु, म सधैँ तपाईकंो करार पत्र पालन गनेर्छु।
यसले मलाई खशुी पादर्छ।

112 म मेरो जीवनको अन्त सम्म न,ै
सकेसम्म तपाईकंो िविधहरू पालन गनेर् प्रयास गनेर्छु।

समसमेेखख््

113 हे परमप्रभु, म त्यस्ता मािनसहरूलाई घृणा गछुर् ,
जो तपाई ंप्रित पूणर् रूपले िवश्वासी छैनन्।
तर म तपाईकंो िशक्षाहरू मन पराउँछु।

114 मलाई लुकाउनु होस् र रक्षा गनर् ुहोस्।
हे परमप्रभु, तपाईलें भन्नु भएका प्रत्येक कुरामा म भरोसा गछुर् ।

115 हे परमप्रभु, दषु्ट मािनसहरूलाई मेरो नजीक आउन निदनुहोस्,
अिन म परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गनेर्छु।

116 हे परमप्रभु, तपाईलें वचन िदए जस्त ैमलाई सघाउनु होस्, अिन
म बाँच्ने छु।
म तपाईमंा भरोसा राख्छु यसथर् मलाई असन्तुष्ट नपानर् ु होस्।

117 परमप्रभु, मलाई साथ िदनुहोस र म बाँच्ने छु।
म तपाईकंा आज्ञाहरू अनन्त िसक्ने छु।
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118 हे परमप्रभु, तपाईकंा िविधहरू भङ्ग गनेर्हरूदेिख तपाई ंिवमुख
भएर जानु हुन्छ।
िकनभने ितनीहरूले तपाईकंो करार अनुसार िंहडछु भनेर झूटो बोले।

119 परमप्रभु, पृथ्वीमा तपाईलें दषु्ट मािनसहरूलाई मलैा पुछेको जस्तो
फ्याँिकिदनु भयो।
यसलेै म तपाईकंो करारलाई सदा-सवर्दा मान्ने न ैछु।

120 हे परमप्रभु, म तपाईबंाट भयभीत छु।
म डराउँछु र तपाईकंा िविधहरूको आदर गदर्छु।

ऐन्ऐन्

121 मलेै के सही र के राम्रो त्यही गरकेोछु।
हे परमप्रभु, मलाई ती मािनसहरूकहाँ निदनु होस्,
जसले मलाई आघात पुयार्उन चाहन्छन्।

122 मप्रित असल रहने कसम खानुहोस् िकनिक म तपाईकंो दास हँु।
हे परमप्रभु, ती अहंकारीसहरूलाई मप्रित आघात पुयार्उन निदनुहोस्।

123 हे परमप्रभु, तपाईबंाट सहायताको र तपाईकंो राम्रो वचनको
िनिम्त बाटो हेदार् हेदार्
मेरो आँखाहरू टट्टाई सके।

124 म तपाईकंो दास हँु,
तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणा मलाई देखाउनु होस्।
मलाई तपाईकंो िविधहरू िसकाउनु होस्।

125 म तपाईकंो दास हँु, मलाई बुझ्ने सामथर् पानर् ुहोस,
तािक तपाईकंो करार-वचन म बुझ्न सकँु।

126 हे परमप्रभु, यो तपाईलें केही गनेर् समय हो।
मािनसहरूले तपाईकंो िविधहरू भङ्ग गर।े

127 हे परमप्रभु, म खाटी सुन भन्दा पिन
तपाईकंो आज्ञाहरू मन पराउँछु।

128 म खबु होिशयारीसँग तपाईकंो आज्ञाहरू पालन गछुर् ।
म झूटो िशक्षाहरूलाई घृणा गदर्छु।

पपेे

129 हे परमप्रभु, तपाईकंो करार अद्भतू छ।
यसकारण म त्यसको अनुशरण गदर्छु।

130 कुन ैज्योितले ितनीहरूलाई बाँच्ने ठीक तिरका देखाए झैं
मािनसहरूले तपाईकंो शब्दहरू बुझ्न शुरू गर।े
तपाईकंा वचनले सामान्य भन्दा सामान्य मािनसहरूलाई सम्म

बुिद्धमानी बनाउँदछ।
131 हे परमप्रभु, म साँच्चो रूपले तपाईकंा आज्ञाहरू मनन गनर् चाहन्छु,
म त्यो स्वास रोिकएर अधयैर्पूणर् पिर्खरहेको मािनस जस्तो छु।

132 हे परमेश्वर, मलाई हेनर् ुहोस र म प्रित कृपालु बन्नु होस्।
जसले तपाईकंो नाउँको पुकारा गछर्न्,
ती मािनसहरूका लािग असल काम गिरिदनुहोस्।

133 हे परमप्रभु, तपाईलें कसम खाए झैं मलाई डोयार्उनु होस्
मतफर्  कुन ैप्रकारको दघुर्टना घट्न निदनुहोस्।

134 हे परमप्रभु, मलाई दःुख-कष्ट िदने मािनसहरूबाट बचाउनु होस्
अिन म तपाईकंो आज्ञाहरू पालन गनेर् छु।

135 हे परमप्रभु, मलाई ग्रहण गनर् ुहोस्,
अिन आफ्नो िनयमहरू िसकाउनुहोस्।

136 म आँसुका बिलन्द्रधारा नदी सरी बहाएर रोएँ
िकनभने कसलेै पिन तपाईकंो िशक्षाहरू पालन गरनेन्।

त्साधत्साधेे

137 हे परमप्रभु, तपाई ंधमीर् हुनुहुन्छ।
तपाईकंा िनयमहरू सही र ईमान्दार छन्।

138 तपाईलें हामीलाई आफ्ना करारमा धािर्मक िनयमहरू िदनुभयो।
हामी साँच्चै न ैितनीहरूमा भरोसा गनर् सक्छौं।

139 मेरो उत्साहले मलाई ध्वंश पािररहेछ।
म अत्यन्त उदास छु िकनभने मेरो शत्रुहरूले तपाईकंो आज्ञाहरू भूले।

140 परमप्रभु, हामीले प्रमाण पिन िदयौं िक हामी तपाईकैं वचनमा
िवश्वास गछौर्ं।
अिन म यसलाई मन पराउँछु।

141 म क्षुद्र र तुच्छ छु, अिन मािनसहरूले मेरो आदर गदैर्नन्।
तर म तपाईकंो आज्ञाहरू भुल्ने छैन।

142 परमप्रभु, तपाईकंो धािर्मकता िचरस्थायी छ।
अिन तपाईकंो उपदेशहरू िवश्वास गनर् सिकन्छ।

143 मसँग सङ्कट र दःुखका िदनहरू छँद ैिथए
तर म तपाईकंो आज्ञाहरूमा आनन्द िलन्छु।

144 तपाईकंो करार अनन्तको लािग असल छ।
यसलाई समझशिक्त िदनुहोस् तािक म बाँच्न सकँु।

कोफकोफ

145 हे परमप्रभु, म मेरो सम्पूणर् हृदयले तपाईलंाई पुकारा गछुर् ।
मलाई जवाफ िदनुहोस्! म तपाईकंो आज्ञाहरू पालन गछुर् ।

146 हे परमप्रभु, म तपाईलंाई पुकारा गछुर्  मलाई बँचाउनु होस्!
अिन म तपाईकंो करार पालन गनेर्छु।

147 तपाईलंाई प्राथर्ना गनर् म िबहान ैउठ्दछु।
म तपाईलें भन्नुभएको कुरामा िवश्वास गदर्छु।

148 तपाईकंा वचनहरू मनन गनर्
म रातमा अबेर सम्म बस्छु।

149 आफ्नो सारा प्रेमले, मलाई बोलाउनु होस्।
हे परमप्रभु, तपाईलें ठीक भनेका कुरान ैगरँू अिन मलाई बाँच्न

िदनुहोस्।
150 मािनसहरूले मेरो िवरूद्ध दषु्ट योजनाहरू बनाइरहेछन्।
ती मािनसहरूले तपाईकंो िशक्षाहरू अनुशरण गदैर्नन्।

151 परमप्रभु, तपाई ंमेरो नजीकै हुनुहुन्छ।
अिन तपाईकंा सब ैआदेशहरूमा भरोसा गनर् सिकन्छ।

152 धेर ैबषर् अिघदेिख तपाईकंो करारबाट िसकें
िक तपाईकंो उपदेशहरू अनन्त रहने छन्।

ररेशेश््

153 हे परमप्रभु, मेरो पीडाहरू हेनर् ुहोस् र मलाई बचाउनु होस्।
मलेै तपाईकंो उपदेशहरू भुलेको छैन।

154 हे परमप्रभु, मेरो लडाइँ मेरो िनिम्त लिड िदनु होस् र मलाई
बचाउनु होस्।
तपाईलें वचन िदए जस्त ैमलाई बाँच्न िदनुहोस्।

155 दषु्ट मािनसहरूले िजत्ने छैन
िकनभने ितनीहरूले तपाईकंो िनयमहरू मान्दनैन्।

156 हे परमप्रभु, तपाई ंकृपालु हुनुहुन्छ।
तपाईलें ठीक भनेकै काम गरँू, र मलाई बाँच्न िदनुहोस्।

157 मेरो धेर ैशत्रुहरू छन् मलाई घात गनेर्हरू धेर ैछन्
तर मलेै तपाईकंो करार-वचन अनुशरण गनर् देिख रोिकने छैनँ।

158 म ती िवश्वास घातीहरूलाई देख्छु,
ितनीहरूले तपाईकंो वचनको पालन गदैर्नन्,
र म ितनीहरूलाई घृणा गछुर् ।

159 हेनर् ुहोस्, मलेै तपाईकंो आज्ञाहरू पालन गनर् यथासक्य कोिशश
गरें।
हे परमप्रभु, तपाईकंो सारा प्रेमसिहत, मलाई बाँच्न िदनुहोस्।

160 हे परमप्रभु, आिद कालदेिख न,ै सारा तपाईकंा वचनहरू भरोसा
गनर् सिकन्थ्यो।
अिन तपाईकंो धािर्मक िनयमहरू सदा-सवर्दा रहनेछन्।

शीन्शीन्

161 प्रभावशाली शासकहरूले अकारण मलाई आक्रमण गर।े
तर डर राख्दछु र तपाईकंो िनयमलाई आदर गदर्छु।

162 परमप्रभु, तपाईकंो वचनले मलाई आनिन्दत तुल्यायो,
धेर ैधन पाएर अत्यन्त खशुी भएको मािनसलाई जस्तो।

163 म झूटाहरूलाई घृणा गदर्छु, म ितनीहरूलाई ितरस्कार गदर्छु।
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तर परमप्रभु म तपाईकंो िशक्षाहरू मन पराउँछु।
164 िदनमा सातपल्ट म तपाईकंो प्रशसंा गछुर् ।
िकनिक तपाईकँा िनयमहरू असलछन्।

165 मािनसहरू जसले तपाईकंो उपदेश मन पराउछन्,
ितनीहरू साँच्चो रूपमा शािन्तमा पुग्दछन्।
केहीले पिन ितनीहरू पतन गराउन सक्दनै।

166 हे परमप्रभु, म तपाईलंाई पिर्खरहेछु।
मलाई बचाउन्नु होस् भनेर मलेै तपाईकंो आज्ञाहरू पालन गरें।

167 मलेै तपाईकंो करार-वचनलाई अनुशरण गरें।
हे परमप्रभु, म तपाईकंो व्यवस्था बढ्ता न ैमान्दछु।

168 मलेै तपाईकंो करार र आज्ञाहरू पालन गर।े
हे परमप्रभु, मलेै गरकेा सब ैकुराहरू तपाईलंाई थाहा छ।

ताव्ताव्

169 हे परमप्रभु, मेरो खशुीका गीतलाई सुन्नुहोस्।
तपाईलें कसम खाए जस्त ैमलाई बुिद्धमानी बनाउनु होस्।

170 परमप्रभु, मेरो प्राथर्ना सुनी िदनुहोस्।
तपाईलें वचन िदए झैं मलाई बचाउनु होस्।

171 म प्रशसंाको गीत गाँउछु।
िकनभने तपाईलें मलाई आफ्नो िनयमहरू िसकाउनु भयो।

172 तपाईकंो वचनहरू जवाफ िदन मलाई सहयोग गनर् ुहोस् र मलाई
मेरो गीत गाउन िदनुहोस्।
परमप्रभु, तपाईकंो सारा िनयमहरू असल छन्।

173 मलेै तपाईकंा आज्ञाहरू पालन गनर् खोजें।
यसलेै आउनुहोस् र मलाई साथ िदनुहोस्।

174 हे परमप्रभु, म चाहन्छु, मलाई बचाउनु होस्।
तर तपाईकंो िशक्षाहरूले मलाई खशुी पाछर्न्।

175 मलाई बाँच्न िदनुहोस् र तपाईकंो प्रशसंा गनर् िदनुहोस्,
परमप्रभु! तपाईकंा िनयमहरूले मलाई सघाओस्।

176 म हराएको भेंडा सरह भिड्करहें।
हे परमप्रभु, आएर मलाई खोज्नु होस्।
म तपाईकंो दास हँु,
अिन मलेै तपाईकंो भरोसा भुलेको छैन।

मिन्दरतफर्  गइरहेको बेलाको गीत वा भजन।
म सङ्कटमा िथएँ,
मलेै परमप्रभुको सहायता मागें।
अिन उहाँले मलाई बचाउनु भयो!

2 हे परमप्रभु, मलाई ती मािनसहरूबाट जोगाउनु होस्,
जसले मेरो बारमेा झूटो बोलें।
ती मािनसहरूले भनेका कुराहरू सत्य िथएनन्।

3 झूटो बोल्नेहरू, ितमीहरूले के पाउँछौं भनेर सोच्यौ?
जान्दछौ ितमीहरू आफ्नो झूटो कुराहरूबाट के पाउँछौ।

4 सिैनकको तीखो बाणले
र तातो कोइलाहरूले दण्ड िदनेछ।

5 ितमी झूटा मािनसहरू, मोशा छेउमा बिसरहेका जस्त ैयो
केदारको पालहरूिभत्र बिसरहेका छौ।

6 म शािन्त घृणा गनेर् मािनसहरूसँग
धेर ैसमय सम्म बसें।

7 मलेै भने म शािन्त चाहन्छु,
यसकारण ितनीहरूले यदु्ध चाहे।

मिन्दरतफर्  जाँदा दाऊदको भजन।
सहायताको िनिम्त म पहाडहरू ितर हेछुर् ।
तर मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ?

2 मेरो सहायता स्वगर् र पृथ्वी सृजना गनर् ुहुने
परमप्रभुबाट आउँछ।

3 परमेश्वरले पतनहुन िदनु हुनेछैन,
ितम्रो संरक्षक िनदाई जाने होइन।

4 इस्राएल को रक्षा गनेर् िनन्द्रालु हुनुहुन्न।

परमेश्वर किहल्य ैिनदाउनु हुन्न।
5 परमप्रभु ितम्रो रक्षक हुनुहुन्छ,
उहाँले आफ्नो महान् शिक्तद्वारा ितम्रो रक्षा गनर् ुहुन्छ।

6 ितमीलाई िदउँसो घामले
अिन राती जूनले हािन पुराउँदनै।

7 परमप्रभुले प्रत्येक सङ्कटबाट ितम्रो रक्षा गनर् ुहुन्छ।
परमप्रभुले ितम्रो प्राणको रक्षा गनर् ुहुन्छ।

8 ितमी आउँदा र जाँदा परमप्रभुले रक्षा गनर् ुहुनेछ।
परमप्रभुले ितमीलाई अिहले र अनन्तसम्म सहयोग गनर् ुहुनेछ!

मिन्दरतफर्  गइरहेको बेला दाऊदको भजन।
म अत्यन्त खशुी िथएँ जब मािनसहरूले यसो भने,

“परमप्रभुको मिन्दर तफर्  जाऊँ।”
2 हामी यहाँ, यरूशलेमको प्रवेशद्वारमा उिभरहेकाछौं।

3 यो नयाँ यरूशलेम हो।
एक संयकु्त शहर जस्तो यो शहर फेिर िनमार्ण गिरयो।

4 त्यही ठाउँ हो जहाँ पिरवार समूहहरू जान्छन्।
परमप्रभुको नाउँको स्तुित-गान गनर्लाई इस्राएलका मािनसहरू त्यहाँ

जाँदछन्।
5 दाऊद पिरवारका राजाहरूले त्यहाँ ितनीहरूको राज िंसहासन

बनाए।
ितनीहरूले मािनसहरूको न्याय गनर् राज िंसहासन त्यहाँ बनाए।

6 यरूशलेममा शािन्तको िनिम्त प्राथर्ना गर।
“जसले तपाईलंाई प्रेम गदर्छ उसले शािन्त पाओस्।

7 तपाईकंो पखार्लहरूिभत्र शािन्त छाओस्।
म आशा गदर्छु त्यहाँ तपाईकंो भवनहरूको सुरक्षा हुनेछ।”

8 मेरो दाज्यू-भाइ र िछमेकीहरूको िहताथर्,
म यहाँ शािन्त छाओस् भनेर त्यहाँ प्राथर्ना गदर्छु।

9 हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको मिन्दरको िनिम्त,
म प्राथर्ना गछुर्  िक राम्रो कुराहरू यस शहरमा होऊन्।

मिन्दरितर गइरहेको बेलाको भजन।
हे परमेश्वर, म मािथ हेछुर्  र तपाईलंाई प्राथर्ना गछुर् ।
तपाई ंराजा सरह स्वगर्मा िवराजमान हुनुहुन्छ।

2 दासहरू आफ्ना आवश्यकताको िनिम्त उनीहरूको
स्वामीमािथ भर पदर्छ,
दासीहरू आफ्ना मािलक्नीहरू मािथ भर पछर्न्,
तर हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर मािथ भर पछौर्ं,
र उहाँबाट दया पिर्खरहन्छौं।

3 हे परमप्रभु, हामीमािथ तपाईकंो दया रिहरहोस्,
िकनभने हामी धेर ैसमय सम्म िनिन्दत भएका छौं।

4 हामीले धेर ैसमयदेिख ती घमण्डी मािनसहरूबाट िनिन्दत भइरहेका
छौं।
जसले हामीलाई हाँसो उडाउँछन् र अनादर गछर्न्।

दाऊद मिन्दर गइरहेका बेलाको भजन।
मलाई जवाफ देऊ इस्राएल,
यिद परमप्रभु हाम्रो पक्षमा नभई िदएको भए,
हामी मािथ कस्तो घटना घट्ने िथयो होला?

2 जब मािनसहरूले हामीलाई आक्रमण गरे
त्यस समय यिद परमप्रभु हाम्रो पक्षमा नभएको भए के हुने िथयो?

3 हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई िजउँद ैिनल्ने िथए,
जब ितनीहरू हामीमा क्रोिधत हुनेगथेर्।

4 हाम्रो शत्रुहरूका सिैनकहरूले
हामीलाई बाढीले बगाए झैं
र नदीले हामीलाई डुबाए झैं पानेर् िथए।

5 ती अहंकारी मािनसहरू हाम्रा मुख-मुख सम्म उठ्ने पानी भए
हामीलाई डुबाउने िथयो।

6 परमप्रभुको प्रशसंा गर!
हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई पक्रन र मानर् परमप्रभुले कदािप िदनुहुन्न।
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7 हामी जालमा फस्न पुगेका चरा जस्त ैछौ अथवा यस्तो भएर मुिक्त
पाएका छौं।
जाल फाट्यो अिन हामी मुक्त भयौ!

8 हाम्रो िनिम्त सहायता परमप्रभुबाट आउँदछ।
परमप्रभुले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो!

यात्राको गीत।
मािनसहरू जसले परमप्रभुमािथ भरोसा राख्दछन्,
ितनीहरू िसयोन पवर्त जस्तो हुनेछन्।
ितनीहरू किहल्य ैपिन हिल्लने छैनन।

ितनीहरू सदा-सवर्दा रहनेछन्।
2 पवर्तहरू सारा यरूशलेम विरपिर छन्।
अिन परमप्रभु आफ्ना मािनसहरूको विरपिर हुनुहुन्छ,
उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई सदा-सवर्दा रक्षा गनर् ुहुनेछ।

3 दषु्ट मािनसहरूले धमीर् मािनसहरूको देशलाई अधीन गनर् किहल्यै
सक्दनै।
यिद त्यस्तो भयो भने, असल मािनसहरूले पिन अनुिचत कामहरू

गनर् थाल्दछन्।
4 हे परमप्रभु, धमीर् मािनसहरू प्रित िहतकारी बन्नुहोस।
पिवत्र हृदय भएकाहरू प्रित िहतकारी बन्नुहोस्।

5 दषु्ट मािनसहरूले कपटपूणर् कामहरू गदर्छन्।
परमप्रभुले ती दषु्टहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ।
त्यहाँ इस्राएल मा शािन्त छाओस्।

मिन्दरमा गइरहेको बेलाको भजन।
जब हामीलाई परमप्रभुले एकपल्ट फकार्एर ल्याउनु हुन्छ
त्यो हाम्रो लािग सपना जस्त ैलाग्नेछ।

2 हामी हषोर्ल्लासले हाँिसरहेको हुने छौ र खशुीका
गीतहरू गाउने छौ।
अन्य सम्प्रदायका मािनसहरूले भन्नेछन्,
“परमप्रभुले इस्राएल का मािनसहरूका िनिम्त अद्भतू काम गनर् ुभयो।”

3 हो, हामी अत्यन्त खशुी हुनेछौं
यिद परमप्रभुले हाम्रो लािग त्यस्तो आश्चयर्जनक काम गिरिदनु हुन्छ

भने।
4 परमप्रभु, हामीलाई फेिर एकपल्ट स्वततं्र पानर् ुहोस्,
जसरी झरना र बग्दा पानीले एकपल्ट मरुभूिम भिरनेछ।

5 एकजना मािनस उदास हुन सक्ला जब उसले बीऊहरू छदर्छ।
तर त्यो खशुी हुनेछ जब बाली उठाउने समय आँउछ।

6 त्यो रून पिन सक्ला जब बीजहरू उसले खेत तफर्  बोकेर लजैादछ,
तर त्यो खशुी हुनेछ जब उसले फसल काटेर ल्याउँछ।

सुलेमानले रचेको, मिन्दरतफर्  जाँदगैदार् गाएको भजन।
यिद घर बनाउँने परमप्रभु हुनुहुन्न भने।
घर बनाउनेहरूले त्यस ैितनीहरूको समय बबार्द

गिररहेछन्।
यिद यो शहरमािथ परमप्रभुले ध्यान िदनु भएको होइन भने
प्रहरीहरूले आफ्नो समय व्यथर् खेर फ्याँिकरहेछन्।

2 जीवन तयार पानेर् चेष्टामा िवहान चाँडै जागेर
राती िढलो सम्म बस्नु चाँिह समय नष्टपानर् ु मात्र हो।
परमेश्वरले मन पराउनु भएका आफ्ना मािनसहरू
मस्त सुतीरहेका बेला पिन ध्यानमा राख्नु हुन्छ।

3 िशशुहरू परमप्रभुकै उपहार हुन्।
आमाको शरीरबाट पुरस्कार हो।

4 आफू जवान रहेको समयमा जन्मेका छोराहरू
िसपाहीको तरकसको काँडहरू जितकै हुन्।

5 जुन मािनसको आफ्नो तरकस छोराहरूले भछर् ,
त्यो अत्यन्त ैखशुी हुनेछ।
त्यो मािनस किहल्य ैपरास्त हुने छैन।
उसको छोराहरूले उसलाई जनसमूह समक्ष,
उसको शत्रुहरू िवरूद्ध सहायता गनेर्छन्।

मिन्दरतफर्  जाँदगैदार् गाएको स्तुितगान।
परमप्रभुको सब ैभक्तजनहरू खशुी छन्।
ती मािनसहरू परमप्रभुले रूचाएको तिरकामा बस्दछन्।

2 ितमीले गरकेो कायर्को िनिम्त ितमी खशुी हुनेछौ।
ितमी खशुी हुनेछौ, अिन िहतकारी कुराहरू ितमी ितर घट्नेछन्।

3 घरमा, ितम्री पत्नी अङु्गरको िवरूवा जस्तो फलदायक हुनेछ।
ितम्रा छोरा-छोरीहरू टेबल विरपिर,
ितमीले रोपेको फलदायक जतैूनको झ्याङ्गहरू झैं हुनेछन्।

4 परमप्रभुले आफ्ना भक्तजनहरूलाई यस्त ैप्रकारले साँच्चो रूपमा
आशीवार्द िदनुहुनेछ।

5 िसयोनबाट परमप्रभुले ितमीलाई आशीवार्द िदऊन्।
ितमीहरूको जीवनभिर यरूशलेममा आशीवार्दको आनन्द उपभोग गनर्

सक।
6 अिन भरोसा गदर्छु िक ितमीहरू आफ्ना नाित-पनाितहरू

जन्मरून्जेल सम्म बाँच्नेछौ।
इस्राएल मा शािन्त कायम रहोस्।

मिन्दरतफर्  जाँदगैदार् गाएको स्तुितगान।
मेरो जीवनकालमा प्रशस्त शत्रुहरू छँद ैिथए।
इस्राएल ती शत्रुहरूको बारमेा हामीलाई बताऊ।

2 मेरो जीवनकालमा प्रशस्त शत्रुहरू छँद ैिथए
तर ितनीहरूले किहल्य ैिजतेनन्।

3 ितनीहरूले मेरो ढाडमा गिहरो चोट नपारून्जेलल सम्म मलाई कुटे।
धेर ैसमय सम्म मेरो गिहरो घाउ िथयो।

4 तर परमप्रभुले डोरीहरू काटीिदनु भयो।
अिन ती दषु्टहरूबाट मलाई छुटकारा िदनुभयो।

5 मािनसहरू जसले िसयोनलाई घृणा गछर्न्, ितनीहरू परास्त होऊन्।
ितनीहरू लडाइँ गनर् छाडेर भागुन्।

6 ती मािनसहरू छानामा भएको घाँसहरू जस्ता िथए।
ती घाँसहरू बढ्ने अगाव ैओइलएर मर।े

7 घाँस काट्ने मािनसले एकमुट्ठी घाँस त्यहाँबाट पाउन सकै्तन।
एक थुप्रो अन्नको िनिम्त पिन प्रशस्त हँुदनै।

8 ितनीहरूको निजकैबाट गइरहेको मािनसहरूले यसो भन्ने छैनन्,
“परमप्रभुको आशीवार्द ितमीहरूमा रहोस्।”
मािनसहरूले ितनीहरूलाई भन्ने छैनन्,
“हामी ितमीहरूलाई परमप्रभुको नाउँमा आशीवार्द िदनेछौं।”

मिन्दरतफर्  जाँदगैदार् गाएको स्तुितगान।
हे परमप्रभु, म गहीरो सङ्कटमा छु।
यसकैारण म तपाईलंाई गुहार मान्छु।

2 मेरो स्वामी! मलाई ध्यान िदनु होस्।
मेरो गुहार प्रित ध्यान िदनु होस्।

3 परमप्रभु, यिद तपाईलें मािनसहरूलाई उनीहरूका पापहरूका लािग
दण्ड िदनुहुन्छ भने,
कुन ैमािनस पिन िजउँदो हुने िथएन।

4 परमप्रभु, तपाईकंा मािनसहरूलाई क्षमा गिरिदनु होस्,
त्यसपिछ त्यहाँ तपाईलंाई पूज्ने मािनसहरू हुनेछन्।

5 म परमप्रभुको साथ पाउनलाई पखीर् बसेको छु,
मेरो आत्माले उहाँलाई पिर्खन्छ,
परमप्रभुले जे भन्नुहुन्छ म त्यसमा िवश्वास गछुर् ।

6 म मेरो स्वामीलाई पिर्खरहेछु।
म एकजना पहरदेार जस्त ैछु,
जसले िबहान नहुञ्ञेल सम्म पिर्खरहन्छ।

7 हे इस्राएल, परमप्रभुमािथ भरोसा गर।
स्नेहपूणर् करूणा परमप्रभुसँग मात्र पाउन सिकन्छ।
परमप्रभुले घिरघिर हामीलाई बचाउनु हुन्छ।

8 अिन परमप्रभुले इस्राएलीहरूका सारा पापहरूलाई क्षमा गिरिदनु
हुन्छ।

यात्रा स्तुितगान, दाऊदको भजन।
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हे परमप्रभु, म अहङ्काकारी छैन।
म आफूलाई महत्व िदने काम गिर्दनँ।
म महानकायर् गनेर् कोिशश गिर्दनँ

म ती किठन-कायर्हरूको जुन कायर्हरू गनर् ु मेरो िनिम्त असम्भव छ।
2 म चुपचाप छु, मेरो प्राण शान्त छ।
आमाको काखमा भएको एक सन्तोषी बालक जस्तो
मेरो प्राण चुपचाप र शान्त छ।

3 हे इस्राएली हो परमप्रभुमािथ भरोसा गर।
उहाँलाई अिहले भरोसा गर अिन उहाँलाई सधैँ भरोसा गर।

मिन्दर गइरहेको बेलाको भजन।
हे परमप्रभु! सम्झनु होस्, कसरी दाऊद पीिडत भए।

2 दाऊदले परमप्रभुसँग एक प्रितज्ञा गरकेा िथए।
दाऊदले याकूबका सवर्शिक्तमान् परमप्रभुसँग शपथ

िलएका िथए।
3 दाऊदले भने, “म आफ्नो घरिभत्र जाने छैन,
म आफ्नो ओछ्यानमा ढल्कने छैन,

4 म सुत्ने छैन,
म आफ्नो आँखालाई िवश्राम िदने छैन,

5 जबसम्म याकूबको सवर्-शिक्तमान् परमप्रभुको
घर बनाउन जमीन पाउँिदन, म ती कुराहरू गनेर् छैन!”

6 एफ्रातामा हामीले त्यसको िवषयमा सुनेका िथयौं।
हामीले िकिरयथ-योरीम भन्ने ठाउँमा करार पत्रको बाकस पायौ,

7 अब, पिवत्र पालतफर्  जाऊँ,
त्यस पाऊदानलाई पूजौं जहाँ परमप्रभुले आफ्ना खटु्टाहरू

राख्नुहुन्छ।
8 परमप्रभु, आफ्नो िवश्राम गनेर् ठाउँबाट उठ्नुहोस्।
हे परमप्रभु! तपाईकंो शिक्तशाली सन्दकूिसत उठ्नु होस्।

9 हे परमप्रभु, तपाईकंा पूजाहारीहरू धािर्मकताको पोशाकमा छन्,
तपाईकंा भक्तजनहरू आनिन्दत छन्।

10 तपाईकंो आफ्ना असल दास दाऊदको िनिम्त,
आफूले रोजेका राजालाई रद्द नगनर् ुहोस्।

11 परमप्रभुले दाऊदप्रित एक प्रितज्ञा गनर् ु भएथ्यो।
परमप्रभुले दाऊदप्रित िवश्वासी रहन्छु भनी प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो।
परमप्रभुले वचन िदनु भएको िथयो िक,
दाऊद कै पिरवारबाट राजाहरू आउने छन्।

12 परमप्रभुले भन्नुभयो, “दाऊद, यिद ितम्रा नानीहरूले मेरो करार,
र मलेै िसकाएको िनयमहरू पालन गर ेभने,
ितम्रो पिरवारबाट कोही एकजना सधैँ राजा हुनेछ।”

13 परमप्रभुले आफ्नो मिन्दरको लािग िसयोन भन्ने ठाउँ रोज्नु भयो।
त्यही ठाउँमा न ैउहाँले आफ्नो घर बनाउन चाहनु भयो।

14 परमप्रभुले भन्नुभयो, “यो सदा-सवर्दाको लािग मेरो ठाउँ हुनेछ।
यो ठाउँ मलेै रोजें जहाँ म हुने छु।

15 म यस शहरलाई प्रशस्त खाद्य-प्रदाथर्ले पूणर् रहोस् भनेर आिशष
िदनेछु।
गरीब भन्दा गरीब मािनसले पिन खानलाई प्रशस्त पाउने छ।

16 म उनको पूजाहारीहरूलाई पिन उद्धारको वस्त्र पिहयार्उनेछु।
अिन मेरा भक्तजनहरू त्यहाँ अत्यन्त खशुी हुनेछन्।

17 म दाऊदको पिरवारलाई बिलयो पानेर्छु,
यस ठाउँमा मलेै आफूले रोजेका राजाको िनिम्त एक,
बत्तीको िनयकु्त गरकेो छु।

18 म दाऊदका शत्रुहरूलाई लाज र शमर्मा ढािक िदनेछु
तर दाऊदको राज्यलाई उत्तरोत्तर बढाई िदनेछु।”

यात्राको एक गीत, दाऊदको भजन।
जब दाज्यू-भाइहरू एक साथ िमलेर बस्छन
त्यो अित न ैराम्रो र आनन्दपूणर् हँुदछ।

2 हारूनको िशरमा पोिखएको यो एक सुगिन्धत तेल
जस्तो लाग्छ।
त्यो तेल उनको दाह्रीबाट झदैर् उनको िवशेष लुगाहरूमा बहन्छ।

3 यो हमोर्न पवर्तबाट आएर िसयोन पवर्तमा झिररहेको िहऊँ जस्तो
छ।
िकनभने यो िसयोनमा िथयो,
जहाँ परमप्रभुले अनन्त जीवनको आशीवार्द िदनुभएको िथयो।

मिन्दर गइरहेको बेलाको भजन।
परमप्रभुको प्रशसंा गर, हे सब ैदासहरू हो!
जसले रातभिर मिन्दरमा सेवा गर।े

2 दासहरू हो, आफ्ना पाखरुाहरू उठाऊ
र परमप्रभुलाई “धन्य हौ” भन।

3 परमप्रभुले िसयोनबाट ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन।
जसले, स्वगर् र पृथ्वी सृजनु भयो।

परमप्रभुको प्रशसंा गर!
परमप्रभुको नाउँको प्रशसंा गर!
परमप्रभुको दासहरू हो , उहाँको प्रशसंा गर!

2 ती मािनसहरू, जो परमप्रभुको मिन्दरमा,
र परमप्रभुकै मिन्दरका चोकहरूमा उिभहेका छन्, उहाँको प्रशसंा गर।

3 परमप्रभुको प्रशसंा गर, िकनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ।
उहाँको नाउँको प्रशसंा गर, िकनभने यो आनन्दमय छ।

4 परमप्रभुले याकूबलाई रोज्नु भयो,
इस्राएल परमप्रभु कै हो।

5 म जान्दछु परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ!
हाम्रो स्वामी सब ैदेवताहरूभन्दा महान् हुनुहुन्छ!

6 परमप्रभुले चाहेका जे पिन,
आकाशमा, पृथ्वीमा, पातालमा, समुद्रमा र गिहरा सागरहरूमा

गनर् ुहुन्छ।
7 परमप्रभुले पृथ्वीभिर न ैबादलहरू उठ्ने बनाउनु हुन्छ।
परमेश्वरले िबजुली र बषार् पठाउनु हुन्छ।
परमेश्वरले हावा ल्याउनुहुन्छ।

8 परमप्रभुले प्रथम जिन्मएका सारा पुरूषहरू,
अिन िमश्रमा प्रथम जिन्मएका सारा पशुहरू नाश गनर् ुभयो।

9 परमप्रभुले धेर ैआश्चयर्जनक र अलौिकक कायर्हरू िमश्रमा गनर् ुभयो।
परमप्रभुले िफरऊन र उनका अिधकारी प्रित त्यस्ता घटनाहरू

गराउनु भयो।
10 परमेश्वरले धेर ैठूला-ठूला जाितहरूलाई परास्त पानर् ुभयो।
शिक्तशाली राजाहरूलाई पिन उहाँले मानर् ुभयो।

11 परमप्रभुले अमोरीहरूका राजा सीहोनलाई परास्त पानर् ु भयो।
परमप्रभुले ओग् भन्ने बाशानका राजालाई परास्त पानर् ु भयो।
परमप्रभुले कनानका सब ैजाितहरूलाई परास्त पानर् ुभयो।

12 परमेश्वरले ितनीहरूका भूिम इस्राएल लाई सुम्पनु भयो।
परमप्रभुले ती जग्गाहरू आफ्ना मािनसहरूलाई िदनुभयो।

13 हे परमप्रभु, तपाईकंो नाउँ सदा-सवर्दा प्रख्यात रहने छ!
हे परमप्रभु, मािनसहरूले तपाईलंाई सदा-सवर्दा याद गनेर्छन्।

14 परमप्रभुले अन्य जाितहरूलाई दण्ड िदनु भयो,
तर परमप्रभुले आफ्ना दासहरूलाई कृपादृिष्ट राख्नु भएको िथयो।

15 अन्य मािनसहरूका देवताहरू सुन र चाँदीका मूिर्तहरू िथए।
ितनीहरूका देवताहरू मािनसहरूले बनाएका मूिर्तहरू मात्र िथए।

16 ती मूिर्तहरूका मुखहरू िथए तर बोल्न सक्दनैथे।
ती मूिर्तहरूका आँखाहरू िथए तर देख्न सक्दनैथे।

17 ती मूिर्तहरूका कानहरू िथए तर सुन्न सक्दनैथे।
ती मूिर्तहरूका नाकहरू िथए तर सँुघ्न सक्दनैथे।

18 ितनीहरू जसले ती मूिर्तहरू बनाए उनीहरू पिन त्यस्त ैखालको
हुनेछन्।
िकनभने ितनीहरूले ती मूिर्तहरूमा सहायताको िनिम्त भरोसा गर।े

19 हे इस्राएलको पिरवार, परमप्रभुको प्रशसंा गर!
हे हारूनको पिरवार, परमप्रभुको प्रशसंा गर!

20 हे लेवीको पिरवार, परमप्रभुको प्रशसंा गर!
हे परमप्रभुको भक्तजनहरू हो, परमप्रभुको प्रशसंा गर!

21 िसयोनबाट आएका परमप्रभु धन्य हुनुभयो,
हे यरूशलेम र उहाँको वास-स्थानबाट।
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परमप्रभुको प्रशसंा गर।
हामी परमप्रभुको प्रशसंा गरौं! िकनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

2 देवहरूका परमेश्वरलाई प्रशसंा गरौं!
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

3 परमप्रभुहरूका पिन महा-परमप्रभुलाई प्रशसंा गरौंष।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

4 परमेश्वरको प्रशसंा गरौं! जसले एकै्लले न ैआश्चयर्कामहरू गनर् ुभयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

5 परमेश्वरको प्रशसंा गरौं! जसले आकाश बनाउन बुिद्ध लगाउनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

6 परमेश्वरले सुक्खा जमीन समुद्रमा राख्नु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

7 परमेश्वरले ठूला-ठूला ज्योितहरू बनाउनु भयो,
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

8 िदनमा शासन गनर् परमेश्वरले घाम बनाउनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

9 परमेश्वरले रातमा शासन गनर्लाई जून र तारहरू बनाउनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

10 परमेश्वरले िमश्रमा सब ैभन्दा पिहला जन्मेका पुरूषहरू र पशुहरू
मानर् ु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणाआ अनन्तसम्म रहनेछ।

11 परमेश्वरले िमश्रबाट इस्राएललाई ल्याउनु भयो,
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

12 परमेश्वरले आफ्नो महान् शिक्त र बल देखाउनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

13 परमेश्वरले लाल समुद्रलाई दइु भागमा बाँड्नु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

14 परमेश्वरले इस्राएल लाई समुद्र तानर् ु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

15 परमेश्वरले िफरऊन र उनका सिैनकहरूलाई लाल समुद्रमा डुबाई
िदनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

16 परमेश्वरले आफ्नो मािनसहरूलाई मरुभूिम भएर डोयार्उनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

17 परमेश्वरले शिक्तशाली राजाहरूलाई हराउनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

18 परमेश्वरले बलवान राजाहरूलाई पिन हराउनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

19 परमेश्वरले अमोरीहरूका राजा सीहोनलाई हराउनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

20 परमेश्वरले बाशानका राजा ओग्लाई हराउनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

21 परमेश्वरले ितनीहरूका जग्गा इस्राएललाई िदनुभयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

22 परमेश्वरले त्यो जग्गा उपहारको रूपमा इस्राएललाई िदनुभयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

23 परमेश्वरले हामी हारकेो बेलामा सम्झनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

24 परमेश्वरले शत्रुहरूबाट हामीलाई बचाउनु भयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

25 परमेश्वरले प्रत्येकलाई खाना िदनुभयो।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

26 स्वगर्का परमेश्वरको प्रशसंा गरौं।
उहाँको स्नेहपूणर् करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

हामी बाबेल नदीहरूका िकनारमा बसेर
िसयोनलाई सम्झेर रोयौं।

2 हामीले हाम्रा वीणाहरू छेउमा भएको बेंसीको
रूखहरूमा झुण्डाएर राख्यौ।

3 बाबेलमा जसले हामीलाई पके्रर राखे उनीहरूले न ैगीत गाउनु भने।

ितनीहरूले हामीलाई खशुीका गीतहरू गाउन भने,
ितनीहरूले हामीलाई िसयोनको बारमेा गीतहरू गाउनु भने।

4 तर कसरी िवदेशमा हामीहरू
परमप्रभुका गीतहरू गाउन सक्छौं?

5 हे यरूशलेम, यिद मलेै ितमीलाई िबसेर्को भए,
मलेै किहल्य ैफेिर दािहने हातले वीणा बजाउनु िबिर्सने िथएँ।

6 यरूशलेम यिद मलेै ितमीलाई भुलेको भए,
तब म भरोसा गछुर्  फेिर किहल्य ैगाँउने िथईन।
म कसम खाँन्छु, म ितमीलाई किहल ैभुल्ने छैन।
7 म कसम खाँन्छु यरूशलेम सधैँ मेरो महान् आनन्द हुनेछ।
हे परमप्रभु, एदोमीहरूले के काम गर,े याद गनर् ुहोस्।
ितनीहरूले िचच्यए, “पूणर्रूपले िवध्वंश पार,
त्यसको जगसम्म ैपूणर्रूपले िवध्वंश गर।”

8 हे बेिबलोन, ितमी नाश हुनेछौ!
त्यस मािनसलाई धन्यवाद देऊ जसले ितमीलाई दण्ड िदन्छ,
जुन दण्डको िनिम्त ितमी योग्य िथयौ।

9 त्यस मािनसलाई धन्यवाद देऊ जसले ितम्रा िशशुहरू समाते,
र ितनीहरूलाई ढुङ्गामा थेचार।े

दाऊदको भजन।
हे परमेश्वर, म सम्पूणर् हृदयबाट तपाईकंो प्रशसंा गछुर् ।
सारा देवहरूको सम्मुख म तपाईकंा गीतहरू गाउनेछु।

2 हे परमेश्वर, तपाईकंो पिवत्र मिन्दर तफर्  म िशर
झुकाउँछु।
म तपाईकंो नाउँको प्रशसंा गछुर् ,
तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणा र िवश्वासको प्रशसंा गछुर् ।
तपाई ंआफ्नो वचनको शिक्तमा प्रख्यात हुनुहुन्छ।
अिहले, तपाईलें यसलाई अझ महान् बनाउनुभयो।

3 हे परमेश्वर, मलेै तपाईलंाई सहयोगको िनिम्त गुहारें।
अिन तपाईलें मलाई जवाफ िदनुभयो, मलाई बल िदनुभयो।

4 हे परमप्रभु, तपाईलें भन्नु भएका कुराहरू सुने पिछ
पृथ्वीका जम्म ैराजाहरूले तपाईकंो प्रशसंा गनेर्छन्।

5 ितनीहरूले परमप्रभुको मागर्को गुण-गान गनेर् छन्,
िकनभने परमप्रभुको मिहमा महान् छ।

6 परमेश्वर अत्यन्त ैमहत्वपूणर् हुनुहुन्छ,
तर पिन उहाँले नम्र मािनसहरूको हेरचाह गनर् ुहुन्छ।
परमेश्वर ती अहंकारी मािनसहरूले के गदर्छन् भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ,
तर उहाँ त्यस्ता मािनसहरूबाट टाढा न ैरहनु हुन्छ।

7 परमेश्वर, यिद म सङ्कटमा पर ेभने मलाई िजउँद ैराख्नुहोला।
यिद मेरो शत्रुहरू ममािथ क्रोिधत भए ितनीहरूबाट मलाई बचाउनँु

होस्।
8 परमप्रभु, मलाई ती कुराहरू िदनुहोस् जुन तपाईलें वचन िदनु भएको

िथयो।
परमप्रभु, तपाईकंो स्नेहपूणर् करूणा अनन्त रहनेछ।
परमप्रभु, तपाईलें हामीलाई रच्नु भयो, यसलेै हामीलाई नत्याग्नु होस्!

प्रमुख सगंीतकारलाई, दाऊदको एक स्तुित-गान।
हे परमप्रभु, तपाईलें मलाई जाँच्नु भयो।
तपाई ंमेरो बारमेा सब ैजान्नुहुन्छ।

2 म किहले बस्छु र म किहले उठ्छु तपाई ंसबै
जान्नुहुन्छ।
धेर ैटाढाबाट न ैतपाई ंमेरो िवचारहरू बुझ्नुहुन्छ।

3 परमप्रभु, म कहाँ गईरहेको हुन्छ, र किहले लम्पसार हुन्छु भन्ने सबै
कुरा तपाई ंजान्नुहुन्छ।
मलेै गनेर् प्रत्येक कुरा तपाई ंजान्नुहुन्छ।

4 हे परमप्रभु, म के भन्न चाहँदछु भन्ने कुरा
मेरो मुखबाट िनस्कनु अिघ न ैतपाई ंजान्नुहुन्छ।

5 हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो विरपिर हुनुहुन्छ, मेरो अगािड पछािड र
चारिैतर।
तपाईलें माया गररे मेरो िशरमा हात राख्नुहुन्छ।

भजनसंग्रह 136:2 416 भजनसंग्रह 139:5



140

141

6 तपाई ंयी सब ैकुरा जान्नुहुन्छ, भनेर म छक्क परें,
मलाई यी कुराहरू बुझ्नलाई एकदम किठन पयोर्।

7 म जता-जता जान्छु तपाईकंो आत्मा त्यता-त्यत ैहुन्छ।
हे परमप्रभु, म तपाईकंो सम्मुखबाट फुित्कन सिक्दनँ।

8 हे परमप्रभु, यिद म स्वगर् ितर गए तपाई ंत्यत ैहुनुहुन्छ।
यिद म पातालतफर्  झर ेतपाई ंत्यत ैहुनुहुन्छ।

9 परमप्रभु, जहाँ घाम उदाउँछ त्यत ैपूवर्ितर गएँ भने, तपाई ंत्यत ैितर
हुनुहुन्छ।
यिद म पिश्चम समुद्रितर गएँ तपाई ंत्यत ैितर हुनुहुन्छ।

10 त्यहाँ पिन तपाईकंो दािहने हातले मलाई पक्रन्छ
अिन मलाई त्यही हातले डोयार्उनु हुन्छ।

11 हे परमप्रभु, मलेै तपाई ंदेिख लुक्ने कोिशश गर ेर भन्छु,
“िदन रातमा पिरवर्तन भएको छ।
िनश्चय रातले मलाई लुकाउनेछ।”

12 तर अन्धकार पिन तपाईकंो िनिम्त अन्धकार हँुदनै।
परमप्रभु, तपाईकंो िनिम्त रात िदन झैं उज्जवल छ।
तपाईकंो िनिम्त रात र िदन उस्त ैहो।

13 हे परमप्रभु, तपाईलें मेरो सम्पूणर् शरीर बनाउनु भयो।
म आमाको गभर्मा हँुदा मेरो िवषयमा सव ैकुराहरू जान्नुहुन्छ।

14 हे परमप्रभु, म तपाईकंो प्रशसंा गछुर् ।
तपाईलें मलाई आश्चयर्पूवर्क र अपूवर् प्रकारले बनाउनु भयो।
म जान्दछु िक तपाईलें जे गनर् ुभयो, त्यो आश्चयपूणर् छ।

15 तपाई ंमेरो बारमेा सारा कुराहरू जान्नुहुन्छ।
जब मेरो शरीरले आफ्नो रूप िंलद ैबढद ैगयो,
तपाईलें मेरो हड्डीहरू िनयाल्नु भयो जुन मेरो आमाको गभर्मा लुकेको

िथयो।
16 तपाईलें मेरो अगं-प्रत्यगं बढ्द ैगरकेो िनयाल्नु भयो,
तपाईलें आफ्नो पुस्तकमा ती कुराहरू लेख्नु भयो।
तपाईलें प्रत्येक िदन मलाई िनयाल्नु भयो।
कुन ैिदन पिन त्यस ैखाली गएन।

17 तपाईकंा िवचारहरू मेरो िनिम्त महत्वपूणर् छन्।
हे परमेश्वर, तपाई ंयित िवघ्न जान्नुहुन्छ।

18 यिद मलेै ती सब ैगन्न सक्दो हँु ता,
ितनीहरू बालुवाका कणहरू भन्दा धेर ैहुने िथए होला।
अिन मलेै जब गनी सकेपिछ पिन, तपाईसँंग ैन ैहुनेछु।

19 हे परमेश्वर, दषु्ट मािनसहरूलाई मानर् ु होस्।
त्यस्ता हत्याराहरू मदेिख टाढै राखी िदनुहोस्।

20 ती दषु्टहरूले तपाईकंो बारमेा नराम्रा कुराहरू गरे
ितनीहरूले तपाईकंो नाउँको पिन बद्नाम गर।े

21 हे परमप्रभु, म ती मािनसहरूलाई घृणा गदर्छु,
ज-जसले तपाईलंाई घृणा गदर्छन्।
म ती मािनसहरूलाई घृणा गदर्छु,
जो तपाईकंो िवरूद्धमा उठ्दछन्।

22 म ितनीहरूलाई पूणर् रूपले घृणा गछुर् ।
तपाईकंा शत्रुहरू मेरो पिन शत्रुहरू हुन्।

23 हे परमप्रभु, मेरो हृदयमा हेनर् ुहोस् अिन मेरो मनलाई जान्नुहुन्छ।
मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो िवचारहरू जान्नुहुन्छ।

24 मसँग त्यस्तो कुन ैपापपूणर् िवचारहरू छ भने हेनर् ु होस्,
अिन त्यस्तो बाटोमा डोयार्एर लजैानु होस् जुन अनन्त रहनेछ।

प्रमुख सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
हे परमप्रभु, मलाई दषु्ट मािनसबाट बचाउनु होस्,
कु्रर मािनसहरूबाट मेरो रक्षा गनर् ुहोस्।

2 ितनीहरू पापपूणर् कामहरू गनर्लाई योजना बनाउँछन्।
ितनीहरू यदु्ध गनर्लाई सधैँ न ैतयार हुन्छन्।

3 ितनीहरूका िजब्राहरू िवषालु सपर्हरूका जस्त ैछन्।
त्यो सपर्को िवष ितनीहरूको िजब्रो मुिन रहे जस्त ैहो।

4 हे परमप्रभु, मलाई दषु्ट मािनसहरूबाट जोगाई िदनुहोस्,
कु्रर मािनसहरूबाट मेरो रक्षा गिरिदनु होस,
ितनीहरू मेरो पिछ लागेर खोज्दछन् र कष्ट िदने प्रयास गदर्छन्।

5 ती अहङ्कारीहरूले मेरो िनिम्त पासो थापे।
ितनीहरूले मलाई पक्रन भनी जाल िफँजाए।
ितनीहरूले मेरो बाटोमा पासो थापे।

6 हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
हे परमप्रभु, मेरो प्राथर्ना सुनी िदनुहोस्।

7 हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो बलवान स्वामी हुनुहुन्छ।
तपाई ंमेरो मुिक्तदाता हुनुहुन्छ।
तपाई ंमेरो मुकुट सरह हुनुहुन्छ,
जसद्वार यदु्धमा मेरो िशर सुरिक्षत पािरन्छ।

8 हे परमप्रभु, ती मािनसहरू दषु्ट छन्।
ितनीहरूले चाहेका कुराहरू नपाऊन्।
ितमीहरूका योजनाहरू सफल नहोस्।

9 परमप्रभु, कुन ैपिन शत्रुहरूलाई िजत्न निदनुहोस्।
ती मािनसहरूले दषु्ट योजना बनाँउछन्।
तर ती दषु्ट कायर्हरू उनीहरूमािथ न ैपरून्।

10 जल्द ैगरकेो कोईलाहरू उनीहरूकै िशरमा बषोर्स्,
मेरो शत्रुहरूलाई आगोमा फ्याँिकयोस्,
ितनीहरूलाई िचहानमा फ्याँिकिदनु होस्
तािक उनीहरू चढेर आउनु किहल्य ैनसकुन्।

11 परमप्रभु, ती झूटाहरूलाई बाँच्न निदनुहोस्।
नराम्रा कुराहरू ती नराम्रा मािनसहरूमा न ैघटोस्।

12 म जान्दछु िक परमप्रभुले दीन-दःुखी मािनसहरूलाई,
िनष्पक्ष रूपले न्याय गनर् ुहुनेछ
परमेश्वरले असहाय मािनसहरूलाई साथ िदनुहुनेछ।

13 धमीर् मािनसहरूले, तपाईकंो नाउँको गुण-गान गनेर्छन् परमप्रभु।
सोझा मािनसहरूले तपाईलंाई पूज्ने छन्।

दाऊदको स्तुित-गान।
हे परमप्रभु, मलेै तपाईलंाई गुहार मागें।
मेरो प्राथर्ना सुिन िदनुहोस्।
चाँडो आएर मलाई साथ िदनुहोस्।

2 परमप्रभु, मेरो प्राथर्ना स्वीकार गनर् ुहोस्,
यो जिलरहेको धूपको उपहार जस्तो होस्
यो साँझको बेलाको बिलदान जस्तो होस्।

3 हे परमप्रभु, मलेै भनेका कुराहरूमा अधीन गनर् मलाई सहायता
गनुहोस्।
म के भन्छु त्यस िवषयमा होिशयारहुन सहायता गनर् ुहोस्।

4 मलाई नराम्रो कुरा गनेर् चाहना तफर्  नफकार्उनु होस्,
दषु्ट मािनसहरूले अनुिचत काम गछर्न्,
मलाई ितनीहरूिसत सािमल हुन देिख जोगाउनु होस्।
मलाई ती कुराहरूमा सहभागी हुन देिख जोगाउनु होस,
जुन कुरामा ती दषु्ट मािनसहरूले आनन्द िलइरहेका हुन्छन्।

5 यिद एकजना धमीर् मािनसले मलाई िपटे देिख,
म त्यसलाई दया सम्झने िथएँ।
तपाईकंा भक्तजनहरूले मलाई चेताउनी िदऊन्।
ितनीहरूलाई त्यसो गनर् असल हुन्थ्यो।
म ती कुराहरू स्वीकार गरौंला।
तर म सधैँ ती दषु्ट मािनसहरूको िवरोधमा न ैप्राथर्ना गनेर्छु।
6 ितनीहरूका अिधकारीहरूलाई दण्ड होस्
तब मलेै सत्य बोलेको उनीहरूले बुझ्नेछन्।

7 मािनसहरूले खन्द ैर जोत्द ैजमीन विरपिर मलैा थुपार ेवा िंफजाए।
यस्त ैप्रकारले, हाम्रा हड्डीहरू ितनीहरूका िचहानमा विरपिर िंफिजएर

गए।
8 हे परमप्रभु मेरो स्वामी, मलेै तपाईकंो सहायता खोजें
म तपाईमंा भरोसा गछुर्  मलाई मनर् निदनु होस्।

9 दषु्ट मािनसहरूले मेरो लािग पासो थापे।
मलाई ती पासोहरूमा फस्न निदनुहोस्। मलाई पासोमा पनर्

निदनुहोस्।
10 ती दषु्ट मािनसहरू आफ्न ैपासोमा आफैं  फँसुन्
ता िक म चाँिह त्यहाँबाट उम्कनसकँु।
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यो उनी ओडारमा हँुदा खेरीको भजन। दाऊदको “मिस्कल” भन्ने
प्राथर्ना।

म परमप्रभुलाई मेरो सहयोगको लािग पुकादर्छु।
म परमप्रभुलाई पुकादर्छु।

2 म आफ्ना समस्याहरू परमप्रभुलाई भन्नेछु।
म आफ्ना संकष्टहरू परमप्रभुलाई भन्नेछु।

3 मेरो शत्रुहरूले मेरो लािग पासोहरू थापे।
म त्याग्न तयार छु।
तर परमप्रभुले मप्रित के हुनु भन्ने कुरा जान्नु हुन्छ।

4 मलेै विरपिर हेरें,
अिन म मेरो कुन ैपिन साथीहरूलाई हेदैर् हेिर्दनँ।
मेरो भाग्ने ठाउँ कत ैछैन।
कसलेै पिन मलाई बचाउँने प्रयास गदैर्न।

5 यसलेै म परमप्रभुको साथ पाउनलाई रोइ-कराई गदर्छु।
हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्छ।
परमप्रभु, तपाई ंमलाई अनवरत बाँच्न िदनुहोस्।

6 परमप्रभु, मेरो प्राथर्ना सुिनिदनु होस्,
मलाई तपाईकंो अित खाँचो छ।
मलाई खेदने ती मािनसहरूबाट बचाउँनुहोस्,
ितनीहरू मभन्दा पिन बिलया छन्।

7 मलाई यस फन्दाबाट छुटकारा पाउनलाई सहायता िदनुहोस्,
ता िक म तपाईकंो नाउँको प्रशसंा गनर् सकँु,
अिन धमीर् मािनसहरू मसँग िमलेर उत्सव मनाउने छन्।
िकनभने तपाईलें मलाई हेरचाह गनर् ुहुन्छ।

दाऊदको एउटा भजन।
हे परमप्रभु, मेरो प्राथर्ना सुनीिदनुहोस्।
मेरो प्राथर्नामा ध्यान िदनुहोस् र त्यसपिछ मेरो

प्राथर्नाको जवाफ िदनुहोस्।
तपाईकंो सत्यता र िवश्वासयोग्यता मलाई दशार्उनुहोस्।

2 मलाई कुन ैमािमला नलगाउनु होस्।
म आफैं  आफ्नो प्रितक्षा गनर् सक्ने िथइनँ।
तपाईकंो तुलनामा कसलैाई पिन िनदोर्ष पाउन सिंकदनै।

3 तर मेरो शत्रुहरूले मलाई खेदो गिररहेछन्।
ितनीहरूले मेरो जीवन मलैा-फोहर झैं अिभशप्त पार।े
धेर ैबषर् अघी मरकेो मािनस सरह,
ितनीहरूले मलाई अन्धकार िचहानितर धकेले।

4 म छोड्न तयार छु,
म आफ्ना आँट हराई रहेछु।

5 तर म ती घट्नाहरू सम्झन्छु जुन धेर ैबषर् अगािड घटेको िथयो।
म तपाईलें गनर् ु भएको धेर ैकुराहरू बार ेसोिचरहेछु।
म तपाईलें गनर् ु भएका ती कुराहरूका बारमेा भिनरहेछु,
जुन तपाईलें आफ्नो महान् शिक्तद्वारा गनर् ुभयो!

6 परमप्रभु, म मेरो पाखरुाहरू उठाएर तपाईलंाई प्राथर्ना गदर्छु।
बाँझो धतीर्ले बषार् पखेर् जस्त ैम तपाईकंो साथ पिर्खरहेछु,।

7 परमप्रभु चाँडो गररे मलाई जवाफ िदनुहोस्।
मलेै आफ्नो आँट हराएँ।
मदेिख टाढा नभाग्नु होस्।
मलाई मनर्बाट जोगाउनु होस् र ती मररे िचहानमा सुितरहेको मध्ये

एउटा हुन निदनु होस्।
8 परमप्रभु, आज िबहान तपाई ंआफ्नो स्नेहपूणर् करूणा मलाई

देखाउनु होस्।
म तपाईलंाई भरोसा गदर्छु,
मलेै गनर् ुपनेर् कुराहरू मलाई देखाउनु होस्।
तपाईकंो हातमा मलेै आफ्नो जीवन अपर्ण गरें।

9 हे परमप्रभु, म तपाईकंहाँ सुरक्षाको िनिम्त आएको छु।
मलाई मेरो शत्रुहरूबाट बचाउनु होस्।

10 तपाईलें मलाई के गनर् चाहनुहुन्छ देखाउनु होस्।
तपाई ंमेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।

तपाईकंो शुद्ध आत्माले मलाई सही मागर् िनदेर्श गरोस्।
11 हे परमप्रभु, मलाई बाँच्न िदनुहोस्,
यसकारण मािनसहरूले तपाईकंो नाउँको प्रशसंा गनेर्छन्।
तपाई ंवास्तवमा धमीर् हुनुहुन्छ भनेर दशार्उनु होस्,
अिन मेरो शत्रुहरूबाट मलाई बचाउनु होस्।

12 हे परमप्रभु, तपाईकंो प्रेम देखाउनुहोस्,
अिन मेरो शत्रुहरूलाई परास्त पानर् ुहोस्,
जसले मलाई मानेर् प्रयास गिररहेका छन्।
िकनभने म तपाईकंो दास हँु।

दाऊदको भजन।
परमप्रभुको प्रशसंा गर,
परमप्रभु मेरो चट्टान हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले मलाई यदु्धको लािग प्रिशक्षण िदनु हुन्छ।

उहाँले मलाई यदु्ध भूिमको िनिम्त तयार पानर् ुभयो।
2 परमप्रभुले मलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ र मेरो रक्षा गनर् ुहुन्छ।
परमप्रभु न ैत्यो उच्च पवर्तमा मेरो सुरक्षाको जग्गा हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले मलाई मुिक्त िदनुहुन्छ।
परमप्रभु मेरो ढाल हुनुहुन्छ।
म उहाँमा भरोसा राख्दछु,
परमप्रभुले मलाई आफ्ना मािनसहरूमािथ राज्य गनर् सघाउनु हुन्छ।

3 हे परमप्रभु, मािनसहरू तपाईकंो लािग िकन मुख्यछन्?
िकन तपाई ंमानव जाितलाई िनयाल्नुहुन्छ?

4 मािनसको जीवन हावाको झोंका मात्र हो।
मािनसको जीवन अस्थायी छाँयाँ जस्तो मात्र हो।

5 हे परमप्रभु, आकाश च्यातेर तपाई ंतलितर झनर् ुहोस्
पवर्तहरूमा छुनुहोस् र धूवाँ त्यहाँबाट उठ्ने छ।

6 परमप्रभु, चट्याङ्ग पठाउनु होस् र मेरो शत्रुहरूलाई भगाउनु होस्।
तपाईकंा “काँडहरू” चलाउनु होस् र ितनीहरूलाई खेद्नहुोस्।

7 परमप्रभु, आकाशबाट तल झररे मलाई बचाउनु होस्।
मलाई शत्रुहरूका समुद्रमा डुब्नबाट बचाउनु होस्।
मलाई ती परदेशीहरूबाट बचाउनु होस्।

8 ती शत्रुहरू झूटाहरू हुन्।
ितनीहरूले जे कुरा गछर्न् ितनीहरू सत्य छैनन्।

9 हे परमप्रभु, तपाईलें गनर् ु भएका आश्चयर्जनक,
कुराहरूका बारमेा म एक नयाँ गीत गाउने छु।
म तपाईकंो स्तुित-गान गनेर्छु अिन दशतार ेवीणा बजाउने छु।

10 परमप्रभुले न ैराजाहरूलाई यदु्ध िजत्नलाई सघाउनु भयो।
परमप्रभुले आफ्ना दास दाऊदलाई शत्रुहरूका तरवारहरूबाट

बचाउनु भयो।
11 मलाई ती िवदेशीहरूबाट बचाउनु होस्।
ती शत्रुहरू झूटा छन्।
ितनीहरूले भनेका कुराहरू असत्य छन्।

12 हाम्रा जवान छोराहरू बिलया रूखहरू जस्ता छन्।
हाम्रा छोरीहरू राजाको दरबारमा सिजएको सजावट जस्ता छन्।

13 हाम्रो भण्डारहरू िबिभन्न प्रकारका अन्नहरूले भिरएका छन्।
हाम्रा भेंडाहरूले प्रसस्त पाठाहरू जन्माउँछन्।
त्यहाँ हाम्रो खेतहरूमा हजारौं-हजार भेंडाहरू होस्।

14 हाम्रा गाईहरूले प्रशस्त ैबाछा-बाछीहरू पाउनेछन्।
हाम्रा शत्रुहरूले हाम्रा पखार्ल भत्काउन सक्ने छैनन्,
र हाम्रा एक जना मािनस पिन लानपाउने छैनन्।
हाम्रा गल्लीहरूमा रूवा़-बासी हुनेछैन।

15 साँच्चो आिशष पाउनु कित असल कुरा हो।
यिद परमप्रभु न ैउनीहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ भने,
ती मािनसहरू आिशिषत हुन्छन्।

दाऊदको स्तुितको भजन।
म मेरो परमेश्वरको प्रशसंा गछुर्  र मेरो राजाको प्रशसंा गदर्छु।
म तपाईकंो नाउँलाई सदा-सवर्दा धन्य मान्नेछु।

2 म प्रत्येक िदन तपाईकंो प्रशसंा गछुर् ।
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म तपाईकंो नाउँलाई सदा-सवर्दा प्रशसंा गनेर्छु।
3 परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ, मािनसहरू उहाँको अत्यन्त गुणगान

गदर्छन्,
उहाँले गनर् ु वा रच्नुभएको महान् चीजहरू हामी गन्न पिन सकै्तनौं।

4 परमप्रभु, तपाईलें गनर् ु वा रच्नुभएको कायर्हरूका िनिम्त
मािनसहरूले सदा-सवर्दा र अनन्तरूपमा प्रशसंा गनेर्छन्।

5 तपाईकंो शाही र मिहमा अश्चयर्जनक छन्
म तपाईकंो आश्चयर्कामहरूको बारमेा भन्ने छु।

6 हे परमप्रभु, मािनसहरूले तपाईकंा आश्चयर्जनक कायर्हरूको बारमेा
भन्नेछन्।
म तपाईलें गनर् ु भएको महान् कायर्हरूको बारमेा भन्नेछु।

7 मािनसहरूले तपाईलें गनर् ुभएका राम्रा कुराहरूको प्रशसंा गदर्छन्।
मािनसहरूले तपाईकैं धािर्मकताको गीत गाउने छन्।

8 परमप्रभु अनुग्रही र दयाले भिरपूणर् हुनुहुन्छ।
परमप्रभु धीरजी र मायालु हुनुहुन्छ।

9 परमप्रभु प्रत्येक मािनसको लािग असल हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले बनाउनु भएको प्रत्येक कुरामािथ आफ्नो दया देखाउनु

हुन्छ।
10 परमप्रभु, जुन कुराहरू तपाईलें गनर् ुभयो त्यसले तपाईकंो प्रशसंा

ल्याउँदछ।
तपाईकंा भक्तजनहरूले तपाईकंो गुण गाउँछन्।

11 ितनीहरूले भन्छन्, तपाईकंो राज्य कित महान् छ।
ितनीहरूले भन्छन् तपाई ंकित महान् हुनुहुन्छ।

12 परमप्रभु, यसकारण अन्य मािनसहरूले तपाईलें गनर् ु भएका महान्
कायर्हरूका िवषयमा िसक्नेछन्।
मािनसहरूले तपाईकंो राज्य कित महान् र आश्चयर्पूणर् छ भनेर

िसक्नेछन्।
13 परमप्रभु, तपाईकंो राज्य सदा-सवर्दा रहनेछ।
तपाईकंो प्रभुत्व सदा-सवर्दा रिहरहनेछ।

14 पतन भएका मािनसहरूलाई परमप्रभुले उठाउनु हुन्छ।
परमप्रभु जो सङ्कटहरूमा पदर्छन् उनीहरूलाई सघाउनु हुन्छ।

15 परमप्रभु, सम्पूणर् जीिवत प्राणीहरूले आफ्नो भोजनको लािग
तपाईलंाई न ैखोज्दछन्
अिन तपाईलें ितनीहरूलाई ठीक समयमा न ैआहार िदनुहुन्छ।

16 परमप्रभु, तपाई ंआफ्ना हातहरू खलु्ला पानर् ुहोस्
अिन तपाईलें प्रत्येक जीिवत प्राणीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता

अनुसार सब ैथोकहरू िदनुहोस्।
17 परमप्रभुले गनर् ुभएको प्रत्येक कुरा धािर्मक अिन उिचत छ।
प्रत्येक कुराहरूबाट उहाँ कित भलो हुनुहुन्छ, भन्ने दशर्न्छ।

18 जसले परमप्रभुको साथ माग्छ उहाँ ती प्रत्येकको नजीक हुनुहुन्छ।
जसले परमप्रभुलाई साँच्चो मनले पूज्दछ उहाँ ती प्रत्येकको नजीक

हुनुहुन्छ।
19 परमप्रभुले त्यही गनर् ुहुन्छ जो भक्तजनहरूले चाहन्छन्।
परमप्रभुले उहाँका भक्तजनहरूले सहायताको िनिम्त गरकेो पुकार

सुन्नु हुन्छ।
उहाँले उनीहरूको प्राथर्नालाई जवाफ िदनुहुन्छ र ितनीहरूलाई

बचाउनुहुनेछ।
20 जसले उहाँलाई प्रेम गदर्छ परमप्रभुले ितनीहरूकै रक्षा गनर् ुहुन्छ
तर परमप्रभुले दषु्ट मािनसहरूलाई नष्ट गनर् ुहुन्छ।

21 म परमप्रभुको प्रशसंा गनेर्छु!
म, प्रत्येकले सदा-सवर्दा र अनन्त उहाँको प्रशसंा गरकेो चाहन्छु।

परमप्रभुको प्रशसंा गरौं!
हे मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशसंा गर!

2 जीवनभिर न ैम परमप्रभुको गुणगान गनेर्छु
जीवनभिर न ैम उहाँ प्रित प्रशसंाको गीत गाउने छु।

3 साथ पाउनलाई ितमीहरूको अगुवामािथ आिश्रत नबन
मािनसहरूलाई भरोसा नगर।
िकनभने मािनसहरूले ितमीलाई बचाउन सक्दनैन्।

4 मािनसहरू मदर्छन् र गािडन्छन्,
अिन तब, ितनीहरूका सब ैयोजनाहरू र सहयोगहरू जान्छन्।

5 तर मािनसहरूले जसले परमप्रभुको साथ माग्दछन् ितनीहरू सुखी
छन्।
ती मािनसहरू आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरमा आिश्रत छन्।

6 परमप्रभुले स्वगर् अिन पृथ्वी बनाउनु भयो।
परमप्रभुले समुद्र र त्यहाँ भएका प्रत्येक कुरा रच्नु भयो।
परमप्रभुले ितनीहरूलाई सधैँ रक्षा गनर् ुहुन्छ।
7 दिबएका मािनसहरूको िनिम्त परमेश्वर न्याय गराउनु हुन्छ।
परमप्रभुले भोकाहरूलाई भोजन िदनु भयो।
कैदमा थुिनएकाहरूलाई स्वतन्त्र पानर् ुभयो।

8 परमप्रभुले अन्धाहरूलाई फेिर देख्ने शिक्त िदनुभयो।
परमप्रभुले ती मािनसहरूलाई साथ िदनुहुन्छ जो सङ्कटमा परकेा छन्।
परमप्रभुले धमीर् मािनसहरूलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ।

9 परमप्रभुले परदेशीहरूलाई हाम्रो देशमा रक्षा गनर् ुहुन्छ।
परमप्रभुले िवधवाहरू र टुहुरा-टुहुरीहरूलाई हेरचाह गनर् ुहुन्छ
तर परमप्रभुले दषु्ट मािनसहरूलाई नाश गनर् ुहुन्छ।

10 परमप्रभुले सधैँको िनिम्त राज्य गनर् ुहुनेछ
हे िसयोन! तेरा परमेश्वरले सदा-सवर्दा राज्य गनर् ुहुनेछ।
परमप्रभुको प्रशसंा गरौं!

परमप्रभुको प्रशसंा गर िकनभने उहाँ असल हुनुहुन्छ।
परमप्रभुप्रित स्तुितगान गर!
उहाँको गुण-गान गनर् ु आनन्दमय र असल हो।

2 परमप्रभुले यरूशलेम बनाउनु भयो।
परमेश्वरले इस्राएल वासीहरूलाई फेिर फकार्ई ल्याउनु भयो,
जसलाई कैदी बनाएर थुिनएको िथयो।

3 परमेश्वरले ितनीहरूको टुक्रीएको हृदय िनको पािरिदनु हुन्छ।
ितनीहरूका घाउहरूमा मलमपट्टी बाँिधिदनुहुन्छ।

4 परमेश्वरले ताराहरू गन्नुहुन्छ,
र ती प्रत्येकको नाउँ जान्नुहुन्छ।

5 हाम्रो स्वामी महान् हुनुहुन्छ,
उहाँ अत्यन्त पराक्रमी हुनुहुन्छ।
उहाँको ज्ञान अपार छ।

6 परमप्रभु नम्र मािनसहरूलाई सघाउनु हुन्छ
तर दषु्ट मािनसहरूलाई सताउनु हुन्छ।

7 परमप्रभुलाई धन्यवाद होस्।
हाम्रो परमप्रभुलाई वीणा बजाएर प्रशसंा गरौं।

8 परमेश्वरले आकाश बादलहरूले भिरिदनु हुन्छ।
परमेश्वरले पृथ्वीमा बषार् पठाउनु हुन्छ
परमेश्वरले पवर्तहरूमा हिरयो घाँसहरू उमानर् ु हुन्छ।

9 परमेश्वरले पशुहरूलाई खाना िदनुहुन्छ।
परमेश्वरले चराहरूलाई खवुाउनु हुन्छ।

10 यदु्धका घोडाहरूले र शिक्तशाली सनै्यहरूले
उहाँलाई खशुी पादैर्न।

11 परमप्रभु ती मािनसहरू िसत आनिन्दत हुनुहुन्छ,
जसले उहाँलाई पूज्दछन्।
परमप्रभु ती मािनसहरूसँग खशुी हुनुहुन्छ,
जसले उहाँको प्रेममा भरोसा राख्छन्।

12 हे यरूशलेम! परमप्रभुको प्रशसंा गर!
हे िसयोन! आफ्ना परमप्रभुको प्रशसंा गर।

13 यरूशलेम, परमेश्वरले ितम्रा प्रवेशद्वारहरू बिलयो बनाइिदनु भयो।
अिन परमेश्वरले ितम्रो शहरका मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनुभयो।

14 परमेश्वरले ितमीहरूलाई आफ्नो देशमा ल्याईिदनु भयो।
यसलेै शत्रुहरूले ितमीहरूका अन्नहरू यदु्धमा लगेनन्।
अिन ितमीहरूसँग प्रशस्त खाद्य-पदाथर्हरू छन्।

15 परमेश्वरले पृथ्वीलाई आदेश िदनुभयो,
यसले तुरन्त ैपालन गयोर्।

16 जबसम्म धतीर् ऊन जस्तो सेतो हँुदनै परमेश्वरले िहम बषार् गराउनु
हुन्छ।
परमेश्वरले हावाबाट धूलोको कण खसे झैं िहमपात बषार्उनु हुन्छ।

17 परमेश्वरले आकाशबाट चट्टानहरू झैं अिसना बषार्उनु हुन्छ।
उहाँले पठाएको िचसो कसलेै पिन थाम्न सकै्तन।
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18 त्यसपिछ, परमेश्वरले अकोर् आज्ञा गनर् ुभयो,
अिन फेिर तातो बतास बहन थाल्यो
िहउँ पिग्लयो अिन पानी बग्न थाल्यो।

19 परमेश्वरले आज्ञाहरू याकूबलाई िदनुभयो,
परमेश्वरले आफ्ना िनयमहरू र कानूनहरू इस्राएललाई िदनुभयो।

20 परमेश्वरले यस्ता कामहरू कुन ैजाितको लािग गनर् ु भएन।
परमेश्वरले अन्य जाितहरूलाई आफ्नो िनयमहरू िसकाउनु भएन।
परमप्रभुको प्रशसंा गर!

परमप्रभुको प्रशसंा गर!
मािथ स्वगर्मा भएका स्वगर्दतूहरू हो।
परमप्रभुको प्रशसंा गर।

2 हे सारा स्वगर्दतूहरू हो, परमप्रभुको प्रशसंा गर!
उहाँ र उहाँका सारा सनै्यहरूका प्रशसंा गर!

3 हे सूयर् र चन्द्र, परमप्रभुको प्रशसंा गर।
आकाशमा भएका ताराहरू र ज्योितहरू, उहाँको प्रशसंा गर।

4 हे आकाशका आकाश, परमप्रभुको प्रशसंा गर!
आकाशमािथ भएका पानी हो, परमप्रभुको प्रशसंा गर!

5 परमप्रभुको प्रशसंा गर!
िकनभने परमेश्वरले आज्ञा िदनुभयो अिन सबकैो सृजना भयो।

6 परमेश्वरले यी सब कुराहरू सदा-सवर्दा रहोस् भनी रच्नुभयो।
परमेश्वरले सारा िनयमहरू बनाउनुभयो जुन किहल्य ैअन्त हुने छैनन्।

7 हे पृथ्वीमा भएका सारा कुराहरू हो, परमप्रभुको प्रशसंा गर!
समुद्रमा भएका सारा ठूल-ठूला प्राणीहरू हो, परमप्रभुको प्रशसंा गर।

8 परमेश्वरले आगो र िहउँ,
अिसना, धँुवा, आँधी, बतास रच्नुभयो।

9 परमेश्वरले पवर्तहरू र डाँडा-काँडाहरू रचना गनर् ुभयो,
फलका रूखहरू र देवदारको रूखहरू रच्नुभयो।

10 परमेश्वरले सारा जङ्गली पशुहरू, िवशाल पशुहरू,
साना-साना घस्रने जन्तुहरू साथ ैचरा-चरूङ्गीहरू रच्नु भयो।

11 परमेश्वरले राजा र राष्ट्रहरू दवु ैपृथ्वीमा बनाउनु भयो।
परमेश्वरले अगुवाहरू र न्याय कतार्हरू बनाउनु भयो।

12 परमेश्वरले जवान पुरूष र नारीहरू रच्नु भयो।
परमेश्वरले बृद्ध र यवुा मािनसहरू रच्नु भयो।

13 परमप्रभुको नाउँको प्रशसंा गर!
सदा-सवर्दा उहाँको नाउँको सम्मान गर।
स्वगर् र पृथ्वीमा भएको प्रत्येक चीजले
उहाँको प्रशसंा गरोस्!

14 परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई बिलयो बनाउनु हुनेछ।
मािनसहरूले परमेश्वरका चेलाहरूको प्रशसंा गनेर्छन्।
मािनसहरूले इस्राएललाई प्रशसंा गनेर्छन्।

ितनीहरूकै लािग परमेश्वरले लड्नु भयो, परमप्रभुको प्रशसंा गरौं!
परमप्रभुको प्रशसंा गर।
परमप्रभुले रच्नु भएको नयाँ कुराहरूको बारमेा नयाँ गीत
गाऊ!

महासभामा उहाँको प्रशसंा गर जहाँ उहाँका चेलाहरू आपसमा भेला
हँुदछन्।

2 इस्राएल का मािनसहरूले आफ्नो सृिष्टकतार्मा आनिन्दत होऊन्।
िसयोनका मािनसहरू आफ्ना राजा सिहत प्रफुिल्लत होऊन्।

3 ती मािनसहरूले नाच्द ैखैंजडी र वीणाहरू बजाँउद,ै
परमप्रभु परमेश्वरको प्रशसंा गरून्।

4 परमप्रभु उहाँका मािनसहरूसँग खशुी हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले आफ्ना नम्रहरूको लािग आश्चयर्जनक कामहरू गनर् ुभयो।
उहाँले ितनीहरूलाई बचाउनु भयो!

5 हे परमेश्वरका चेलाहरू! आफ्नो िवजयमा प्रफुिल्लत होऊ।
सुत्न गइसके पश्चात् पिन खसुी होऊ।

6 मािनसहरूले िचच्याउँद,ै कराउँद ैपरमप्रभुको प्रशसंा गरून्
अिन आफ्ना तरवारहरू हातमा िलऊन्।

7 आफ्ना शत्रुहरूलाई सजाई िदन ितनीहरूलाई जान देऊ।
ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन, ितनीहरूलाई जान देऊ।

8 परमेश्वरका मािनसहरूले ती राजा,
र प्रमुख मािनसहरूलाई साङ्गलाले बाँध्नेछन्।

9 परमेश्वरका मािनसहरूले ितनीहरूलाई दण्ड िदनेछन्
परमेश्वरले गनर् ु भएको आज्ञा जस्त,ै
परमेश्वरका सारा भक्तजनहरूले उहाँलाई सम्मान गर।
परमप्रभुको प्रशसंा गर!

परमप्रभुको प्रशसंा गर!
परमप्रभुलाई उहाँको मिन्दरमा प्रशसंा गर!
उहाँको शिक्तको स्वगर्मा प्रशसंा गर!

2 परमप्रभुले गनर् ु भएको महान् कायर्हरूका िनिम्त उहाँको प्रशसंा गर।
उहाँको सारा महानता अनुसार, उहाँको प्रशसंा गर!

3 नरिंसङ्गा र तुरही फुकेर परमेश्वरको प्रशसंा गर!
वीणाहरू बजाएर उहाँको प्रशसंा गर।

4 खैंजडीहरू बजाउँद ैनाच्द ैपरमेश्वरको प्रशसंा गर।
तारहरूले बिनएको वादनद्वारा उहाँको प्रशसंा गर।
बाँसुरीहरू बजाएर उहाँको प्रशसंा गर!

5 झ्यालीहरू जोड-जोडले बजाएर परमेश्वरको प्रशसंा गर!
झ्यालीहरूको गजर्नपूणर् आवाजले उहाँको प्रशसंा गर!

6 प्रत्येक जीिवत प्राणीले उहाँको प्रशसंा गर।
परमप्रभुको प्रशसंा गर!
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िहतोपदिहतोपदेशेश

प्रस्तावनाप्रस्तावना

यी िहतोपदेशहरू दाऊदका छोरा सुलेमानका हुन्। सुलेमान
इस्राएलका राजा िथए। 2 मािनसहरू ज्ञानी भएर असल कमर्
गनर् िसकुन् भनी यी वचनहरू लेिखएका हुन्। यी वचनहरूले

मािनसहरूलाई असल-असल िशक्षाहरू ग्रहण गनर् िसकाउँछन्। 3 यी
वचनहरूले मािनसहरूलाई िववेकशील, असल, न्यायपूणर्, ईमान्दार हुन
सही मागर्दशर्न गछर्न्। 4 यी िहतोपदेशहरूले अनुभवहीन मािनसहरूलाई
िववेकशील भएर काम गनर् िसकाउँछन्। ितनीहरूले यवुकहरूलाई बुिद्ध
िदन्छन् अिन यसलाई ितनीहरूले कसरी प्रयोग गनेर् भन्ने िसकाउँछन्। 5

बुिद्धमान मािनसहरूले यी वचनहरू सुनेर अथवा पढेर आफ्नो ज्ञान
बढाइ िदशा िनदेर्शन पाउँछन्। ती बुिद्धमानी मािनसहरूले यी
वचनहरूबाट अझ वेशी ज्ञान िवकास गराउँन सक्छन् र अझ ज्ञानी
हुन्छन्। अिन त्यस्ता मािनसहरू जो समस्या समाधान गनर् िनपुण छन्
ितनीहरूले यी वचनहरूबाट अझ ज्ञान-आजर्न गछर्न्। 6 तब गुप्त
अथर्हरू भएका कायर्हरू अिन भनाईहरू ती मािनसहरूका िनिम्त स्पष्ट
हुनेछन्। रहस्यमय कुराहरू ितनीहरू बुझ्न योग्य हुनेछन्।

7 परमप्रभुलाई सम्मान गनर् ु बुिद्धको शुरूवात हो। तर मूखर्हरूले
अनुशासन अिन ज्ञानलाई घृणा गछर्न्।

उसकोउसको छोरोलाईछोरोलाई सुलसुलेेमानकोमानको उपदउपदेेशश

8 हे मेरो छोरो, आफ्नो बाबुको कुरा सुन् जब उनले ितमीलाई
प्रिशक्षण िदन्छन् अिन आफ्नी आमाले िदएको िशक्षालाई अवहेलना
नगर। 9 ितम्रा आमा बाबुले ितमीलाई िसकाएका िशक्षाहरू कुनै
मािनसलाई सुहाउँदो मुकुट अथवा सबलैाई अझ शोभायमान गराउने
सुनको हार झैं हुन्।

10 हे मेरो छोरा, केही मािनसहरू नराम्रो कमर् गनर् रूचाउँछन् अिन
त्यस्ता मािनसहरूले ितमीलाई पिन नराम्रो कमर् गनर् उत्साह िदन्छन्
ितनीहरूको कुरा नसुन्। 11 त्यस्ता मािनसहरूले भन्लान, “हामी िसत
आऊ, हामी लुकेर ढुकौं अिन कसलैाई मानेर्छौं। हामी िनदोर्ष
मािनसमािथ जाईलाग्नेछौं। 12 आऊ, हामी त्यस मािनसलाई जसरी
िचहानले लाश िनल्छ त्यसरी न ैसम्पूणर्रूपले त्यसलाई िनल्ने छौं,
जसरी िचप्लेर कोही गिहरो खाल्डामा झछर्  त्यसरी न ैत्यस मािनसलाई
शुन्य पानेर्छौं। 13 हामी धेर ैबहुमूल्य चीजहरू लूटेर आफ्नो घर
लजैानेछौं। 14 यसकारण हामी िसत आऊ अिन हामीलाई सहायता गर।
हामीले लुटेर पाएको प्रत्येक चीजको भाग बराबरी बाँड्नेछौं।”

15 हे मेरो छोरो, ितमी ितनीहरूको बाटोको अनुशरण नगर। त्यस्तो
बाटोमा एक पाइला पिन नराख। 16 िकनभने ितनीहरू पाप कमर् गनर् सधैँ
अग्रसर रहन्छन् अिन ितनीहरू कसकैो हत्या गनर् हतािरन्छन्।

17 बेकारछ जाल थाप्नु जब सब ैचराहरूले ितमीलाई देिखरहेका
हुन्छन्। 18 यसथर् जो मािनस िनदोर्ष मािनसलाई हत्या गनर् लुकेर बसेको
हुन्छ, वास्तवमा त्यो मािनस त्यस्त ैजालमा फँसेर मछर् । 19 जो
मािनसहरू भ्रष्ट कमर्द्वारा धन कमाउने लालचमा बस्छन् ितनीहरूको
अन्त पिन नराम्रो प्रकारले न ैहुन्छ।

असलअसल स्त्रीकोस्त्रीको बुिद्धबुिद्ध
20 सुन! ज्ञान गल्लीहरूमा जोडले कराउँद ैमािनसहरूकहाँ पुग्ने चेष्टा

गछेर्। ज्ञानले शहरको सावर्जिनक स्थानहरूमा आवाज िनकाल्छे। 21

ज्ञानले भीड गल्लीहरूमा बोलाइरहेकी हुन्छे। ज्ञान नगरको फाटकमा बसेर
मािनसहरूलाई बोलाई रहन्छे।

22 ज्ञानले भन्छे, “अनुभवहीन मािनसहरू। आफ्नो सरलतालाई ितमी
िगल्ला गनेर्हरू, कहीले सम्म िगल्ला गरी आनन्द िलइरहने छौ। हे मुखर्हरू
हो! ितमीहरूले किहले सम्म बुिद्धलाई घृणा गिररहने छौ। 23 यिद
ितमीहरूले मेरो हप्कीलाई ध्यान िदयौ भनें, म जे जान्दछु ितमीहरूलाई
भन्नेछु अिन मेरो जम्म ैबुिद्ध िसकाउनेछु।

24 “मलेै बोलाएँ तर ितमीहरूले मलाई सुनेनौ, मलेै ितमीहरूको लािग
आफ्नो हात अिघ बढाँए तर ितमीहरूले म ितर ध्यान ैिदएनौ। 25 र मेरा
सब ैउपदेशहरू सुनेनौ। मेरा हप्कीहरू अस्वीकार गयौर्। 26 यसकारण
ितमीहरू नाश हँुदा म हाँस्नेछु। जब ितमीहरूमािथ आपित्त आउँछ म
ितमीहरूलाई िखसी गनेर्छु। 27 जब ितमीहरूमािथ आँधी झैं िवनाश
आउँछ, जब हटात प्रकोपको भँुवरीले झैं अत्याउँछ, जब आपात र कष्ट
ितमीमािथ आउँछ।

28 “तब ितमीहरूले मलाई बोलाउनेछौ र मलेै जवाफ िदनेछैन्।
ितमीहरूले सहायताको िनिम्त मलाई खोज्नेछौ, तर मबाट ितमीहरूले
सहायता पाउँने छैनौ। 29 म ितमीहरूलाई सहायता गनेर् छैन कारण मलेै
िदएको ज्ञान ितमीहरूले िलन अस्वीकार गरकेा छौ ितमीहरूले
परमप्रभुको डर मान्न र उहाँलाई सम्मान गनर् अस्वीकार गरकेा िथयौ। 30

ितमीहरूले मेरो उपदेश सुन्न अस्वीकार गरकेा िथयौ। जब मलेै
ितमीहरूलाई सही मागर्-दशर्न गराउन खोजें त्यस बेला ितमीहरूले मलाई
ध्यान ैिदएनौ। 31 ितमीहरूले आफूले रोजेको जीवन शलैी न ैमन
परायौ। दषु्ट योजनामा व्यस्त रह्यौ, ितमीहरूले मेरा उपदेश मानेनौ,
यसथर् ितमीहरूले अिहले आफ्नो कमर्को फल भोग्नै पछर् , त्यही नै
ितमीहरूले ग्रहण गनर् ु पछर् ।

32 “अनुभवहीन मािनसहरू बरािलन्छन् अिन मछर्न्, मुखर्हरू कुनै
िवषयमा िचिन्तत हुदनैन् अिन यसले ितनीहरूलाई नष्ट गनेर्छ। 33 तर
त्यो मािनस जसले मलाई पछ्याउँछ ऊ सधैँ सुरिक्षत रहनेछ। त्यस्ता
मािनस अचानक आइपनेर् खतराहरूबाट सुरिक्षत रहनेछन्।”

ज्ञानकाज्ञानका ककुुराहरूराहरू सुनसुन

मेरो छोरा, म जे भन्छु ग्रहण गर! मेरा आदेशहरू स्मरण गर! 2

ज्ञानका कुराहरूमा ध्यान देऊ। ितम्रो समझ िशक्षाहरू ितर
लगाऊ। 3 ज्ञानलाई बोलाऊ अिन समझशिक्त पाउनलाई

कराऊ। 4 चाँदी खोजे झैं ज्ञान खोज, गाड़-धन खोजे झैं ज्ञान खोज। 5

यिद ितमीले यसो गयौर् भने परमप्रभुको डर मान्नुको अथर् के हो? सो
ितमीले जान्न सक्ने छौ। ितमीले साँच्चै न ैपरमेश्वरको िवषयमा जान्ने छौ।

6 परमप्रभुले ज्ञान िदनुहुन्छ, बुिद्ध अिन समझशिक्तहरू उहाँको
मुखबाट बग्दछन्। 7 उहाँले असल र ईमानदार मािनसको लािग उहाँको
भण्डारमा िवजय साँचेर राख्नु भएको छ। 8 उहाँले ती मािनसहरूको
रक्षा गनर् ुहुन्छ जो अरूप्रित स्वच्छ हुन्छन् उहाँले पिवत्र मािनसहरूलाई
पहारा िदनु हुन्छ।

9 यसथर् परमप्रभुले ितमीहरूलाई ज्ञान िदनुहुनेछ अिन ितमीहरूले
सही, असल र न्यायपूवर्क कुराहरू बुझ्नेछौ। 10 बुिद्ध ितम्रो हृदयमा
पस्नेछ अिन ज्ञान पाएर ितमीहरूको आत्मा सुखी हुनेछ।

11 ज्ञानले ितमीलाई सुरक्षा िदनेछ र बुिद्धले ितम्रो रक्षा गनेर्छ। 12

ज्ञान र बुिद्धले दषु्ट मािनस झैं भूल मागर्मा रहनबाट रोक्छ अिन
दषु्टतापूवर्क बोल्नेहरूबाट बचाउँछ। 13 यस्ता मािनसहरू ईमान्दारी
मागर्बाट हट्छन्, ितनीहरू अँध्यारो मागर्मा िहँड्छन्। 14 ितनीहरू नराम्रो
कमर् गनर् रूचाउँछन् र त्यसमा आनन्द िलन्छन्। 15 ितनीहरूको मागर्मा
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भरोसा गनर् सिंकदनै, ितनीहरूका मागर्हरू कपटपूणर्छन्। ितनीहरू झूटो
बोल्छन् अिन ठग्छन्। तर ितम्रो ज्ञान र बुिद्धले ितमीलाई ती चीजहरूबाट
अलग राख्छ।

16 बुिद्धले ितमीहरूलाई पर-स्त्रीबाट अलग राख्छ र ितमीलाई ऊ
प्रित आकषर्ण गराउने िमठा कुराहरूबाट बचाउँछ। 17 जब त्यो आइमाई
तरूणी िथई त्यसले िवहे गरी, तर त्यसले आफ्नो लोग्नेलाई छािड िदई।
आफूले परमेश्वरको अिघ िवहेको समयमा गरकेो प्रितज्ञा भूली। 18 अिन
अब उिसत उसको घर जाँदा उसको घरले मृत्य ुसम्मुख पुयार्उँछ र
उसको पिछ लाग्ने मनेर्छ। 19 जो कोही उसको घरिभत्र जान्छ उसले
आफ्नो जीवन गुमाउँछ, ऊ जीवनको मागर्मा फिर्क आउँदनै।

20 ज्ञानले ितमीहरूलाई असल मािनसहरूले गरकेो कायर्को उदाहरण
अनुशरण गनर् सहायता गछर्  अिन धमीर् मािनसहरूको जीवन रीितमा
बाँच्न िसकाउँछ। 21 ईमान्दारी मािनसहरू ितनीहरूको भूिममा लगातार
जीउने छन् अिन दोषरिहत मािनसहरू त्यहाँ बस्नेछन्। 22 तर दषु्ट
मािनसहरू आफ्नो भूिम गुमाउनेछन् अिन कपटपूणर् मािनसहरूलाई त्यस
भूिमबाट हटाइनेछ।

सहीसही जीवनजीवन जीउनालजीउनालेे ितम्रोितम्रो आयआयु ुथिपन्छथिपन्छ

हे मेरो छोरा, मेरा िशक्षाहरूलाई नभुल्। मलेै ितमीलाई गनर् ु
भनेका ती चीजहरूको सम्झना गर। 2 मलेै भनेका कुराहरूले
ितमीलाई दीघर्, सुखमय तथा अिधक शािन्तपूणर् जीवन जीउँन

िसकाउँछ।
3 प्रेम, िवश्वासनीयताले ितमीलाई किहल्य ैनछाडोस्। ितनीहरूलाई

आफ्नो मानसपटलमा गिहरोिसत राख। ती िशक्षाहरूलाई माला गँुथे र
गलामा लगाई राख। 4 तब ितमी ज्ञानी हुनेछौ अिन ितमीले परमेश्वर
अिन मािनसहरूबाट अनुग्रह पाउनेछौ।

5 ितम्रो सम्पूणर् हृदयले परमप्रभुमा भरोसा गर। ितम्रो आफ्न ैबुिद्धमा
मात्र भरनपर। 6 ितम्रा सम्पूणर् मागर्हरूमा परमप्रभुलाई सम्झ। उहाँले नै
ितम्रा सब ैमागर्हरू सोझो पािरिदनु हुनेछ। 7 आफैं लाई बुिद्धमािन नसोच,
परमप्रभुिसत डराऊ अिन दषु्कमर्बाट टाडो बस। 8 यिद ितमीले यसो
गयौर् भने ितम्रो शरीरलाई त्यो औषधी हुनेछ अथवा ितम्रो शरीरलाई
ताजा बनाउने कुन ैपेय वस्तु झैं हुनेछ।

9 ितम्रो सम्पित्तले परमप्रभुको आदर गर। ितम्रो सवोर्तमबाट
परमप्रभुलाई चढाऊ। 10 त्यस पिछ ितम्रो सम्पूणर् खाँचो पूरा हुनेछ।
ितम्रा ढुकुटीहरू अन्नले भिरने छन् अिन तेरा मसकबाट दाखरस
पोिखरहेको हुनेछ।

11 हे मेरा छोरा, परमप्रभुको अनुशासन स्वीकार गर अिन उहाँले दण्ड
िदनु भए रीस नगर। त्यसबाट िशक्षा हािसल गर। 12 िकनिक आफूले
माया गनर् ुभएका मािनसहरूलाई उहाँले सुधानर् ु हुन्छ। हो, परमेश्वर बाबु
जस्त ैहुनुहुन्छ जुन बाबुले आफूले माया गरकेो छोरालाई सजाय िदन्छ।

13 धन्य हो त्यो मािनस जसले ज्ञान प्राप्त गछर् । जसले िववेक हाँिसल
गछर्  त्यो धन्य हो। 14 ज्ञानबाट जो लाभ हुन्छ, त्यो बहुमूल्य चाँदी भन्दा
असल हो। ज्ञानबाट भएको लाभ सुन भन्दा असल हो। 15 ज्ञान भौितक
मिण र मािणक भन्दा अिधक मुल्यवान हो। ितमीले चाहेको बस्तुहरूमा
ज्ञान भन्दा मुल्यवान अरू हुन सकै्तन।

16 ज्ञानको दािहने हातमा दीघार्य ुछ भने देब्रे हातमा धन र सम्मान
छ। 17 ज्ञानका मागर्हरू आनन्द दायक हुन्छन् ज्ञान मागर्बाट शािन्त
पाइन्छ। 18 ज्ञान एउटा मािनसको िनिम्त जीवनको बृक्ष झैं हो जसले
उसलाई बिलयो गरी समाउँछ अिन त्यसमा जो टाँिसएर रहेनछ सधैँ
धन्य रहन्छन्।

19 परमेश्वरले ज्ञानद्वारा पृथ्वी स्थापना गनर् ु भयो, र सम्झ-शिक्तद्वारा
आकाश सृजना गनर् ु भयो। 20 उहाँको ज्ञानद्वारा परमप्रभुले समुद्र र
बादल सृजना गनर् ु भयो जसबाट पानी पछर् ।

21 हे मेरो छोरा, ज्ञानलाई ितम्रो िववेकशील दृिष्टबाट ओझेलमा नपार।
िवजयहरूमा िनयालेर सोंच अिन होिशयारीिसत योजनाहरू बनाऊ। 22

ज्ञान र समझ-शिक्तले ितमीलाई जीवन िदनेछन र यसले ितम्रो जीवन
सुन्दर पानेर्छ। 23 त्यसपिछ ितमी सुरिक्षत बस्नेछौ र ितम्रो पतन
हुनेछैन। ितमी आफ्नो मागर्मा सुरिक्षत भई िहँड्ने छौ कत ैपल्टने छैनौ।
24 जब ितमी ओछ्यानमा पल्टनेछौ ितमीलाई डर लाग्दनै अिन सुत्दा

घोर िनद्रामा पनेर्छौ। 25 ितमी आकिस्मक िवनाशमा किहल्य ैनडराउनु
अथवा जुन िवनाशमा दषु्ट मािनसहरू फँिसन्छन् त्यसमा कदािप
नडराउनु। 26 िकनभने परमप्रभु ितमीहरूको छेवमैा हुनुहुनेछ, यसथर्
उहाँले न ैितम्रो पाऊ कत ैफँस्न िदनु हुन्न।

27 जब ितमी त्यो काम गनर् ु योग्य छौ, अिन जो त्यसको लािग उपयकु्त
छ त्यो मािनसको लािग असल कमर् गनर् ु अस्वीकार नगर। 28 जब
ितमीसँग आफ्नो िछमेकीलाई आवश्यक परकेो चीज छ र उसले पिन
माग्छ भने, “भोिल आऊ” नभन, िदई हाल।

29 ितमीहरूका िछमेकीहरूका िवरूद्ध नराम्रो योजना नबनाऊ जो
ितम्रो छेउमा बस्छ अिन ितमीमािथ भरोसा गछर्न्।

30 कुन ैकारण िबना कसलैाई अदालतमा निघस्याऊ यिद त्यो
मािनसले ितमीलाई क्षित पुयार्एको छैन भने।

31 उपद्रो गनेर् मािनसको ईष्यार्ं नगर, अिन ऊ जस्त ैहुन नखोज। 32

िकनभने परमप्रभुले त्यस्ता मािनसलाई घृणा गनर् ु हुन्छ, तर उहाँ
ईमान्दार मािनसहरूको िमत्र हुनुहुन्छ।

33 दषु्ट मािनसको घर परमप्रभुद्वारा श्रािपत रहन्छ अिन ईमान्दार
मािनसको घर उहाँद्वारा आशीिषत हुन्छ।

34 यिद कुन ैमािनस घमण्डी छ र अन्य मािनसहरूको िखल्ली
उडाउँछन् भने परमेश्वरले त्यस मािनसलाई दण्ड िदनु हुनेछ र िखिस गनर् ु
हुनेछ। तर नम्र मािनसहरू प्रित परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ।

35 ज्ञानी मािनसले आदर पाउँछन तर मूखर् मािनसले लाज तथा
अपमान मात्र पाउँछ।

ज्ञानकोज्ञानको महत्वमहत्व

हे मेरा छोराहरू, आफ्नो बाबुको िशक्षाहरूमा ध्यान देऊ अिन
ितमीहरूले ती िशक्षाहरू बुझ्ने छौ। 2 म ितमीलाई गिहरो ज्ञान
िदन्छु। मलेै िदएको यो िशक्षा ितमीले नत्याग।

3 एक समयमा म पिन मेरो िपताको एउटा छोरा िथएँ अिन मेरी
आमाको िप्रय सानो केटो िथएँ, उनको एउटै मात्र छोरो। 4 अिन मेरो
बाबुले मलाई यी सब कुराहरू िसकाउनु भयो। उहाँले मलाई भन्नु भयो,
“मलेै भनेका कुराहरू याद गर, मेरा आज्ञाहरू पालन गर, तब ितमी
जीिवत रहनेछौ। 5 ज्ञान र समझ-शिक्तलाई प्राप्त गर। मेरो अतीर्लाई
निबसर्नु अिन मलेै िदएको िशक्षाहरूलाई अस्वीकार नगनर् ु। 6 ज्ञानलाई
नत्याग, ज्ञानलाई प्रेम गर, तब ज्ञानले ितम्रो रक्षा गनेर्छ।

7 “सबभन्दा महत्वपूणर् कुरो न ैज्ञान हो। ितमीले ज्ञान प्राप्त गनर्
आँफूसँग भएको सब ैबेच। 8 ज्ञानलाई सम्मान गर अिन यसलेै ितमीलाई
महान बनाउँने छ। ज्ञानलाई अङ्गाल यसले ितमी मा सम्मान ल्याउनेछ।
9 उसले ितम्रो िशरमािथ मिहमाको माला लगाई िदन्छ अिन ितमीलाई
मिहमामय िशरपेचले सुसोिभत पाछेर्।”

10 हे मेरा छोरा, त्यो मलेै िदएको िशक्षा सुन अिन ितमीले लामो जीवन
जीउने छौ। 11 म ितमीलाई ज्ञानको बाटोको िशक्षा िदइरहेको छु अिन
मलेै ितमीलाई सोझोबाटोमा डोयार्इरहेको छु 12 जब ितमी अिघ बढ्छौ,
ितम्रो खटु्टा जालमा पनेर् छैन अिन जब ितमी दगुछौर् ितमीलाई ठेस लाग्ने
छैन। 13 अतीर्लाई समाितराख अिन यसलाई जान नदेऊ। यसमािथ
नजर राख िकनभने ऊ ितम्रो जीवन हो।

14 दषु्ट मािनसहरूको बाटो नकुल्च अिन दषु्ट मािनसहरूको मागर्मा
निहँड। 15 यसलाई त्याग, यसलाई काटेर पिन नजाऊ। त्यसलाई ितम्रो
िपठ्यूँ फकार्ई देऊ अिन टाढा िहँड। 16 दषु्ट मािनसहरू दषु्टयाई ंनगरी
सुत्न सकै्तनन्। जब सम्म कसलैाई नोक्सान पुयार्उँदनैन् ितनीहरू िनदाउँ
न ैसकै्तनन्। 17 िकनभने ितनीहरू त सब ैपाप कमर्बाट न ैजीवन िनबार्ह
गछर्न् र पाशिवक कमाईबाट मद्य िपउँछन् कारण पाप तथा खराब कमर्
गनर् त ितनीहरूको िनिम्त खानु िपउनु जित्तकै स्वभािवक हो।

18 तर धमर्को बाटो चाँिह सूयर्को प्रभात िकरण झैं हुन्छ जसले
मध्यान्न सम्म प्रकाश बढाउँद ैजान्छ। 19 दषु्टहरूको चाल अत्त्यन्तै
अन्धकारमय हुन्छ र दषु्ट मािनसले जान्दनै िक कहाँ उसले ठक्कर खान्छ।

20 हे मेरा छोरा, मेरा कुराहरू सुन्। मलेै के भन्छु ध्यान िदएर सुन्।
21 ती कुराहरूलाई सदा आफ्नो मनमा राख र ितनीहरूलाई आफ्नो
सामनेबाट टाढा नराख। 22 मेरो िशक्षाहरूले ितनीहरूलाई जीवन िदन्छ
जसले यसलाई पालन गछर्  अिन मेरा वचनहरूले शरीरमा तन्दरुूस्ती
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िदन्छ। 23 सबभन्दा महत्वपूणर् कुरो के हो भने ितमीले सोच्नु पनेर्
कुराहरूमा ितमी अत्यन्त ैहोिशयारी हुनु पछर् । िकनभने ितम्रो मन ितम्रो
जीवनको स्रोत हो।

24 ितम्रो मुखबाट िमथ्यापूणर् शब्दहरू िनस्कन नदेऊ झूटो नबोल।
25 ितम्रा आँखाहरू अिघ सधैँ मागर् सोझो रहोस् र आँखाको पलकले
सधैँ अिघ न ैतािकरहेको होस्। 26 ितमी िहँ8डेको मागर्लाई राम्ररी हेर
अिन ितमीले गरकेा सब ैकुरामा सुरिक्षत हुनेछौ। 27 दािहने अथवा देब्रे
नफकर् , ितम्रो खटु्टाहरूलाई गल्ती मागर्मा जानबाट रोक।

व्यिभचारबाटव्यिभचारबाट जोगाऊनजोगाऊनेे ज्ञानज्ञान

हे मेरो छोरो! ितमी मेरो ज्ञानपूणर् िशक्षाहरूमा ध्यान देऊ। मेरा
बुिद्धका वचनहरू होिशयार साथ सुन। 2 यी कुराहरूबाट
ितमीलाई कुन असल अथवा खराब त्यो बोध भइरहनेछ र

ितम्रो ओठंमा ज्ञानका कुराहरू वास गिररहन्छन्। 3 कारण पर-स्त्रीको
मुखबाट मह टिप्कन्छ अिन ओठ भद्राक्षको तेल दले झैं िचप्लो हुन्छ। 4

तर पिछ पिरणाम चाँिह नीमको पत्ता झैं तीतो तथा दइु धार ेतरवार जस्तै
धािरलो हुन्छ। 5 पर-स्त्रीको गोडाहरू मृत्य ुितर लम्कन्छन र उसको
पाइला िचहानितर जान्छन्। 6 उसको मागर्ले कहाँ लिगरहेको छ त्यसले
िवचार गिर्दन त्यसले बाटो िवराएर िहँडेिक हुन्छे तपैिन त्यसले त्यो
जािन्दन।

7 यस कारण अब मेरो छोराहरू सुन! त्यो मलेै िदएको उपदेशहरूबाट
िनिलत नहोऊ। 8 स्त्री देिख टाढा बस अिन त्यसको घरको ढोका
निजक पिन नजाऊ। 9 नत्र आफ्नो सवोर्त्तम शिक्त अकार्लाई िदनेछौ,
अिन त्यसद्वारा ितम्रो सम्पूणर् जीवनको प्रािप्तहरू िनषू्ठर एउटा दषु्ट
मािनसको हातहरूमा राख्ने छौ। 10 यस्तो चाँिह नहोस् िक ितम्रो धनमा
अरूले आनन्द भोगोस् र ितमीहरूको पिरश्रमले अन्य मािनसको िढकुटी
भिरयोस्। 11 जब ितम्रो धन सम्पित्त शरीर तथा आय ुसब शेष हुन्छ
त्यितबेला िचन्ता गररे रोई बस्नु पलार्। 12 ितमीले भन्नेछौ, “अहा! मलेै
अनुशासनलाई िकन घृणा गरें? िकन मेरो हृदयले सुधारलाई अस्वीकार
गयोर्? मलेै आफ्नो िशक्षकहरूको कुरा मािननँ अिन उिनहरू प्रित ध्यान
न ैिदइनँ। 14 म प्रायः पूणर्रूपले ध्वंश भएको छु भनी प्रत्येकले
जान्दछन्।”

15 ितमी आफ्न ैपानीको कुवाबाट िनकालेको पानी िपउने गर। ितमी
आफ्न ैजल श्रोतबाट स्वच्छ पानी िपउने गर। 16 ितमी न ैभन, के ितम्रो
आफ्नो जल श्रोतबाट पानी बाटोमा जतातत ैबगोस्। ितम्रो जलश्रोतबाट
िनस्केको पानी बािहर कहीं नबगोस्। 17 त्यो पानी त केवल ितम्रो हो,
ितम्रो मात्र। त्यसमा कुन ैिवदेशीको अशं नहोस्। 18 ितम्रो श्रोत धन्य
रहोस् अिन आफूले तन्नेरी हँुदा िवहे गरकेी पत्नीिसत आनन्द गर। 19 ऊ
एउटी सुन्दरी मृगर् झैं होस्, एउटी प्यारी हिरणको बच्चा झैं होस्, उसका
स्तनहरूले ितमीलाई सधैँ तृप्त पारून् र उसको प्रेमले ितमीलाई सधैँ
बाँधोस्। 20 हे मेरो छोरो, ितमीलाई िकन व्यिभचारी स्त्रीले वशमा
राख्छे। िकन ितमीले अकोर् स्त्रीको छातीलाई अङ्गालो हाल्न ैपछर्?

21 परमप्रभुको आँखाहरूले मािनसको बाटोहरूलाई हेरीरहन्छन्,
उसले गरकेो प्रत्येक चीज उहाँले देख्नु हुन्छ। 22 एकजना खराब
मािनस उसले गरकेो खराब कमर्हरूद्वारा न ैफँस्छ।उसको पापले उसलाई
डोरीले झैं बाध्ने छ। 23 एकजना खराब मािनस अनुशासनको अभावले
मनेर्छ। उसको ठूलो मूखर्ताले उसलाई पथभ्रष्ट बनाउँछ।

ककुुननै ैमािनसलाईमािनसलाई ऋणऋण िलनिलन सहायतासहायता गदार्गदार् खतराखतरा

हे मेरो छोरो! यिद ितमी िछमेकीको ऋणको लािग जमानी
बसेको भए अथवा त्यसले आफ्नो ऋण ितनर् नसकेकोमा
आफूले ितनेर् वचन िदएको भए, 2 ितमी तब जालमा फँस्यौ,

ितमी आफ्न ैप्रितज्ञामा आफैं  पक्राउ पयौर्। 3 ितमी ितम्रै िछमेकीको
िनयन्त्रणमा पयौर्, यसकारण फेिर पिन जाऊ अिन ितम्रो िछमेिकसँग क्षमा
माग। 4 अिलकित समय पिन नपखर् अथवा नसुत। 5 मृग एउटा
िसकारीबाट भागे झैं अथवा त्यो एउटा चरा जालबाट उम्के झैं ितमी
आफैं लाई रक्षा गर।

अल्छीअल्छी हहँँुुदादा खतराखतरा

6 हे अल्छी मािनस हो, ितमी एक किमला झैं मेहनती हुनु पछर् । हेर,
किमलाले कित मेहनत गछर् , यसथर् किमलाबाट िसक। 7 किमलाहरूका
कुन ैसेनाध्यक्ष, पदािधकारी या शासक हँुदनै। 8 तर ग्रीष्म ऋतुमा
किमलाले आफ्नो िनिम्त खाना बटुल्छ, खाना जम्मा गररे राख्छ र
कटनीको समयमा त्यसको िनिम्त प्रशस्त खाना रहन्छ।

9 हे अल्छी मािनसहरू हो! किहले सम्म पिल्ट रहन्छौ? किहले
ितमीहरू आफ्नो िनन्द्राबाट उठ्छौ। 10 अल्छे मािनसले भन्छ, “केही
क्षणको िनिम्त अझ सुतौं। हामी एक िछन सुतौं, हाम्रा हातहरूलाई केही
क्षण आराम िदऊँ।” 11 अिन उसकोमा गिरबी एउटा डाँकू झैं, आँउछ र
उसको अभाव एक हत्यारा झैं आउँछ।

ददुषु्टष्ट मािनसमािनस

12 एक दषु्ट अिन नीच मािनस जहाँ गएता पिन झूटो बोल्छ अिन 13

उसले मािनसहरूलाई छक्याउनँ आँखा िझम्क्याउँछ खटु्टा हल्लाएर तथा
हातको औलाद्वारा इशारा गछर् । 14 उसको िवचार छलपूणर् हुन्छ, उसले
खराब योजनाहरू बनाउँछ, उसले सब ैसमयमा तकर्  गछर् । 15 तर
अचानक िबपदले उसलाई आघात पाछर् , उसलाई चोट लाग्छ अिन यस
चोटबाट ऊ िनको हुने छैन।

सातवटासातवटा ककुुराहरूराहरू जुनजुन परमपरमेेश्वरश्वर घृणाघृणा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
16 परमेश्वरले सातवटा कुराहरूलाई घृणा गनर् ुहुन्छ,:

17 आँखाहरू जसले मािनसलाई घमण्डी दशार्उँछ,
िजब्राहरू जसले झूटो बोल्छ,
हातहरू जसद्वारा िनदोर्ष मािनसको हत्या गछर् ,
18 हृदय जहाँ दषु्ट कमर् गराउने योजनाहरू बिनन्छन्
गोडाहरू जुन दषु्ट कमर्को िनिम्त दौडन्छन्।
19 त्यो मािनस जसले अदालतमा झूटो बोल्छ।
त्यो मािनस जो दाज्यू भाइहरूको बीचमा झगडा़◌़ लगाउँछ।
20 हे मेरो छोरो, आफ्नो बाबुको आज्ञाहरू ग्रहण गर अिन ितम्री

आमाले िदएको िशक्षाहरूलाई इन्कार नगर। 21 उनीहरूले भनेका
वचनहरू सधैँ हृदयमा राख, ितनीहरूलाई ितम्रो गला विरपिर बाँधेर
राख। 22 जब ितमी अिग बढ्ने छौ त्यित बेला ती वचनहरूले ितम्रो
मागर्दशर्न गनेर्छ। जब ितमी सुत्छौ, ितनीहरूले ितम्रो रक्षा गनेर्छन् र जब
ितमी जाग्छौ ती बचनहरू ितमीिसत कुरा गनेर्छन्।

23 िकनभने यी आज्ञाहरू चाँिह बत्ती र यी िशक्षाहरू चाँिह ज्योित
हुन्। ितम्रा आमा बाबुका िशक्षाहरूले ितमीलाई सही मागर्मा डोयार्उँनेछ।
ती िशक्षाहरूले ितम्रो जीवन सुधानेर्छ अिन जीवनको सही मागर्मा िहँड्न
ितमीलाई प्रिशक्षण िदनेछन्। 24 ितनीहरूको िशक्षाले ितमीलाई अपिवत्र
आइमाईकहाँ जानु अवरोध पुयार्उनेछ अिन व्यिभचारी स्त्रीको
िचप्ल्याईबाट बाँच्नेछौ। 25 उसको सुन्दरताको इच्छा ितम्रो मनमा नगर
अिन उसको आँखाको जादमूा बन्दी नबन। 26 एउटी वेश्याले ितमीबाट
एक टुक्रा रोटीको दाम िलनु सक्छे, तर अकार्की पत्नीले ितम्रो जीवन नै
ध्वंश गिरिदन्छे। 27 जल्द ैगरकेो आगो के एउटा मािनसले उसको
काखमा राख्दा उसको लुगा चाँिह जल्दनै र? 28 एउटा मािनस बल्दै
गरकेो कोइला मािथ िहँड्न सक्छ, के उसको खटु्टा चाँिह जल्दनै र? के
यस्तो हुन सक्छ? 29 जो कोही मािनसको लािग पिन त्यस्त ैहुन्छ जब
ऊ अन्य मािनसको पत्नीिसत ओछ्यानमा सम्पर्क राख्छ। त्यस
मािनसले दःुख भोग्ने छ।

30 कुन ैचोर भोकले चुर भएर यिद आफ्नो ज्यान बचाउनको िनिम्त
चोरी गयोर् भने, मािनसहरूले त्यसको त्यित िनन्दा गदैर्नन। तर पिन त्यो
मािनस चोदैर् गदार् पक्राउ पयोर् भने उसले चोरी गरकेो पिरणाम भन्दा सात
गुणा वेशी ितनर् ु पछर् , चाहे यसरी ितनर् ु पदार् उसको घरको सम्पूणर् सम्पित्त
न ैिकन शेष नहोस्। 32 तर जो मािनसले अकार्को पत्नीिसत यौन
सम्बन्ध राख्छ त्यसको िववेक हँुदनै उसले आफ्न ैमात्र िवनाश ल्याउँछ।
33 उसले िपटाइ अिन बेइज्जत पाउँछ, अिन उसको नराम्रो नाम किहले
टाढा जाँदनै। 34 त्यस पर-स्त्रीको लोग्ने ईष्यार्ले क्रोध जगाउँछ अिन जब
उसले त्यस मािनसमािथ बदलाको भाव राख्छ तब उसको हृदयमा त्यो
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मािनसप्रित किहल्य ैदया जाग्दनै। 35 त्यस स्त्रीको लोग्नेले कुन ैप्रकारको
क्षितपूिर्त ग्रहण गदैर्न जित सुकै पसैािदएर पिन त्यसलाई मनाउन
सिकँदनँै।

ज्ञानलज्ञानलेे ितमीलाईितमीलाई व्यिभचािरणीबाटव्यिभचािरणीबाट टाढाटाढा राख्छराख्छ

हे मेरो छोरो! मेरा सल्लाहहरू सिम्झ राख्। मेरा आज्ञाहरू
बहुमूल्य सम्पित्त झैं संचय गिरराख्। 2 ितमीले मेरा आज्ञाहरू
पालन गयौर् भने ितमी बाँच्नेछौ। मेरो सल्लाहलाई आँखाको

नानी झैं जोगाई राख। 3 ितनीहरू ितमीले आफ्नो औलंीहरूमा बाँधेर
राख अिन हृदयमा लेखेर राख। 4 ज्ञानलाई भनः “ितमी मेरी बिहनी हौ।”
समझशिक्तलाई भन, “ितमी मेरो आफन्त हौ!” 5 तब ितमीलाई
ितनीहरूले अकोर् मािनसको िचप्लो कुरा गनेर् पत्नीसँग शारीिरक सम्बन्ध
हुनबाट बचाउँछ।

6 एकिदन मलेै मेरो घरको झ्यालबाट हेरें, मलेै धेर ैिठटाहरूलाई देखें
7 अिन ितनीहरू मध्ये एकजनालाई ध्यान िदएँ त्यो एकदम ैमूखर् रहेछ।
8 त्यो केटो त्यस्त ैएउटी स्त्रीको घरको छेउबाट गइरहेको िथयो। ऊ
उसको घरको िदशाितर अिग बिढरहेको िथयो। 9 अस्ताउने घामले
गोधुली बेलालाई डाक्द ैिथयो। रात आफ्ना अन्धकारसँग आउँद ैिथयो।
10 त्यस ैसमयमा कुन ैएउटी स्त्री उसलाई भेट्न आई। उसले एउटा
वेश्याले झैं लुगा लगएकी िथइ र ऊ एकदम ैधूतर् िथई। 11 ऊ उच्च
स्वरकी अिन िवद्रोही िथइ। ऊ उसको घरमा वस्नु चाहँन्दनै िथइ। 12

त्यो स्त्री किहले गल्लीमा, किहले चोकहरूमा तन्देरी केटाहरूलाई
फँसाउन कुना काप्चाहरू ितर लुकेर बस्थी। 13 उसले त्यस केटोलाई
समाती र चुम्बन खाई अिन िनलर्ज्जा रूपमा उसको आँखामा हेदैर् भनी,
14 “आज मलेै मेलबिल चढाउनु पछर् । कारण मलेै आज आफ्नो भाकल
पूरा गरें। त्यसको केही भाग घर लगें र आज मिसत खानेकुराहरू प्रशस्त
छन्। 15 यसकैारण म तपाईलंाई खोज्न बािहर िनस्केर आइरहेकी िथएँ
अिन अिहले तपाईलाई भेटें। 16 मलेै मेरो ओछ्यानमा िमश्रदेशको रङ्गीन
च्यादरले सजाएकीछु। 17 मलेै मेरो ओछ्यानमािथ, मूरर्, एलवा,
दालिचनी अिन सुगिन्धत अत्तर छकेर् कीछु। 18 मिसत आऊ, रात भरी
हामी प्रेमको अङ्गालोमा बाँिधएर आनन्दमा िवभोर भई भोग गरौं। 19 मेरो
पित घरमा छैनन्, ितनी धेर ैलामो यात्रामा गएका छन्। 20 ितनी आफ्नो
थलैी भरी पसैा बोकेर गएका छन् अिन यो तोकीएको िदन सम्म फकेर् र
आउँदनैन्।”

21 त्यस स्त्रीले उसलाई फँसाउन यी शब्दहरूको व्यवहार गरी अिन
त्यो मूखर् केटो फँस्यो। 22 उसले त्यस आइमाईलाई पछ्याउँछ र
एक्कािस ऊ कसाइखाना ितर लिंगद ैगरकेो साँढे झैं हुन्छ। ऊ धनुषकाँडले
कलेजो छेडेको मृग झैं भएको छ। ऊ जस्त ैजालमा फँस्न उिडरहेकोछ।
23 तर उसलाई थाहा छैन िक यसको लािग उसले आफ्नो जीवन िदने
छ।

24 अब हे मेरा छोराहरू हो, मेरो कुरा सुन, मेरो बचनहरूमा ध्यान
देऊ। 25 ितम्रो हृदयलाई उसको मागर् ितर डोयार्उँन नदेऊ त्यो बाटो
ितर नफकर् । 26 त्यसले धरै ेिशकारलाई लडाएकी छे, त्यसले अनगन्ती
मािनसहरूलाई मारकेी छे। 27 त्यस स्त्रीको घरले िचहानितर
डोयार्इरहेको हुन्छ र त्यसलाई पछ्याउनेहरू मृत्यको मुखमा पछर्न्।

ज्ञानज्ञान ननै ैअसलअसल स्त्रीस्त्री हहुुनन््

के ज्ञानले ितमीलाई बोलाउँदनै र?
के समझशिक्तले ितमीलाई ठूलो स्वरमा बोलाएको छैन र?

2 ऊ अग्लो ठाउँहरू मािथ उिभन्छे,
जहाँबाट दोबाटो देिखन्छन्।

3 ऊ शहरको प्रवेशद्वार निजक छे,
उनले खलु्ला ढोकाहरूबाट बोलाइरहेकी छे।

4 ज्ञानले भन्छे, “हे मािनस हो, म ितमीहरूलाई आह्वान गदर्छु,
म सब ैमािनसहरूलाई बोलाउँदछुै।

5 ितमीहरू जो अनुभवी छैनौ भने ज्ञानी हुन िसक।
हे मूखर्हरू हो, बुझ्न िसक।

6 ितमीहरू सुन, म जुन कुराहरू िसकाउँछु, ितनीहरू महत्वपूणर् छन्।
जुन कुराहरू सही हुन, ितनीहरू न ैभन्छु।

7 मेरा वचनहरू सत्य हुन।
िकनभने मेरा ओठंहरूले िमथ्यालाई घृणा गछर्न्।

8 मेरो मुखबाट िनस्केका सब ैवचनहरू सही तथा न्यायपूणर् हुन्छन्
अिन कुन ैपिन भ्रिमत तथा झूटो हँुदनैन्।

9 यी सब भनाईहरू समझ हुने मािनसहरूको लािग स्पष्ट छन्
अिन ज्ञानी मािनसहरूको िनिम्त ितनीहरू सरल छन्।

10 मलेै िदएका उपदेशहरू स्वीकार गर, कारण ितनीहरू चाँदी भन्दा
असल छन्,
अिन बहुमूल्य सुन िलनु भन्दा ज्ञान र बुिद्ध िलनु न ैउत्तम हो।

11 ज्ञान मोतीहरू भन्दा अझ उत्तम हो।
ज्ञान मािनसले चाहने ती सव ैिचजहरू भन्दा असल हो।”

ज्ञानलज्ञानलेे ककेे गछगछर्र्
12 “म ज्ञान हँु।
अिन म िबवेकसँग बस्छु।
ितमीले मलाई िवद्या अिन राम्रो योजनासँग पाउनँ सक्छौ।

13 परमप्रभुको डर मान्नु न ैदषु्टतालाई घृणा गनर् ु हो।
अिभमान, अहकंार, कुिटल व्यवहार
अिन छलपूणर् बोलीलाई म घृणा गछुर् ।

14 मसँग राम्रो सल्लाह अिन स्वास्थ्य ज्ञान छ।
मसँग समझशिक्त अिन सामथ्यर् छन्।

15 मेर ैसहायतामा राजाहरूले राज गछर्न्,
अिन शासकहरूले उिचत कानून बनाउँछन् जुन सही र न्यायपूणर्

हुन्छ।
16 राजकुमारहरू, राजकीय मािनसहरू,
िनष्पक्ष न्याय घोषणा गनेर्हरूले आफ्नो काम मद्वारा गछर्न्।

17 म ती मािनसहरूलाई प्रेम गछुर् , ज-जसले मलाई प्रेम गछर्न्
अिन यिद मािनसहरूले मलाई चेष्टा गररे खोज्छन् भने ितनीहरूले

मलाई भेट्ने छन्।
18 धन दौलत र आदर मिसत रहन्छ,
म अनन्त धन अिन साँचो सफलता प्रदान गछुर् ।

19 मलेै िदएका भेटीहरू शुद्ध चाँदी भन्दा असल छन्
औ म जुन चीज िदन्छु ितनीहरू अकबरी सुनभन्दा असल हुन्छन्।

20 म मािनसहरूलाई सही मागर्मा डोयार्उँछु,
म ितनीहरूलाई सही न्यायले चल्ने पथमा डोयार्उँछु।

21 मलाई मन पराउनेहरूलाई सम्पित्त िदन्छु,
हो, म ितनीहरूको घर न ैसम्पित्तले भिरिदन्छु।

22 “परमप्रभुले उहाँको प्राचीन कायर्हरू भन्दा पिहला
सृिष्टको प्रारम्भमा न ैमलाई बनाउनु भयो।

23 यो संसार सृजना गिरनु भन्दा पिहला
अस्मरणीय आनन्द कालमा मेरो सृजना भयो।

24 जब त्यहाँ भूमध्यसागर िथएन, म जिन्मएको िथएँ।
पानीले भिरएको महा-सागरहरू भन्दा पिहला म जिन्मएको िथए।

25 पवर्तहरूलाई ितनीहरूको ठाउँमा राख्नु भन्दा अिघ,
पहाडहरू हुनु भन्दा अिघ म जिन्मएको िथएँ।

26 परमप्रभुले पृथ्वी रच्नु भन्दा पिहल्य,ै खेत सृजना गनर् ु भन्दा
पिहल्य,ै
पृथ्वीमा पिहलो धूलो बनाउँनु भन्दा अिघ न,ै म त्यहाँ िथएँ।

27 जब परमप्रभुले आकाश सृिष्ट गनर् ु भयो, म त्यहाँ िथएँ।
जब परमप्रभुले िक्षितजहरूको िचत्रसागरको प्रितिबम्ब मािथ कोनर् ु

भन्दा पिहला म त्यहाँ िथएँ।
28 जब उहाँले आकाशमा बादल राखेर
महा-सागर सृिष्ट गनर् ु भन्दा पिहला म जन्मेको िथएँ।

29 उहाँले समुद्रको िसमाना तोक्दा
उहाँको आज्ञा नाघी पानी बािहर नजाओस् भनी
उहाँले पृथ्वीको जग बसाउँनु हँुदा।
30 म उहाँको छेउमा एउटा िप्रय बालक झैं िथएँ। म िदन प्रितिदन

उहाँको खशुीयािलमा िथएँ।
हर समय उहाँको उपिस्थमा िनरन्तर आनन्द मनाउँथें।
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31 म उहाँले सृिष्ट गनर् ु भएको संसारमा आनन्द िलन्छु,
म मानव जाितमा खशुी िलन्छु।

32 “अिन अब, हे मेरो छोराहरू, मलाई सुन!
ती मािनसहरू भाग्यमानी हुन्
जो मलेै देखाएको बाटोमा िहँड्छन्।

33 मेरो िशक्षाहरूलाई सुन अिन ज्ञानी बन,
ितनीहरूलाई अस्वीकार नगर।

34 जुन मािनसले मेरो कुरा सुन्छ,
त्यही मािनस न ैभाग्यमानी हुनेछ,
जसले िदनहँु मेरो ढोकामा आँखा लगाइरहन्छ,
जसले मेरो ढोकाको सङ्घार पिर्खरहन्छन्, ितनीहरून ैधन्य हुन्छन्।

35 िकनभने जसले मलाई पाउँछ, उसले जीवन पाउँछ।
अिन उसलेै परमेश्वरबाट अनुग्रह पाउँछ।

36 तर जसले मेरो िबरूद्ध पाप गछर् , उसले आफैं लाई हानी पुयार्उँछ।
जसले मलाई घृणा गछर्  उसले मृत्यलुाई प्रेम गछर् ।”

ज्ञानज्ञान रर मूखमूखर्र्ताता

ज्ञानले आफ्नो घर बनाई। उसले त्यस घरमा सातओटा
खम्बाहरू खडा गरी। 2 उसले मासु पकाई अिन त्यसपिछ
दाखरस बनाई। उसले खाना टेिबलमािथ राखी। 3 तब उसले

उसको सेिवका केटीहरूलाई शहरको अग्लो ठाउँमा मािनसहरूलाई
िनम्त्याउन पठाई। 4 “ितमी मािनसहरू ज-जसलाई िसक्न आवश्यक
छ, आओ।” उसले मूखर् मािनसहरूलाई पिन िनम्त्याउन भनी। 5

“आओ, अिन मेरा ज्ञानका भोजन खाओ। अिन दाखरस पिन िपओ जुन
मलेै तयार पारकेी छु। 6 अनुभवहीनता ितम्रो पिछ छोड अिन समझशिक्त
भएको बाटोमा िहँड।”

7 अरूलाई अपमान गनेर्हरूलाई सुधानर् खोज्ने मािनस आफैं
अपमािनत हुन्छ र जसले दषु्टमािनसलाई हप्काउँछ उसलाई हानी हुन्छ।
8 अरूलाई अपमान गनेर् मािनसलाई ितमीले किहल्य ैपिन नझपानर् ु नत्र
उसले ितमीलाई न ैघृणा गनर् थाल्छ। तर यिद ितमीले कुन ैज्ञानी
मािनसलाई हप्कायौ भने उसले ितमीलाई प्रेम गनर् थाल्नेछ। 9 ज्ञानी
मािनसलाई अतीर् िदयो भने ऊ अझैं ज्ञानी हुन्छ। त्यसरी न ैएउटा धमीर्
मािनसलाई िसकायो भने उसले ज्ञान धेर ैबढाउनेछ।

10 परमप्रभुलाई आदर गनर् ुको अथर् ज्ञान प्राप्त गनेर् पिहलो पाइलो
हुन्छ, अिन पिवत्र परमप्रभुको ज्ञान न ैसमझशिक्त हो। 11 िकनभने
ज्ञानले ितमीलाई लामो समय सम्म बाँच्न सहायता गनेर्छ र ितम्रो आयमुा
बषर्हरू थिपने छन्। 12 यिद ितमी बुिद्धमान छौ भने ितमी आफैं ले लाभ
उठाउने छौ। तर यिद ितमी ठट्टा गछौर् भने ितमी आफैं ले दःुख पाउनेछौ।

13 मूखर्ता यस्तो आइमाई हो जसले खबु कुरा गछेर् तर ऊ मूखर् हो, र
केही पिन जािन्दनँ। 14 ऊ उसको घरको दलैोमा, बसीरहन्छे शहरको
सबभैन्दा अग्लो स्थानमा भएको आसन मािथ बस्छे। 15 उसको
अगाडीबाट जो आफ्नो सोझो बाटो गइरहेको हुन्छ उसलाई बोलाएर
भन्छे, 16 “हे बुिद्ध नभएकाहरू हो, यहाँ िभत्र आऊ।” उसले
ितनीहरूलाई भन्छे जोसँग चेतना न ैछैन। 17 “बोकेको पानीको स्वाद
अझ िमठो हुन्छ, चोरकेो खाना साँच्चै स्वािदष्ट हुन्छ।” 18 मूखर्
मािनसहरूले जान्दनैन् िक ितनका घर भूतहरूले पूणर् छ अिन ितनले
ितनीहरूलाई िचहानको गिहरो भागमा िनमन्त्रणा गरकेा छन्।

सुलसुलेेमानकामानका िहतोपदिहतोपदेशेहरूशहरू

एकजना बुिद्धमानी छोरोले आफ्नो बाबुलाई आनन्द िदन्छ
भने, एक मूखर् छोरोले आफ्नी आमालाई कष्ट िदएको हुन्छ।

2 खराब काम गरी कमाएको धन सदाको लािग व्यथर्
हुन्छ, ईमान्दारीताले मािनसहरूलाई मृत्यबुाट बचाउँछ।

3 परमप्रभुले धमीर्हरूलाई भोकै राख्नु हुन्न तर उहाँले दषु्ट मािनसको
लालसालाई पिन िवरोध गनर् ु हुन्छ।

4 अल्छी मािनसले दिरद्रता िनम्तयाँउछ भने एक मेहनती मािनस
धनी हुन्छ।

5 ग्रीष्म ऋतुमा जसले अन्न जम्मा गररे राख्छ, त्यो ज्ञानी मािनस हो
तर जुन मािनस कटनीको समयमा सुत्छ त्यसले शरम ल्याउँछ।

6 ईमानदार मािनसको िशरमािथ आशीषहरू बषर्न्छन्, तर दषु्ट
मािनसको मुखबाट घृिणत कुराहरू मात्र िनस्कन्छन्।

7 एकजना ईमान्दार मािनसको स्मरण आशीवार्दको श्रोत हो तर दषु्ट
मािनसको नामबाट दगुर्न्ध आउँछ।

8 एकजना ज्ञानी मािनसले आज्ञाहरू पालन गछर्  तर तकर्  गनेर् मूखर्ले
आफैं लाई नासमा पुयार्उँछ।

9 ईमानदार मािनस सदा-सवर्दाको लािग सुरिक्षत भई रहन्छ भने
एउटा दषु्ट मािनस अवश्य पतन हुन्छ।

10 सच्चाई लुकाउने मािनसले दःुख ल्याउँछ। खलुासँग बोल्ने
मािनसले शािन्त ल्याउँछ।

11 ईमान्दार मािनसको मुख जीवनको स्रोत हो, तर मूखर् मािनसको
मुखबाट घृणीत कुराहरू मात्र िनस्कन्छन्।

12 घृणाले झगडा़ उत्पन्न गराउँछ, तर प्रेमले सब ैअपराधहरूलाई क्षमा
गछर् ।

13 बुिद्ध, ज्ञानी मािनसहरूको मुखमा पाइन्छ, तर मूखर्लाई उसको
पीठ्यूँमा लट्ठीले िहकार्इन्छ।

14 बुिद्धमानी मािनसहरूले ज्ञानलाई संचय गछर्न्, तर मूखर्को बोलीले
आपद-िवपदहरू मात्र बोलाउँछ।

15 धनी मािनसलाई धनले रक्षा गछर्  तर दिरद्रताले गरीब
मािनसहरूलाई नष्ट पाछर् ।

16 एकजना ईमान्दार मािनसले जे कमाउँछ, त्यसले जीवन प्रदान
गछर् , तर दषु्ट मािनसको कमाईहरू पापको िनिम्त प्रयोग हुन्छ।

17 आफूले भोगेको सजायबाट जुन मािनसले िशक्षा िलन्छ उसले
अन्य मािनसहरूलाई पिन बाँच्न िसकाउँछ। तर जुन मािनसले
सजायबाट िशक्षा िलनु अस्वीकार गछर्  त्यसले अरूलाई पथभ्रष्ट बनाई
िदन्छ।

18 जसले आफ्नो घृणा लुकाएर राख्छ, त्यो कपटी हो र जसले
आफूले फैलाउनु सक्ने कथाहरू मात्र खोज्छ त्यो मूखर् हो।

19 धेर ैबोल्ने मािनसले प्रायः समस्या उब्जाउँछ, तर चुपचाप रहने
मािनस िववेकी हुन्छ।

20 ईमान्दार मािनसको मुखबाट िनस्केका शब्दहरू िनखरु चाँदी झैं
बहूमूल्य हुन् तर नराम्रो मािनसका िवचारहरूको मूल्य हँुदनै।

21 ईमान्दार मािनसका वचनहरूले धेर ैमािनसहरूलाई सहायता गछर् ,
तर एउटा मूखर्को मूख्यार्ईलें उसलाई माछर् ।

22 परमेश्वरको आशीवार्दले धन सम्पित्त ल्याउँछ अिन उहाँले यसमा
कष्टहरू थप्नु हुन्न।

23 एउटा मूखर् मािनस दषु्कमर्मा रमाउँछ, तर समझदार मािनस
ज्ञानमा खशुी हुन्छ।

24 दषु्ट मािनसहरू जे कुरामा डराउँछन् ितनीहरूलाई त्यिह हुन्छ तर
एउटा धमीर् मािनसले जे िचताँउछ त्यिह प्राप्त गछर् ।

25 आँधी-बेहरीले उडाएर लगे झैं दषु्ट मािनसहरू एक क्षणम ैनष्ट
हुन्छन्, तर धमीर् मािनस अनन्त सम्म ैदृढ रिहरहन्छ।

26 जसले अल्छी मािनसलाई काम अह्राएर पठाउँछ उसलाई दाँतमा
अिमलो िसरका पर ेझैं र आखाँमा धूवाँ लागे झैं हुन्छ।

27 परमप्रभुको भयले मािनसको आय ुबढाइ िदन्छ, तर दषु्ट मािनसको
आय ुघटूनेछ।

28 धमीर् मािनसका आशाहरू खशुीमा अन्त हुन्छन, तर दषु्ट
मािनसहरूका आशाहरू शुन्यमा अन्त हुन्छ।

29 परमप्रभुको मागर् धमीर् मािनसहरूको लािग शरणस्थान हो, तर दषु्ट
मािनसहरूको लािग िवध्वंस हो।

30 धमीर् व्यािक्त किहले डग्मगाउदनै तर दषु्ट मािनसहरू पृथ्वीमा
िटक्ने छैनन्।

31 धमीर् मािनसले ज्ञानको उच्चारण गछर् , तर एउटा कुिटल िजब्रो
कािटनेछ।

32 एकजना धमीर् मािनसले ग्रहणयोग्य कुरा बोल्न जान्दछ तर
एकजना दषु्ट मानिसले यस्ता मात्रै शब्द बोल्छ जसले दःुख िदन्छ।

केही ठग मािनसहरू त्रुिटपूणर् तराजुहरू प्रयोग गछर्न्।
परमप्रभुले त्यस्तो व्यवहार गनेर्हरूलाई घृणा गनर् ु हुन्छ तर
सही ओजन गनेर्हरूलाई उहाँले मन पराउनु हुन्छ।

2 अपमान घमण्डसँग आँउछ, तर ज्ञान नम्रतासँग ैआउँछ।
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3 ईमानदार मािनसहरूलाई आफ्नो ईमान्दारीले पथ-प्रदशर्न गराउँछ,
तर िवश्वासघातीहरूलाई ितनीहरूको दषु्टताले न ैसवर्नाश गराउँछ।

4 धनले मािनसहरूलाई परमेश्वरको न्याय िदनमा सहायता गनर् ु
सक्दनै, तर धामीर्कताले मािनसलाई मृत्यबुाट रक्षा गछर् ।

5 िनदोर्ष मािनसहरूको धामीर्कताले ितनीहरूको मागर् िसधा बनाउँछ,
तर दषु्ट मािनसलाई उसले गरकेा दषु्टकायर्हरूले ध्वंश पानेर्छ।

6 सोझो मािनसहरूको धामीर्कताले ितनीहरूलाई बचाउँछ, तर
अिवश्वासीहरू ितनीहरूको खराब अिभलाषाद्वारा न ैध्वंश हुन्छन्।

7 जब एकजना दषु्ट मािनस मछर्  उसको कुन ैआशा हँुदनै। उसले
आशा गरकेा प्रत्येक चीज सिकन्छ र यसको मुल्य हँुदनै।

8 धमीर् मािनसलाई कष्टबाट बचाइन्छ, तर बदलामा त्यो कष्ट दषु्ट
मािथ आइ पछर् ।

9 अधमीर् मािनसले आफ्नो िछमेकीलाई वचनले न ैआघात तुल्याउँछ,
तर धमीर् मािनसहरू ज्ञानद्वारा बचाइन्छन्।

10 जब धमीर् मािनसहरूले उन्नित गछर्न सम्पूणर् शहर न ैआनिन्दत
हुन्छ तर जब दषु्टहरूको ध्वंश हुन्छ मािनसहरू आनन्दमा कराउँछन्।

11 ती धािर्मक मािनसहरूले उनीहरूको शहरलाई आशीवार्द िदन्छन्
त्यो शहरको उन्नित हुन्छ, तर दषु्टहरूले भनेका कुराहरूले शहर ध्वंश
हुन्छ।

12 असल समझ नभएकाहरूले आफ्ना िछमेकीहरूको िवषयमा
िवरोधी कुरा गछर्न्, तर समझदार मािनसहरूले आफ्नो िजब्रोलाई
िनयन्त्रणमा राख्छन्।

13 अिवश्वासी मािनसले अरूको गोप्य कुराहरू जतातत ैभिन िहँडछ,
तर एउटा िवश्वासनीय मािनसले ती कुराहरू गोप्य राख्छ।

14 मागर्दशर्न सही नभएको खण्डमा एउटा राष्ट्र  नष्ट हुन्छ, तर धरैै
सल्लाहकारहरू भए िवजय आउँछ।

15 निचनेको मािनसको िनिम्त जमानी बसे कष्ट भोग्नु पछर्  तर यिद
ितमी त्यस्तो काममा संलग्न भएनौ भने, ितमी सुरिक्षत रहनेछौ।

16 एउटी दयालु तथा भद्र स्त्रीले आदर पाउँछे तर िनदर्यी मािनसले
सम्पित्त मात्र आजर्न गछर् ।

17 दयालु मािनसले केही कमर् गदार् उसको िहत हुन्छ, तर दषु्ट
मािनसको कमर्ले उसलैाई सङ्कष्ट गराउँछ।

18 दषु्ट मािनसले अरूलाई ठग्छ र ितनीहरूबाट पसैा िलन्छ तर एक
धािर्मक मािनसले सही कमर् गछर्  अिन उसले वास्तिवक इनाम पाउँछ।

19 साँचो धािर्मक मािनसले जीवन ल्याउँछ, तर दषु्ट मािनसहरू
दषु्टताको पिछ लाग्छन् अिन मछर्न्।

20 कुिटल हृदय भएका मािनसहरूलाई परमप्रभुले घृणा गनर् ुहुन्छ तर
ईमान्दार जीवन जीउने मािनसहरू सँग उहाँ खशुी हुनुहुन्छ।

21 यो सत्य हो िक दषु्ट मािनसहरूले सजाय पाउँने छन् तर धमीर्
मािनसहरूले ितनीहरूको सन्तानहरूलाई मुक्त पानेर्छन्

22 एउटी सुन्दरी तर मूखर् आइमाई, सँुगुरको नाकमा शुद्ध सुनको
बुलाकी जस्ती हो।

23 तर धमीर् मािनसहरूले ितनीहरूले इच्छा गरकेो चीजहरू पाँउछन्,
यसले असल चीजहरूमा डोयार्उँछ तर जब दषु्ट मािनसहरूले चाहेको
चीजहरू ितनीहरूले पाँउछन् त्यसले कष्ट मात्र गराउँछ।

24 त्यहाँ एकजना मािनस छ जसले उदार हातले िदन्छ तर उसले धेरै
पाउँद ैजान्छ अिन त्यहाँ अकोर् मािनस छ जसले िदनु पनेर् चीज िदन
अस्वीकार गछर्  तर ऊसँग सामान किम्त-किम्त हँुद ैजान्छ।

25 उदार मािनसले उन्नित गछर्  अरूको ितखार् मेटाउने मािनसको
आफ्नो पिन ितखार् मेिटन्छ।

26 एकजना मािनस जसले अन्न बेच्न अस्वीकार गछर् उसले श्राप
पाउँछ। तर जसले इच्छा र ईमान्दारी पूवर्क बेच्छ उसले आशीवार्द
पाउँछ।

27 एउटा मािनस जसले असल गनर् चेष्टा गछर् , ऊ जनिप्रय हुनेछ, तर
जसले दषु्ट कमर् मात्र गछर्  उसले पिन खराबी न ैसामना गनर् ु पछर् ।

28 जसले आफ्नो सम्पित्तमा भरोसा गछर्  त्यो सुकेको पात झैं झछर् ।
तर असल मािनस नयाँ पालुवाको हिरयो पात झैं बढ्छ।

29 यिद कुन ैमािनसले आफ्नो पिरवारमा कष्ट पुयार्उँछ भने उसले
पतैृक सम्पित्तको अिधकार प्राप्त गदैर्न। अिन आिखरमा त्यस मूखर्
मािनसलाई ज्ञानी मािनसको सेवा गनेर् बनाइन्छ।

30 धमीर् मािनसले गरकेो कमर्फल “जीवनको वृक्ष” जस्तो हो, अिन
ज्ञानी मािनसले आरूलाई नयाँ जीवन िदन्छन्।

31 एकजना धमीर् मािनसलाई अफुले पृथ्वीमा गरकेो राम्रो कामको
फल प्राप्त हुन्छ।

एकजना मािनस जसले अनुशासनलाई प्रेम गछर्  उसले त
ज्ञानलाई त्यस ैमाया गछर् , तर जसले सुधारलाई घृणा गछर् ,
त्यो त पटमूखर् हो।

2 असल मािनसले परमप्रभुबाट अनुग्रह पाउँछ, तर एउटा धूतर्
मािनसले दण्ड मात्र पाउँछ।

3 दषु्टताद्वारा कसलैाई पिन सुरिक्षत बनाउनु सिकदनै, अिन धमीर्
मािनसहरूको जरा उखाल्नु सिंकदनै।

4 एक योग्य पत्नी आफ्नो पितको िनिम्त िशरको मुकुट हो, तर पित
मािथ अपमान ल्याउने गृिहणी लोग्नेको शरीरमा मक्काउँद ैगरकेा हड्डीहरू
जस्त ैहो।

5 धमीर् मािनसहरूको योजनाहरू न्याय संगत हुन्छन्, तर दषु्टहरूको
सल्लाह छलपूणर् हुन्छन्।

6 दषु्टहरूको शब्दहरू उपगोपनबाट आक्रमण भए झैं आउँछन्, तर
ईमानदारीहरूको वचनले ितनीहरूलाई बचाउँछ।

7 दषु्ट मािनसहरूलाई नष्ट गिरन्छ अिन अिस्तत्व रिहत हुन्छ, तर धमीर्
मािनसहरूको घर दृढतासाथ खडा रहन्छ।

8 मािनसले आफ्नो असल बुिद्धले प्रशसंा कमाउँछ, तर त्यस्तो
मािनस जसको मन सदा कुबाटो ितर रहन्छ त्यो घृिणत हुन्छ।

9 प्रितिष्ठत व्यािक्त हँु भनी बहना गनर् ु तर प्रचुर मात्रमा खाना नहुनु
भन्दा एउटा साधरण व्यािक्त भएर आफैं लाई आफ्नो सेवक बनाउँनु
असल हो।

10 एकजना धमीर् मािनसले उसको पशुहरूको आवश्यकता ख्याल
गछर् , तर दषु्ट मािनसको असल काम िनषु्ठर हुन्छ।

11 आफ्नो खेतमा काम गनेर् कृषक िसत प्रशस्त खाने चीज हुन्छ, तर
बेकारमा समय नष्ट गनेर् मािनसको बुिद्ध हुदनै।

12 दषु्ट मािनस सधैँ दषु्टयाई ँकमर् गनर् मात्र खोज्छ, तर धमीर्
मािनसिसत गिहरो शिक्त हुन्छ।

13 दषु्ट मािनस आफ्न ैखराब शब्दहरूका चंगुलमा फस्छ तर धमीर्
मािनस त्यस्तो अप्ठेरोमा पदैर्न।

14 मािनसको व्याख्याले धेर ैअसल चीजहरू प्रदान गछर्  अिन त्यसरी
न ैउसले गरकेो कामले उसलाई लाभ िदन्छ।

15 एक मूखर्ले उसले जे गछर्  त्यसलैाई ठीक सोच्छ तर एक ज्ञानीले
अरूबाट उपदेश िलन्छ।

16 एकजना मूखर् मािनस िछटो िरसाउँछ, तर एक समझदार मािनस
उसको अपमान सहन्छ।

17 एक सत्यवादी गवाहीले सत्य बयान िदन्छ तर एउटा झूटो
साक्षीद्वारा िदएको बयान, झूटो हुन्छ।

18 िवचार नगरी बोलेको बचनले तरवारले झैं घोच्छ, तर ज्ञानी
मािनसले सोचेर बोल्छ र उसले भनेको शब्दले मलमको काम गछर् ।

19 जो सत्य बोल्छ सदा स्थीर रहन्छ, तर जो झूटो बोल्छ केही
क्षणको िनिम्त मात्र रहन्छ।

20 ती जसले दषु्ट योजना बनाउँछन् मनमा छलकपट लुकाउँछन् तर
ती जो शािन्त मागर्को उपदेश िदन्छन् सुखी हन्छन।

21 एकजना धमीर् व्यािक्तलाई हानी हुने छैन, दषु्टले धेर ैद;ुख पाउँछ।
22 परमप्रभुले झूटो ओठंलाई घृणा गनर् ुहुन्छ, तर सत्यवादी मािनस

िसत खशुी हुनुहुन्छ।
23 एकजना समझदार तथा ज्ञानी मािनसले आफ्नो ज्ञान आफूिसत

राख्छ, तर मूखर्ले भने आफ्नो मूखर्ता पूणर् कुराहरू लगत्तै बोली हाल्छ।
24 मेहनती मािनस िनरीक्षक बनाइन्छ, तर अल्छे मािनस सधैँ कमारो

हुनेछ।
25 िचन्ताले मािनसको सुखलाई लुटछ, तर खशुीको खबरले उसलाई

मािथ उठाउँछ।
26 धमीर् मािनसहरू सही काम गनर् ुको िनिम्त, एक साथ िमलेर काम

गछर्न् तर दषु्ट मािनसहरूले बरािलने बाटो िलन्छन्।
27 एकजना अल्छी मािनसले उसको िशकार भेट्दनै, तर पिरश्रमी

मािनसले धेर ैसम्पित्त प्रप्त गनेर्छ।
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28 धामीर्कताको मागर्ले जीवनमा डोयार्उँछ तर अधमीर्को मागर्ले
मृत्यमुा डोयार्उँछ।

एक ज्ञानी छोरोले आफ्नो बाबुको कुरा राम्ररी सुन्छ, तर
घमण्डी मािनसले हप्काइलाई ग्रहण गदैर्न।

2 ितनीहरूले भनेका कुराहरूको लािग असल मािनसहरू
पुरस्कृत हुन्छन्, तर दषु्ट मािनस सधैँ खराब काम मात्र गनर् चाहान्छन्।

3 एकजना मािनस जसले आफ्नो मुखलाई काबुमा राख्छ उसले
आफ्न ैजीवनलाई रक्षा गछर् । तर जो मािनस केही नसम्झी अथवा बेिफक्री
धेर ैबोल्छ त्यसले आफैं मािथ िवपित्त र िवनाश ल्याउँछ।

4 अल्छे मािनसको धेर ैचाहनहरू हुन्छन् तर उसले केही पाउँदनै तर
पिरश्रमी मािनससँग उसले चाहे भन्दा ज्यादा चीज हुन्छ।

5 धमीर् मािनसहरूले झूटलाई घृणा गछर्न् तर दषु्ट मािनसहरूले
शमर्लाग्दो अिन बेइज्जतीपूणर् व्यवहार गछर्न्।

6 इमान्दिरताले िनदोर्षहरूको रक्षा गछर् , तर दषु्टताले पापीहरूलाई नष्ट
पाछर् ।

7 यस्ता मािनसहरू छन् जो धनी छौ भनी बहाना गछर् , तर
उनीहरूसँग केही पिन हँुदनै, अिन यस्ता मािनसहरू छन् जो गिरब
भएको वहान गछर्न् तर उनीहरूसँग धेर ैसम्पित्त हुन्छ।

8 धनी मािनसले आफ्नो ज्यान जोगाउनुलाई धेर ैधन खचर् गलार्, तर
गरीब मािनसलाई त्यस्तो अवस्था कत ैआइलाग्दनै।

9 एकजना धमीर् मािनस उज्यालोमा चम्कने दीप जस्त ैहो तर दषु्ट
मािनस प्रकाश नभएको दीप जस्त ैहो।

10 घमण्डले झगडा़ मात्र बढाउँछ, तर जो मािनस नम्रतापूवर्क अरूको
उपदेश सुन्छ त्यो ज्ञानी हुन्छ।

11 यिद कसलेै पसैा ठग्छ भने उसको पसैा चाँडै शेष हुन्छ, तर जसले
आफ्नो पिरश्रमले एक-एक पसैा गदैर् कमाउँछ उसको धन बढेर जान्छ।

12 पूरा नभएको र स्थिगत रहेको आशाले मन दःुखीत बनाउँछ, तर
इच्छा पूरा हुनु एउटा जीवनको वृक्ष जस्तो हो।

13 मािनस जसले अतीर्लाई आदर गदैर्न उसले आफैं मा दःुख
ल्याउँछ, तर जसले आज्ञालाई आदर गछर्  ऊ पुरस्कृत हुनेछ।

14 बुिद्धमानी मािनसको िशक्षा जीवनको मूल हो, यसले
मािनसहरूलाई मृत्यकुो पासोबाट फकार्उँछ।

15 बुिद्धमानीले दया पाउँछ तर बेईमानको बाटो ितनीहरूको नाश हो।
16 प्रत्येक समझदार मािनसले आफ्नो ज्ञानद्वारा कमर् गछर् । तर मूखर्ले

भने आफ्नो मूखर्ता मात्र प्रदशर्न गछर् ।
17 सन्देशवाहक अिवश्वासनीय छ भने त्यसले कष्ट उब्जाउँछ, तर

त्यही सन्देशवाहक िवश्वासी भए उसले शािन्त ल्याउँछ।
18 जसले अतीर्लाई ध्यान िददनै उसले लाज र दिरद्रताको सामना

गनर् ु पछर् । तर जसले िशक्षालाई स्वीकाछर्  उसले सम्मान पाउँछ।
19 यिद कुन ैमािनसले उसले चाहेको केही िचज पाउँछ भने ऊ

आनिन्दत हुन्छ। तर मूखर्हरू दषु्टता र खराब कमर्हरूबाट फकर् न घृणा
गछर्न्।

20 जो ज्ञानीको सँगतमा छ ऊ ज्ञानी हुन्छ। तर जो मूखर्िसत िमत्रता
गछर्  उसले द;ुख पाउँछ।

21 पापीहरू जहाँ गए पिन कष्टले पछ्याउँछ, तर असल िचजहरू धमीर्
मािनसहरूको लािग एउटा इनाम को रूपमा आउँछन्।

22 ईमान्दार तथा सज्जन मािनसले आफ्नो छोरा तथा नाित-
नाितनाहरूको लािग सम्पित्त छोडेर जान्छ, तर एउटा पापीले संचय
गरकेो समपित्त धमीर्को हुन्छ।

23 गरीब मािनसले आफ्नो खेतबाट प्रशस्त बाली उब्जाउन सक्छ तर
जब त्यहाँ न्याय हँुदनै भने त्यो बाली खोिसन्छ।

24 जुन मािनसले आफ्नो छोरा-छोरीलाई सजाय िंददनै उसले
ितनीहरूलाई माया पिन गदैर्न, तर जुन मािनसले आफ्नो छोरालाई प्रेम
गछर्  उसलाई अनुशासनमा राख्छ।

25 एकजना धमीर् मािनसको प्रचुर मात्रमा खाने कुरा हुन्छ, तर दषु्ट
मािनसहरूको पेट भनर् प्रयाप्त खाने कुरा हँुदनै।

बुिद्धमान स्त्रीले आफ्नो घर िनमार्ण गछेर्, तर बुिद्धहीन स्त्रीले
बिनएको घर आफ्न ैहातले भत्काउँछे।

2 जुन मािनसको मागर् िसधा छ, उसले परमप्रभुको
सम्मान गछर्  तर जुन मािनसको मागर् कुिटल छ उसले उहाँलाई घृणा गछर् ।

3 मूखर्को कुराले उसकै ढाडमा लट्ठी बज्राउँछ, तर बुिद्धमानको कुराले
उसलाई सुरक्षा गछर् ।

4 जहाँ गोरूहरू हँुदनै त्यहाँ िढकुटी खाली रहन्छ, अिन गोरूहरूको
बलले न ैअन्न प्रशस्त उिब्जन्छ।

5 एकजना साँच्चो गवाहीले साँच्चो बोल्छ, तर झूटो गवाहीले सधैँ झूटो
न ैबोिलरहन्छ।

6 एक अिभमानी मािनसले ज्ञान खोिजरहन्छ, तर त्यसलाई भेट्दनै,
तर एउटा ज्ञानी मािनसलाई बुिद्ध सिजल ैआउँछ।

7 मूखर्को संगतबाट ितमी सधैँ टाढा बस, िकनभने उसको बचनबाट
ितमीले केही बुिद्ध पाउँदनैौ।

8 ज्ञानी मािनसको ज्ञान यो हो िक कुन बाटोले उसलाई कता
डोयार्उदछै त्यो उसले बुझ्छ, तर मूखर् मािनसको मूखर्ताले आफैं लाई
छलेको हुन्छ।

9 पाप िनवारण गनेर् िवचारमा मूखर् मािनस हाँस्छ, तर त्यहाँ इमानदारी
मािनसहरूको बीचमा सद्भाव पाइन्छ।

10 यिद एकजना मािनस दःुखी भए उसले आफ्नो दःुख मात्र बुझ्छ,
अिन यिद कोही खशुी छ भने, उसको खशुी उसले मात्र बुझ्छ।

11 एक दषु्ट मािनसको घर ध्वंश हुनेछ, तर इमानदार मािनसको घर
फिलफाप हुनेछ।

12 त्यहाँ एउटा यस्तो मागर् पिन छ जसलाई मािनसहरूले सही भनी
सम्झन्छन्, तर अन्त्यमा त्यस मागर्ले मृत्यिुतर डोयार्उँछ।

13 कुन ैमािनस यिद उसको मनमा पीर भए पिन हाँिसरहनु सक्छ, तर
हाँसी सक्दा पिन उसको पीर रिहरहन्छ।

14 एकजना दषु्ट मािनस उसले गरकेो खराब कायर्को फल भोग्छ अिन
त्यस ैगरी एउटा असल मािनसले गरकेो असल कायर्को फल उसले
पाउँछ।

15 एकजना अनुभवरिहत मािनसले आफूले सुनेको प्रत्येक कुरामा
िवश्वास गछर् , तर एकजना ज्ञानी मािनसले उसले टेकेको प्रत्येक
पाइलाको राम्ररी िवचार गछर् ।

16 एकजना ज्ञानी मािनस सतकर्  रहन्छ अिन दःुखहरूबाट तकर् न्छ,
तर एकजना मूखर् िवश्वासको साथ यस ैदःुखितर अिघ बढ्छ।

17 चाँडो िरसाउने मािनसले मूखर्तापूणर् कामहरू गछर्  अिन एकजना
कुबाटोमा लाग्ने मािनस घृिणत हुन्छ।

18 अज्ञानीले मूखर्ता प्राप्त गनेर्छ, तर िववेकी मािनसहरूलाई ज्ञानको
मुकुट लगाई िदइनेछ।

19 नराम्रा मािनसहरू असल मािनसहरूको अिघ झुक्नु पछर्  अिन दषु्ट
मािनसहरू धमीर् मािनसहरूको दलैोमा झुक्नुपछर् ।

20 गरीब मािनसहरूलाई ितनीहरूका िछमेकीहरूले पिन मन
पराउँदनैन् तर धनीका त धेर ैिमत्रहरू हुन्छन्।

21 जसले आफ्नो िछमेिकलाई हेला गछर्  उसले पाप गछर् , तर जसले
गरीब मािथ दया गछर्  त्यो धन्यको हुन्छ।

22 जुन मािनसले षड्यन्त्र मात्र रिचरहन्छ त्यो बरािलन्छ न,ै तर जुन
मािनसले राम्रो राम्रो योजनाहरू बनाउँछ उसले प्रेम र िवश्वास पाउँछ।

23 यिद कसलेै कडा पिरश्रम गयोर् भने उसले इच्छा गरकेो वस्तु
पाउँछ, तर यिद कसलेै कुरा मात्र गिररहन्छ भने तब त्यो गरीब हँुदै
जान्छ।

24 ज्ञानी मािनसले पुरस्कार धन पाउँछ, तर मूखर् मािनसले मूखर्ता नै
पाउँछ।

25 साँच्चो गवाहीले जीवनको रक्षा गछर् , तर झूटो गवाहीले झूटो बोल्छ।
26 परमप्रभु प्रितको सम्मान एउटा बिलयो िकल्ला हो, यो उसका

छोरा-छोरीहरूको लािग सुरिक्षत स्थान हुनेछ।
27 परमप्रभुको सत्कार गनर् ु जीवनको मूल हो, यसले मािनसलाई

मृत्यकुो पासोहरूबाट टाढा राख्छ।
28 यिद धेर ैमािनसहरू मािथ राजाले शासन चलाउँछ भने त्यो महान

हो, तर प्रजा िबनाको राजा तुच्छ हो।
29 धयैर्शील मािनसले धेर ैिवचार गरी काम गछर् , तर जो मािनस चाँडै

िरसा उँछ, उसले धेर ैमूखर्तापूणर् कामहरू गछर् ।
30 शािन्त हृदयले शरीरलाई जीवन िदन्छ, तर डाहाले शरीरको हड्डी

सम्म मक्काउँछ।
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31 जो मािनसले गरीबलाई दःुख िदन्छ उसले सृिष्टकतार्लाई अपमान
गछर् , तर जसले उहाँलाई आदर गछर्  उसले गरीबलाई दया देखाउँछ।

32 एकजना दषु्ट मािनस उसको दषु्टताद्वारा पारिजत हुन्छ, तर
एकजना धमीर् मािनस उसको पिवत्रतामा सुरिक्षत रहन्छ।

33 ज्ञानी मािनसहरूको िवचार ज्ञानको घर हो तर एकजना मूखर्
मािनसले ज्ञान के हो जान्दनै।

34 धािर्मकताले राष्ट्रलाई महान तुल्याँउछ तर पाप भनेको सबकैो
लािग लज्जाजनक हो।

35 ज्ञानी सेवकले राजाको अनुग्रह पाउँदछ, तर एक जसले झमेला
उत्पन्न गछर्  ितनले क्रोध पाउँछ।

नम्र तथा कोमल वचनले क्रोध शान्त गराउँछ भने कठोर
वचनले क्रोधलाई अझ उत्तेिजत पाछर् ।

2 ज्ञानीको िजब्रोले ज्ञानलाई आनिन्दत बनाउँछ, अिन
मूखर्को मुखबाट खाली मूखर्ता न ैबािहिरन्छ।

3 परमप्रभुको नजर प्रत्येक कुनामा पुगेको हुन्छ। उहाँ खराब असल
देिखरहनु भएको हुन्छ।

4 जुन वचनले मनको घाउ शािन्त पाछर्  त्यो जीवन बृक्ष हो, तर
छलपूणर् वचनले आत्मालाई आघात पुयार्उँछ।

5 मूखर्ले आफ्नो बाबुले िदएको सजायलाई हेला गछर् , तर जसले
सुधारका कुरालाई ध्यान िदएर सुन्छ ऊ ज्ञानी हुनेछ।

6 धमीर् मािनसको घरमा प्रशस्त धन हुन्छ, तर दषु्ट मािनसको कमाइले
कष्ट मात्र िनम्त्याउँछ।

7 बुिद्धमानीको वचनले ज्ञान फैलाउँछन् तर मूखर् हृदयले त्यस्तो काम
गदैर्न।

8 एउटा अन्यायी मािनसले चढाएको बिलदानलाई परमप्रभुले घृणा
गनर् ु हुन्छ तर ईमान्दारीिसत व्यवहार गनेर् मािनसको प्राथर्नािसत उहाँ
खशुी हुनुहुन्छ।

9 दषु्ट मािनसको मागर्लाई परमप्रभुले घृणा गनर् ु हुन्छ तर जो मािनस
न्यायीक र ईमान्दारी हुन प्रयास गछर् , त्यसलाई उहाँले प्रेम गनर् ु हुन्छ।

10 जुन मािनसले सही मागर् अपनाउँदनै उसलाई कठोर सजायले
अपेक्षा गिररहेको हुन्छ, अिन जसले सुधारलाई घृणा गछर्  त्यो िनश्चय नै
मछर् ।

11 परमप्रभुले प्रत्येक कुरा जान्नु हुन्छ, मृत्यकुो संसार न ैउहाँको
सामुन्ने रहेकोछ। यसथर् मािनसको हृदयमा के छ उहाँ सब ैजान्नु हुन्छ।

12 मूखर्ले उसलाई कसलेै सुधारकेो मन पराउँदनै। यसथर् त्यो
बुिद्धमान मािनसबाट सल्लाह िलन जाँदनै।

13 एउटा खशुी हृदयले अनुहारमा उज्यालो झल्यकाई िदन्छ, तर
कसकैो हृदयको शोकले आत्मालाई दःुखी र िखन्न बनाउँछ।

14 िववेकशील हृदयले अझ ज्ञान पाउने चेष्टा गछर् , तर मूखर्ले खाली
मूखर्ता मात्र खोिज रहन्छ।

15 गरीब मािनसहरूको समय सधैँ दःुखमय हुन्छ, तर सुखी हृदय
लगातार उत्सव जस्त ैसुखमय हुन्छ।

16 धेर ैधन हुनु र त्ययसबाट दःुख पाउनु भन्दा थोर ैहुनु तर
परमप्रभुलाई सत्कार गनर् ु उत्तम हो।

17 घृणाले भिरएको ठाउँमा धेर ैखानु भन्दा, प्रेमले भिरएको ठाउँमा
अिलकित खानु उत्तम हो।

18 एउटा क्रोिधत मािनसले झगडा़ मच्चाउँछ तर सहनशील मािनसले
झगडा़लाई शान्त गराउँछ।

19 एकजना अल्छे मािनसको मागर्, काँढाहरूले भिरएको हुन्छ, तर
ईमानदार मािनसको मागर् फरािकलो बाटो झैं हुन्छ।

20 एक बुिद्धमानी छोरोले बाबुको िनिम्त खशुीयाली ल्याउँछ भने,
मूखर् छोरोले उसको आमालाई हेला गछर् ।

21 मूखर्लाई दषु्ट कामले खशुी तुल्याउँछ तर ज्ञानी मािनसले के सही
हो त्यो गछर् ।

22 चाँिहदो परामशर् नपाएर एकजना मािनस आफ्नो योजनामा िवफल
हुन सक्छ, तर धेर ैपरामशर्दाताहरूको सल्लाहले ऊ आफ्नो योजनामा
सफल हुन सक्छ।

23 सही जवाफ िदन सके मािनस खशुी हुन्छ, र ठीक समयमा सही
जवाफ अत्यन्त ैराम्रो हो।

24 बुिद्धमान मािनसले गरकेो कामले उसलाई यस पृथ्वीमा जीवन
िदन्छ अिन मृत्य ुस्थानितर जान रोक्छ।

25 अहङ्कारीको घर परमप्रभुले भताभुङ्ग पािरिदनुहुन्छ भने, िवधवाको
साँध-सीमानमा उहाँले सुरिक्षत रािख िदनु हुन्छ।

26 दषु्ट मािनसहरूको िवचारलाई परमप्रभु घृणा गनर् ु हुन्छ तर उहाँले
शुद्ध मािनसहरूको िवचारसँग खशुी हुनु हुन्छ।

27 लोभी मािनसले आफ्न ैघरमा आपत बोलाउँछ, तर घूसलाई घृणा
गनेर् मािनस बाँची रहन्छ।

28 एउटा धमीर् मािनसले प्रत्येक शब्द तौलँद ैबोल्छ तर दषु्ट
मािनसहरूको मुखबाट दषु्ट कुराहरू िनस्कन्छन्।

29 परमप्रभु दषु्ट मािनसबाट टाढा बस्नु हुन्छ, तर उहाँले धमीर्
मािनसहरूको प्राथर्ना सुन्नु हुन्छ।

30 एउटा उज्यालो अनुहारको हेराइले मनलाई खशुी पाछर् , अिन शुभ-
समाचारले हड्डी िभत्र पिन खशुी संचार गछर् ।

31 जसले जीवनदायी झपेडाईको अवहेलना गदैर्न, ऊ बुिद्धमान
मािनसहरूको बीचमा बस्नेछ।

32 जुन मािनसले अनुशासनलाई अस्वीकार गछर् , उसले आफ्नो
जीवनमा कष्ट ल्याउँछ, तर जसले हप्काइलाई स्वीकार गछर्  उसले
समझशिक्त पाँउछ।

33 परमप्रभुको डरले मािनसमा बुिद्ध िसकाउँछ। आदर पाउनु भन्दा
अिघ नम्रता आउँछ।

मािनसले भन्न चाहन्छ त्यो आफूले िनणर्य गछर्  तर त्यो कुरा
व्यक्त गनर् ु चािहने ठीक शब्दहरू चुन्नमा ऊ परमप्रभुमा भर
पछर् ।

2 मािनसले सोच्छ िक उसले गरकेो प्रत्येक कुराहरू सही हो तर
परमप्रभुले उसका अिभप्रायहरू जाँच्नु हुन्छ।

3 ितनीले जे सुकै गर त्यसलाई परमप्रभुमा सुिम्पदेऊ, अिन ितम्रो
योजना सफल हुनेछ।

4 परमप्रभुले प्रत्येक वस्तु आफ्नो उद्देश्यमूलक योजनाले रच्नु भएको
हो र दषु्ट मािनसहरूलाई पिन उहाँले ितनीहरूको िवपित्तको योजना गनर् ु
भएको छ।

5 जुन मािनसले आफूलाई अरू भन्दा असल सम्झन्छ, त्यसलाई
परमप्रभुले घृणा गनर् ु हुन्छ। िनःसंन्देह त्यस्तो घमण्डी मािनसलाई उहाँले
दण्ड िदनु हुन्छ।

6 राज भिक्त अिन िवश्वासयोग्यताले दोषलाई मेिटिदन्छ। अिन
परमप्रभु प्रितको सम्मानले िवपित्तबाट बचाउँछ।

7 परमप्रभुलाई जब एकजना मािनसको मागर् मन पछर्  उहाँले उसको
शत्रुलाई पिन ऊ िसत प्रेमभावमा बस्ने बनाउनु हुन्छ।

8 बेइमानीको माध्यमबाट पाएको ठूलो लाभ भन्दा, धािर्मकताबाट
कामाएको थोर ैधन उत्तम हो।

9 हृदयमा मािनसले आफ्नो मागर् ठीक पाछर्  तर परमप्रभुले उसको
गोडाहरूलाई मागर् दशर्न गराउनु हुन्छ।

10 राजाले बोलेको न ैिनयम बन्दछ, यसथर् उसले न्यायसँग बोल्नु
पछर् ।

11 सही तराजु र नाप परमप्रभु िसत सम्बिन्धत रहन्छन्। उहाँ चाहानु
हुन्छ िक सब ैव्यवसाय-धन्धाहरू न्याय पूवर्क रहुन्।

12 राजाले दषु्ट्याई ंगनर् ु घृणीत हो िकनभने धामीर्कताद्वारा िंसहासन
सबल हुन्छ।

13 साँच्चो कुरा सुन्न मन पराउँने राजाहरूले ईमानदारीसंग बोल्ने
मािनसहरूलाई मन पराउँछन्।

14 जब राजा क्रोिधत हुन्छ उसले कसलैाई पिन मानर् सक्छ तर ज्ञानी
मािनसले उसलाई शान्त गराउँन सक्छ।

15 राजा खशुी भए प्रत्येकको जीवन राम्रो हुन्छ। जब राजा ितमी िसत
खशुी हुन्छ, तब वसन्त ऋतुमा बादलबाट पानी पर ेझैं हुन्छ।

16 ज्ञान प्राप्त गनर् ु सुन भन्दा असल हो। समझशिक्त प्राप्त गनर् ु चाँदी
भन्दा असल हो।

17 धमीर् मािनसहरूको बाटोले दभुार्ग्यलाई त्याग्छ, आत्मालाई
जोगाउँन चाहने मािनसले ऊ कहाँ जान्छ त्यसको ख्याल गनर् ु पछर् ।

18 सवर्नाश भन्दा अिघ अहकंार आँउछ, अिन घमण्ड अपमानको
अिघ आउँछ।
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19 अहङ्कारी मािनसिसत लूटको धन बाँड्नु भन्दा नम्र भएर गरीब
मािनसिसत नम्र झैं बस्नु असल हो।

20 मािनसहरूले उपदेश िदँदा जसले सुन्छ, त्यो मािनसलाई लाभ
हुन्छ, अिन जसले परमप्रभु मािथ भरोसा गछर्  त्यो धन्य हुन्छ।

21 ज्ञानी हृदय भएको मािनसलाई िववेकशील मािनस भिनन्छ, अिन
कणर्मधु शब्दले ज्ञान बढाउँछ।

22 तीब्र-बुिद्ध भएको मािनसलाई बुिद्ध जीवनको मूल हुन्छ, तर
मूखर्हरूलाई ितनीहरूको मूखर्ताले न ैदण्ड भोगाउँछ।

23 बुिद्धमानको हृदयले आफ्नो बोलीमा िनयन्त्रण ल्याउँछ, र उसको
ओठंले िशक्षा बढाउँछन्।

24 आनन्द दायक बोली मह झैं हुन्छ, यसले आत्मामा आनन्द िदन्छ
यसले शरीरमा चंगाई ल्याउँछ।

25 किहले काही यस्तो लाग्छ िक बाटो सही छ, तर अन्त्यमा त्यस
बाटोले मृत्य ुितर पुयार्उँछ।

26 पिरश्रमी मािनसहरूलाई उसको भोकले न ैकाम गराई राख्छ।
उसको भोकले उसलाई काम गराउँछ तािक उसले खान पाओस्।

27 एकजना बेकाम्मा मािनसले दषु्ट योजना बनाउँछ अिन उसको
उपदेशलाई आगोले झैं ध्वंश पारी िदन्छ।

28 एकजना झगडा़लु मािनसले सधैँ बहसहरू सृजना गछर् , अिन
एकजना िनन्दा गनेर्ले घिनष्ट िमत्रहरू बीच लडाई ँगराउँछ।

29 एकजना उपद्रवी मािनसले उसको िछमेिकलाई ठग्छ। उसले
आफ्नो िमत्रलाई अनुिचत बाटोमा डोयार्उँछ।

30 जब मािनस हाँस्द ैएउटा आँख िझम्क्याउँछ भने, उसले नराम्रो
योजना बनाएको हुन्छ। अकार्लाई िवगानर् आफू मुस्कुराउँद ैकाम गनेर्
मािनस हुन्छ।

31 फूलेको केश ईमान्दार जीवन जीउने मािनसहरूको गरीमाको
मुकुट हुन्छ।

32 मािनस धयैर्वान् हुनु लडाकु योद्धा भन्दा पिन उत्तम हो, जसले
आफ्नो क्रोधलाई िनयन्त्रणमा राख्छ, त्यो शहर िजत्ने मािनस भन्दा पिन
राम्रो मािनस हो।

33 िचट्ठा, मािनसहरूद्वारा फ्याँिकन्छ तर त्यसको िनणर्य परमप्रभुले
गनर् ु हुन्छ।

प्रत्येक मािनसले झगडा़ गदैर् अन्नले भिरएको घरमा बस्नु
भन्दा एक टुक्रा सूख्खा रोटी खाँद ैशािन्तमा बस्नु असल हो।

2 एकजना बुिद्धमान नोकरले एकजना हड़बडाउँने
छोरामािथ शासन गछर् , अिन उसले एउटा दाज्यू-भाइ झैं पतैृक धन प्राप्त
गछर् ।

3 सुन अिन चाँदीलाई ितनीहरू कित शुद्ध छन् भनी हेनर् आगोमा
पगालीन्छ, अिन मनुष्यको हृदय परमप्रभुद्वारा जाँिचन्छ।

4 दषु्ट मािनसले अरू मािनसहरूले बोलेको दषु्ट चीजहरूमा ध्यान
िदन्छ, अिन
ढँटुवाहरूले अरूको िनन्दा सुन्छ।
5 जसले गरीबलाई घृणा गछर्  उसले सृिष्टकतार्लाई अपमान गछर् , जो

अरूको िवपित्तमा रमाउँछ ऊ दण्डबाट उम्कने छैन।
6 नाित-नाितनीहरू बृद्धमािनसको िनिम्त मुकुट हुन्, अिन आमा-

बाबुहरू आफ्ना छोरा-छोरीका गौरव हुन्।
7 मूखर् मािनसले धेर ैबोल्नु असल हँुदनै, त्यसरी न ैशासकले झूटो

बोल्नु सुहाउँदनै।
8 घूस ग्रहण गनेर् मािनसलाई घूस महा-मन्त्र झैं लाग्छ, र त्यो मािनस

जहाँ जान्छ त्यहीं उसले सफलता पाए जस्तो लाग्छ।
9 जसले अरूको गल्तीको बारमेा भूिलिदन्छ उसले प्रेमलाई अिघ

बढाउँनेछ, तर जसले अकार्को गल्ती घिर-घिर ल्याउँछ त्यसले घिनष्ट
साथीहरूलाई गुमाउँछ।

10 िववेकी मािनसलाई एउटा वचनले जित असर पाछर् , मूखर्लाई एक
सय कोरार्ले पिन असर पादैर्न।

11 एउटा दषु्ट मािनस सधैँ न ैिबद्रोह गिररहन्छ। यसथर् उसको
िबरोधमा एकजना िनषू्ठरी मािनस पठाइन्छ।

12 मूखर्को सामुने पनर् ु भन्दा बच्चाहरू खोिसएको भालूको सामने पनर् ु
असल हुन्छ।

13 यिद कसलेै असलको बद्ला दषु्टाईलें िलन्छ भने घरले सधैँ
किठनाइहरूको सामना गनेर्छ।

14 झगडा़ शुरू गनर् ुको अथर् नदीको बाँधमा प्वाल पानर् ु बराबर ैहो।
यसकैारण िनयन्त्रण भन्दा बािहर जानु अिघन ैबहसलाई अन्त गिरदेऊ।

15 जसले एउटा दोषी मािनसलाई िनदोर्ष ठहराउँछ र जसले एउटा
दोषी मािनसलाई िनदोर्ष ठहराउँछ, ितनीहरू दवुलैाई परमप्रभुले घृणा
गनर् ु हुन्छ।

16 एकजना मूखर्लाई सम्पित्तको के काम? ज्ञान िकन्न उसको िदमाग
न ैछैन।

17 असल िमत्रले सधैँ माया गिररहेको हुन्छ। त्यसरी न ैसाँच्चो दाज्यू-
भाइले पिन कष्टको समयमा सहायता पुयार्इरहेको हुन्छ।

18 समझ नभएको मािनसले न ैवाचा-बन्धन गछर् । अिन अकार्को
ऋणमा जमानी बस्छ।

19 लडाई-ंझगडा़ मन पराउनेले पाप मन पराउँछ, अिन जसले शेखी
गछर्  उसले त आफ्न ैसवर्नाशलाई िनम्तो िदन्छ।

20 कुिटल हृदय भएको मािनसको किहल्य ैउन्नित हँुदनै, अिन जसको
बोलीमा छल कपट हुन्छ त्यो त आफैं  सत्यनाश हुन्छ।

21 मूखर् छोरा भएको िपता दःुखी हुन्छ। मूखर् छोरोको बाबु किहल्यै
सुखी हँुदनै।

22 आफ्नो मनलाई प्रसन्न राख्नु न ैसब भन्दा असल औषधी सेवन
गनर् ु हो। दःुखेको मनले हड्डीहरू पिन नरम पािरिदन्छ।

23 एकजना दषु्ट मािनसले न्याय िबगानर्को लािग गोप्य तिरकाले घूस
िदन्छ।

24 ठीक िवचार भएको मािनसले सधैँ ज्ञानको िबषयमा सोिचरहन्छ
तर मूखर् मािनसले सधैँ टाडा-टाडा ठाउँको सपना देख्छ।

25 मूखर् छोरोले उसको बाबुलाई शोक िदइरहन्छ, अिन आफूलाई
जन्म िदने आमालाई पीर माकार्मा पाछर् ।

26 अन्याय नगरी दण्ड िदनु गल्ती हो। यसरी न ैईमानदार
अगुवाहरूलाई ठीक काम गर ेबापत सजाय िदनु अनुिचत हो।

27 एकजना ज्ञानी मािनस सिजल ैिरसाउँदनै। ज्ञानी मािनसले
होिशयारिसत शब्द प्रयोग गदैर् बात माछर् ।

28 चुपचाप बसे मूखर्लाई पिन ज्ञानी ठािनन्छ अिन जसले उसको
मुखर्तालाई बन्द राख्छ ऊ िववेकिशल देिखन्छ।

एकै्ल बस्ने मािनसले उसका आफ्न ैस्वाथीर् इच्छाहरू पूरा गनर्
खोज्छ। उसले िववेकपूणर् सल्लाहलाई िगल्ला गछर् ।

2 मूखर् मािनसले अकार्को अिर्त सुन्न रूचाउँदनै। त्यस्तो
मािनसले उसको आफ्न ैमात्र िवचार व्यक्त गनर् चहान्छ।

3 जब दषु्टता आउँछ, तब घृणा पिन आउँछ, अिन अपमानिसत
बदनाम आउँछ।

4 मािनसका बचनहरू गिहरो पानी झैं हुन्, ज्ञानको स्रोत एउटा बेग्लै
बग्ने झरना झैं हो।

5 एकजना दोषी मािनसको पक्ष िलएर िनदोर्ष मािनसलाई अन्याय गनर् ु
अत्यन्त ैअनुिचत हो।

6 मूखर्हरूको ओठंहरूले बहस ल्याउँछ, उसको मुखले थप्पड
खोज्छ।

7 मूखर्को मुखले उस मािथ िवपित्त ल्याउँछ, उसको ओठंहरू एउटा
पासो जस्त ैहो। जसले उसको आफ्न ैजीवनलाई समात्छ।

8 मािनसहरू सधैँ बदनाम गराउने झूटा कुराहरूले बहकाउने
मानिसको मुखबाट सुन्न मन पराउँछन, अिन त्यस्ता कुराहरू मीठो
भोजन झैं पेट िभत्र जान्छन्।

9 यो िनश्चय हो िक जसले आफ्नो काम अल्छी गररे गछर् , त्यो सवर्नाश
गनेर्को भाइ जित्त कै हो।

10 परमप्रभुको नाम एउटा दृढ िकल्ला झैं हो, धमीर्हरू यसिभत्र कुद्छन्
र सुरिक्षत रहन्छन्।

11 एकजना धनी मािनसको सम्पित्त उसको िनिम्त बिलयो िकल्ला झैं
हो, उसले यसलाई अग्लो पखार्ल जस्तो सिम्झन्छ।

12 मािनसको पतन हुनु अिघ उसको मनमा अहकंार आउँछ तर
नम्रता आदरको अिघ आउँछ।

13 जसले कुरा सुन्न अिघ उत्तर िदन्छ ऊ झमेला गराउँने मूखर् हो।
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14 जब मािनस िबमारी हुन्छ उसको आत्माले उसलाई बीमार सहने
शिक्त िदन्छ, तर चोट लगेको आत्मालाई कसले सहन सक्छ?

15 एकजना िववेकशीलले मािनस सधैँ केही चीज िसक्न चाहन्छ।
एउटा ज्ञानी मािनसले ज्ञान िलन ध्यान िदएर सुन्छ।

16 उपहारले एकजना मािनसको िनिम्त ढोका उघार्छ, अिन त्यो
मािनस महा-पुरूषहरूको सामुन्ने पुग्न सक्छ।

17 आफ्नो मुद्दाको बारमेा बोल्ने पिहलो मािनस, अकोर् मािनसबाट
केरकार नहुन्जेलसम्म सही जस्तो लाग्छ।

18 गोला हालेर झगडा़ मोिटन्छ अिन शिक्तशाली प्रित-द्विन्दहरूलाई
छुट्टाइन्छ।

19 यिद साथीलाई अपमान गररे उसलाई मनाउनु एउटा बिलयो
पखार्लले घेिरएको शहरलाई कब्जा गनर् ु भन्दा गाह्रो पछर् ।

20 आफ्नो मुखको फलले मािनसले पेट भछर् , जे उसको ओठले
उत्पन्न गछर् , त्यसमा ऊ सन्तुष्ट हुन्छ।

21 आफैं ले बोलेको शब्दहरूले आफैं लाई जीवन अथवा मृत्य ुबोलाइ
िदन्छ। यसथर् बोल्नु मन पराउने मािनसले आफूले बोलेको शब्दहरूले के
ल्याँउछ स्वीकानर् ु तत्पर रहनु पछर् ।

22 जसले पत्नी भेट्छ उसले उत्तम कुरो भेट्यो। परमप्रभुबाट उसले
अनुग्रह प्राप्त गरकेो छ।

23 गरीब मािनसहरूलाई दयाको िभक्षा चािहन्छ तर धनी
मािनसहरूले खस्रो जवाफ िदन्छन्।

24 धेर ैिमत्रहरू भएको मािनसले आफैं लाई हानी गछर् , तर कुन ैिमत्र
यस्तो पिन हुन्छ जो आफ्न ैदाज्यू-भाइ भन्दा पिन िवश्वासी हुन्छ।

कुिटलता पूणर् शब्द प्रयोग गनेर् मूखर् भन्दा िनष्कलकं गरीब
असल हो।

2 िबनाज्ञान उत्साहीत हुनु राम्रो होइन। यिद ितमी धेरै
हतार गछौर् भने िवराउने छौ।

3 मािनसले आफ्न ैभूलले आफ्नो जीवन नष्ट पाछर् , तर त्यसको दोष
परमप्रभुलाई लगाउँछ।

4 धनले धेर ैिमत्रहरू बनाउँछ, तर गरीबलाई आफ्न ैिमत्रले पिन त्यािग
िदन्छ।

5 झूटो गवाहीले सजाय पाउँछ न ैअिन जुन मािनस झूटो बोिलरहन्छ
त्यो बाँच्नु सकै्तन।

6 धेर ैमािनसहरूले शासकको िनगाह खोज्छन् अिन प्रत्येकले उद्धार
मािनसको साथी बन्न चाहन्छ अिन असल मािनसको िमत्र हुन चाहन्छ।

7 गरीब मािनस िसत आफन्तहरू पिन टक्टिकन्छन्। साथी भाइहरू
पिन त्यस गरीब मािनस देिख पर-पर बस्न चाहन्छन्। उसले जित नै
िबिन्त गरोस् कसलेै सहायता गदैर्न।

8 बुिद्ध प्राप्त गनेर्ले आफ्न ैजीवनलाई माया गछर् । जसले आफ्नो समझ
शिक्त बढाउँछ ऊ सधैँ उन्नित गिररहन्छ।

9 एकजना झूटो गवाही िदनेलाई दण्ड िदइने छ। जसले झूटो बोल्छ
त्यो ध्वंश हुनेछ।

10 मूखर् धनी हुनुहँुदनै यस्त ैप्रकार एकजना नोकरले राजकुमार मािथ
शासन गनर् ु हँुदनै।

11 ज्ञानी मािनस िरसाउनमा िढलो हुन्छ, अिन गल्ती गनेर्लाई क्षमा
िदनु उसको यशको लािग राम्रो हुन्छ।

12 राजाको क्रोध िंसहको गजर्न जस्तो हो, अिन उसको िनगाह
घाँसमा परकेो शीतको थोपा जस्तो हो।

13 मूखर् छोरो बाबुको लािग िवनाशको बाढी हो, अिन झगडा़लु पत्नी
तप-तप पानी चुहुने घर जस्त ैहो।

14 धन सम्पित्त तथा घर आफ्नो आमा-बाबुबाट पाइन्छ, तर
िववेकशील पत्नी चािहँ परमप्रभुबाट आउँछे।

15 अल्छीपनले गिहरो िनद्रा लगाँउछ, अिन अल्छी मािनस भोक भोकै
रहन्छ।

16 जसले कानून मानेर चल्छ उसको जीवन सुरिक्षत हुन्छ, तर
जसले आफूले के गयोर् त्यसको िवषयमा वास्ता गदैर्न भने त्यो मनेर्छ।

17 गरीब मािथ दया गनर् ु परमप्रभुलाई सापट िदनु हो। अिन परमप्रभुले
उसलाई िर्फता िदनु हुनेछ।

18 सुिध्रने आशा अझ ैछ भने ितम्रो छोरालाई िशक्षा देऊ, नत्र भने
ितमीले उसको मृत्यकुो लािग सहयोग गरकेा हुनेछौ।

19 यिद कसलैाई सिजल ैरीस उठ्छ भने, उसले त्यसको मूल्य
चुकाउनु पछर् । यिद ितमी उसलाई बचाउँछौ भने उसले त्यो गल्ती
दोहयार्इरहन्छ।

20 उपदेश सुन अिन अनुशासीत भई बस। यस प्रकार अन्त्यमा ितमी
ज्ञानी हुनेछौ।

21 मािनसले हृदयमा अनेकौं कुराहरू गनर् भनी सोच्छ तर त्यही हुन्छ
जो परमेश्वरले चाहनु हुन्छ।

22 िवश्वासले मािनसलाई आनन्दायक बनाउँछ, यसकारण झूट हुनु
भन्दा गरीब हुनु न ैअसल हो।

23 परमप्रभु प्रितको डरले जीवन िदन्छ र व्यािक्तका आवश्यकताहरू
पूरा हुन्छन् अिन दःुखले उसलाई छुन सक्दनै।

24 एकजना अल्छेले उसको हात भाँडा िभत्र हाल्छ, तर उसले
त्यसलाई उठाएर आफ्नो मुखमा पुयार्उँदनै्।

25 मूखर्लाई सजाय देऊ तािक अनुभव नभएकाहरू िववेकशील
होउन्।

26 जसले आफ्नो बाबुलाई नराम्रो व्यवहार गछर् , अिन आफ्नो
आमालाई टाढा खेद्छ ऊ लाजमदोर् कलिंकत छोरा हो।

27 हे मेरो छोरो, यिद ितमीले अनुशासनलाई ध्यान िदन छाड्यौ भने
ितमी ज्ञानी वचनहरूबाट पिन टािढन्छौ।

28 झूटो गवाहीले न्यायको िखल्ली उडाउँछ। दषु्ट मािनसहरूद्वारा
भनेका कुराहरूले अझ दषु्टता मात्र बढाउँछ।

29 जसले आफैं लाई अरू भन्दा असल सम्झन्छ, उसले सजाय भोग्नु
पछर् । त्यस्तो मूखर्हरूले कुटाई भेट्छन्।

दाखरस उपहास गिरने बस्तु हो, िनगार चाँिह एउटा झगडा़
ल्याउने चीज हो। जो यसको प्रभावमा पछर्  ऊ ज्ञानी हुने
छैन।

2 राजाको क्रोध िंसहको गजर्न झैं हो, जसले उसलाई क्रोिधत
बनाउँछ आफ्नो जीवनलाई खतरामा पाछर् ।

3 झगडा़ गनर् अस्वीकार गनेर् मािनस आदरणीय हुनेछ तर मूखर् मािनस
त सदवै झगडा़को लािग तत्पर रहन्छ।

4 एउटा अल्छे मािनसले शरद ऋतुमा खेत जोत्दनै, समयमा उसले
अन्नहरू खोज्छ अिन त्यहाँ केही हँुदनै्।

5 मािनसहरूको हृदयमा रहेका कुराहरू गिहरो कुवाको पानी जस्तै
हुन्, तर समझदार मािनसले त्यो तानेर िनकाल्छ।

6 धेर ैमािनसहरूले भन्ने गछर्न ितनीहरू िवश्वास योग्य मािनस छन्,
तर िवश्वासनीय मािनस कसले भेट्न सक्छ?

7 एकजना धमीर् मािनस सधैँ ईमान्दारी पूवर्क िजउँछ यसले पिछ गएर
उसका नानीहरूलाई फायदा पुयार्उँछ।

8 जब राजा उनका मािनसहरूको न्याय गनर् ु बस्छन् उनले दषु्टतालाई
आफ्न ैआँखाले छानिबन गछर्न्।

9 के कसलेै म शुद्ध छु भिन दावी गनर् सक्छ? के कुन ैमािनसले दावी
गनर् सक्छ की ऊ आफ्नो पापबाट शुद्ध हुन सक्छ?

10 परमप्रभुले त्यो तौल र नापहरूलाई घृणा गनर् ुहुन्छ जुन बेठीक
छन्।

11 एउटा बालकलाई उसको चाल-चलनबाट पिन जान्नु सिकन्छ
उसको व्यवहार असल छ की छैन।

12 परमप्रभुले देख्ने आँखा र सुन्ने कान दबुलैाई सृिष्ट गनर् ु भयो।
13 यिद ितमी धेर ैसुत्न मन पराउछौं भनें ितमी गरीब हुने छौ। जागा

रहो अिन ितमीसँग प्रशस्त खाने कुरा हुनेछ।
14 राम्रो छैन! यो राम्रो छैन! भन्द ैग्राहकले िकन्छ तर पिछ उसले

भाऊ कसेकोमा आफैं लाई प्रशसंा गछर् ।
15 सुन अिन धेर ैलालमिणहरू छन्, तर ज्ञानीको भाषण, िनखरु

गहना हो।
16 एउटा अपिरिचत मािनसलाई उधारो िदन्छौं भने उसको कोट

बन्धक लेऊ। िनिश्चत होऊ की उसले ितमीलाई ती िवदेशीहरूको
बन्धकको रूपमा केिह िदन्छ।

17 छल गिर कमाएको अन्न खान मीठो लाग्छ, तर अन्तमा त्यसले
मुखभरी ढुङ्गा चपाए जस्तो हुन्छ।

18 कुन ैयोजना बनाउनु अघी राम्रो सल्लाह गनर् ु। यिद यदु्धमा जानु छ
भने असल मागर्दशर्न िलनु।
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19 अकार्को गोप्पनीय कुराहरू भन्ने मािनसलाई भरोसा गनर् सिकँदनै।
यसथर् धेर ैबोल्ने मािनसबाट जोिगएर बस।

20 यिद कुन ैमािनसले आफ्ना आमा-बाबुलाई सराप्छ भने उसको
बत्ती राती अन्धकारको बीचमा िनभ्ने छ।

21 यिद ितमी िसत भएको सम्पित्त ितमीले िछटो-िछटो र सिजलै
हािसल गरकेो भए यो अन्तमा आिशषपूणर् हुनेछैन।

22 यसो नभन, “म दषु्टको बदला िलनेछु।” परमप्रभुको िनिम्त पखर्
अिन उहाँले ितम्रो रक्षा गनर् ु हुनेछ।

23 परमप्रभुले गलत तौललाई घृणा गनर् ु हुन्छ अिन झूटा तराजूहरू
असल होइनन्।

24 मािनसले चाल्ने प्रत्येक कदम न ैपरमप्रभुले तोक्नु हुन्छ। तब
मािनस कसरी जान्दछ िक उसको जीवनमा के परी आँउछ।

25 परमप्रभुलाई भाकल गनर् अिघ न ैसोचेर भाकल गनर् ु, तािक पिछ
“मलेै यस्तो भाकल नगनर् ु पनेर् रहेछ” भनेर पछुताउनु नपरोस्।

26 एकजना ज्ञानी राजाले दषु्टहरूलाई भूस िनफने झैं गरी
छुट्याउँनेछन् अिन ितनीहरूलाई सजाय िदन्छन्।

27 एकजना मािनसको आत्मा परमप्रभुको िदयो हो जसले उसको
आत्माको गिहराई देखाउँछ।

28 यिद राजा िवश्वासी र सत्यवादी छन् भने, उसले शिक्त सुरिक्षत
राख्नु सक्छन्। उसको िवश्वासनीयताले उसको राज्य बिलयो राख्ने छ।

29 एकजना जवान मािनसको गौरव उसको बल हो, अिन एउटा बूढो
मािनसको गौरव उसको फूलेको केश हो।

30 कुटाइले चोट पुयार्उँछ र खराबी हटाउँछ अिन मुक्काहरूले िभित्र
जीवलाई सफा गछर् ।

राजाको हृदय परमप्रभुको हातमा हुन्छ, र त्यो खोलाको
पानीझैं जता पायो उत ैउहाँले बगाइ िदनु हुन्छ।

2 मािनसले आफ्नो नजरमा आफ्नो सम्पूणर् व्यवहार सही
देख्छ। तर परमप्रभुले हृदयमा के छ त्यो जाँच गनर् ुहुन्छ।

3 बिलदानहरू भन्दा, मािनसहरूले सही अिन न्याय काम गनर् ु
परमप्रभुको िनिम्त अिधक महत्वपूणर् हुन्छ।

4 घमण्डी आँखा अिन गवर्ले भिरएको मन पाप हो, र ियनीहरूले दषु्ट
मािनसको दषु्टता िचनाउन दीपको सलेदोको काम गछर्न्।

5 लगनशीलको योजनाहरूले मािनसहरूलाई लाभ गराउँछ, र हतार
गनार्ले िनश्चय दिरद्रता ल्याउँछ।

6 झूटो बोलेर कमाएको सम्पित्त वाफ झैं अिस्थर हुन्छ अिन त्यो
घातक पासो बिनन्छ।

7 दषु्ट मािनसहरूले गरकेो नराम्रो कामले ितनीहरूलाई ध्वंश पाछर् ।
जुन संगत छ त्यो गनर् ु यी मािनसहरू अस्वीकार गछर्न्।

8 दषु्ट मािनसहरू सधैँ अकार्लाई ठग्ने हुन्छन् तर असल मािनसहरू
ईमान्दार र न्याय संगतका हुन्छन्।

9 एउटी झगडा़लु पत्नी िसत घर िभत्र बस्नु भन्दा शािन्त िसत घरको
एककुनामा बस्नु शािन्तमय हुन्छ।

10 दषु्ट मािनसहरू सधैँ खराब काम गनर् खोज्छन् अिन ितनीहरूले
विरपिर भएका मािनसहरूलाई दया देखाउँदनै।

11 दषु्ट मािनसहरूले सजाय पाउँदा सरल मािनसहरूले ज्ञान
पाउँछन्। जब बुिद्धमानी मािनसहरूलाई अनुशािशत बनाइन्छ ितनीहरू
अझ ैज्ञानी हुन्छन्।

12 परमप्रभुले दषु्ट मािनसहरूको घर मािथ नजर राख्नु हुन्छ अिन दषु्ट
मािनसहरूलाई ध्वंश पानर् ु हुन्छ।

13 यिद कुन ैगरीब मािनसले पुकादार् कसलेै कान थुन्छ भने उसले
पुकादार् पिन कसलेै सुन्दनै।

14 गुप्तरूपले िदइएको उपहारले रीस शान्त पाछर् । लुकाएर िदएको
घूसले अझ ैडरलाग्दो क्रोधलाई पिन शान्त पािरिदन्छ।

15 न्यायले ईमान्दार मािनसहरूलाई आनिन्दत तुल्याँउछ, तर
कुकमीर्हरूलाई यसले भयिभत पाछर् ।

16 जो मािनस समझदारीको मागर्बाट बरािलन्छ ऊ अन्तमा मृत
मािनसहरूसँग समाप्त हुन्छ।

17 जसले सूख-भोगलाई प्रेम गछर्  ऊ दिरद्र बन्छ। जसले दाखरस
अिन तेललाई प्रेम गछर्  ऊ धनी हुनु सक्दनै्।

18 एउटा दषु्ट मािनस एउटा धमीर् मािनसको िनिम्त उद्धारक हुनेछ,
अिन त्यसरीन ैएउटा अिवश्वासी मािनस ईमान्दार मािनसको िनिम्त
हुनेछ।

19 िछटो िरसाउने र झगडा़लु स्वभाव भएकी पत्नी िसत बस्नुभन्दा
िनजर्न मरुभूिममा रहनु असल हुन्छ।

20 बुिद्धमान मािनसले आफूलाई चािहने चीजहरू संचय गररे राख्छ
भने, मूखर्ले यो सबलैाई खाने र खचर् गनेर्छ।

21 जो ईमान्दार जीवन जीउँछ र िवश्वास देखाउँछ उसले असल
जीवन, सम्पित्त अिन आदर आजर्न गछर् ।

22 एकजना ज्ञानी मािनसहरूले स-शस्त्र सेनाहरूको शहर आक्रमण
गर ेअिन उनीहरूको सुरिक्षत र भरपदोर् िकल्लालाई ध्वंश गिर िदए। ज्ञानी
मािनसलाई कुन ैकुराको अफ्ठेरो पदैर्न।

23 जसले आफ्नो मुख र िजब्रोलाई िनयन्त्रणमा राख्छ उसले
आफैं लाई कष्टबाट रक्षा गछर् ।

24 जो मािनस जसले आफूलाई अरू मािनसहरू भन्दा शे्रष्ट ठान्छ
त्यो घमण्डी हो अिन उसलाई “िखल्ली उडाउनेवाला” नामद्वारा
बोलाइन्छ, उसले अत्यन्त घमण्डकासाथ काम गछर् ।

25 एउटा अल्छे मािनसको लालसाले उसलाई माछर् , िकनभने उसको
हातहरूले काम गनर् अस्वीकार गछर्न्।

26 लोिभ मािनसले उसका सब ैिदनहरू धेर ैपाउँने इच्छ गदैर्
िबताउँछ, तर धमीर् मािनसले उदारता पूवर्क िदन्छ।

27 दषु्ट मािनसले चढाएको बिलदान त्यस ैपिन परमेश्वरले घृणा गनर् ु
हुन्छ, त्यसमािथ पिन दषु्ट अिभप्रायले चढाएको त झन् घृिणत हुन
जान्छ।

28 झूटो साक्षीहरूको नाश हुन्छ, तर एकजना मािनस जसले
सवाधानी पूवर्क सुन्छ ऊ सधैँको िनिम्त बोल्छ।

29 एउटा दषु्ट मािनसले अिववेकी अिन साहसी कायर्हरू गछर्  तर
एउटा ईमान्दार मािनसले उसको कायर्हरूमा सोच िवचार गछर् ।

30 कुन ैपिन यस्तो ज्ञान अथवा समझ शिक्त अथवा सल्लाह छैन
जसले परमप्रभुलाई िजत्न सक्छ।

31 मािनसहरूले लडाई ंिजत्न हात-हितयार तथा घोडा तयार पानर्
सक्छन, तर ितनीहरूलाई िवजय अथवा पराजय परमप्रभुले न ैिदनु
हुन्छ।

धन सम्पत्तीको मािलक हुनु भन्दा सम्मान पाउनु असल हो।
सम्मािनत हुनु सुन चाँदी भन्दा उत्तम हो।

2 सब ैपरमप्रभुका सृिष्ट हुन यसथर् कुन धनी कुन गरीब
बराबरी हो।

3 एउटा बुिद्धमान मािनसले कष्टलाई पिहले न ैदेखेर यसबाट अिघ नै
तिर्कन्छ, तर अनुभव नभएका मािनसहरू िसध ैती कष्टहरूमा पछर्न अिन
दःुख पाउँछन्।

4 नम्र बन अिन परमप्रभुलाई आदर गर, तब ितमीहरू बाच्नेछौ अिन
धन र सम्मान पाउने छौ।

5 दषु्ट मािनस नाना थरीका फन्दामा पछर् , तर आफ्नो आत्माको पवार्ह
गनेर् मािनस यस्तो कष्ट देिख टाडो बस्छ।

6 नानीहरूलाई सही जीवन िनवार्ह गनर् ु सान ैबाट िसकाउनु पछर् , तब
त्यो नानी बढे पिन त्यही प्रकारले जीवन यापन गछर् ।

7 धनी मािनसहरूले गरीब मािनसहरूलाई शासन गछर्न् अिन उधारो
िलनेहरू उधारो िदनेहरूको कमारा बन्छन्।

8 अन्याय रोप्ने मािनसले आफन्तको वाली काट्छ अिन उसको
अत्याचारी शासनको अन्त हुन्छ।

9 एकजना उद्धार योग्य मािनसले आिशष पाउँछ िकनभने उसले
आफ्नो भोजन गरीबलाई िदन्छ।

10 यिद कुन ैमािनसले अरूलाई िखसी गछर्  भने उसलाई त्यहाँबाट
बल लगाएर िनकाली देऊ। जब ऊ मािनस न ैहट्छ झगडा़हरू जान्छ र
अिन लडाई ंर अपमानहरू पिन सिकन्छ।

11 एउटा मािनस जसले शुद्ध हृदयलाई प्रेम गछर् , जसको बोलीवचन
करूणामय हुन्छ, ऊ राजाको िमत्र हुनेछ।

12 परमप्रभुले सत्यता मािथ पहरा िदनु हुन्छ, अिन अिवश्वासी
मािनसहरूले भनेका कुराहरूलाई िवफल बनाउनु हुन्छ।
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13 अल्छे मािनसले भन्छ, “िंसह बािहर बिसरहेको छ,” अथवा “म
गल्लीमा मािरनेछु।”

14 व्यिभचारी पापको जाल हो यसथर् परमप्रभु यस्तो जालमा
फँस्नेिसत अत्यन्त ैक्रोिधत हुनुहुन्छ।

15 नानीहरूको मनमा मूखर्ता रहेको हुन्छ। अनुशसनको डण्डाले यस
मूखर्तालाई उबाट भगाइन्छ।

16 आफ्नो धन बढाउनु जसले गरीबलाई ठग्छ अिन धनी मािनसलाई
उपहार चढाउँछ भने ती दवु ैजना पिछ दिरद्र हुन्छन्।

तीसतीस ज्ञानपूणज्ञानपूणर्र् भनाईहरूभनाईहरू

17 राम्रोसँग ध्यान देऊ, म के भन्छु सुन। म ितमीहरूलाई त्यो ज्ञान
िशकाउने छु, जुन ज्ञानी मािनसहरूले मलाई िदएका छन्। मलेै त्यो
िशक्षाहरूबाट िसकें । 18 यिद ितमीले यी कुराहरू याद राख्यौ भने असल
हुनेछ। यी वचनहरू भन्नु सक्यौ भने ितमीलाई सहायता हुनेछ। 19 अब
म ितमीलाई ती कुराहरू न ैिसकाउनेछु र म चाहन्छु, िक ितमीले परमप्रभु
मािथ भरोसा गर। 20 ितम्रो लािग मलेै तीसओटा नीित-वचनहरू
लेखेकोछु, यी सब ैज्ञान र उपदेशका वचनहरू हुन्। 21 यी वचनहरूले
सत्य र महत्वपूणर् कुराहरू िसकाउँछ। तब ितमीलाई जसले पठाउनु
भएको छ उहाँलाई सही जवाफ िदन सक्छौ।

— 1 —
22 गरीबलाई शोषण नगर िकनभने ितनीहरू गरीब छन्, अिन

गरीबलाई अदालतमा न्यायबाट विन्चत नगर 23 परमप्रभुले ितनीहरूको
मुद्दाको पक्ष िलनु हुन्छ, अिन उहाँले ितनीहरूको जीवन िलनु हुनेछ
जसले उनीहरूलाई लुट्छन र शोषण गछर्न्।

— 2 —
24 झट्टै िरसाउने मािनसिसत िमत्रता नजोड। िसितिमित िरसाउने

मािनसिसत संगत नगर। 25 नत्र भने ितमीले उसको बाटो जान्ने छौ र
फन्दामा फँस्ने छौ।

— 3 —
26 किहल्य ैकसकैो िजम्मवारी िलने नहोऊ अकार्ले िलएको ऋणको

लािग जमानी नबस्। 27 ितमीले त्यो ऋण चुक्ता गराउनु नसके िनमीकहाँ
भएको सब ैगुमाउनु पनेर्छ। ितमीले आफ्नो ओढ्ने ओछ्याउने सम्म
गुमाउनु पनेर्छ।

— 4 —
28 ितम्रो जमीन जसमा िसमाना ितम्रा पुखार्हरूले कोरकेा हुन, त्यो

िसमाना किहल्य ैहिल्लन नदेऊ।

— 5 —
29 यिद कोही मािनस आफ्नो काममा िनपुण छ भने ऊ राजाको सेवा

गनेर् योग्यको हुन्छ। उसले निचनेका मािनसहरूको सेवा गदैर्न।

— 6 —

यिद ितमी कुन ैअिधकृतिसत भोजनमा बसेको छौ भने याद
राख ितमी कसको अिघ छौ। 2 ितमी धेर ैखाने गथ्यौर् भने
पिन ितमीले आफूलाई िनयन्त्रणमा राख्नु पछर् । 3 उसको

स्वािदलो भोजनद्वारा पिरक्षीत नहोऊ िकनभने उसको भोजन छलपूणर्
हुन्छ।

— 7 —
4 धनी बन्न चेष्टा गदैर् आफैं लाई नथकाऊ। यिद ितमी बुिद्धमानी छौ

भने ितमीले यस्तो गनर् बन्द गर। 5 धन-सम्पित्त हेदार्-हेदार् शेष भएर
जान्छ। धन सम्पित्त आफ्नो पखेंटा फैलाएर उडेर जाने चरा झैं
आकाशमा जान्छ।

— 8 —
6 एउटा कन्जूस मािनस िसत भोजन नखाऊ। उसको घरमा

पकाएको स्वािदलो भोजनको इच्छा नगर। 7 त्यो यस्तो मािनस हो जो
आफ्नो भोजनको मोल लगाई रहन्छ। ितमीलाई त भन्छ, “ितमी खाऊ,
मस्त भई खाऊ,” तर त्यो उसको मनिभत्रबाट भनेको होइन। 8 ितमीले
अिलकित खाएको पिन उकेिल िदने छौ अिन ितमीले उसलाई गरकेा
प्रशसंाहरू व्यथर् भएर जान्छन्।

— 9 —
9 मूखर्ले ितम्रा ज्ञानी वचनहरूलाई घृणा गछर् , मूखर्िसत कुरा नगर।

— 10 —
10 जमीनमा पुरानो िसमाना भए त्यसलाई सानेर् प्रयास नगर। टुहुरा-

टुहुरीहरूको जमीन जबरजस्ती दखल नगर। 11 िकनभने परमप्रभु ती
अनाथहरूको शिक्तशाली संरक्षक हुनु हुन्छ जसले अनाथहरूको पक्षमा
ितमीिसत अदालतमा लड्नु हुन्छ।

— 11 —
12 ितमीहरूको िवचारलाई अनुशासनमा लगाऊ अिन ज्ञानको

िशक्षाहरूमा ध्यान देऊ।

— 12 —
13 आवश्यकता अनुसार नानीलाई सधैँ सजाय देऊ। सजाय िददाँ

त्यो मदैर्न। 14 यिद ितमीले उसलाई सजाय िदयौ भने, ितमीले उसलाई
िचहानबाट रक्षा गनेर् छौ।

— 13 —
15 हे मेरो छोरो, ितमी बुिद्धमान् भयौ भने म खशुी हुनेछु। 16 यिद

ितमीले सही कुराहरू गरकेो सुन्न पाए म हृदयबाट न ैखशुी हुने िथँए।

— 14 —
17 पापीहरूको ईष्यार् नगर। तर सब ैसमयमा, परमप्रभुलाई सम्मान

गर। 18 तब ितम्रो एउटा भिवष्य हुन्छ, ितम्रो आशा किहल्य ैहराउने
छैन।

— 15 —
19 मेरो छोरो, सुन र ज्ञानी बन! सधैँ सही बाटोमा िहँड्ने कुरा ख्याल

गर। 20 धेर ैभोजन गनेर् तथा दाखरस िपउँने मािनस िसत िमत्रता नराख।
21 जुन मािनसले धेर ैखान्छ अिन धेर ैिपउँछ भने गरीब हुन्छ। उसको
उडाइले उसलाई थोत्रो लुगा लगाउने बनाई िदन्छ।

— 16 —
22 ितम्रा बाबु जसले ितमीलाई जीवन िदए उनको बचनहरू सुन।

ितम्री आमा भनेर उनलाई हेला नगर। 23 सत्यतालाई िकन अिन
यसलाई नबेच। ज्ञान, अनुशासन अिन समझ शिक्तलाई पिन िकन। 24

ईमान्दार मािनसका बाबु अित सुखी मािनस हुन्। यिद कुन ैमािनसको
बुिद्धमान नानी छ, भने त्यस नानीले घरमा खशुीयाली ल्याउँछ। 25

यसथर् ितम्रा आमा-बाबु ितमी िसत खशुी भई बसुन्। ितम्री आमाले
आनन्द पाउन।

— 17 —
26 हे मेरो छोरो! म जे भन्दछुै ध्यान िदएर सुन। मलेै भनेका कुराहरू

स्वीकार गर। 27 एउटी वेश्या एक गिहरो खाडल जस्तो हो एक
व्यिभचािरणी स्त्री, एक साँधुरो इनार जस्तो हो। 28 एउटा खराब
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25

आइमाई डाँकुले झैं बाटो ढुकेर वस्छे अिन धेर ैमािनसहरूलाई अिवश्वासी
बनाउँछे।

— 18 —
29 कसको दयनीयता छ? कसको दःुख छ? को कष्टमा डुबेकोछ? को

झगडा़ टंटामा फँसेकोछ? िबना कारण कसले चोट पाएको छ? कसको
आँखा राता भएका छन्? ितनीहरू ती हुन् जो रात िदन दाखमद्यको
सेवनमा िबताउँछन् अिन जो िमिश्रत मद्य चाख्न भोजनहरूमा जान्छन्।

31 दाखद्यद्वारा दाखको रातो रगंद्वारा यसको प्याला िभत्रको
चमकद्वारा मोिहत नहोऊ। यो िबना अवरोध घाँटीबाट तल स्वाट्टै जान्छ।
32 तर अन्तमा यसले सपर्ले झैं डस्छ गोप्य िवष भएको िवषालु सपर्ले झैं
डस्छ।

33 ितमीले िविचत्र चीजहरू देख्ने छौ। भ्रान्त िवचार, ितम्रो मनमा कुद्ने
छन्। 34 ितमीलाई यस्तो लाग्नेछ महासमुद्रको मािथल्लो सतहमा
सुितरहेछौ, ितमी जहाज मािथ सुितरहेछौ। 35 ितमी भन्छौ ितनीहरूले
मलाई िहकार्ए मलेै अनुभव गिरनँ, ितनीहरूले िपटे तर मलाई थाहा
भएन। म कित वेला ब्यूँझन्छु? म जान्छु अिन अकार् मद्य िपउँछु।

— 19 —

दषु्ट मािनसहरूको डाह नगर। ितनीहरूको संगतको इच्छा
नगर। 2 ितनीहरू आफ्नो हृदयमा नराम्रा योजनाहरू मात्र
रच्छन्। ितनीहरू अरूलाई कसरी कष्ट िदने त्यस िवषयमा

मात्र विकरहेका हुन्छन्।

— 20 —
3 एउटा घर ज्ञानद्वारा िनमार्ण गिरन्छ र समझशिक्तद्वारा यसलाई राम्रो

स्याहार सुसार गिरन्छ। 4 अिन ज्ञानद्वारा यसको भण्डार कोठाहरू
िवरल बहुमूल्य अिन असल चीजहरूले भिरन्छन्।

— 21 —
5 एकजना बुिद्धमान मािनस, एउटा बलवान मािनस भन्दा असल हो।

एकजना ज्ञानी मािनस महान शिक्त भएको मािनस भन्दा असल हो। 6

यसकारण ितमीले लडाई ँलड्न। अिघ सावधानी पूवर्क योजनाहरू
बनाउनु पछर् । यिद ितमी िवजयी हुनु चाहन्छौ भने ितमीले धेरै
सल्लाहकारहरूको सल्लाह िलनुपछर् ।

— 22 —
7 मूखर् मािनसले ज्ञान के हो बुझ्न सकै्तन शहरको फटकमा बसेर कुनै

महत्वपूणर् िवषयमा तकर्  गिररहेको समय मूखर् मािनसले केही बोल्न
सकै्तन।

— 23 —
8 दषु्ट षड्यन्त्र सधैँ गिररहन्छौ भने, मािनसहरूले ितमीलाई जाल

रच्ने भिन बोलाउँछन्। 9 मूखर् मािनसले गनर् चाहेका कुरा पापपूणर् मात्र
हुन्छन्। मािनसहरूले यस्तालाई घृणा गछर्न् जसले अन्य मािनसहरू
भन्दा आफूलाई मािथल्लो तहको सम्झन्छ।

— 24 —
10 यिद ितमीले आफैं लाई संकटको समयमा कमजोर देखाउँछौ भने,

ितमी साच्चै न ैकमजोर हौ।

— 25 —
11 यिद मािनसहरू कसलैाई मानेर् दाऊमा रहेको पाए ितमीले त्यस

मािनसलाई बचाउने भरमग्दरु प्रयास गनर् ु पछर् । 12 यिद ितमीले भन्छौ
“हेर, हामीहरूलाई यो किहल्य ैथाहा िथएन” के उहाँ जसले
मािनसहरूको हृदयहरूलाई जाँच गनर् ु हुन्छ यो सत्यतालाई जान्नु हुन्न र?
उहाँ जसले मािनसहरूको आत्माहरूलाई पहारा िदनु हुन्छु यसको बारमेा

जान्नु हुन्न र? अिन उहाँले प्रत्येक मािनसलाई उसको काम अनुसार दण्ड
िदनुहुनेछ।

— 26 —
13 हे मेरो छोरा, मह उपभोग गर, यो असल हो, यो मुखमा अित नै

गुिलयो हुन्छ। 14 यसरी न ैयो पिन ितमी जान िक त्यो ितम्रो आत्मा
ज्ञानमा रमाउँछ। यिद ितमीले यो ज्ञान प्राप्त गयौर् भने ितम्रो भिवष्य हुनेछ,
ितम्रो आशा किहल्य ैहराउने हँुदनै।

— 27 —
15 एकजना चोर झैं होऊ जसले धमीर् मािनसको घरमा छापा माछर्

अिन यसबाट िचजिबचहरू लुटेर लान्छ। 16 धमीर् मािनस सात
पल्टसम्म लडे पिन ऊ फेिर उठ्छ। तर दषु्ट मािनसहरूलाई दःुख कष्टले
लडाउँछ।

— 28 —
17 शत्रु हादार् पिन खशुी नहोउ। शत्रुले ठोक्कर पाउँदा ितमी खशुी

नबन। 18 यिद ितमीले यसो ग्रयोर् भने परमप्रभुले चाल पाउनु हुनेछ अिन
उहाँ ितमी िसत िनरास हुनु हुनेछ र यस्तो हुन सक्छ िक ितम्रो शत्रुलाई नै
उहाँले सहायत गनर् ु हुन्छ होला।

— 29 —
19 दषु्ट मािनसहरूको कारणले गदार् क्रोिधत नबन; दषु्टहरूको डाहा

नगर, 20 िकनभने दषु्ट मािनसहरूको भिवष्य छैन, ितनीहरू एउटा बत्ती
झैं िनभ्नेछन्।

— 30 —
21 हे मेरो छोरा! परमप्रभुको अिन राजाको डर मान् अिन

िवद्रोहीहरूसँग किहले सिम्मिलत नहोऊ। 22 िकनभने त्यस्ता
मािनसहरू एक्सी नासहुनेछन्। अिन ितमीलाई थाहा हुदनै िक कस्तो
खालको कष्ट परमेश्वर र राजाले ितनीहरूमािथ ल्याउने छन्।

23 यी ज्ञानी मािनसहरूका वचनहरू हुन्ः न्याय गदार् पक्षपात गनर् ु
अनुिचत हुन्छ। 24 एकजना न्यायधीस जसले अपराधीलाई िनदोर्ष भनी
फैसला गछर्  भने राष्ट्रहरूद्वारा ऊ श्रािपत हुनेछ अरू राष्ट्रहरूद्वारा ऊ
िनिन्दत हुनेछ। 25 तर जसले अपराधीलाई सजाय िदन्छ ऊ जनिप्रय
हुनेछ र ऊ एकदम ैधन्य हुनेछ।

26 िनष्पक्ष वाक्य यस्तो चीज हो जसले मािनसहरूलाई आनिन्दत
तुल्याउँछ। यो ओठंमा िलएको चुम्बन झैं हो।

27 पिहले बािहरी काम गर, खेतको काममा आफूलाई स्थािपत गर
अिन त्यस पिछ ितम्रो घर बनाऊ।

28 ितम्रो िछमेकीको िवरूद्ध कुन ैन्याियक कारण िबना गवाहीहरू
नदेऊ, झूटो नबोल।

29 यसो नभन, “उसले मलाई जसो गयोर् म उसलाई त्यस्त ैगनेर्छु!
उसको कायर् अनुसार म उसको बद्ला िलने छु।”

30 म एकजना अल्छे मािनसको भूिम भएर िहँड्द ैआएँ। म एउटा
िववेकहीन मािनसको दाखबारी भएर िहँडे। 31 त्यो भूिम काँडाको
झाडीले छोपेको छ, जता तत ैबेकामको झार-पात उम्रेको छ। अिन
ढुङ्गाको पखार्ल भत्केको छ। 32 मलेै यसलाई राम्ररी हेरें, अिन यसको
बारमेा िवचार गर,े मलेै बुझें अिन एउटा पाठ िसकें । 33 एक िछनको
सुताईले अिन एक िछनको आरामले गराई। 34 दिरद्रता अिन अभाव
ितमी मािथ सशस्त्र मािनस झैं भएर आउँनेछ जसलाई ितमीले हराउन
असक्षम हुन्छौ।

सुलोमानकासुलोमानका ककेेहीही अरूअरू िहतोपदिहतोपदेशेहरूशहरू

सुलेमानका यी िहतोपदेशहरू यहूदाका राजा िहजिकयाका
नोकरहरूबाट उतारकेा हुन्।

2 परमेश्वरको मिहमा चीजहरू लुकाउनु हो अिन राजाको
मिहमा चीजहरूको जाँच गनर् ु हो।
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3 जसरी स्वगर् हामी मािथ छ र जमीन हामीबाट मुिन त्यसरी नै
राजाको मन पिन रहस्य मय हुन्छ हामी बुझ्न ैसकै्तनौं।

4 यिद चाँदीबाट अशुद्धतालाई िनकािलइयो भने िशल्पी सुनारले
त्यसबाट सुन्दर गहना बनाउनु सक्छन्। 5 यस्त ैप्रकारले, यिद दषु्ट अिन
बेईमान उपदेशकहरूलाई राजाको उपिस्थितबाट हटाइन्छ भने, उसको
शासन धमीर्कताद्वारा सुरिक्षत हुनेछ।

6 राजाको अिघ घमण्ड नगर, मुख्य मािनसहरूको महत्वपूणर् स्थान
नओगट। 7 एकजना राजकुमारको सामुनेमा अपमािनत हुनु भन्दा
राजाले ितमीलाई “यहाँ आइज” भनेको असल हो।

8 न्यायकतार्लाई ितमीले देखेको कुरा तत्काल ैनभनी हाल। यिद
ितमी त्यसो गदार् अकोर् मािनसले ितम्रो कुरोलाई असत्य प्रमाण गिरिदए
ितमी अप्ठेरोमा पनेर्छौ।

9 ितम्रो कस ैिसत दइु मत भए आपसमा न ैिमलाई हाल अिन
साथीको रहस्यको कुरा कसलैाई नभन। 10 यिद ितमीले अकार्को रहस्य
खोिलिदयौ भने ितमी आफैं  लाजमा पनेर्छौ र ितमी मािथ लागेको बद्नामी
ितमीबाट किहल्य ैमेिटने छैन।

11 सही िचज सही समयमा भन्नु एउटा सुनको स्याउ चाँदीको घेरामा
जोडेको जस्त ैहो। 12 एकजना झट्ट बुझ्ने मािनसको िनिम्त ज्ञानी
मािनसको हप्काई एउटा शुद्ध सुनको औठंी अथवा सब भन्दा राम्रो
सुनबाट बनेको अन्यकुन ैगहनाहरू जस्तो मूल्यवान हुन्छन्।

13 एक िवश्वसनीय दतू संवाद पठाउने मािनसको िनिम्त बाली
िभत्रयाउने समयको गरमिदनको शीतल पानी जस्त ैहो उसले उसको
मािलकको आत्मालाई पुनः ताजगी गराउँछ।

14 कसलेै उपहार चढाउँछु भनी प्रितज्ञा गछर्  तर चढाउँदनै भने त्यो
बादल अिन बतास जस्त ैहो।

15 धयैर्पूणर् कुराले राजालाई शान्त गराउँछ नम्र बोली अत्यन्त
शिक्तशाली हुन्छ।

16 मह खानु स्वस्थको लािग असल हो तर यही धेर ैखाए मािनस
िवमारी हुन्छ। 17 त्यसरी न,ै आफ्नो िछमेकीको घरमा घरी-घरी नजानु
नत्र उसले ितमीलाई घृणा गनर् थाल्छ।

18 जसले उसको िछमेकीको िवरूद्ध झूटा साक्षी िदन्छ ऊ एउटा
लाट्ठी तरवार अथवा एउटा तीखो काँडा झैं खतरा हुन्छ। 19 झूटो बोल्ने
मािनस मािथ किहल्य ैभर नपनर् ु, त्यो मािनस कष्टदायी दाँत तथा लङ्गडे
खटु्टा जस्त ैहो र आवश्यक्ताको समयमा धोका िदन सक्छ।

20 शोकाकुल मािनसको अिघ खशुीयालीको गीत गाउनु जाडो
लागेको समयमा कसकैो शरीरको लुगा उतािर िदनु जस्त ैहो। यो सोडामा
िसकार् िमलाउनु जस्तो हो।

21 ितम्रो शत्रु पिन भोकाएको भए उसलाई भोजन देऊ र ितखार्एको
भए पानी देऊ। 22 यिद ितमीले यसो गरयौ भने त्यो मािनस लाजमा
पनेर्छ। यो उसको टाउको मािथ बल्द ैगरकेा कोइलाहरू राख्नु बराबर हो
अिन परमप्रभुले ितम्रो क्षितपूिर्त गनर् ु हुनेछ।

23 उत्तरबाट वहने हावाले पानी बषार्उँछ अिन त्यसरी न ैिनन्दाले
क्रोध जगाउँछ।

24 झगडा़लु स्वभाव भएकी पत्नीिसत घरमा वास गनर् ु भन्दा छाना
मािथ बस्नु असल हो।

25 टाढा ठाउँ बाट आएको शुभसमाचारहरू त्यित्तकै शीतल हुन्छ
जित गमीर्को िदनमा प्यास र थिकत भएर िपएको पानी शीतल हुन्छ।

26 यिद असल मािनस दबुर्ल हुन्छ र दषु्ट मािनसलाई पछ्याउँछ भने
यो शुद्ध पानीमा फोहर िमिसनु जस्त ैहो।

27 मह पिन धेर ैखाए िततो हुन्छ, त्यसरी न ैधेर ैमान नखोज।
28 आफैं ले आफैं लाई िनयन्त्रणमा राख्न नसक्ने मािनस भत्केको

पखार्ल भएको शहर बराबर हो।

ज्ञानलज्ञानलेे मुखमुखर्र्हरूकोहरूको िवषयमािवषयमा भन्छभन्छ

ग्रीष्म ऋतुमा िहउँ बषर्नु राम्रो होइन, बाली काट्ने समयमा
पानी बषर्नु ठीक होइन अिन त्यसरी न ैमूखर्लाई सम्मान गनर् ु
अनुिचत हो।

2 ितमीले कसकैो हानी नगरी उसले ितमीलाई सराप्छ भने उसको
त्यो श्राप ितमी मािथबाट कुन ैचञ्चल चरा उडेर गए जस्त ैहो।

3 जसरी घोडा चाबुकले काबुमा आउँछ, खच्चर लगामले आउँछ,
त्यसरीन ैएकजना मूखर् डण्डाले काबुमा आउँछ।

4 मूखर्लाई त्यसको मूखर्ता अनुसारको उत्तर नदेऊ, नत्रभने ितमी
पिन मूखर् हुनेछौ।एउटा मूखर्लाई उसको मूखर्तापूणर् उत्तर देऊ तर पिन
उसले आफैं लाई ज्ञानी सिम्झन्छ।

6 मूखर्लाई दतू बनाई पठाउनु, आफ्नो घँुडामा बन्चरोले हान्नु अथवा
जानी-जानी िवपद ल्याउनु जस्तो हुन्छ।

7 मूखर्को मुखमा एउटा िहतोपदेश हुनु लङ्गडो मािनसका झुिण्डएका
लुला गोडा जस्त ैहो।

8 मूखर्लाई सम्मान गनर् ु त्यित न ैखराब हो जित एउटा घँुयेत्रोमा ढुङ्गा
बाँध्नु हो।

9 मूखर्ले केही उपदेशका कुरा गनर् चाहानु, मातेर चुर भएको मािनसले
हातमा िबजेको काँडा िनकाल्नु खोज्नु जस्त ैहो।

10 कुन ैमूखर्लाई अथवा निचनेको मािनसलाई काम अह्राउनु िवपद
मोल्नु हो। ितमीलाई थाहा हँुदनै कता नोक्सान हुन्छ।

11 कुकुरले केही खाएर िबमार भयो भने त्यसले उल्टी गछर्  औ केही
समय पिछ त्यही उल्टी खान्छ। मूखर् मािनस पिन त्यस्त ैहो औ त्यसले
पिन एउटै काम घरी-घरी गिररहन्छ।

12 यिद कोही मािनस ज्ञानी होइन तर आफैं लाई ज्ञानी मान्छ भने त्यो
जित्तको मूखर् अकोर् हँुदनै।

13 अल्छेले भन्छ, “सडकमा िंसह बसेकोछ, यसकारण म घरबाट
िनस्कन सिक्तनँ।”

14 अल्छे मािनस कही जाँदनै, ढोका आफ्नो कब्जामा अल्झेर यता
उित भइरहेको झैं, अल्छे आफ्नो ओछ्यानमा यता उित पिल्ट रहन्छ।

15 अल्छे मािनसलाई यित अल्छी लाग्छ िक उसलाई आफ्नो
थालबाट गाँस उठाउनु पिन गाह्रो पछर् ।

16 एउटा अल्छेले आफैं लाई बुिद्धमान सम्झन्छ। उसले आफैं लाई
िववेकपूणर् जवाफ िदने ती सात जाना बुिद्धमान मािनसहरू भन्दा पिन
ज्ञानी सम्झन्छ।

17 दइुजना मािनसहरूको िववादमा पक्ष िलनु त्यित न ैिवपद जनक हो
जित गल्लीमा कुकुरको कान तानेर िहँड्नु।

18 िछमेकीलाई धोका िदनु अिन त्यस पिछ त्यो “मलेै िदल्लगी गरकेो”
भनेर भन्ने मािनस एकजना पागल मािनस जस्त ैहो, जसले प्राणनाशक
काँडहरू हान्छ।

20 जसरी दाउरािवना आगो बल्दनै त्यसरी न ैबदनाम गराउनेलाई
हटाइन्छ भने झगडा़ आफैं  अन्त हुनेछ।

21 जस्तो कोइलाले अँगारलाई अिन दाउराले ज्वालालाई चम्काउँछ
त्यस्त ैझगडा़लु मािनसले झगडा़ चम्काउँछ।

22 बद्नाम गराउने शब्दहरू त्यितकै स्वािदष्ट हुन्छन् जितको
मािनसहरूको पेटमा जाने भोजन हुन्छ।

23 माटोको भाँडोमा चाँदीको जलप लगाएझैं दषु्ट जाली मािनसको
ओठंमा िचप्लो कुरा हुन्छ। 24 द्वेषपूणर् मािनसले उसका िमठा कुराहरूले
आफ्नो दोषलाई ढाक्छ तर उसले दोषलाई आफ्नो हृदयमा पालेको
हुन्छ। 25 उसको िमठो कुरामा िवश्वास नगर, िकनभने उस िभत्र
सातओटा िघनलाग्दो िवचारहरू जािगरहेको हुन्छन्। 26 उसले उसको
द्वेष छलहरूद्वारा लुकाउन सकेतापनी उसको दषु्टता सबकैो सामुन्ने प्रकट
हुन्छ।

27 अकार्लाई जाक्नु खाडल खन्ने मािनस आफैं  त्यही खाडलमा पछर् ।
अरूलाई ढुङ्ग पल्टाउने मािनस आफैं  ढुङ्गले चेिपएर मछर् ।

28 जुन मािनसले झूटो बोल्छ, त्यसले आफूले हािन पुयार्एको
मिनसहरूलाई न ैिघनाउँछ, अिन एउटा मािनस जसले चाप्लुसी गछर्
उसले आफैं लाई हानी गछर् ।

ितमीलाई ज्ञान छैन भोिल के हुने हो, यसथर् भिवष्यमा हुने
कुरा िलएर शेखी नगर।

2 आफ्नो प्रशसंा अरूहरूले गरून्, आफैं ले होइन।
3 ढुङ्गा गह्रौं हुन्छ, बलुवा ओसानर् ु अप्ठेरो पछर्  तर क्रोिधत मूखर्ले

गराएको कष्ट सहनु त्यो भन्दा अझ गाह्रो हुन्छ ।
4 िरस िनदर्यी हुन्छ अिन क्रोध एउटा बाढी झैं हुन्छ, तर डाहको

सामुने को खडा हुन सक्छ?
5 लुकेको माया भन्दा खलु्ला आलोचना राम्रो।
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6 साथीले ितमीलाई कुन ैबेला कडा शब्द भन्ला उसको उदेश्य नराम्रो
होइन। तर शुत्रको चुम्बनहरू झूटा हुन्छन्। उसले ितमीलाई दया नै
देखाओस, तर उसको हृदयमा ितमीप्रित शत्रुताले न ैबास गरकेो हुन्छ।

7 अघाएको बेला मह पिन मीठो हँुदनै, तर भोकाएको मािनसको लािग
सब ैतीतो चीज पिन मीठो हुन्छ।

8 आफ्नो घर छाडे पिछ गँुडबाट िनस्केको चरा जस्त ैभौतािरन्छ।
9 अत्तर तथा सुगिन्धत वस्तुहरूले मनमा आनन्द ल्याउँछ। अिन

एकजना मािनसको साथीको आनन्ददगयता हृदय देिख िदएको
सल्लाहबाट आउँछ।

10 आफ्नो साथी अिन बाबुको साथीलाई किहल्य ैनभूल्नु। आपद
आइलागेको समयमा भाइ भनी टाडो सहायता माग्न नजानु कारण
टाडाको भाइ भन्दा िछमेकी न ैउपयोगी हुन्छ।

11 हे मेरो छोरो! ितमी बुिद्धमान् भएर मेरो मन खशुी पािरदेऊ तािक,
जसले मलाई घृणागछर्  त्यसलाई म जवाफ िदन सकँु।

12 बुिद्धमानी मािनस आपत आईलाग्ने चाल पाए र सुरक्षाको िनिम्त
शरण िलन्छ तर अज्ञानीमािनस िशरहरू सीधा पाररे यस ैआपतितर
जान्छ अिन दःुख पाउँछ।

13 एउटा अपिरिचत मािनसलाई उधारो िदन्छौं भने उसको कोट
बन्धक लेऊ। िनिश्चत होऊ की उसले ितमीलाई ती िवदेशीहरूको
बन्धकको रूपमा केिह िदन्छ।

14 प्रभात स्वागतको लािग जसले िछमेकीको िनन्द्रा िबच्क्याउँन
जान्छ उसले श्राप पाउँछ।

15 एउटा कचकचे, झगडा़लु, पत्नी बषार्को िदनमा पानी चुहुने छाना
जस्त ैहो। 16 उसलाई रोक्न कोशीष गनर् ु हावालाई चल्नुबाट रोक्न
कोिसस गनर् ु जस्त ैअथवा हातहरूले तेल व्यथैर् समात्न प्रयास गनर् ु जस्तै
हो।

17 जसरी फलामको सानो टुक्राले फलाम कै छुरी तथा हितयारहरू
उध्याइन्छ त्यसरी न ैमािनसहरूले पिन एक-आकार्बाट ज्ञान िसक्छन्।

18 जसले अन्जीरको रूख रखेदेख गछर्  उसले त्यसको फल खानु
पाउँछ, त्यसरी न ैजसले मािलकको खबु सेवा गछर्  उसले पुरस्कार
पाउँछ।

19 जब मािनसले पानीमा हेछर्  उसले त्यहाँ आफ्नो अनुहारको
प्रितिबिम्ब देख्छ, त्यसरी न ैएकजना मािनसको हृदय कस्तो छ उसको
व्यवहारबाट चाल पाइन्छ।

20 जसरी िचहान किहल्य ैभिरदनै, मािनसको आँखा पिन किहल्ये
तृप्त हँुदनै।

21 सुन र चाँदी आगोद्वारा जाँिचन्छ, त्यसरी न ैएकजना मािनसलाई
उसको यशबाट जाँिचन्छ।

22 मूखर्लाई जाँतोमा िपँधेर धूलो िपठो बनाई सक्दा पिन उसको
मूखर्ताले उसलाई छोड्दनै।

23 ितमी िनिश्चत हौ की ितम्रो भेंडाहरूको अवस्था ितमी जान्दछौ
अिन ितम्रो बथानहरूलाई राम्रो ध्यान देऊ। 24 सम्पित्त कस ैिसत पिन
स्थायी भई बस्दनै। राजमुकुट पिन एउटा वंशको टाउकोमा बिसरहँदनै।
25 जब घाँस कािटन्छ र नयाँ पलाउँछ र पहाडको डाँडा-काडाँमा पराला
जम्मा गिरन्छ। 26 तब थुमाहरूबाट ितम्रो लुगाफाटा प्राप्त हुनेछ,
भेंडाहरूबाट खेत िकन्न सक्ने छौ। 27 बाख्राको दधू ितम्रो घर पिरवारको
लािग र ितम्रो नोकनीर्हरूको भरण पोषणको लािग प्रयाप्त हुनेछ।

दषु्टको मनमा सधैँ डर हुन्छ र कसलेै नलखेटे पिन ऊ भािग
िहँड्छ। तर धमीर् मािनस िंसह झैं आँिटलो हुन्छ।

2 जब देशमा राजद्रोह हुन्छ अनगन्ती शासकहरू
बलपूवर्क उठ्छन। तर जब शासक ज्ञानी अिन समझदार हुन्छ उसले सबै
कुरालाई व्यविस्थत बनाएर राख्छ।

3 एकजना गरीब मािनस जसले अकोर् गरीबमािथ अत्याचार गछर् । ऊ
एउटा मुसलधार ेबषार् जस्त ैहो, जसले अन्न बािल को िवनाश गछर् ।

4 जसले व्यवस्थाको िवधान त्यिग िदन्छ उसले दषु्टको प्रशसंा गछर्
तर जसले व्यवस्थाको पालन गछर् । त्यसले ितनीहरूको िवरोध गछर् ।

5 दषु्ट मािनसले न्याय के हो बुझ्दनै, तर जुन मािनसले परमप्रभुलाई
खोज्छ उसले बुझेको हुन्छ।

6 ईमान्दार भई गरीब हुनु राम्रो हो, धनी भई दषु्ट हुनु राम्रो होइन।

7 जसले व्यवस्थाको पालन गछर्  ऊ िववेकी छोरा हो, तर जसले
बेकारका िघचुवाहरूलाई साथी बनाउँछ, त्यसले केवल आफ्नो बाबुलाई
लिज्जत बनाउँछ।

8 जसले अिधक ब्याज असुल गरी सम्पित्त कमाउँछ तर त्यो सम्पित्त
उसले आफ्नो िनिम्त होइन, तर कुन ैगरीव मािनसको िनिम्त सम्पित्त
जम्मा गछर् ।

9 यिद कसलेै परमप्रभुको अनुशासन ग्रहण गनर् अस्वीकार गछर् ,
परमेश्वरले पिन उसको प्राथर्ना सुन्न अस्वीकार गनर् ु हुन्छ।

10 धमीर् मािनसहरूलाई पथभ्रष्ट बनाउन खोज्ने मािनस आफ्नै
पासोमा पछर्  तर िनदोर्ष मािनसहरूले असल कुराहरू आजर्न गछर्न्।

11 धनी मािनस आफ्नो नजरमा बुिद्धमान् हुन सक्छ, तर ज्ञानी गरीब
मािनसले उसलाई िचिनहाल्छ।

12 जब सज्जन मािनसहरूले िजत्छन्, िवजय हुन्छ र सब ैखशुी
हुन्छन, तर जब दषु्ट मािनसहरूको हातहरूमा शिक्त जान्छ मािनसहरू
आफैं  लुक्छन्।

13 जसले आफ्नो पापहरू लुकाउँछ उसको किहल्य ैउन्नित हुदनै, तर
जसले आफ्नो पापहरू स्वीकार गछर्  र यसलाई त्यागी िदन्छ उसले कृपा
प्राप्त गछर् ।

14 त्यो मािनस धन्य हो जो परमप्रभु िसत डराउँछ, तर जसले आफ्नो
हृदय कठोर पाछर्  त्यो संकष्टमा पछर् ।

15 एउटा दषु्ट शासक जसले गरीब राज्य मािथ शासन गछर्  ऊ
एकजना गजर्ने िंसह जस्तो हो अथवा आक्रमक भालू जस्तो हो।

16 जब एउटा शासकको िववेक हुदनै त्यहाँ धेर ैअत्याचार हुन्छ, तर
जसले भ्रष्टचारको उपायबाट कमाएको धनलाई घृणा गछर्  उसले लामो
शासन गनेर्छ।

17 मािनसलाई हत्या गनेर् मािनसले शािन्त पाउँदनै। त्यसलाई
सहायता नगर।

18 यिद कुन ैमािनस सही जीवन जीई रहेको छ भने सुरिक्षत रहन्छ,
तर जो ईमान्दारी पूवर्क जीवन िजउदनै उसको अचानक पतन हुन्छ।

19 एकजना मािनस जसले आफ्नो जमीनमा काम गछर्  उसँग खाने
कुरा प्रशस्त हुन्छ, तर जसले आफ्नो समय संसारको कल्पनामा
िवताउँछ, ऊ सधैँ गरीब न ैरहन्छ।

20 एकजना िवश्वासनीय मािनसले धेर ैआिशष पाउँछ, तर चाँडै धनी
हुन खोज्ने मािनस दिण्डत हुनेछ।

21 न्यायधीश पक्षपाती हुनु हँुदनै तर मािनसहरूले एउटा सानो
रोटीको टुक्राको िनिम्त पिन कुकमर् गछर्न्।

22 एकजना लोिभ मािनस चाँडै न ैधनी हुन खोज्छ, उसले यो बुझ्न
सक्दनै िक उसको लोभले उसलाई गरीबीको झन झन ैनिजक
तािनरहेको हुन्छ।

23 िचप्लो घस्ने मािनस भन्दा सुधार गनेर्को लािग हप्काउने मािनस
अन्तमा लोकिप्रय हुन्छ।

24 एकजना मािनस जसले उसको आफ्न ैआमा-बाबुको धन चोछर्
अिन “मलेै कुन ैगलत गिरनँ” भन्छ भने त्यो मािनस िवनाशकारी बषार्
जित्तकै खराब हो।

25 एकजना लोिभ मािनसले झगडा़ उठाउँछ, तर जुन मािनसको
परमप्रभुमािथ भरोसा छ उसले उन्नित गछर् ।

26 जो आफ्न ैिवचारमा भरोसा राख्छ एकजना मूखर् हो। तर जो
ज्ञानको बाटोमा िहँड्छ ऊ सुरिक्षत रहन्छ।

27 जसले गरीबहरूलाई दान गरी बस्छ उसलाई अभावले किहल्यै
स्पशर् गदैर्न। तर जो गरीबलाई याद ैगदैर्न उसले श्राप पाउँछ।

28 जब कुन ैदषु्टले शिक्त हािसल गछर् , तब मािनसहरू लुक्छन तर जब
दषु्टको िवनाश हुन थाल्छ धमीर्हरू सत्तामा आउने छन्।

यिद एकजना मािनस जसलाई प्रायः हप्काइन्छ तर ऊ
अट्टेरी गछर्  भने उसको एक्कासी िवनाश हुनेछ उसको लािग
आशा हँुदनै।

2 जब धमीर् मािनसहरू सत्तामा आउँछन् राज्य खशुी बन्छन् तर जब
दषु्ट मािनस शासक बन्छ तब सब ैमािनसहरू दःुखीत हुन्छन्।

3 यिद कुन ैमािनसले ज्ञानलाई प्रेम गछर्  भने, उसको बाबु खशुी
हुन्छन, तर वेश्याहरूको साथीले आफ्नो सम्पित्त बरबाद गछर् ।
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4 एकजना राजाले आफ्नो राज्यलाई न्यायद्वारा बिलयो राख्छ, तर
घूस िलने मािनसले यसलाई सवर्नाश पाछर् ।

5 जसले आफ्नो िमत्र िसत तेल घस्छ भने उसले आफ्न ैखटु्टामा
जाल िफँजाउँछ।

6 पापीजनहरू स्वय ंआफ्नो जालमा फस्छन् तर धमीर् जनहरू गीत
गाउँछन् अिन खशुी रहन्छन्।

7 धमीर् मािनसहरूले बुझ्छन् िक गरीबले न्याय पाउँनुपछर् । तर दषु्ट
मािनसले गरीबको िवषयमा िचन्ता न ैगदैर्न।

8 जसले आफैं लाई अरू भन्दा असल हँु भन्ने सोच्छ त्यसले सारा
शहर न ैअस्त-व्यस्त पािरिदन्छ। तर बुिद्धमान मािनसहरूले जिल रहेको
क्रोधालाई शान्त बनाउँछन्।

9 बुिद्धमान मािनस जब मूखर्िसत झगडा़ गछर्  तब मूखर्ले तकर्  गछर्  र
मूखर्तापूवर्क बोल्छ त्यो बहसको किहल्य ैसमाधान हुने छैन।

10 हत्यागनेर् मािनसले ईमानदारी मािनसलाई घृणा गछर्  र उसलाई
मानर् चाहान्छ।

11 मूखर् मािनसले आफ्नो िरस थाम्दनै तर बुिद्धमानी मािनसले
आफ्नो िरसलाई िनयन्त्रणमा राख्छ।

12 यिद एकजना शासकले झूटो कुरामा ध्यान िदयो भने उसका सबै
सेवकहरू भ्रष्ट हुन्छन्।

13 गरीब मािनस र अत्याचारीले महसूस गनैर् पछर्  िक ती दबु ैबराबर
हुन् कारण दबुलैाई परमप्रभुले न ैसृिष्ट गनर् ुभएको हो।

14 यिद कुन ैराजाले गरीबहरूलाई न्यायपूवर्क हेरचाह गछर्न् भने,
उनको शासन दीघर्काल सुरिक्षत रहनेछ।

15 दण्ड अिन िशक्षाहरूले ज्ञानितर डोयार्उँछ, तर एकजना छाडा
छोिडएको छोरा आमाको लाज बन्छ।

16 खराब मािनसले राष्ट्रलाई शासन गछर्  भने पाप र अपराध बढ्दो
हुनेछ तर आिखरमा धमीर्ले दषु्टहरूको पतन देख्नेछन् र त्यस पिछ
ितनीहरूले िवजय प्राप्त गनेर्छन्।

17 ितम्रो छोरालाई िशक्षा देऊ अिन उसले ितमीमा शािन्त ल्याउँछ
उसले ितम्रो आत्मामा खशुी ल्याउनेछ।

18 जब दशर्न-प्रकाश हँुदनै मािनसहरू मनमािन गछर्न जो न्यायोिचत
भइरहन्छ उसले आिशष पाउँछ।

19 कुराले मात्र नोकरलाई सुधानर् सिकँदनै, कुरा बुिझहाले पिन उसले
त्यसलाई स्वीकादैर्न।

20 नसोची बोल्ने कुन ैमािनसलाई ितमी िचन्दछौ? त्यस्तो मािनस
भन्दा मूखर्को धेर ैआशा गनर् सिकन्छ।

21 यिद ितमीले आफ्नो दासले जो माग्छ सो सधैँ िदने गयोर् भने
एकिदन यस्तो हुन्छ त्यो ितम्रो दास भएर रहँदनै।

22 क्रोधी मािनसले धेर ैिववाद उठाउँछ अिन क्रोिधत मािनस धेरै
पापहरूको अपराधी हुन्छ।

23 मािनसलाई अहकंारले होच्याउँछ, तर नम्र आत्मा भएको
मािनसले सम्मान पाउँछ।

24 चोरको साथी ऊ आफ्न ैशत्रु हो, जब उसले शपथ खानु पछर्  तब
ऊ साक्षी बस्न धेर ैडराउँछ।

25 अरू मािनसहरूसँगको डर एउटा पासो झैं हो, यिद ितमीले
परमप्रभुमािथ भरोसा गछौर् भने, ितमी सुरिक्षत रहनेछौ।

26 धेर ैमािनसहरूले न्याय पाउनको लािग शासकलाई हेनर् खोज्छन्,
तर मािनसको इन्साफ परमप्रभुबाट मात्र आउँछ।

27 धमीर् मािनसहरूले बेईमानहरूलाई घृणा गछर्न्, फेिर बेईमान
मािनसहरूले ईमान्दार मािनसलाई घृणा गछर्न्।

याकयाकेेकोको छोराछोरा आगूरकाआगूरका िहतोपदिहतोपदेशेहरूशहरू

यी िहतोपदेशहरू आगूरले भनेका हुन्। आगूर याकेका छोरा
िथए। यी िहतोपदेशहरू इथीएल अिन यूकाललाई भिनएका
हुन्:

2 अरू कुन ैमािनस भन्दा म धरै ैअनिभज्ञ छु, जसरी बुझ्नु पछर्  त्यसरी
बुझ्न म असक्षम छु। 3 मलेै ज्ञान के चीज हो जािननँ, न त मलेै
परमेश्वरको िवषयमा न ैजान्न पाएँ। 4 स्वगर् गएको छु र फेिर फकेर् र आएको
छु? कसले आफ्नो खोक्रो हातमा हावा जम्मा गरकेो छ? कसले पानीलाई

आफ्नो खाष्टोमा पोको पारकेो छ? कसले पृथ्वीको सीमानाहरू
स्थानपना गरकेो छ? उनको नाम के हो उनको छोराको नाम के हो?

5 परमेश्वरको प्रत्येक वचन दोष रिहत हुन्छ औ जो परमेश्वरको
शरणमा जान्छ उसको िनिम्त उहाँ सुरिक्षत स्थान हुनुहुन्छ। 6

यसकारण परमेश्वरको वचनमा पिरवतर्न नगर नत्र उहाँले दण्ड िदनु हुन्छ
साथ ैितमी झूटा प्रमािणत हुनेछौ।

7 हे परमप्रभु! मेरो मृत्य ुअिघ हजुरबाट केवल दइुओटा चीज माग्नेछु
औ ती हुन्, 8 मलाई झूटो नबोल्न सहायता गनर् ुहोस् अिन साह्रै धिन
अथवा साह्रै गरीब नपानर् ु होस केवल मलाई ती चीजहरू िदनु होस जो
प्रत्येक िदन खाँचो पछर् । 9 यिद मसँग चािहने भन्दा वेशी भए, मलेै
तपाईसँगको सम्बध छोड्ने छु अिन भन्ने छु, “यो परमप्रभु को हो?” यिद
म गरीब भए भने चोर बनेर परमेश्वरको नाममा दनुार्म ल्याउने छु।

10 मािलकको अिघ उसको नोकरको िवरोधमा नबोल। यिद ितमीले
त्यो गयौर् भने, उसले ितमीलाई सराप्ने छ अिन ितमीलाई दोषी
बनाउनेछ।

11 कित मािनसहरूले आफ्नो बाबुको िवरोधमा कुरा गछर्न् अिन
आफ्नी आमा प्रित कुन ैआदर गदैर्नन्।

12 केिह मािनसहरू आफैं लाई शुद्ध सिम्झन्छन् तर वास्तवमा
ितनीहरू आफ्नो फोहोरबाट सफा भएका हुदनैन्।

13 केिह मािनसहरू घमण्डी हुन्छन् अिन ितनीहरूले आफूलाई अरू
मािनसहरू भन्दा उत्तम सोच्छन्।

14 मािनसहरू यस्ता पिन हुन्छन् जसका दाँत तरवार र बङ्गारा छुरी
जस्ता हुन्छन्। ितनीहरू यी चीजले गरीब मािनसहरूबाट ितनीहरूको
प्रत्येक चीज िलन्छन्।

15 जूकाका दइु जना छोरीहरू छन् अिन ितनीहरू “अझ ैदेऊ, अझै
देऊ” मात्र भन्छन्। तीनओटा यस्ता वस्तुहरू छन् जो किहल्य ैतृप्त
हुदनैन्। चौथोले कदािप प्रयाप्त भयो भन्दनै। 16 िचहान, बाँझी गभर् र
भूिम, पानीले किहल्य ैतृप्त हुदनैन् अिन आगोले “अब पुग्यो किहल्यै
भन्दनै।”

17 जुन आँखाले आफ्न ैबाबुलाई िखसी गछर् , आफ्नी आमाको
आज्ञालाई घृणा गछर् , बेंसीको कागले त्यसलाई ठंुङ्गछ अिन िगद्धले मासु
खान्छ।

18 तीनओटा कुराहरू मलाई अचम्म लाग्छ अिन चौथो कुरा त म
बुिझ्दनँ। 19 आकाशमा उड्ने गरूड़को चाल, चट्टानमा घस्रने सपर्को
चाल, समुद्रमा चल्ने जहाजको चाल र एक तरूणी कन्याको प्रेम पासोमा
बाँिधएको पुरूषको चाल।

20 यसप्रकार िक एउटी आइमाईले व्यिभचार गछेर्, उसले खान्छे, मुख
पुस्छे र भन्छे, “मलेै केही पिन खराब काम गरकेी छैन।”

21 यी तीन कुराहरू यस्ता छन् जसले पृथ्वीलाई कमाउँछन् अिन
चौथो यस्तो िचज हो जो पृथ्वीले यसलाई खप्न सक्दनै। 22 एकजना
कमारा जो राजा हुन्छ अिन एकजना मूखर् जो खाएर टन्न अघाउँछ। 23

माया नपाएिक आइमाई जसले िववाह गछेर् अिन एउटी केटी जसले
आफ्नो मािलक्नीको ठाउँ िलन्छे।

24 पृथ्वीका प्राणीहरू बीचमा यी चारओटा प्राणीहरू सब ैभन्दा साना
छन्, तर ितनीहरू ज्ञानी मािनसहरू भन्दा बुिद्धमान् छन्।

25 किमलाहरूको एक्दम ैबिलयो समुदाय हँुदनै तर ितनीहरूले ग्रीष्म
ऋतुमा िहउँदको भोजन संचय गछर्न्।
26 पहराको न्याउरी मुसाको समुदाय शिक्तशाली हँुदनै तापिन
चट्टानमा ितनीहरू आफ्नो घर बनाउँछन्।
27 सलहको कोही नेता हँुदनै तापिन ितनीहरू लहर ैहूल बाँधेर अिघ
बढ्छन।
28 अिन छेपारो जसलाई हातले सिजल ैसमात्न सिकन्छ त्यो
राजमहलहरूमा पिन बस्छ।
29 तीनओटा प्राणीहरू आकषर्क ढङ्गले िहँड्छन् अिन वास्तवमा

चारवोटा प्राणी मयार्िदत भएर िहँड्छन्।
30 सब ैपशुहरू भन्दा बिलयो अिन किहल्य ैकसिैसत नडराउने िंसह।
31 लचकमा िहँड्ने कुखरुाको भाले,
र बोका,
अिन आफ्नो मािनसहरूलाई नेतृत िदने राजा।
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32 यिद ितमी आफैं लाई प्रशसंा गनेर् मूखर् भयौ भने, यिद ितमीले दषु्ट
योजनाहरू बनाएका छौ भने, ितमी आफ्नो मुख आफ्न ैहातले बन्द गर।

33 जसरी दधू मथ्यो भने िघउ पाइन्छ, नाक वेस्सरी घस्दा रगत
िनस्कन्छ र त्यसरी न ैरीस उठाउँदा झगडा़ मिच्चन्छ।

राजाराजा लमूएलकालमूएलका िहतोउपदिहतोउपदेशेहरूशहरू

यी िहतोउपदेशहरू राजा लमूएलले संग्रह गरकेा हुन्, जुन
ितनकी आमाले िसकाएकी हुन्;

2 ितमी मेरा छोरा हौ जसलाई म माया गछुर् । ितमी मलेै
भाकल गदार् जन्मेका छोरा हौ। 3 स्त्रीहरूमािथ आफ्नो शिक्त खेर
नफाल। स्त्रीहरूले राजालाई नष्ट पाछर्न् यसथर् ितनीहरू मािथ आफैं लाई
नहोम। 4 लमूएल, राजाको लािग दाखरस िपउनु असल होइन।
शासकहरूले मिदरा िपउनु हँुदनै। 5 ितनीहरूले ज्याद ैिपएर यस्तो हुन
सक्छन िक कानुनमा के भिनएकोछ भूल्न सक्छन्। यसरी ितनीहरूले
गरीबहरूको सब ैअिधकार खोस्न सक्छन्। 6 गरीब मािनसहरूलाई
दाखमद्य देऊ अिन कष्टमा परकेा मािनसहरूलाई मिदरा देऊ। 7 मिदरा
िपएर गरीबहरूले आफ्नो गरीबी अिन कष्टलाई भुल्न देऊ।

8 ितनीहरूको िनिम्त बोली देऊ जसले आफ्नो लािग बोल्न सक्दनैन्
अिन ती अभावग्रस्त गरीबहरूको अिधकारको लािग बोली देऊ। 9

न्यायमा निहचिकचाई बोली देऊ, गरीब र अभावग्रस्त मािनसहरूको
अिधकारको रक्षा गर।

आदशआदशर्र् पत्नीपत्नी

10 असल पत्नी पाउनँ अितन ैगाह्रो हुन्छ िकनभने एउटी आदशर् पत्नी,
बहूमुल्य रत्नहरू भन्दा पिन मूल्यवान हुन्छे।

11 ितनको पितले ितनी मािथ पूरा भरोसा राख्छ,
अिन किहल्य ैगरीब हुनु पदैर्न।

12 आदशर् पित्नले आफ्नो पित िसत असल व्यवहार गिर्छन्,
अिन जीवन भरी आफ्नो पितको िनिम्त िवपित्त ल्याउँिदनन्।

13 ितनी सधैँ ऊनी को लुगा,
तथा सूतीको लुगा बनाउनमा व्यस्त रहिन्छन्।

14 ितनी टाडा देशबाट आउने समुद्री जहाजले जस्त,ै
कहींबाट पिन भोजन िलएर घर आउँिछन्।

15 ितनी िबहान ैउठी भोजन पकाउँिछन्,
अिन आफ्नो पिरवार र नोकनीर्हरूलाई बाँिड्छन्।

16 ितनी जमीन िनरीक्षण गिर्छन् अिन उिचत मूल्यमा िकिन्छन्
आफूले कमाएको पसैाबाट दाख रोिप्छन्।

17 ितनी अत्यन्त ैपिरश्रमी िछन्,
अिन सब ैप्रकारको काम गनर्लाई सक्षम हुिन्छन्।

18 आफैं ले बनाएका र उब्जाएका चीजहरूको व्यपार गिर्छन, र नाफा
कमाउँिछन्
अिन ितनी रातीसम्मा कडा पिरश्रम गिर्छन्।

19 ितनीले आफैं  धागो काित्छन
अिन आफ्नो घरको लािग लुगा बनाउँिछन्।

20 गरीबलाई सधैँ दान िदिन्छन्
अिन दीन-हीन मािनसहरूको खाँचो पूरा गिर्छन्।

21 िहऊँ पदार् पिन आफ्नो पिरवारको िनिम्त िचन्ता गिर्दनन्।
ितनले पिरवारका सबलैाई तातो अिन असल लुगाहरू िदएकी िछन्।

22 ितनले च्यादर बुिन्छन् र ओछ्यानमा िफँजाउँिछन्,
अिन आफूले सुन्दर नरम सुतीको लुगाहरू पिहिरिन्छन्।

23 उनका पितलाई सबलेै आदर गछर्न्
िकनभने ितनी त्यस ठाउँका नेताहरूमा एक हुन्।

24 ितनी कुशल व्यापािरनी हुन्, ितनी लुगा तथा पटुकाहरू बनाउिछन्,
र व्यापारीहरूलाई बेिच्छन्।

25 ितनी बलीयी अिन मयार्िदत िछन्,
ितनले भिवष्यलाई हेररे ढुक्क भएर हाँस्न सिक्छन्।

26 ितनको बोलीमा ज्ञान छ,
र ितनले मािनसहरूलाई मायालु तथा दयालु बन्न िसकाउँिछन्।

27 ितनले आफ्नो पिरवारको कामको हेरिवचार गिर्छन्।
ितनले किहले अल्छी गिर्दनन्।

28 ितनलाई आफ्न ैबाल बच्चाले प्रशसंा गछर्न्,
ितनको पितले ितनी मािथ गवर् गछर्न् र भन्छन्,

29 “संसारमा धेर ैअसल स्त्रीहरू छन्
तर ती मध्ये ितमी न ैसवर्-शे्रष्ठ हौ।”

30 आकषर्ण र सौन्दयर् क्षिणक वस्तुहरू मात्र हुन्,
तर जो स्त्रीले परमप्रभुको डर मान्छे उसको प्रशसंा गनर् ु पछर् ।

31 ितनको योग्यताले पाउने इनाम ितनले पाउनु पछर्
अिन ितनले गरकेो प्रशसंनीय कायर्हरूका िनिम्त ितनी समाजमा

प्रशिंसत हुन ैपछर् ।
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उपदउपदेेशकशक

यी उपदेशकका वचन हुन्। उपदेशकहरू दाऊदका पुत्र
यरूशलेमका राजाका िथए।

2 उपदेशकको भनाइ छ; सब ैथोक ब्यथैर्का छन् र अकारथ
छ अथार्त् सब कुरा व्याथैर् छ। 3 यस जीवनमा मािनसहरू जुन िकिसमले
मेहनत गछर्न्, त्यसबाट ितनीहरूलाई साँच्चै कुन ैलाभ हुन्छ र?

चीजहरूचीजहरू साँच्चैसाँच्च ैननै ैपिरवतपिरवतर्र्नन हहुुददैनैन
4 एउटा िपँढी आउँछ र जान्छ तर संसार चिलरहन्छ। 5 सूयर्

उदाउँछ र अस्ताउँछ तर भोिलपल्ट त्यस ैठाँउबाट उदाउनलाई फेिर
हतािरन्छ।

6 हावा दिक्षणितर बहन्छ र यो उत्तरितर पिन बहन्छ। हावा एक
ठाउँदेिख अकोर्मा बहन्छ अिन त्यहीं फेरी फकेर् र जहाँबाट बहेको िथयो
त्यहीं आउँछ।

7 सब ैनदीहरू एकै ितर बिगन ैरहन्छन्। ती सब ैसमुद्रमा आएर
िमिसन्छन्। तर पिन समुद्र किहल्य ैभिरदनै।

8 शब्दले वस्तुहरूको पूरा वणर्न गनर् सक्दनै। मािनसहरू र आफ्नो
िवचार व्यक्त गनर् सक्दनैन् तर पिन मािनसहरू बोिल न ैरहन्छन्। शब्द
हाम्रो कानमा बारम्बार पिररहन्छन्, तर ितनले हाम्रो कान भिरदनैन्।
हाम्रा आँखाले, जे-जित पिन देख्छन्, तीबाट किहल्य ैअघाउँदनैन्।

नयाँनया ँभन्नेभन्न ेककुुरारा ककेेहीही छछैैनन
9 शुरू देिख जुन कुरो जस्तो छ, त्यस्त ैन ैछ। जस्तो भएर आइरहेको

छ सब ैथोक त्यस्त ैरिहरहन्छ। यस जीवनमा नयाँ भन्ने केही छैन।
10 कसलेै भन्न सक्छ, “हेर, यो कुरो नयाँ रहेछ।” तर त्यो धेर ैअिघ

देिख िथयो, त्यो त हामी भन्दा पिन पिहले भएको िथयो।
11 धेर ैअिघ घटेका कुराहरू मािनसहरू याद गदैर्नन् र अिहले घटेका

कुराहरू भिवष्यमा पिन याद गदैर्नन्। त्यस पिछ पिन ती अरू कुराहरूको
याद राख्दनैन् जुन उनीहरू भन्दा अिघका मािनसहरूले गरकेा िथए।

ककेे बुिद्धबाटबुिद्धबाट आनन्दआनन्द पाइन्छपाइन्छ?
12 म, जो अिहले प्रचारक हँु, एक समयमा यरूशलेममा इस्राएलको

राजा िथएँ। 13 मलेै िनश्चय गरें, यस जीवनमा जे कुरा हुन्छ, त्यसलाई
बुझ्न आफ्नो बुिद्ध प्रयोग गदैर् त्यसलाई अध्ययन गछुर् । मलेै बुझें,
परमेश्वरले मािनसहरूलाई गनर् ु भनी जुन कुराहरू िदनुभयो त्यो खबुै
किठन रहेछ। 14 सब ैकामहरू जुन यो पृथ्वीमा गरें मलेै ितनीहरूमािथ
हेरें र देखें िक यी सब ैव्यथर्का हुन्। यो ठीक त्यस्त ैहो जस्तो हावालाई
पक्रनु। 15 ितमी ती कुराहरूलाई बदल्न सक्दनैौ। यिद कुन ैकुरो टेढो छ
भने त्यसलाई ितमीले सोझो बनाउँन सक्दनैौ र यिद कुन ैवस्तुको अभाव
छ भने ितमीले त्यसलाई भनर् सक्दनैौ।

16 मलेै आफैं लाई भनें, “म खबु ैबुिद्धमान् छु। म भन्दा अिघ
यरूशलेममा जित पिन राजाहरूले राज गर,े म ती सब ैराजाहरू भन्दा
अिधक बुिद्धमान् छु। म जान्दछु वास्तवमा बुिद्ध र ज्ञान के हो?”

17 मलेै यो पिन जान्ने िनश्चय गरें िक मूखर्ता पूणर् िचन्तन भन्दा िववेक
र ज्ञान कसरी शे्रष्ठ छन्। तर मलाई ज्ञान भयो िववेकी बन्ने प्रयास पिन
त्यस्त ैरहेछ जस्तो हावालाई पक्रने प्रयासगनर् ु। 18 िकन िक अिधक
ज्ञानले त्यस ैहतासा उब्जँदो रहेछ। जसले अिधक ज्ञान प्राप्त गदर्छ उसले
त्यितन ैदःुख पिन प्राप्त गदर्छ।

ककेे “हाँसहाँस-खखेेलबाटलबाट” साँच्चोसाँच्चो आनन्दआनन्द पाइन्छपाइन्छ?

मलेै आफैं ले िवचार गरें, “म खशुी हुने चेष्टा गछुर्  अिन आनन्द
िलन्छु।” तर मलेै बुझें, यो पिन व्यथैर् रहेछ। 2 हर समय हाँस्तै
रहनु पिन मूखर्ता हो। हाँसखेल बाट मेरो कुन ैभलो भएन।

3 तब मलेै िनश्चय गरें म आफ्नो शरीर दाखरसले भछुर्  यद्यिप मेरो
मनले मलाई ज्ञानकै बाटो देखाइरहेको िथयो। मलेै यस्तो मूखर्ता पूणर्
आचरण देखाएँ िकनिक मलेै आनन्दको कुन ैबाटो खोिजरहेको िथएँ। म
चाहन्थें, मािनसहरूको लािग आफ्नो जीवनका थोर ैिदनहरूमा के गनर् ु
उत्तम हो, त्यो खोजुन्।

कठोरकठोर पिरश्रमबाटपिरश्रमबाट आनन्दआनन्द पाइन्छपाइन्छ?
4 अिन मलेै ठूला-ठूला काम गनर् शुरू गरें। मलेै आफ्नो लािग घरहरू

बनाएँ र दाखको बगैंचा लगाएँ। 5 मलेै फूलबारी र बगैंचा बनाएँ। मलेै सबै
िकिसमका फलहरूको रूख रोपें। 6 मलेै आफ्नो लािग पानीको तलाऊ
बनाएँ अिन फेिर ती तलाऊको पानीलाई बड्न लागेका मेरा रूखहरूमा
हाल्ने काममा लगाएँ। 7 मलेै नोकर-नोकनीर्हरू िकनें। घरमा जन्मेका
नोकर-नोकनीर्हरू त छँद ैिथए। म ठूला-ठूला कुराहरूको मािलक बनें।
मिसत बथानका-बथान गाई,गोरू, भेंडा़ र बाख्राहरू िथए। यरूशलेममा
अिघ भएका राजाहरूको भन्दा मसंग धेर ैचीजहरू िथए।

8 मलेै आफ्नो लािग सुन चाँिद जम्मा गरें। मलेै अरू राजाहरू र
ितनीहरूका देशहरूबाट पिन धन-दौलत जम्मा गरें। मिसत थुप्रै नाँच्ने-
गाउँने स्त्री-पुरूषहरू िथए।

9 म िसत चािहएका जित सब ैकुरा िथए। म खबु धनी र महान भएँ। म
भन्दा अिघ यरूशलेममा जो रहन्थे ती भन्दा पिन महान िथएँ। मेरो
बुिद्धले सधैँ मेरो सहायता गनेर् गदर्थ्यो। 10 मेरा आखाँले जे देख्थे र
चाहन्थें ितनीहरूलाई मलेै प्राप्त गरें। म जे गथेर्ं, मेरो मन सधैँ त्यसले
प्रसन्न हुन्थ्यो र त्यो प्रसन्नता मेरो कठोर पिरश्रमको फल िथयो।

11 मलेै गरकेा सब ैकुराहरूमा नजर लगाएँ अिन आफूले गरकेा किठन
पिरश्रमको बारमेा िवचार गदार् मलाई लाग्यो त्यो सब समयको बरबादी
मात्र िथयो। यो हावालाई समाउने चेष्टा गर ेजस्तो मात्र िथयो।
मािनसहरूले ितनीहरूको जीवनमा गरकेो किठन पिरश्रमबाट केही प्रप्त
गनर् सक्दनै।

यसकोयसको उत्तरउत्तर बुिद्धबुिद्ध हहुुनसक्छनसक्छ

12 मलेै बुिद्ध पागलपन र मूखर्ता के रहेछन् सो हेनर् िनणर्य गरें, जब
एउटा राजाले अकोर् राजाको ठाउँ िलन्छ भने, त्यहाँ केही पिन नयाँ
कुराहरू नयाँ राजाको िनिम्त गनेर्छैन, िकनभने यो पिहले न ैगिरसकेको
हुन्छ। 13 मलेै बुझें मूखर्ता भन्दा बुिद्ध त्यित्तन ैउत्तम हो त्यित अँध्यारो
भन्दा उज्यालो उत्तम हो। 14 यो त्यस्त ैहो जस्तो एक बुिद्धमान मािनस,
त्यो कहाँ जाँदछै, त्यो हेनर्लाई आफ्ना आखाँले जस्त ैउसको बुिद्धले
हेछर् । तर एउटा मूखर् मािनस अँध्यारोमा िहँड्ने मािनस जस्त ैहो।
तर मलेै यो पिन देखेको छु िक मूखर् र बुिद्धमान दवुकैा अन्त्य एकै

प्रकारले भएको छ। अन्तमा दबु ैमृत्यकुो मुखमा पदर्छन्। 15 मलेै आफ्नो
मनमा सोचें, “कुन ैमूखर् मािनसलाई जे पिरआउँछ त्यो मलाई पिन
पिरआउँनेछ भने यित बुिद्धमान बन्नाको लािग यित किठन पिरश्रम मलेै
िकन गरें?” मलेै आफैं लाई भनें, “बुिद्धमान बन्नु पिन बेकार रहेछ।” 16

बुिद्धमान मािनस र मूखर् मािनस दवु ैमनेर् न ैछ। र मािनसहरूले सधैँ न
बुिद्धमानलाई सम्झन्छन् न कुन ैमूखर्लाई न ैितनीहरूले जे-जित गरकेा
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िथए, पिछ मािनसहरूले भूल्छन्। यसरी बुिद्धमान मािनस र मूखर् मािनस
वास्तवमा एउटै जस्तो रहेछ।

ककेे जीवनमाजीवनमा साँच्चोसाँच्चो आनन्दआनन्द होलाहोला?
17 यस कारणले मलाई जीवनिसत िघन लाग्छ। जीवनमा जो जित छ

सब व्यथर् छ, भन्ने िवचारले म िखन्न भएँ। यो हावालाई पक्रन खोज्नु
जस्त ैहो।

18 मलेै जुन किठन पिरश्रम गरें, त्यसलाई िघनाउँन थाले। मलेै देखें,
म पिछ बाँच्नेहरूले मेरो किठन पिरश्रमको फल पाउँछन्। म त ती
वस्तुहरू िलएर जाँिदन। 19 जुन कुराहरूका लािग मलेै यित मन लगाई
पिरश्रम गरें ती सब मािथ अरूकै अिधकार हुनेछ र म यो पिन जािन्दन
िक त्यो अिधकार जमाउने मािनस बुिद्धमान हुन्छ िक मूखर्। तर यी सब
पिन त व्यथर् न ैरहेछन्।

20 यसकारण मलेै जे जित किठन पिरश्रमहरू गरकेो िथएँ, ती
सबलाई सोचेर म दःुखीत भएँ। 21 एउटा मािनसले आफ्नो बुिद्ध,
आफ्नो ज्ञान र आफ्नो चतुयार्ंईलाई काममा लाएर कठोर पिरश्रम गदर्छ।
तर त्यो मािनस मदर्छ र जुन कुराको लािग उसले त्यितको पिरश्रम गयोर्
त्यो कुन ैअकैर् ले पाउँछ। त्यो पाउनेले ती कुराहरूको लािग कुन ैकाम त
गरकेो िथएन, र पिन उसलाई ती सब हात पनेर् छ। यसले मलाई ठूलो
दःुख लाग्छ। यो न्याय पूणर् कुरो होइन। यो िववेक पूणर् कुरो पिन होइन।

22 आफ्नो सारा जीवनमा त्यितको पिरश्रम गररे उसले आिखरमा के
पाउँछ? 23 सारा जीवनमा पिरश्रम गयोर् तर पीडा र िनराशा बाहेक
उसको हातमा केही पनेर् होइन। रातको समयमा पिन मािनसको मनले
िवश्राम पाउँदनै यी सब पिन व्यथर्को हुन्।

24 जीवनको आनन्द जित मलेै िलएको छु त्यित आनन्द िलन
कोिशश गनेर् कोही अरू होला? छैन। मलेै जुन ज्ञान पाँए त्यो यही हो यिद
कसलेै राम्रो भन्दा राम्रो न ैगनर्सक्छ िक खानु, िपउनु र आफूले गनर् ु पनेर्
काममा आनन्द िलनु। मलेै यो पिन बुझें िक सब परमेश्वरबाटै प्राप्त हुन्छन्।
26 यिद कसलेै परमेश्वरलाइ प्रसन्न गर ेपरमेश्वरले उसलाई ज्ञान, बुिद्ध र
आनन्द िदनुहुन्छ। तर जसले उहाँलाई िखन्न पाछर्न्, त्यो त खाली
वस्तुहरू थुपानेर् र त्यसलाई बोक्ने काम मात्र गदर्छ। परमेश्वरले खराब
मािनसहरूबाट िलएर असल मािनसहरूलाई िदनुहुन्छ। यसकारण यी
सब काम व्यथर् छन्। यो पिन हावालाई पक्रने काम जस्तो मात्र हो।

एउटाएउटा समयसमय हहुुन्छन्छ

प्रत्येक कुराको लािग एउटा उिचत समय छ र यो पृथ्वीमा
प्रत्येक कुराको सही समयमा हुन्छ।

2 जन्म िलने एउटा िनिश्चत समय छ,
र मृत्यकुो पिन।
रूख रोप्ने एउटा समय हुन्छ,
अिन त्यसलाई उखेल्ने एउटा समय छ।

3 त्यहाँ मानेर् एउटा समय छ,
िनको पानेर् एउटा समय छ,
भत्काउने एउटा समय छ,
बनाउने एउटा समय।

4 कराउने र रूने एउटा समय हुन्छ,
अिन हाँस्ने र आनन्द गनेर् एउटा समय हुन्छ।
शोक मनाउने एउटा समय छ,
र नाच्ने र गाउने एउटा समय हुन्छ।

5 एक समय हुन्छ ढुङ्गा फ्याँक्ने,
एक समय हुन्छ ढुङ्गा थुपानेर्।
कसलैाई अगंालोमा हाल्ने एक समय हुन्छ,
त्यस ैछोिडिदने एउटा समय हुन्छ।

6 कुन ैचीज खोज्ने एक समय हुन्छ,
हराओस् भन्ने एकसमय हुन्छ,
कत ैफािल िदने एक समय हुन्छ,
र राख्ने एक समय हुन्छ।

7 त्यहाँ लुगा च्यात्ने एउटा समय छ,
र लुगा िसलाउने एउटा समय।

त्यहाँ चुपचाप रहने एउटा समय छ,
बोल्ने एउटा समय छ।

8 एक समय हुन्छ माया गनेर्,
एक समय हुन्छ घृणा गनेर्,
एक समय हुन्छ झगडा़ गनेर्
र एक समय हुन्छ मेल-िमलाप गनेर्।

परमपरमेेश्वरश्वर आफ्नोआफ्नो ससंसंारलाईसारलाई िनयन्त्रणिनयन्त्रण गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
9 के मािनसले आफ्नो कठोर पिरश्रमबाट वास्तवमा केही पाउँछ? 10

मलेै त्यो कठोर पिरश्रम देखेको छु जुन परमेश्वरले हामीलाई गनर्को लािग
िदनु भएको छ। 11 परमेश्वरले मािनसहरूको हृदयमा िबतेको समय र
आउने समयको चेतना रािख िदनुभएको छ। तर परमेश्वरले के गनर् ुहुन्छ
ती कुराहरू हामी पूणर्रूपले किहल्य ैबुझ्न सक्दनैौं। तर पिन परमेश्वरले
हरके कुरा उिचत र उपयकु्त समयमा गनर् ुहुन्छ।

12 मलेै बुझें िक मािनसहरूको िनिम्त सबभैन्दा उत्तम कुरो यही हो,
उसको जीवनमा आनन्द िलनु र असल गनर् ु हो। 13 परमेश्वर चाहनुहुन्छ
िक प्रत्येक मािनसले खाओस्, िपयोस् र आफ्नो काममा आनन्द
िलइरहोस्। यी कुराहरू परमेश्वरबाट पाइएको उपहार हुन्।

14 म जान्दछु परमेश्वरले जे घिटत गनर् ुहुन्छ त्यो सदा घट्छ न।ै
मािनसले परमेश्वरको कामलाई एक रित बडाउन पिन सक्दनैन् र एक
रित घटाउन पिन सक्दनैन्। परमेश्वरले यस्तो यसकारण गनर् ुभयो िक
मािनसहरूले उहाँको आदर गरून्। 15 जुन अिहले भइरहेको छ त्यो
पिहले पिन भएकै हो। भिवष्यमा के हुनेछ त्यो पिहले पिन भएकै िथयो।
जे हुन गयो परमेश्वरले त्यसको लेखा िलनुहुन्छ।

16 यस जीवनमा मलेै यी कुराहरू पिन देखेको छु, िक न्यायालय जहाँ
न्याय र भलाई हुनुपछर् , तर त्यहाँ आज खराब मात्र पाइन्छ। 17

यसकारण मलेै आफ्नो मनमा भनें, “त्यहाँ हरके कुरा अिन हरके कायर्को
िनिम्त सही समय छ। परमेश्वरले भलो मािनस र खराब मािनसको न्याय
गनर् ु न ैहुन्छ।”

ककेे मािनसहरूमािनसहरू पशुपश ुजस्ताजस्ता ननै ैछन्छन?्
18 मलेै मािनसहरूको िवषयमा सोचें अिन आफैं लाई भनें, “परमेश्वर

चाहनुहुन्छ िक मािनसहरू आफूले आफूलाई त्यही रूपमा देखोस् जुन
रूपमा ितनीहरूले त्यो पशुहरूलाई देख्दछन्। 19 के एउटा मािनस पशु
भन्दा उत्तम छ? छैन! िकनिक हरके कुरो व्यथर् छ। मािनस तथा पशुहरू
एउटै तरीकामा मछर्न्। ितनीहरू पृथ्वीमा आउँछन् पृथ्वीमा न ैशेष
हुन्छन्। 20 मािनसहरू र पशुहरूको देहको अन्त एकै प्रकारले हुन्छ।
ितनीहरू माटोबाट आएका हुन् अिन माटोमा न ैिमल्छन्। 21 कसले
जान्दछ िक मािनसको आत्मालाई के हुन्छ? कसले जान्दछ
मािनसहरूको आत्मा परमेश्वर कहाँ जान्छ अिन पशुहरूको आत्मा तल
जमीनिभत्र जान्छ?”

22 यसकारण मलेै बुझें िक मािनसले गनर् ु पनेर् सब भन्दा असल काम
हो आफ्नो काममा आनन्द उपभोग गनर् ु। एकजना मािनसले अकार्लाई
भिवष्यमा के हुनेवाला छ सो देखाउँन सकै्तन।

ककेे मिरजानुमिरजान ुराम्रोराम्रो होहो?

मलेै फेिर यो पिन बुझें िक कस ैिसत नराम्रो ब्याहावार गिरन्छ।
मलेै उसको आँसु देखेको छु र फेिर यो पिन देखेको छु िक ती
दःुखीहरूलाई सान्तवना सम्म िदने पिन कोही हँुदनै। मलेै

बुझेको छु, कठोर मािनसहरू िसत सम्पूणर् शिक्त हुन्छ, र ितनीहरूले
जसलाई क्षित पुयार्उँछन् उनीहरूलाई ढाडस िदने कोही पिन हँुदनै। 2 म
यो िनणयर्मा पुगें िक ती जो मिरसकेकाहरू छन् ितनीहरू अझै
बाँिचरहनेहरू भन्दा असल छन्। 3 अझ त्यो भन्दा असल जो
अिहलेसम्म जन्मेको छैनन् ितनीहरूलाई छ िकनिक ितनीहरूले यस
संसारको खराबी देखेका छैनन्।
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यितयित कठोरकठोर पिरश्रमपिरश्रम िकनिकन?
4 मलेै फेिर सोचें, “मािनसहरू यित कठोर पिरश्रम िकन गछर्न्।” मलेै

बुझें मािनस सफल हुनालाई र अरूहरू भन्दा ठूलो बन्नालाई पिरश्रम
गिररहन्छन्। यस्तो कोिशश यसकारण गिरन्छ िक मािनस इष्यार्लु
हुन्छन्। आफ्नोमा जित छ, अरूकोमा त्यो भन्दा धेर नहोस् भन्ने उनीहरू
चाँहन्छन्। यी सब अथर्हीन कुराहरू हुन्। यो हावालाई पक्रनु जस्तो हो।

5 कित मािनस भन्छन्, हात बाँधेर बिसरहनु केही नगनर् ु मूखर्ता हो।
यिद ितमी काम गदैर्नौ भने भोकै मछौर्। 6 धेर ैभन्दा धेर ैपाउँन हावाको
पिछ झगडा़ गदैर् भाग्नु भन्दा ितम्रो हातमा जे छ यसमा सन्तोषजनक भएर
बस्नु असल हो।

7 फेिर मलेै अकोर् पिन एउटा कुरो देखेका छु जसको कुन ैअथर् छैन:
8 एउटा मािनस सन्तानहीन हुन सक्छ। हुनसक्छ उसको कुन ैछोरो वा
यहाँसम्म िक कुन ैदाज्यू-भाइ पिन छैनन् तर पिन त्यो मािनसले कठोर
भन्दा कठोर पिरश्रम गनर्मा लािगरहेको हुन्छ र जे जित उिसत छ
त्यितबाट ऊ किहल्य ैसन्तुष्ट हँुदनै। तब म पिन यित कठोर मेहनत िकन
गदैर्छु? म आफैं  पिन यस जीवनको आनन्द िकन िंलिदन। अब हेर यो
पिन एउटा दःुखको र व्यथर् कै कुरो हो।

िमत्रिमत्र रर पिरवारबाटपिरवारबाट शिक्तशिक्त पाइन्छपाइन्छ

9 एक जना भन्दा दइुजना मािनस राम्रो हो। जब दइु जना िमलेरसँगै
काम गछर्न् भने जुन काम गछर्न् त्यसमा अिधक लाभ पाउँदछन्।

10 यिद एक जना लडे अकार्ले उठाउँदछ। तर कसकैो लािग पिन एक्लो
रहन राम्रो होइन, िकनिक जब त्यो लड्छ उसलाई सहायता गनेर् त्यहाँ
कोही अकोर् हुने छैन।

11 यिद दइुजना एक साथ सुते त्यहाँ तातो हुनेछ, तर एक्लो सुत्ने
मािनस तािंतदनै।

12 एक्लो मािनसलाई शत्रुले हराउँन सक्छ, तर त्यही शत्रुले
दइुजनालाई हराउँन सक्दनै, अिन तीन जनाको शिक्त त अझ ैधेर ैहँुदछ।
ती एउटा यस्तो डोरी जस्तो हुन्छन्, जो तीन पोयाले बािटएको हुन्छ।
त्यसलाई चँुडाउन किठन पछर् ।

मािनसमािनस शासकशासक रर प्रिसिध्दप्रिसिध्द

13 एक जना गरीब तर बुिद्धमान यवुा शासक, एउटा बृद्ध तथा मूखर्
राजाभन्दा असल हुन्छ। त्यो बृद्ध राजाले चेताउनीहरूमा ध्यान ैिंददनै।
14 हुन सक्छ त्यो यवुा शासक त्यस राज्यमा गरीब भएर जन्मेको होस् र
हुनसक्छ ऊ जेलबाट छुटेर देशमा शासन गनर् आएको होस्। 15 तर मलेै
यस जीवनमा देखेको छु र जान्दछु, मािनसहरू त्यस दोस्रो यवुा
शासकलाई न ैमान्ने छन् र उही नयाँ राजा बन्ने छ। 16 धेर ैजना त्यस
यवुकका पिछ लाग्नेछन्। तर पिछ गएर ती मािनसहरूले उसलाई पिन मन
पराउने छैनन् र यी सब पिन व्यथैर् हुन्। यो पिन त्यही हावालाई पक्रने
प्रयास जस्त ैहो।

भाकलभाकल गनगनर्र्मामा होिशयारहोिशयार

परमेश्वरको उपासना गनर् जाँदा खबु ैहोिशयार होऊ।
अज्ञानीहरूले जस्तो परमेश्वरलाई बली चढाउनु भन्दा उनको
आज्ञा मान्नु धेर ैराम्रो हो अज्ञानीहरू प्राय खराब काम गनेर् गछर्न्

र के गदैर्छन् त्यो पिन जान्दनैन्। 2 परमेश्वरिसत प्रितज्ञा गनेर् बेलामा
होिशयार होऊ। परमेश्वरिसत प्रितज्ञाहरू गनर्मा हतार नगर। परमेश्वर
स्वगर्मा हुनुहुन्छ र ितमी पृथ्वीमा छौ। यसकारण ितमीले परमेश्वरसंग
एकदम ैकम बोल्नु पछर् । यो उखान साँचो छ:

3 धेर ैिचन्ता गनार्ले खराब सपना देिखन्छ,
र धेर ैबोल्नाले मूखर् कुरा उब्जन्छ।
4 यिद ितमीले परमेश्वरसंग कुन ैकुराको प्रितज्ञा गछौर् भने पुरा गनर्मा

िढलो नगर। परमेश्वर मूखर् मािनसहरूसंग खशुी हुनुहुन्न। ितमीले
परमेश्वरलाई जुन कुरो चढाउँने प्रितज्ञा गरकेा छौ त्यो चढाऊ। 5 बरू
कुन ैभाकल ैनगनर् ु राम्रो हो तर भाकल गररे पूरा नगनर् ु राम्रो होइन। 6

यसथर् ितम्रो आफ्न ैशब्दहरूले आफैं लाई पापमा पतन नगराओस्

पूजाहारीलाई नभन, “मलेै जे कुरा भनें त्यसको अथर् यो होइन!” ितमीले
यसो गयौर् भने परमेश्वर ितम्रा शब्दहरूमा िरसाउनुहुनेछ, जुन कुराको
िनिम्त ितमीले कमर् गरकेा छौ ती सब ैनष्ट पािरिदनु हुनेछ। 7 धेरै
सपनाहरू देख्नाले र शेखी गनार्ले व्यथर्को कुराहरूमा डोयार्उँछ। ितमीले
परमेश्वरलाई आदर गनर् ुपछर् ।

प्रत्यप्रत्येेकक शासककोशासकको मािथमािथ शासकशासक हहुुन्छन्न्छन्

8 कितपय देशहरूमा ितमीले यस्ता दीन-हीन मािनसहरू देख्छौ
जसलाई कठोर मेहनत गनर् वाध्य गिरन्छ। ितमी बुझ्न सक्छौ िक
गरीबहरू प्रित यस्तो व्यवहार राम्रो होइन। यो गरीबहरूको अिधकारको
िवरूद्ध ठहिरन्छ। तर अचम्म नमान। जो शासकले ती मािनसहरूलाई
काम गनर् वाध्य तुल्याउँछन् ितनलाई वाध्य तुल्याउने अकोर् शासक पिन
हुन्छन्। अिन अझ ैअकोर् एक शासक पिन हुन्छ, जसले यी दवुै
शासकहरूलाई काम गनर् वाध्य गराउँछन्। 9 यित हँुदाहँुद ैपिन कुनै
खेती गनर् योग्य भूिममा एउटा राजा हुनु देशको िनिम्त लाभदायक हो।
राजा पिन अन्तमा एउटा दास न ैहो।

धनलधनलेे आनन्दआनन्द िकन्निकन्न सिंकदसिंकदैनैन

10 जसले धनलाई प्रेम गछर्  त्यो आफूिसत भएको धनले किहल्यै
सन्तुष्ट हँुदनै। जसले धनलाई प्रेम गछर् , धेर ैभन्दा धेर ैधन प्राप्त गर ेपिन
उसको मन किहल्य ैअघाउँदनै। यसकारण धन पिन व्यथैर् हो।

11 कसिैसत जित धेर ैधन हुन्छ, उसलाई खचर् गनर्को िनिम्त त्यित नै
धेर ैसाथीहरू हुन्छन्। यसकारण त्यस धनी मािनसलाई वास्तवमा प्राप्त
केही हुने होइन्। उसले आफ्नो धनलाई मात्र हेिरबस्न सक्छ।

12 जसले सारा िदन कडा मेहनत गछर् , ऊ घर गएर चनै साथ सुत्न
सक्छ। उसलाई खान कम छ िक धेर ैछ केही खाँचो पदैर्न। तर धनी
मािनस आफ्नो धनको िचन्तामा न ैडुिबरहन्छ र सुत्नसम्म पिन सक्दनै्।

13 मलेै यस जीवनमा धेर ैदःुखको कुरो घटेको देखेको छु। मािनसले
भिवष्यको लािग धन सन्चय गछर्न् तर त्यसले नोक्सानी पुयार्उँछ। 14

अिन केही नराम्रो घटना घट्छ र उसको सब ैकुरा जान्छ र त्यस
मािनसिसत आफ्नो छोरालाई िदने पिन केही रहँदनै।

15 एक मािनस आफ्नो आमाको गभर्बाट खाली हात आँउछ। जब
त्यस मािनसको मृत्य ुहँुन्छ, ऊ आफूिसत केही निलई सब ैकुरा यही
छोडेर जाँदछ। सम्पित्त थुपानर् उसले कठोर पिरश्रम गदर्छ तर जब मछर्
ऊ आफूिसत केही िलएर जान सक्दनै। 16 यो बडा दःुखको कुरो हो।
यस संसारलाई उसले त्यसरी न ैछोड्नु पछर्  जसरी ऊ आएको िथयो।
यसकारण “हावालाई पक्रने कोिशश गनार्ले के पाउन सक्छ”? 17 उसले
यिद केही पाँउछ भने त्यो हो दःुख र शोकले भरकेो िदन, त्यसलेै
आिखरमा ऊ हताश, रोगी र िरसाहा बन्दछ।

आफ्नोआफ्नो जीवनकोजीवनको कमकमर्र्मामा रमाऊरमाऊ

18 मलेै त यो देखें िक मािनसले जे गनर् सक्छ त्यो सबभैन्दा असल
रहेछ खान, िपऊन र जुन काम उसले यस धतीर्मा आफ्नो छोटो
जीवनमा गछर्  त्यसमा आनन्द िलन्छ। परमेश्वरले ियन ैकेही िदनहरू
िदनुभएको छ बस् यिह ितम्रो र उसको हो।

19 यिद परमेश्वरले कसलैाई धन, सम्पित्त र ती कुराहरूको आनन्द
िलने शिक्त िदनुभएको छ भने उसले ितनको आनन्द िलनु पछर् ।
आफूिसत जे जस्तो छ त्यसलाई स्वीकार गनर् ुपछर्  र परमेश्वरबाट उपहार
स्वरूप पाएको आफ्नो काममा आनन्द मनाउनु पछर् । 20 यसो भए
त्यस्ता मािनसले किहल्य ैपिन जीवन छोटो छ भनी सोच्दनै। िकनिक
परमेश्वरले त्यस्तालाई त्यस्त ैकाममा लगाई राख्नुहुन्छ, जुन काम गनर्मा
उसको रूिच हँुदछ।

धनबाटधनबाट प्रसन्नताप्रसन्नता पाइपाइँँददैनैन

मलेै जीवनमा अकोर् कुरो पिन देखेकोछु जुन उिचत होइन। धेरै
मािनसहरूले यसको अनुभव गरकेा छन्। 2 त्यस मािनसिसत
चाँिंहदो कुराहरू हुन्छन् र जित चाहन्छ त्यो पिन पाउँदछ। तर

परमेश्वरले उसलाई ती कुराहरूको भोग गनर् िदनुहुन्न। कोही अकैर्
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आइपुग्छ र ती सब ैथोकहरू खोसेर लजैान्छ। यो खबु ैखराब र ब्याथर्
कुरो हो।

3 एकजना मािनस लामो समयसम्म बाँच्छ अिन उसका एक सय
नानीहरू हुन्छन्। तर यिद त्यो मािनस ती असल कुराहरूिसत सन्तुष्ट
नभए अिन उसको मृत्यपुिछ उसलाई सम्झना गनेर् कोही नभए, म त
भन्छु िक त्यस मािनस भन्दा तुहेको बालकको भाग्य असल हुन्छ। 4

त्यस बालकलाई कुन ैनाम निदई उसलाई एउटा अँध्यारो खाडलमा
पुिरन्छ। 5 त्यस्ता बालकले किहल्य ैसूयर् देख्दनै र केही कुरो पनी
जान्दनै। तर त्यस मािनसको भाग्य! जसलाई परमेश्वरले िदएका
कुराहरूको आनन्द किहल्य ैिलएन। त्योभन्दा त त्यस बालकले बडी चनै
र शािन्त पाउँदछ। 6 त्यस्ता मािनसहरू दइु हजार बषर् बाँच्न सक्छन्
तर यिद ितनीहरूले जीवनमा आनन्द िलन नसके, त्यो राम्रो हो र हरके
मािनस अन्तमा त्यही ठाउँमा जान्छ।

7 एउटा मािनसले िनरन्तर काम गिरन ैरहन्छ िकन िक उसलाई
आफ्नो इच्छा पूरा गनर् ु छ। तर ऊ सन्तुष्ट चाँिह किहल्य ैहँुदनै। 8 यस
प्रकारले एक बुिद्धमान मािनस पिन एक मूखर् मािनस भन्दा धेर ैराम्रो
होइन। यस्तो दीन-हीन मनुष्य हुनुमा पिन के फायदा हुनसक्छ? 9

एकोहोरो लािग रहनुमाभन्दा आफूिसत जो छ त्यसमैा सन्तोष हुनु राम्रो
हो। सधैँ धेर ैखोिजरहनु व्यथर् हो। यो पिन हावालाई पक्रन खोज्नु जस्तै
हो।

10 जे जित भइरहेको छ त्यो भूतकालमा न ैवणर्न गिरसकेको छ
कोही, मािनसहरूले ितनीहरू भन्दा बिलयोलाई िवरोध गनर् सक्दनै।
यसकारण ज्यादा बोल्नु व्यथर् हो।

12 कसले जान्दछ मनुष्यको छोटो जीवनमा उसको लािग यस भूिममा
सबभैन्दा राम्रो के छ? उसको जीवन त छायाँ जस्तो हराइ हाल्छ। यस
संसारमा भोली के हुन्छ भनी कुन ैमािनसले भन्नसक्दनै।

बुिद्धबुिद्ध रर िशक्षाकोिशक्षाको सूचीसूची

एउटा असल नाम हुनु सुगिन्धत अत्तर भन्दा राम्रो हो।
मृत्य ुिदवस जन्म िदन भन्दा उत्तम हो।

2 भोजको घरमा जानु भन्दा मलामी जानु असल हो।
िकनिक सब ैएक िदन मनैर् पछर् ,
अिन हरके जीिवत प्राणीले यो सम्झनु पछर् ।

3 हाँसो भन्दा शोक र सुतार् राम्रो हो,
िकनिक जब हाम्रो अनुहारमा िवषाद छाउँछ तब हाम्रो हृदय कंन्चन

बन्छ।
4 ज्ञानीले सधैँ मृत्यबुार ेसोच्छ
तर मूखर्ले रमाइला िदनहरू सम्झन्छ।

5 मूखर्बाट प्रशसंा पाउनु भन्दा,
ज्ञानीबाट िनिन्दत हुनु धेर ैराम्रो।

6 मूखर्हरूको हाँसो त बेकार हुन्छ,
काँढाको आगो बालेर भाँडा तताए जस्तो हो।
काँढाको आगो िछट्टै बल्छ,
तर भाँडा तात्दनै।

7 घुसले ज्ञानी मािनस भ्रष्ट हुन्छ,
अिन पसैाको उपहारले उसको हृदयलाई िबगािरिदन्छ।

8 शुरू गरकेो भन्दा अन्त गरकैे राम्रोहो।
अहकंारी को अधीनमा बस्नुभन्दा नम्र र धीरज भएकै राम्रो।

9 िछटै रीसाउने नगर,
िकनिक रीसाहा बन्नु मूखर्ता हो।

10 नभन, “िबतेका िदनहरूमा के भयो।
तब चीजहरू अझ राम्रा िथए।”
यस्तो प्रश्न गनर् ु ज्ञानको कुरो होइन।
11 जसरी धनी हुनु राम्रो हो त्यसरी न ैज्ञान हुनु पिन राम्रो हो। िववेक

ती जो कोही जीउनेहरूको िनिम्त शे्रष्ठता हो। 12 धनी हुनु भन्दा ज्ञानी
हुनु राम्रो हो। जीउँदो मािनसको लािग ज्ञान लाभदायक हो।

13 परमेश्वरद्वारा सृिजत वस्तुहरू हेर। यिद परमेश्वरले केही कुरा बाङ्गो
बनाउनु भएको छ भने ितमीले त्यसलाई सोझो बनाउन सक्ने छैनौ। 14

जब जीवन उत्तम छ भने त्यसबाट आनन्द लेऊ। तर जीवन किठन छ

भने याद गर परमेश्वरले हामीलाई किठन समय पिन िदन्छन् र असल
समय पिन िदन्छन्। अिन भोिल के हुन्छ त्यो कसलेै जान्दनै।

मािनसमािनस साँच्चैसाँच्च ैअसलअसल हहँँुुददैनैन्नन्

15 आफ्नो छोटो जीवनमा मलेै सबथैोक देखेको छु। मलेै देखेको छु
राम्रा मािनस उमेरमा न ैमछर्न् र मलेै देखेको छु दषु्ट मािनस लामो आयु
बाँच्छन्। 16 यसकारण आफैं लाई िकन माछौर्? साह्रै राम्रो पिन नबन।
साह्रै खराब पिन नबन। अिन साह्रै बुिद्धमानी पिन नबन, साह्रै मूखर् पिन
नबन। समय नपुगी िकन मछौर्?

18 अिलकित यस्तो बन, अिलकित उस्तो। परमेश्वरका
अनुयायीहरूले पिन केही राम्रो काम गछर्न् केही नराम्रो। 19 ज्ञानले
मािनसलाई शिक्त िदन्छ, एउटा ज्ञानी मािनस शहरिभत्र दशजना
शासकहरू भन्दा शिक्तशाली हुन्छ। वास्तवमा यस संसारमा कोही असल
मािनस छैन जसले असल कुरा मात्र गछर्  र दषु्ट काम किहले गदैर्न।

21 मािनसहरूले भनेका सब ैकुरा नसुन ितम्रो आफ्न ैनोकरले पिन
ितमी बार ेनराम्रो कुरा गनर्सक्छ। 22 अिन ितमी जान्दछौ, ितमी आफैं ले
पिन अरूहरूका बारमेा नराम्रो कुरा गरकेा छौ।

23 यी सब ैकुराको बारमेा मलेै आफ्नो बुिद्ध र िवचार लगाएँ। म
साँिच्चकै बुिद्धमान बन्न खोजें तर त्यो असम्भव िथयो। 24 िकन म बुझ्न
सिक्दनँ आिखर कुरो त्यही छ। जस्तो त्यो छ! कसलैाई पिन यो बुझ्न
किठन छ। 25 साँच्चो ज्ञान पाउन मलेै ठूलो पिरश्रम र गिहरो अध्ययन
गरें, हरके कुराको कारण पत्तो लाउने चेष्टा गरें तर मलेै जानें के?
मलेै यितन ैजाने िक दषु्ट बन्नु मूखर्ता हो र मूखर् व्यवहार गनर् ु पागलपन

हो। 26 मलेै यो पिन देखे िक कितपय स्त्रीहरू धराप जस्त ैखतरनाक
हुन्छन्। ितनका हृदय जाल जस्ता र ितनका पाखरुा साङ्गला जस्ता
हुन्छन्। त्यस्ता स्त्रीहरूका फन्दामा पनर् ुभन्दा मनर् ु िनको। परमेश्वरका
अनुयायी त्यस्ता स्त्रीहरूदेिख भाग्छन्। तर पापी ितनको फन्दामा पछर् ।

27 उपदेशक भन्छन्, “मलेै यी सब प्रश्नहरू एक साथ राखें अिन
ितनीहरूको उत्तर खोजी गरें। उत्तर अझ ैखोिजरहेकोछु तर यित चाँिह
जाने िक हजारमा एकजना साँच्चो पुरूष मलेै पाएँ, तर साँचो नारी एउटै
पिन पाइँन।

29 “अकोर् एउटा कुरो पिन बुझें परमेश्वरले मनुष्यलाई राम्रो बनाउनु
भएको िथयो। तर मािनसहरू आफैं ले अनेकौं छलहरू बनाए।”

बुिद्धबुिद्ध रर शिक्तशिक्त

ज्ञानी मािनस जस्तो को छ? कसले वस्तुहरूको अथर् लगाउनु
सक्छ? ज्ञानले िचिन्तत अनुहारलाई खशुीमा बदल्न सक्छ।

2 म भन्छु, ितमीले सधैँ राजाको आज्ञा पालन गनर् ुपछर् ।
िकनिक ितमीले परमेश्वरलाई त्यसो गनेर् वचन िदएका छौ। 3 यस
िवषयमा िचिन्तत नहोऊ। जब उहाँले ितमीलाई पठाउनु हुन्छ उहाँलाई
छोिडदेऊ। मामला मन नपनेर् भए पिन िढलो नगर, िकनिक राजाले
उसको इच्छानुसार आज्ञा गनर् ुहुन्छ। 4 आज्ञा िदनु राजाको अिधकार हो।
अिन यसो गर, उसो गर भनेर उनलाई कसलेै भन्न सक्दनै। 5 राजाको
आज्ञा पालन जसले गछर्  ऊ सुरिक्षत रहन्छ। तर बुिद्धमानीले यसो गदार्
उिचत समय जान्दछ, अिन उिचत कुरो किहले गनेर् त्यो पिन जान्दछ।

6 त्यहाँ धेर ैकष्टहरू भए तापिन मािनसिसत प्रत्येक कुरा गनेर् सही
समय र सही मागर् छ। 7 उसलाई थाहा हुदनै भिवष्यमा के हुने हो, िकन
िक भिवष्यमा के हुने हो उसलाई कसलेै भन्न सक्दनै।

8 कसलेै पिन हावालाई आज्ञा िदन अथवा िनयिन्त्रत गनर् सक्दनै,
आफ्नो मृत्य ुरोक्ने शिक्त कसकैो छैन। यदु्धको समयमा एउटा
िसपाहीलाई आफ्नो ठाउँ छोडेर आफूले भनेको ठाँउमा जाने स्वतन्त्र
हँुदनै। त्यसरी न ैयिद कसलेै पापहरू गछर्  भने त्यो पापले उसलाई रक्षा
गनर् सकै्तन।

9 मलेै यी सब कुराहरू देखें। यस संसारमा घट्ने सब कुराको बारमेा
मलेै खबु ैगिम्भरता पूवर्क सोचें र देखें िक मािनस अरूमािथ शासन गनेर्
शिक्त पाउन सदा सङ्घषर् गिररहन्छन् र मािनसलाई कष्ट िदइरहन्छन्।

10 मलेै दषु्ट मािनसहरूको सिज-सजाउ र िवशाल शवयात्रा देखें। देह
दफन-िक्रया पिछ घर फकर् न लागेका मलामीहरूले त्यस दषु्ट मािनसको
गुणगान गरकेो पिन सुनें। यस्तो त्यस ैशहरमा हुनेगछर् , जहाँ त्यस दषु्ट
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मािनसले धेर ैिकिसमको खराब कामहरू गरकेो हुनछन्। त्यो पिन
अथर्हीन न ैहो।

न्यायन्याय, पुरस्कारपुरस्कार रर दण्डदण्ड

11 किहले काहीं मािनसहरूले खराब काम गछर्न् त्यसको लािग
उसलाई चाँडै दण्ड िदइँदनै। ितनले िवस्तार-ैिवस्तार ैदण्ड पाउँदै
जान्छन्। त्यसलेै गदार् अरूहरू पिन खराब काम गनर् िहिच्कचाउँदनैन्।

12 एउटा पापीले सयौं पाप-कमर् गरोस् उसको आय ुपिन लाम ैहोस्।
तर म यो जान्दछु, परमेश्वरको सम्मान गनर् ु असल हो। 13 खराब
मािनसहरूले परमेश्वरको सम्मान गदैर्नन्। त्यसलेै त्यस्ता मािनसहरूले
वास्तवमा राम्रो कुराहरू पाउँदनैन्। त्यस्ता कुकमीर्हरू लामो समय सम्म
बाँच्दनैन्। घाम अस्ताउने समयको छाँयाँ झैं लामो हँुदनै।

14 यो धतीर्मा अकोर् कुरो पिन छ जुन म िठक ठािन्दनँ। दषु्ट
मािनसलाई दषु्ट कुराहरून ैघट्नु पथ्योर् अिन असल मािनसलाई असल
कुरान।ै तर किहले काहीं असल मािनसलाई दषु्ट कुराहरू घट्छ, र दषु्ट
मािनसलाई असल कुराहरू। यो गल्ती भएको जस्तो लाग्छ। 15

यसकैारण मलेै िनश्चय गरें जीवनको आनन्द िलनु सबभैन्दा महत्वपूणर्
कुरो रहेछ। िकनिक यस जीवनमा एउटा मािनसले सबभन्दा राम्रो काम
गनर्सक्छ, त्यो हो खानु, िपउनु र जीवनको आनन्द िलनु। यसले
कमसेकम मािनसलाई यस भूिम उसको जीवन कालमा परमेश्वरले गनर् ु
भनी जो कठीन काम िदनुभएको छ त्यसको आनन्द िलनामा सहायता
िमल्छ।

परमपरमेेश्वरकाश्वरका सबसबै ैकामकाम हामीहामी बुझ्नबुझ्न सक्दसक्दैनैौंनौं

16 यस जीवनमा मािनसहरूले गरकेा काम मलेै ध्यान पूवर्क अध्यान
गरें। मलेै देखें मािनसहरू अित न ैव्यस्त छन्। ती रात िदन काम गछर्न र
प्राय सुत्दनैन् पिन। 17 परमेश्वरले गरकेा थुप्रै कामहरू पिन मलेै देखें।
अिन परमेश्वरले जित काम यस भुिममा गनर् ुभयो त्यो मािनसहरूले बुझ्न
सक्दनैन्। ितनीहरूले बुझ्न जित कोिशश गरून् बुझ्दनैन् कुन ैज्ञानीले
परमेश्वरको काम म बुझ्छु भने पिन त्यो साँच्चो होइन। ती सब कुरा कसलेै
बुझ्न सक्दनैन्।

ककेे मृत्यमृत्यु ुअसलअसल हहुुन्छन्छ?

मलेै यी सब ैकुराहरू खबु ैध्यानपूवर्क सोचें र देखें, भला र
ज्ञानी मािनसहरूिसत जे घट्छ अिन जुन काम ितनीहरू गछर्न्
त्यसको िनयन्त्रण परमेश्वरले गनर् ुहुन्छ। मािनसहरू जान्दनैन्

िक ितनले प्रेम पाँउछन् िक घृणा ितनीहरू जान्दनैन् िक भोिल के हुन्छ।
2 तर एउटा कुरो यस्तो छ जुन प्रत्येकमािथ पिरआउँछ हामी सबै

मछौर्। मृत्य ुअसल मािनसलाई पिन आउँछ, मृत्य ुदषु्ट मािनसलाई पिन
आउँछ, मृत्य ुपिवत्र मािनसलाई पिन आँउछ र जो अपिवत्र छ उसलाई
पिन मृत्य ुआउँछ। मृत्य ुबिल चढाउनेलाई पिन आउँछ नचढाउनेलाई
पिन आउँछ। असल मािनस पिन एउटा पापी जस्त ैमदर्छ। परमेश्वरसंग
िवशेष प्रितज्ञा गनेर् मािनस पिन, प्रितज्ञा नगनेर् मािनस जस्त ैमछर् ।

3 यस जीवनमा जित पिन घट्ना घट्छ त्यसमा सब ैभन्दा नराम्रो कुरो
हो िक सबकैो अन्त एकै प्रकारले हुन्छ। साथ ैयो पिन खबु ैनराम्रो कुरो
हो, िक मािनसहरू खराब र मूखर् िबचारमा डुिबरहन्छन्, अिन त्यस्ता
िबचारले मृत्यिुतर लजैान्छ। 4 प्रत्येक जीिवत मािनसले िवश्वास गछर्न
िक:
एउटा मरकेो िंसह भन्दा िजउँदो कुकुर असल हो।

5 िजउँदा मािनसहरू जान्दछन् िक उनीहरू एक िदन मनैर् पछर् । तर
मरकेाहरूले केही जान्दनै्न। मरकेाहरूले कुन ैपुरस्कार पिन पाउने
होइनन्। मािनसहरूले ितनलाई भूिलहाल्छन्। 6 कुन ैमािनस मरपेिछ
उसको प्रेम, घृणा, ईष्यार् सब समाप्त हुन्छ। मृत मािनसले संसारमा जे
सुकै भइरहोस् त्यसको कुन ैभाग िलने होइन। िलन सकुन्जेल जीवनको
आनन्द लेऊ।

7 अब जाऊ अिन आफ्नो खाना खाऊ र आनन्द मनाऊ। दाखमद्य
खाऊ र खशुी होऊ। ितमीहरूलाई यित गनर् परमेश्वरबाट अनुमित छ। 8

राम्रो लगाउ र ितम्रो टाउकोमा, सुगिन्धत तेल लगाउ। 9 ितम्रो पत्नीसँग
जीवनको सुख-भोग गर, जसलाई ितमी प्रेम गछौर् यो संसारमा परमेश्वरले

ितमीलाई छोटो जीवन िदनुभएकोछ। यो ितम्रो भाग हो। यसथर् यस
जीवनमा गनर् ुपनेर् काममा आनन्द उपभोग गर। 10 हर समय गनर्को लािग
ितमी िसत काम छ, त्यसलाई ितमी जित राम्रोिसत गनर्सक्छौ गर।
िचहानमा त कुन ैकाम ैहँुदनै। त्यहाँ न त िचन्तान ैहुन्छ न ज्ञान, न िववेक
न।ै अिन मृत्यकुो त्यस ठाँउमा। हामी सब ैत जाँदछैौं।

हामीहामी ककेे पोपो गनगनर्र् सक्छौंसक्छौं रर? सौभाग्यसौभाग्य याया ददुभुार्ग्यभार्ग्य?
11 यो जीवनमा मलेै त्यो चाँडै दगुनेर्ले सधैँ दौडमा िजतेको देखेको

छैन् शिक्तशाली सेनाले न ैयदु्ध सधैँ िजत्दनै, महान ज्ञानी मािनसले
आफ्नो कमाई सधैँ खान पाउँदनै, ज्ञानी मािनसले सधैँ सम्पित्त पाउँदनै;
अिन िववेकशील मािनसले सधैँ प्रशसंा पाउँदनै जुन उसले पाउनु पथ्योर्।
समय र अवसर प्रत्येकका िनिम्त आउँछ।

12 कसलेै जान्दनै, यसपिछ उसलाई के हुन्छ, ऊ त जालमा परकेो
माछा जस्तौ हो माछाले जान्दनै उसलाई के हुने हो। ऊ त पाशोमा परकेो
चरा जस्तौ हो चराले जान्दनै उसलाई के हुने हो। यस्तो प्रकारले
मािनसलाई पिन भाग्यले फसाँउछ जो उसमािथ अचानक आइपछर् ।

िवविववेेककोकको शिक्तशिक्त

13 मािनसले जीवनमा िववेकपूणर् काम गरकेो पिन मलेै देखेको छु।
अिन त्यो मलाई खबु ैमहत्वपूणर् लागेको छ। 14 एउटा सानो शहर िथयो
जहाँ थोर ैमािनसहरू बस्थे। एक जना ठूला राजाले त्यस शहरमा
आक्रमण गनर् शहरका चारिैतर आफ्ना सेना तनैाथ गर।े 15 तर त्यो
शहरमा एकजना ज्ञानी मािनस बस्थे उनी गरीब िथए। आफ्नो शहर
बचाउन उनले आफ्नो ज्ञान प्रयोग गर।े जब शहरमा आपित्त टयोर्
मािनसहरूले गरीब मािनसलाई पिन भुले। 16 तर म अझ ैपिन भन्छु,
बल भन्दा बुिद्ध शे्रष्ठ हो। ती मािनसहरूले गरीब मािनसको ज्ञानको बारमेा
भुले अिन उनले भनेका कुराहरू सुन्न छोडे।

17 ज्ञानीले शान्तिसत बोलेका थोर ैशब्द,
मूखर् शासकले िचच्च्याएको शब्दभन्दा धेर ैराम्रो।

18 ज्ञान यदु्धको हात हितयार भन्दा धेर ैअसल हो।
तर मूखर्ले थुप्रै असल कुराहरूलाई नष्ट गदर्छ।

मरकेा थोर ैिंझगाले उत्तम सुगन्धलाई पिन दगुर्िन्धत
बनाउँदछन्। यसरी न ैसानो मूखर्ताले सम्पूणर् बुिद्ध र सम्मान
नष्ट गदर्छ।

2 ज्ञानीको िवचारले उसलाई िठक बाटोमा िहँडाउँछ। तर मूखर्को
िवचारले उसलाई गलत बाटोमा िहँडाउँछ। 3 मूखर् बाटोमा िहँड्दाखेिर
पिन आफ्नो मूखर्ता दशार्उँछ र हरकेले ऊ मूखर् हो भन्ने कुरा जान्दछन्।

4 मािलक िरसाए भन्दमैा आफ्नो काम नछोड। यिद ितमी शान्त र
सहायक बिनरह्यौ भने ितमीले ठूला-ठूला गल्तीहरू सुधानर् सक्ने छौ।

5 यहाँ केही िभन्नै कुराहरू पिन छन् जुन मलेै आफ्नो जीवनमा देखेको
छु। अिन यो न्याय संगत पिन छैन। यो त्यस्तो भूल हो जुन
शासकहरूबाट हुन्छ। 6 मूखर्हरूलाई महत्वपूणर् ओहोदा िदइन्छ, जहाँ
धनी मािनसहरूले यस्ता काम पाउँछन् जसको कुन ैमहत्व हँुदनै। 7

नोकर बन्नु पनेर्हरू घोडामा चढेर िंहडेको पिन देखेको छु, जहाँ शासक
बन्नु पनेर्हरू नोकर जस्ता भई ितनकैा छेउछाऊ पदैल ैिंहिडरहेका
हुन्छन्।

हरहरेकेक कामकाम जोिखमपूणजोिखमपूणर्र् हहुुन्छन्छ
8 आफूले खनेको खाडलमा आफैं  पनर् सक्छन्। पखार्ल भत्काउनेलाई

सपर्ले डस्न पिन सक्छ। 9 ढुङ्गाहरू त्यो मािनसमािथ झनेर् सक्छ जसले
त्यसलाई चलाउँछ अिन जसले रूख काटेर ढाल्छ उसलाई चोट लाग्न
सक्छ।

10 तर बुिद्धले हर काम सुगम हुन्छ। भुत्ते छुरीले काट्न कठीन पछर् ।
तर कसलेै छुरीलाई उध्याएर काटे त्यही सिजलो काम हुन्छ, ज्ञान त्यस्तै
हो।

11 लट्ठ्याउन अिघन ैसपर्ले डस्यो भने सपेरालाई केही फाइदा
हँुदनै।

12 ज्ञानीका शब्दहरूले प्रशांिसत तुल्याउँछन्,
परन्तु मूखर्का शब्दहरूले िवनाश गराउँछन।
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13 मूखर् मािनसले मूखर्ताबाट कुरा थाल्छ अन्तमा पागल कुरामा
टुङ्ग्याउँछ। 14 मूखर्ले धेर ैकुराहरू गछर्  तर कसलैाई पिन थाहा हँुदनै
िक भिवष्यमा के घट्छ। कसलेै पिन भन्न सक्दनै भिवष्यमा के हुनेवाला
छ।

15 एउटा मूखर् आफ्न ैघरको बाटो पत्ता लाउनमा साह्रै बुद्ध ुबिननु
सक्छ,
यसथर् जुनकाम गनेर् चेष्टा गछर्  त्यसले उसलाई थिकत बनाउँछ।

कामकोकामको मूल्यमूल्य

16 देशको िनिम्त यो खबु ैखराब हो जुन देशको राजा बालक जस्तो
छ। अिन कुन ैदेशको िनिम्त पिन उित्तकै खराब छ यो जहाँको राजा सारा
समय खानमैा व्यस्त रहन्छ। 17 तर जुन देशको राजा एउटा महान
पिरवारबाट आएको हुन्छ त्यस देशलाई खबु ैअसल हुन्छ। अिन
भूिमलाई पिन फाइदा हुन्छ जब ती शासकहरूले ज्यादा खाँदनै अथवा
मतुवा हँुदनैन्।

18 यिद कोही कामगनर् अित अल्छी छ भनें,
उसको घरमा पानी चुिहन थाल्छ र टाल्द ैनटाली सब ैछाना झछर् ।
19 मािनस भोजनमा आनन्द िलन्छन् अिन दाखरसले जीवन अझै

आनिन्दत बनाउँछ। तर धनले न ैसब ैसमस्या सुल्झाउँदछ।

िनन्दािनन्दा

20 राजाको िनन्दा नगर अिन महानुभाव र सम्पन्न मािनसहरूको
बारमेा पिन िनन्दा नगर। चाहे ितमी आफ्नो घरमा एकै्ल िकन नहोऊ,
नराम्रो कुर ैनगर। िकनिक कुन ैएउटा सानो चरो उडेर गएर ितमीले
भनेका सब ैकुरा ितनीहरूलाई सुनाइदेला।

िनधिनधर्र्क्कक्क बनीबनी भिवष्यकोभिवष्यको सामनासामना गरगर

िविभन्न धन्दाहरूका कुराहरूमा पसैा लगाओ िबस्तारै
त्यसले फाइदा ल्याउँछ।

2 जो कुरा ितमीिसत छ त्यसलाई थुप्रै काममा लगाऊ।
बाँडचुड गर। ितमी जान्दनैौ यस भूिममा किहले के घट्न सक्छ।

3 कित कुरा यस्ता छन् जस बार ेितमी िनिश्चन्त रहन सक्छौ। बादल
पानीले पूणर् छ भने धतीर्मा बषार् हुन्छ। एउटा रूख उत्तरपिट्ट वा दिक्षण
पिट्ट, जता ढले पिन त्यहीं तेिर्सरहन्छ।

4 तर कित कुरा यस्ता हुन्छन्, जसको िनिम्त िनिश्चन्त रहन सक्दनैौ।
ितमीले अवसर छोप्नु पछर् । कसलेै ठीक मौसम पिर्ख बसे उसले किहल्यै
िबऊ छनर् सक्दनै। अिन कोहीले हर बादल बषर्न्छ न ैभनी डराए उसले
आफ्नो अन्न उठाउन ैसक्दनै।

5 ितमी जान्दनैौ हावा कुन ठाउँमा बहन्छ, यस्त ैप्रकाले ितमी जान्दनैौ
कसरी एउटा आमाको गभर्मा एउटा नानीले सास फेछर् । त्यसरी न ैसबै
थोकका सृजक परमेश्वरका कामलाई ितमी जान्दनैौ।

6 यसकारण िबहान ैिबऊ छनर् शुरू गर र साँझमा ितम्रो काम नरोक।
ितमीलाई थाहा हँुदनै पिहले छर ेअथवा पिछ छरकेो अथवा दवुै
कामहरूमा सफलता पाउँछौ।

7 उज्यालो आनन्दमय हुन्छ, अिन यो जीउनको लािग असल हो। 8

ितम्रो आय ुजितसुकै लामो रहोस्, जीवनको हरके िदन आनन्द पूवर्क
िबताऊ। तर याद राख, ितमी मछौर्। अिन जित लामो समय ितमी बाँच्छौ
मर ेपिछ त्यो भन्दा लामो ितम्रो समय िबन्छ प्रत्येक कुरा जे घट्नेछ त्यो
व्यथर् हुन्छ।

उमउमेेरर छछँँददै ैपरमपरमेेश्वरकोश्वरको ससेेवावा गरगर
9 यसकारण हे यवुा-यवुतीहरू हो जबसम्मा ितमीहरू जवान हँुदै

आनन्द मनाऊ। जो मनले भन्छ त्यही गर। प्रसन्न रहौ। जो ितमीहरूको
इच्छा छ त्यही गर। तर याद राख, ितमीहरूको प्रत्येक कमर् अनुसार

परमेश्वरले न्याय गनेर्छन्। 10 िरसले ितमीलाई वशमा नराखोस् अिन
शरीरले पाप गनर् नलगाओस् िकनभने यवुा अवस्था व्यथर्को हुन्छ।

बुढबुढेेसकालकोसकालको समस्यासमस्या

सान ैउमेरदेिख आफ्ना सृिष्टकत्तार्को स्मरण गर। बुढेसकाल
आउन अिघ समय न ैउनलाई सम्झ। उमेर ढले पिछ, “मलेै
मेरो जीवन खेर फालें।” भन्नु नपरोस्।

2 सान ैउमेरदेिख आफ्ना सृिष्टकत्तार्को स्मरण गर। जब सूयर्, चन्द्र र
ताराहरू ितमीलाई अँध्यारो लाग्दछ जब एउटा आँधी पिछ अकोर् आँधी
आए जस्तो घिर-घिर आपत आइपदर्छ। त्यसभन्दा अिघ न ैपरमेश्वरलाई
सम्झ।

3 त्यसबेला ितम्रा पाखरुाहरू कमजोर बन्छन्। ितम्रा पाउहरू लुला र
बाङ्गा बन्छन्। ितम्रा दाँतहरू झछर्न् र ितमी आफ्नो खाना समेत चपाएर
खान नसक्ने हुन्छौ। आँखाले सफािसत देख्दनैौ। 4 ितमी कान नसुन्ने
हुन्छौ। बाटोका हल्ला खल्ला ितमी सुन्नसक्ने छैनौ। अन्न िपिधरहेको जाँतो
पिन ितमीलाई शान्त लाग्छ। स्त्रीहरूले गाएको ितमीले सुन्न सक्ने छैनौ।
िबहान एउटा चरा समेतले ितमीलाई िबउँझाइिदन्छ िकनिक ितमी सुत्नै
पिन सक्दनैौ।

5 डाँडाहरू देिख ितमीलाई डर लाग्छ। बाटोका स-साना ढुङ्गा देिख
पिन लड्छु िक भन्ने डर लाग्छ। ितम्रा केशहरू बदामका फुल जस्त ैसेतै
हुन्छन्। िहँड्दा खेरी एउटा फटेंग्राले जस्त ैितमीले आफूलाई िघसाछौर्।
ितम्रो बाँच्ने इच्छा पिन हँुदनै, अिन त ितमी आफ्नो सदाको घरमा
जानेछौ। अिन ितम्रा शरीरलाई दफन गनर् लजैाने मलामीहरू बाटोमा
थुप्रने छन्।

मृत्यमृत्युु

6 चाँदीको तार चँुिडन अिघ र सुनको कचौरा फुटाइन अिघ,
माटोको गाग्री इनारमा फुट्नु अिघ,
अिन पाङग्रो जलाशयमा झनर् ु पिहल्य,ै
जब ितमीहरू यवुास्थामा छौ ितम्रा सृिष्टकत्तार्लाई याद गर।

7 ितम्रो शरीर माटोबाट बिनएको हो।
मरपेिछ पिन माटोम ैफकर् न्छ।
तर आत्मा जुन परमेश्वरबाट आयो
मरपेिछ त्यो आत्मा परमेश्वरकहाँ जानेछ।
8 सब थोक व्यथर् छ। उपदेशक भन्छन् यी सब समयको बरबादी मात्र

हो।

िनष्किनष्कर्र् षष

9 उपदेशक खबु ैज्ञानी िथए। उनले मािनसहरूलाई िशक्षा िदन आफ्नो
ज्ञानको प्रयोग गर।े उपदेशकले खबु ैसावधानीिसत अध्यायन गर ेर धेरै
शिक्तहरूलाई सम्पादन गर।े 10 उिचत शब्दको लािग उपदेशकले ठूलो
पिरश्रम गर।े अिन उनले ती िशक्षाहरू लेखे जुन सत्य र भरोसापूणर् छन्।

11 ज्ञानी मािनसको शब्दहरू छिरता िसकर् ना जस्ता हुन्छन् जसको
प्रयोग मािनसहरू पशुहरूलाई ठीक बाटोमा िंहडाउँन गछर्न्। ती िशक्षाहरू
दिह्रलो प्रकारले ठोकेको काँटीहरू झैं हुन्छन् ती एउटा गोठालाबाट
आउँछन्। 12 यसथर् मेरा छोरा-छोरीहरू हो। ती उपदेशहरू पढ। तर
अरू िकताबहरू देिख सतकर्  रहौ। मािनसहरू िकताब लेिखन ैरहन्छन् र
धेर ैपढाइले ितमीलाई थिकत बनाउँछ।

13 अब, िकताबमा लेिखएका ती सब ैकुराहरूबाट हामी के िसक्छौ
त? सबभन्दा महत्वपूणर् कुरो हो परमेश्वरलाई आदर गर र उहाँको आज्ञा
मान। िकनिक मािनसहरू जे गछर्न ती सब परमेश्वर जानुहुन्छ गुप्त कुरा
समेत उहाँ जानुहुन्छ। सब ैराम्रा कुरा नराम्रा उहाँ जानुहुन्छ। मािनसले
गरकेो प्रत्येक कमर्को उहाँ न्याय गनर् ुहुन्छ।
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श्रशेे्रष्ठगीतष्ठगीत

सुलेमानको सबभैन्दा उत्तम गीत।

उनलउनलेे स्त्रीलाईस्त्रीलाई प्रेमप्रेम गछगछर्र्नन््
2 चुम्बनहरूसँग मलाई छुनुहोस्,
तपाईकंो प्रेम दाखरस भन्दा उत्तम भएकोले,
तपाईलें मलाई आफ्नो चुम्बनले भिरिदनुहोस्।

3 तपाईकंो नाउँ मूल्यवान अत्तर भन्दा सुगिन्धत छ,
तपाईकंो गन्ध अन्य सब ैअत्तरहरू भन्दा उत्तम छ।
यसकारण तरूणी केटीहरूले तपाईलंाई माया गछर्न्।

4 तपाईकंो लािग हामी खशुी अिन आनिन्दत हुन्छौं।
हामी तपाईकंो पिछ दगुनेर् छौं।
राजाले मलाई उसको आफ्नो कोठामा ल्याउनु भयो।

यरूशलयरूशलेेमकोमको स्त्रीहरूस्त्रीहरू मािनसमािनस प्रितप्रित

हामीहरू खशुी अिन आनिन्दत हुन्छौं।
याद गनर् ुहोस् तपाईकंो प्रेम दाखरस भन्दा असल छ।
यसकारण तरूणी केटीहरूले तपाईलंाई प्रेम गछर्न्।

ऊऊ स्त्रीहरूिसतस्त्रीहरूिसत ककुुरारा गिर्छन्गिर्छन्

5 यरूशलेमिक छोरीहरू हो!
म काली तर सुन्दरी छु।
केदार र शाल्माको पाल झैं काली छु।

6 मलाई नहेर, म कित काली छु,
मलाई घामले काली पारकेो हो।
मेरा दाज्यू-भाइहरू मसँग िरसाएका िथए,
त्यसलेै ितनीहरूले मलाई उनीहरूको दाखबारीहरू हेनर् ु अह्राए,
त्यस ैकारण मलेै आफैं लाई ध्यान पुयार्उँन पाइँन।

ितनलितनलेे पुरूषलाईपुरूषलाई भिन्छन्भिन्छन्

7 म ितमीलाई सम्पूणर् आत्माले प्रेम गछुर् ।
मलाई भन, ितमी आफ्नो भेंडा़हरू कहाँ चराउँछौ?
मध्य िदनमा ितनीहरूलाई कहाँ िवश्राम गराउँछौ?
म ितमीलाई भेट्न आउँनेछु,
अथवा तपाईकंा साथीहरूको बगाल अिघ,
म िकन घुम्टो हालेर बस्ने केटी झैं हुने?

पुरूषकोपुरूषको स्त्रीस्त्री प्रितप्रित वचनवचन

8 ितमीलाई िनश्चय थाहा छ िक के गनर् ु पनेर् हो?
स्त्रीहरूमा ितमी सब ैभन्दा सुन्दरी छौ।
जहाँ थुमा अिन बाख्राका पाठाहरू जान्छन् त्यहाँ पछ्याएर जाऊ,
आफ्नो बाख्राका पाठाहरूलाई गोठालाहरूको तम्बुको छेउमा चनर्

देऊ।
9 मेरी प्यारी, ितमी मेरो िनिम्त यस घोडी भन्दा पिन ज्याद ैउत्तेजक

छौ,
जुन घोडी अन्य घोडाहरूिसत िफरऊनको रथ तान्छे।

10 ती घोडाहरू ितनीहरूको मुख देिख गदर्नको वरीपरी सम्म,
राम्ररी सजाइएका छन्।

11 ितम्रो िनिम्त हामी सुनको लुकर् न
चाँदीले मोररे बनाउँने छौं।

स्त्रीस्त्री बोल्छबोल्छेे

12 जब राजा आफ्नो कोठामा िथए,
मेरो अत्तरको सुगन्ध फैिलयो।

13 मेरा प्रेमी मुरर्रको सानो झुप्पा झैं हुनुहुन्छ गलाको विरपरी,
मेरो स्तन माझमा सारा रात िबताउनु हुन्छ।

14 मेरा प्रेमी, मग-मग सुगन्ध िदने, एन-गदीका फूलको गुच्छा जस्तै
हुनुहुन्छ,
जुन एन-गदीको दाखबारीको बगैंचामा फुल्छ।

पुरूषलपुरूषलेे भन्छभन्छ

15 मेरी िप्रयतमा, ितमी अत्यिधक राम्री छौ,
आहा! ितमी साँच्चै राम्री छौ,
ितम्रा आखाँहरू ढुकुरका झैं सुन्दर छन्।

स्त्रीस्त्री बोल्छबोल्छेे

16 मेरो प्रेमी तपाई ंअसाध्य सुन्दर हुनुहुन्छ!
साँच्चै तपाई ंमनोहर हुनुहुन्छ!
हाम्रो ओछ्यान हिरयो घाँसको चउर जस्तो छ।

17 हाम्रा घरका आड िदने काठहरू र देवदारका छानाका छन्।
र डाँडा भाटाहरू सल्लाका छन्।

म भन्जायाङमा फुल्ने गुलाफ,
अिन बेंसीमा फुल्ने िलली फूल झैं छु।

पुरूषपुरूष बोल्छबोल्छ

2 हेर, प्रेमी अन्य स्त्रीहरूको माझ ितमी
काँढाहरू माझमा फूलेकी िलली फूल झैं छौ।

स्त्रीस्त्री भिन्छन्भिन्छन्

3 हे मेरा िप्रय अन्य पुरूषहरूको बीच तपाई ंजङ्गलको,
अन्य धेर ैरूखहरू बीच स्याऊको बोट झैं हुनुहुन्छ।

ऊऊ स्त्रीहरूिसतस्त्रीहरूिसत ककुुरारा गिर्छन्गिर्छन्

म त्यो बोट मुिन बसेर आनन्द िलन चाँहन्छु,
अिन त्यसको फल अित स्विदष्ट लाग्छ।

4 मेरा िप्रयले मलाई मधु शालाम ल्याउनु भयो
र उहाँले म मािथ राख्नु भएको संकेत उहाँको प्रेम हो।

5 म प्रेम रोगी हँु यसथर् मलाई िकसिमस,
र स्याऊहरू खवुाएर सजीव बनाउनु होस्।

6 उहाँको देब्रे पाखरुा मेरो टाउको मुनी छ
अिन दाइने हातले मलाई अँगालेको छ।

7 हे यरूशलेमका तरूणीहरू! मुडुली मृग र हिरणहरूको नाउँमा
प्रितज्ञा गर।
मिसत प्रेम गनर् उत्तेिजत नहौ,
जबसम्म म यसको िनिम्त तयारी हँुिदनँ।

प्रेिमकाप्रेिमका फफेेिरिर बोल्छबोल्छेे

8 मेरो प्रेमीकाको स्वर सुन, लौ हेर!
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उहाँ आउँनु हँुदैंछ, पहाडहरूमा उफँ्रदै
अिन डाँडाहरूमा दगुदैर्।

9 मेरा प्रेमी एउटा लघुमृग
अथवा जवान मृग झैं हुनुहुन्छ।
हेर, उहाँ हाम्रो पखार्ल पछाडी उिभनु भएको छ,
झ्यालबाट हेिररहनु भएकोछ,
आँखी झ्यालबाट िचयाइरहनु भएकोछ।

10 मेरा प्रेमीले भन्नु भयो,
“हे सुन्दरी, मेरी प्यारी उठ,
कत ैटाडा जाऊँ।

11 हेर! िहउँद िबत्यो,
बषार् काल पिन गई सक्यो।

12 भूिममा फूलहरू फूिलरहेकाछन्,
चराहरूले गाउने समय आइसकेको छ।
पृथ्वीमा ढुकुरहरू कुिर्लन थािलसके।

13 नेभाराका िचिचलाहरू लाग्न थाल्यो,
दाखका फूलहरूबाट वासना फैिलन थाल्यो।
मेरी िप्रयतमा उठ,
हे मेरी सुन्दरी िहँड कत ैटाढा जाऊँ।”

पुरूषपुरूष बोल्छबोल्छ

14 अग्लो चट्टानको गुफाहरूमा
र पहाडहरू मािथ लुक्ने मेरो ढुकुर,
मलाई ितम्रो दशर्न देऊ,
मलेै ितम्रो स्वर सुन्नु पाउँ।
कारण ितम्रो स्वर अत्यन्त ैिप्रय लाग्छ,
अिन ितमी अत्यन्त ैसुन्दरी छौ।

ऊऊ स्त्रीहरूिसतस्त्रीहरूिसत ककुुरारा गिर्छन्गिर्छन्

15 हाम्रा िनिम्त स्यालहरूलाई समाितदेऊ,
िकनभने ती साना स्यालहरूले
हाम्रो दाखबारी नष्ट गिरिदन्छन्
जो पूणर्रूपले फूलेकोछ।

16 मेरा प्रेमी मेरा हुनु हुन्छ,
अिन म उहाँकी,
मेरा प्रेमीले िललीफूलहरू माझमा चाँडो बास गछर्न्।

17 जबसम्म िदन िबतेर छाँयाँ लामो हँुदनै,
फिर्क आऊ मेरा प्रेमी, हिरण झैं बन अथवा
मृगहरू झैं सुन्दर पहाडहरूमािथ।

ससंगंीहरूसगीहरूसँँगग स्त्रीस्त्री

राती मेरो ओछ्यानमा,
म आफूले माया गरकेो मािनस खोज्छु।
मलेै उसलाई खोजें,

तर उसलाई पाउन सिकनँ।
2 अब म उठ्छु,
म शहर वरीपरी घुम्छु।
म मेरा प्रेमीलाई शहरको गल्ली,
र कुना कुनामा खोज्छु।
मलेै शहरका पालेहरूलाई भेटें,
तर मलेै उहाँलाई पाउँनु सिकनँ।

3 मलाई पालेहरूले शहर घुम्द ैगदार् भेटे,
मलेै ितनीहरूलाई सोधें “के ितमीहरूले मेरा प्रेमीलाई देख्यौ?”

4 जब म ती पालेहरूदेिख अिलक पर मात्र पुगेकी िथएँ,
तब मलेै मेरा प्रेमीलाई भेटें,
मलेै उहाँलाई समातें,
र उहाँलाई मेरी आमाको घरमा लगें,
अथार्त ती नारीको कोठामा,
जसले मलाई आफ्नो गभर्मा राखेकी िथइन्।

ऊऊ स्त्रीहरूसस्त्रीहरूसँँगग बोल्छबोल्छेे

5 हे यरूशलेमका तरूणीहरू हो मसँग प्रितज्ञा गर।
हिरण र मृगहरूलाई साक्षी राखेर मलाई आफ्नो वचन देऊ
िक म तयार नभए सम्म ितमीले,
आफ्नो प्रेम ममा जागृत गनेर् छैनौ।

यरूशलयरूशलेेमकामका स्त्रीहरूस्त्रीहरू बोल्छन्बोल्छन्

6 यी नारी को हुन् जो धेर ैमािनसहरू िसत,
मरुभूिमबाट आइरहेकी िछन्?
ितनीहरूको पिछ यस्तो धूलो िनस्कँदछै,
मानौं िक त्यो धूवाँको बादल हो,
जुन धूवाँ बल्द ैगरकेो सुगिन्धत रस, धूप,
अथवा सुगिन्धत मसला बाट िनस्कन्छ।

7 सुलेमानको सवारी हेर!
इस्राएलका साठ्ठी जना बिलया बिलया सिैनकहरूले
त्यो पालकी रक्षा गिररहेका छन्।

8 ितनीहरू सब ैप्रिशिक्षत सेनाहरू हुन्,
रातमा आईपनेर् कुन ैपिन िवपत्तीको सामना गनर्
ितनीहरू तत्पर छन्।

9 राजा सुलेमानले आफ्नो िनिम्त यात्रा गनेर् पालकी बनाए।
ितनको पालकीको काठ लेवनानबाट ल्याइएको हो।

10 त्यसका खम्बाहरू चाँदीले बिनएको छ,
आधारहरू सुनको बनाएका छन्
आसन बजैनी रगंका लुगाले ढािकएको छ।
त्यो यरूशलेमकी स्त्रीहरूको प्रेमले बुिनएको हो।

11 िसयोनकी तरूणीहरू हो,
बािहर आएर सुलेमनानलाई उनको मुकुटिसत हेर,
त्यो उसकी आमाले त्यो िदन पिहयार्ई िदएकी िथइन्,
जुन िदन उनको िववाह भएको िथयो।
त्यो िदन उनी अत्यन्त ैखशुी िथए।

ऊऊ उनीिसतउनीिसत ककुुरारा गछगछर्र्नन््

मेरी प्रेमीका, ितमी अत्यन्त ैसुन्दरी छौ।
आहा! ितमी सुन्दरी छौ।
घुम्टोिभत्र लुकेका

ती ितम्रा आँखाहरू ढुकुरका जस्त ैछन्
ितम्रा ती लामा केश
िगलाद पाहाडबाट ओह्रालो नाच्द ैझिररहेको बाख्राको बगाल झैं छन्।

2 ितम्रो दाँतहरू भेंडा़ झैं सेता छन्
जसलाई भखर्र ैनुहाइएको र कत्रनु तयारी बनाएको छ।
ितनीहरू सबलेै जुम्ल्याहा पाठा जन्माउँछन्
र ितनीहरूको एउटै थुमा पिन हराएको छैन।

3 ितम्रो ओठहरू रशेमको धागो जस्त ैराता छन्।
ितम्रो मुख अित सुन्दर छ,
ितम्रो घुम्टोिभत्रका गालाहरू
एउटा दारीमका दइु फ्याकहरू जस्त ैछन्।

4 ितम्रो घाँटी लामो अिन पातलो छ,
दाऊदको िकल्ला जस्त,ै
त्यो िकल्ला सजाउनको िनिम्त बनाएका
हजारौं ढालहरू यसको िभत्ताहरूमा
शिक्तशाली सेनाहरूसँग छन्।

5 ितम्रो स्तनहरू एक जोडी पाठाहरू जस्त ैछन्,
हिरणको जुम्ल्याहा पाठा जस्तै
जुन िलली फूलहरू िवच चिररहन्छ।

6 म त्यो गन्धरसको पवर्त मािथ जानेछु,
र सुगिन्धतको पहाडमा जानेछु,
जब मलेै आफ्नो अिन्तम सास िलनेछु
अिन छायाँहरू लामो भई लुक्नेछन्।
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7 मेरी प्रेमी, ितमी सबभैन्दा सुन्दरी छौ,
ितमीमा कुन ैप्रकारको दाग छैन।

8 हे मेरी दलुही म भएकोमा आऊ,
ितमी मेरो िनिम्त लेबनोनबाट आऊ।
ितमी मिसत अमानाको चुचुरोबाट,
सनीरको उचाईबाट,
िंसहको गुफाबाट
अिन िचतुवाको पाहाडबाट आऊ।

9 मेरी प्रेिमका, मेरी दलुही ितमीले मलाई उत्तेिजत गराउछ्यौ।
ितम्रो आखाँको एक झलकले ितम्रो गलामा लगाइएको
मोतीको हारका एउटै दानाले, मेरो हृदय चोरकेी छौ।

10 हे मेरी साथी, हे मेरी दलुही।
ितम्रो माया कित सुन्दर छ।
ितमीले गाँसेको माया दाखरस भन्दा धेर ैराम्रो छ,
ितम्रो अत्तरको सुगन्ध अन्य कुन ैपिन सुगन्ध भन्दा असल छ।

11 मेरी दलुही! ितम्रो ओठबाट मह टिप्कन्छ,
दधू र मह ितम्रो िजब्रो मुिन छ,
ितम्रा वस्त्रहरूबाट िमठो अत्तरको वासना आउँछ।
12 मेरी प्रेिमका, मेरी दलुही!
ताल्चा लगाएको बगैंचा जस्त ैशुद्ध छौ।
बन्द गरकेो ताल जस्त ैशुद्ध छौ।
त्यो बन्द गरकेो फोहरा जस्त ैशुद्ध छौ।

13 ितम्रो शरीर दारीम जस्त ैछ,
अिन अरू लोभ्याउने फलहरू,
फूलहरू र मसलाहरूको वासनाले भिरएको
बगैंचा झौं 14 जटामसी केश दालिचनी,
ितमी एउटा सब ैप्रकारको सुगिन्धत रूखहरूले भिरएको बगैंचा झैं छौ
मूरर् र यसमा सब ैप्रकारको असल मसलाहरू छन्।

15 ितमी बग्ने पानीको स्रोत जस्त ैछौ।
ितमी कुवाको पानी झैं ताजा छौ,
लेबानोनबाट बग्द ैआएको पानीको मूल झैं छौ।

ऊनीऊनी बोिल्छन्बोिल्छन्

16 उत्तरी हावा, ितमी उठ,
दिक्षणी हावा, ितमी आऊ।
मेरो बगैंचामा बह
अिन आफ्नो सुगन्ध छकर् ।
मेरा प्रेमी आफ्नो बगैंचािभत्र पसुन्।
अिन त्यहाँका िमठा फलहरू खाऊन्।

िप्रयतमिप्रयतम भन्छन्भन्छन्

मेरी प्रेमीका, हे मेरी दलुही,
म आफ्नो सुगिन्धत सामग्रीिसत बगैंचामा पसें।
मलेै मेरो मुरर् र मशलाहरू बटुलेकोछु।

मलेै मेरो चाका महसँग खाएँ।
मलेै आफ्नो दाखरस र दधू िपएकोछु।

स्त्रीहरूस्त्रीहरू प्रेमीहरूसप्रेमीहरूसँँगग ककुुरारा गछगछर्र्नन््

हे साथीहरू हो, खाऊ! प्रेमीहरू हो, िपऊ!
र प्रेमको मद्यले मस्त हौ।

प्रेिमकाप्रेिमका भन्छभन्छेे

2 म मस्त सुतें,
तर मेरो हृदय जािग्रत िथयो।
मलेै मेरा प्रेमीले ढोका ढक्ढकाइरहेको सुन्छु:
“ढोका खोल मेरी प्रेमी, मेरी ढुकुर,
मेरी िप्रयतमा, पूणर्ता,
मेरो शीर शीतले िभजेकोछ,

मेरो केश मध्य रातले िभजाएकोछ।”
3 “मलेै मेरा लुगाहरू फुकािलसकेकोछु।
म फेिर पिहिरन चाहाँिदनँ।
मलेै मेरा पाऊ धोइसकेकोछु,
यसलाई म फेिर मलैा हुन िदँिदनँ।”

4 तर उसको िनिम्त म व्याकुल भएँ
मेरा प्रेमीले ढोकाको प्वालबाट हातहाल्दा।

5 म आफ्नु प्रेमीको लािग ढोका उघानर् उठें,
मेरा हातहरूबाट रस गन्ध,
अिन औलीहरूबाट
रस गन्धका थोपाहरू तल ितर चुहे।

6 जब मलेै मेरा प्रेमीको लािग ढोका उघारें,
तर मेरो प्रेमी त्यहाँबाट गइसकेका िथए।
म झण्डै मरें
जब उहाँ आएर गए पिछ।
मलेै उहाँलाई खोजी िहडें
तर भेिटनँ,
मलेै उहाँलाई बोलाउँद ैखोजे
तर उहाँले मेरो उत्तर िदनु भएन।

7 शहरका पहरदेारहरूले मलाई भेटे,
र ितनीहरूले मलाई िपटे,
अिन मलाई चोट पुयार्ए।
पखार्ल मािथ बसेका पहरदेारहरूले
मलेै ओढेको घुम्टो खोसे।

8 हे यरूशलेमका तरूणीहरू! म ितमीहरूलाई भन्छु,
यिद ितमीहरूले मेरा प्रेमीलाई भेट्यौ भने,
भिनदेऊ म उहाँलाई यित साह्रो प्रेम गछुर् ,
िक जब उहाँ मिसत हुनुहुन्न तब म िबमारी हुन्छु।

यरूशलयरूशलेेकाका स्त्रीहरूलस्त्रीहरूलेे उत्तरउत्तर िदन्छन्िदन्छन्

9 स्त्रीहरूमा ितमी अित सुन्दरी छौ,
ितम्रा प्रेमी र अन्य प्रेमीहरूमा के िभन्नता छ?
के ितम्रा प्रेमी अरूका प्रेमीहरू भन्दा उत्तम छन्?
के यसकैारण ितमी हामीबाट वचन िलन चाहान्छौ िक,
ितम्रा प्रेमी अरूका प्रेमीहरू भन्दा सुन्दर छन्?

ितनलितनलेे यरूशलयरूशलेेमकामका स्त्रीहरूलाईस्त्रीहरूलाई उत्तरउत्तर िदिन्छन्िदिन्छन्

10 दश हजार मािनसहरूको बीचमा पिन
मेरा प्रेमी उज्जवल र तन्दरुूस्त देिखन्छन्।

11 उहाँको शीर शुद्ध सुन जस्त ैछ,
उहाँको घँुघुिरएको कालो काग जस्त ैकेश छ।

12 उहाँका आँखाहरू खोलाको िकनारमा बिसरहेका ढुकु्कर जस्ता छन्,
उहाँका आँखाहरू दधूमा डुबेका
ढुकु्करहरू जस्ता छन्।

13 उहाँका गाला सुगिन्धत मसलाको बगैंचा झैं,
सुगन्धको लािग प्रयोग गिरएका फूलहरू जस्तो छ।
उहाँका ओठहरू सुगिन्धत रस चुिहरहने,
िलली फूलहरू जस्ता छन्।

14 उहाँका पाखरुाहरू ढुङ्गा जिडत
सुनका डन्डाहरू जस्ता छन्,
उहाँको शरीर नीलम जिडत
हाित्तको िचल्लो दाँत जस्तो छ।

15 उहाँका पाऊहरू शुद्ध सुनमा रािखएका
सङ्गमरमर जस्ता छन्।
उहाँ लेबनोनमा हुने राम्रो उिद्भद्
अग्लो देवदारू वृक्ष झैं देिखनु हुन्छ।

16 हो, यरूशलेमका स्त्रीहरू!
उहाँको मुख अिधक िमठास पूणर् छ।
मेरा प्रेमी अत्यन्त ैकामनीय हुनुहुन्छ।
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मेरा िप्रयतम, मेरा साथी यस्तो हुनुहुन्छ।

यरूशलयरूशलेेमकामका स्त्रीहरूस्त्रीहरू ऊऊ िसतिसत बोल्छन्बोल्छन्

हे सुन्दरी स्त्री,
भन ितम्रा प्रेमी कहाँ गएका छन्?
भन ितनी कुन बाटो गएका छन्?

तािक हामी उहाँको खोजीगनर् ितमीलाई सहायता गनर् सकौं।

यरूशलयरूशलेेमकामका स्त्रीहरूलाईस्त्रीहरूलाई ितनीितनी उत्तरउत्तर िदिन्छन्िदिन्छन्

2 मेरो प्रेमी आफ्नो बगैंचामा जानुभएको छ।
उहाँ बगैंचालाई हेनर्
र त्यहाँबाट िललीहरू
बटुल्न जानु भएको छ।

3 म मेरा प्रेमीकी हँु र उहाँ मेरो प्रेमी हुनुहुन्छ।
उहाँ िलली फूलको बगैंचामा डुल्नु हुन्छ।

उनीउनी िसतिसत ऊऊ बोल्छबोल्छ

4 ितमी ितसार् जस्त ैसुन्दरी छौ,
ितमी यरूशलेम जस्त ैआकषर्क छौ।
ितमी एउटा झण्डा बोक्ने डरलाग्दो सेना झैं सहासी छौ।

5 ितम्रा आँखाहरूले मलाई अित उत्तेिजत बनाउँछन्।
अिन ितम्रो केश लामो र घुिम्रएको छ।
िगलाद पवर्तबाट तलितर ओलर्द ैगरकेा बाख्राहरूको बगाल झैं।
यसथर् ितमीले मलाई नहेर।

6 ितम्रो दाँतहरू नुहाएर िनस्केका
र कत्रन तयार रहेका भेंडा़हरू जस्त ैछन्।
ितनीहरू सब ैजुम्ल्हा पाठाहरू जन्माए
अिन ितनीहरू मध्ये एउटा पिन गुमाएनन्।

7 घुम्टो िमत्र ितम्रा ती कनपटहरू एस्ता छन् िक
जस्ता दारीमका फ्याकलाहरू हुन्।

8 उहाँका साठ्ठी रानीहरू छन्
अिन अस्सी रखौटीहरू
अिन अनगन्ती नयाँ तरूणीहरू छन्।

9 तर त्यहाँ मेरो ढुकु्करको िनिम्त एउटै स्त्री छन्, मेरो सम्पूणर्ता
जुन आमाले ितनलाई जन्माइन्, ती आमाकी प्रिसद्ध नानी,
जवान स्त्रीहरूले देखेर प्रशसंा गर,े
अिन रानीहरू र रखौटीहरूले पिन ितनको प्रशसंा गर।े

स्त्रीहरूलस्त्रीहरूलेे उसकोउसको प्रशप्रशंसंासा गछगछर्र्नन््
10 ती कन्या स्त्री को हुन्?
अरूणोदय झैं चम्किन्छन्
जुनझैं सुन्दरी िछन्।
ितनी घामझैं चहिकली िछन्
ितमी एउटा झण्डा बोक्ने
डरलाग्दा सेनाझैं साहासी छौ।

ऊऊ उनीिसतउनीिसत बोल्छन्बोल्छन्

11 म तल ओखरको बगैंचा ितर गएँ
बेंसीहरूको फल हेनर्
दाखहरू फूल्यो िक भनेर हेनर्
दािरमले कोपीलाहरू लगायो िक भनेर हेनर् गएँ।

12 ितनले मलाई मेरा मािनसहरूको सब भन्दा राम्रो रथमा
चढ्न मन्जुरी िदएको अनुभव गरें।

यरूशलयरूशलेेमकामका स्त्रीहरूलस्त्रीहरूलेे ितनलाईितनलाई बोलाएबोलाए

13 हे शूलम्मेनी फकेर् र आऊ, फकेर् र आऊ,
फकेर् र आऊ तािक हामी ितमीलाई हेनर् सक्छौं,
िकन ितमीहरूले शूलम्मेनीलाई,

सेनाहरूको यदु्ध छाउनीमा नतर्कीलाई झैं हेिररहेका छौ!

ययुवुककोवकको ययुवुतीवती सौन्दयसौन्दयर्र्मािथमािथ प्रशप्रशंसंासा

हे राजकुमारी! यी जुत्ताहरूमा ितम्रा पाऊ साँच्चै सुन्दर
देिखन्छन्।
ितम्रा छेपारीहरू कुन ैिशल्पीले कँुदेको गहना झैं छन्।

2 ितम्रो नािभ गोलो बटुको झैं छ,
यसमा दाखरस िबना कहीले नहोस्।
ितम्रो पेट यस्तो छ िक
गहँुको थुप्रो िलली फूलहरूले सीमाना लगाए जस्तो छ।

3 ितम्रो स्तनहरू एक जोडा हिरण को पाठहरू जस्त ैछन्।
4 ितम्रो घाँटी यस्तो छ, मानौ हात्तीको दाँतले बिनएको िकल्ला हो।
ितम्रा आँखाहरू यस्ता छन्,
मानौ बाथ रब्बीमको फाटक निजक हेस्बोनमा भएको कुणहरू हुन्।
ितम्रो नाक यस्तो छ,
मानौ त्यो लबनानको िकल्ला हो जुन दमश्कश ितर फकेर् कोछ।

5 ितम्रो टाउको कामेर्लको पवर्त जस्तो छ
अिन टाउकोको केश रशेम जस्तो छ।
ितम्रो तल झरकेो लामो केशले
राजाको पिन मन पिग्लन्छ।

6 ितमी मेरो िनिम्त कित आनन्दायक छौ, हे मेरी प्रेमीका!
ितमी कित राम्री र मनमोहक छौ।

7 ितमी खजुरको रूख जस्त ैअग्ली छौ।
अिन ितम्रा ती स्तनहरू खजुर फलेको झुप्पा जस्त ैछन्।

8 म खजुरको रूखमािथ चढ्नेछु,
र त्यसका हाँगाहरू समात्छु।
ितम्रा स्तनहरू अङु्गरको झुप्पा झैं
र ितम्रो सासको गन्ध स्याउको बासना झ ैहोऊन्।

9 ितम्रो मुख िवशेष दाखमद झैं होस्
जुन मेरो मायामा सोझ ैतल बगोस्
त्यो िबस्तारिैसत मस्त िनन्द्रामा परकेा मािनसहरूको ओठं सम्म

बगोस्।

ितनलितनलेे ययुवुकलाईवकलाई भिन्छन्भिन्छन्

10 म मेरा प्रेमीकी हँु
र जसलाई उहाँले चाहनुहुन्छ, म त्यो हँु।

11 आउँनु होस् मेरा प्रेमी,
हामी मदैानमा जाँऊ,
हामी गाँउमा रात काटौं।

12 हामी चाँडै दाखबारीमा जाँऊ,
हामी त्यहाँ हेरौं कत ैदाखका फूलहरू फके्रका छन् िक
हेरौं कत ैफूल फुिलसकेको छन् िक
अिन दारीमको बोटमा फूलहरू ढकमक्क छन् िक
म त्यहाँ ितमीलाई देखाउँने छु म ितमीलाई कित प्रेम गाररेहेकीछु।

13 हे मेरा प्रेमी!
सब ैप्रकारका राम्रा फुलहरू हाम्रै द्वारमा छन्,
दधेूफलहरूले सुगन्ध फैलाइरहेका छन्,
नयाँ र पुरानो आनन्दमय बस्तुहरू,
मलेै ितम्रो िनिम्त साँिचराखेकीछु।

आफ्नी आमाको दधु चुस्त ैहुकर् ने मेरो सानो भाइ जस्त,ै
ितमी पिन नानी हँुदो हौ त म ितमीलाई बािहर न ैभेट्ने िथएँ
अिन ितमीलाई म्वाई खाने िथएँ।

र कसलेै यो गल्ती हो भन्न सक्ने िथएनन्।
2 जुन जननीले मलाई त्यो कोठामा िशक्षा िदइन्,
म ितमीलाई ती जननीको घरको त्यो कोठामा लजैाने िथएँ।
म ितमीलाई मेरो दािरमबाट िनचोररे िनकालेको
रसले बिनएको मसला यकु्त मद्य िदने िथए।
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ितनलितनलेे स्त्रीहरूलाईस्त्रीहरूलाई भिन्छन्भिन्छन्

3 उनको देब्रे हात मेरो टाउको मुिन छ
अिन दािहने हातले मलाई समात्नु भएको छ।

4 हे यरूशलेमका तरूणीहरू हो! मलाई वचन देऊ िक
जबसम्म म यसको िनिम्त तयैारी हँुिदन।
मलाई प्रेमले उत्तेिजत पानेर् छैन।

यरूशलयरूशलेेमकामका स्त्रीहरूस्त्रीहरू बोल्छन्बोल्छन्

5 ती स्त्री को हुन्?
जो आफ्नो प्रेमीिसत अढेिसएर मरुभूिमबाट आउँद ैिछन्।

ितनलितनलेे उसलाईउसलाई भिन्छन्भिन्छन्

मलेै तपाईलंाई स्याऊको बोट मुिन जगाएँ,
जहाँ तपाईकंी आमाले तपाईलंाई गभर्धारण गरकेी िथईन्,
जहाँ तपाईकंो जन्म भएको िथयो।

6 मलाई तपाईकंो हृदयमा छाप लगाउँनु होस्,
यिद म एउटा औठंी जस्त ैभएर तपाईकंो हातमा रहन्छु,
प्रेम मृत्य ुजस्त ैप्रबल हुन्छ,
अिन तृष्णा चािहँ िचहान जस्त ैशिक्तशाली हुन्छ,
कुन ैज्वालाभन्दा पिन कडा,
त्यो दन्केको आगो झैं दिन्कन्छ।

7 के कसलेै आफ्नो प्रेमका िनिम्त,
आफ्नोमा भएको प्रत्येक चीज िदन्छ भने
ऊ उपेिक्षत हुन्छ र?

ितनकाितनका दाज्यदाज्यू-ूभाइहरूभाइहरू बोल्छन्बोल्छन्

8 हाम्री सानी बिहनी छ
अिन जसको स्तन िवकाश भएकै छैन,
यिद कसलेै ितनलाई िववाह गनर् खोजे,
हामीले बिहनीको लािग के गनर् ु पनेर्?

9 यिद ितनी पखार्ल हँुदी हुन त,
ितनको विरपरी चाँदी मोररे िचिटक्क पानेर् िथयौं,
यिद ितनी ढोका हँुदी हो त,
हामीले देवदारूको फल्याकले विरपरी बानेर् िथयौं।

ितनलितनलेे आफ्नाआफ्ना दाज्यदाज्यूहूरूलाईहरूलाई उत्तरउत्तर िदिन्छन्िदिन्छन्

10 म एउटा पखार्ल हँु,
मेरा स्तनहरू धरहराहरू जस्त ैछन्।
म उसको िनिम्त एउटा सुरक्षाको अनुभव गनेर् भएकी छु।

उनीउनी भन्छन्भन्छन्

11 बाल-हमनमा सुलेमानको एउटा दाखको बगैंचा िथयो,
ितनले आफ्नो बगैंचा रखवालहरू िदए,
र प्रत्येक रखवालले
1,000 चाँदीको शेकेल बराबरको दाख ल्याउनु पथ्येर्।

12 सुलेमान! ितमी आफ्नो 1,000 शेकेल राख्न सक्छौ।
उसले ितम्रोलािग ल्याएको दाखको सट्टामा!
प्रत्येक रखवालालाई 200 शेकेल देऊ,
तर म मेरो आफ्न ैदाखबारीको दाख राख्छु।
मेरो अिघको यो दाखबारी मेरो आफ्न ैहो।

उनीउनी स्त्रीलाईस्त्रीलाई भन्छन्भन्छन्

13 बगैंचामा ितमी न ैबस,
साथीहरूले ितम्रो आवाज सुिनरहेका छन्,
ितमी मलाई पिन सुन्न देऊ।

ितनीितनी ऊिसतऊिसत बोिल्छन्बोिल्छन्

14 हे िप्रयतम, चाँडो गनर् ु होस्।
अब सुगिन्धत मसालाको पवर्तमा तपाई ंहिरण,
अथवा मृगका पाठा जस्त ैहुनु होस्।
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यशयशैयैाया

यो अमोसको छोरो यशयैाको दशर्न हो। जुन कुराहरू यहूदा र
यरूशलेममा हुन आउने िथए। परमेश्वरले ती कुराहरू
यशयैालाई देखाउनु भयो। यशयैाले ती दशर्नहरू उिज्जयाह

योतम, आहाज अिन िहजिकयाह यहूदाका राजाहरू भएका समयमा
देखे।

आफ्नाआफ्ना मािनसहरूमािनसहरू िवरूद्धिवरूद्ध परमपरमेेश्वरकोश्वरको मुद्दामुद्दा

2 हे, आकाश र पृथ्वी, परमप्रभुको कुरालाई ध्यान लगाएर सुन!
परमप्रभु यो भन्नु हुन्छ:
“मलेै मेरा नानीहरूलाई पालन-पोषण गरें,
मलेै ितनीहरूलाई हुकार्एँ, बढाएँ
तर ितनीहरू न ैमेरो िवरोधी भए।

3 गोरूले आफ्नो मािलकलाई िचन्छ,
अिन गधा आफ्नो स्वामीले दाना िदने डँुड कहाँ छ जान्दछ।
तर इस्राएलका मािनसहरूले मलाई िचन्दनैन्।
मेर ैमािनसहरूले मलाई बुझ्दनैन्।”
4 इस्राएल राष्ट्र  न ैदोष पूणर्छ। यो दोष मािनसहरूले बोक्नु पनेर् गह्रौं

भारी जस्तो छ। ती मािनसहरू पापी पिरवारहरूबाट जिन्मएका दषु्ट
नानीहरू हुन्। ितनीहरूले परमप्रभुलाई छाडे। ितनीहरूले इस्राएलका
पिवत्र परमप्रभुको अपमान गर।े ितनीहरूले उहाँलाई त्यागे र उहाँलाई
िवदेशी जस्तो व्यवहार गर।े

5 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “मलेै ितमीहरूलाई िकन दण्ड िदइरहनु? मलेै
ितमीहरूलाई दण्ड िदएँ तर ितमीहरू बिद्लएनौ अथवा सचेत भएनौ।
ितमीहरू अझ ैमेरो िवरोधमा अट्टेरी भइरह्यौ। अिहले मन र हृदय दवु ैनै
अस्वास्थ छ। 6 ितमीहरूका पतैालादेखी टुप्पी सम्म, शरीरको प्रत्येक
अङ्गमा चोटै चोट र पीडै-पीडाहरू मात्र छन्। ितमीहरूले आफ्ना
िपडाहरूको ध्यान ैगरकेा छैनौ। ितमीहरूका घाउहरू न त सफा
गिरएकाछन न त पुिरएकै छन्।”

7 ितमीहरूको देश िवध्वंश भएको छ। ितमीहरूका शहरहरू आगोले
जिलसकेका छन्। ितम्रा शत्रुहरूले ितमीहरूको जग्गा-जमीन लिगसकेको
छ। ितमीहरूको जग्गा-जमीन सेनाहरूद्वारा नष्ट पािरएको एउटा देश
जस्तो छ।

8 िसयोनकी छोरी अिहले दाख बारीहरूमा छोिडएको िरत्तो पाल
जस्त ैभएकी छे। ऊ काँक्रा बारीहरूमा छािडएकी एक पुरानो छाप्रो जस्तो
छे। शत्रुहरूद्वारा परास्त भएको शहर जस्तो छे। 9 यो सत्य हो
सेनाहरूका परमप्रभुले हाम्रा िनिम्त केही मािनसहरूलाई अझ बाँच्ने
अनुमित िदनु पछर् । हामी सोदोम र गमोरा शहरहरू जस्त ैपूणर् रूपमा नष्ट
भएका छैनौं।

10 हे सोदोमका शासकहरू परमप्रभुको सन्देश ध्यान िदएर सुन!
गमोराका मािनसहरू परमेश्वरका उपदेशहरू ध्यान िदएर सुन! 11

परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “ितमीहरू िकन मलाई यस्ता बिलहरू िदइरहेकाछौ?
मिसत ितमीहरूले बिल चढाएका बाख्राहरू, साँढे र भेंडा़को बोसो
चािहएको भन्दा अिधक िथयो। म ियनीहरूमा आनन्द िलँिदनँ। 12 जब
ितमीहरू मसँग भेट्न आयौ, ितमीहरूले मेरो आँगनको सब ैचीजहरू
कुल्चँद ैआयौ। ितमीहरूलाई त्यसो गनर् कसले भन्यो?

13 “व्यथर्को बिलहरू अब मकहाँ नल्याओ। जुन धूप ितमीहरू मलाई
चढाउँछौ, त्यो म घृणा गछुर् । औसंी, िवश्रामको िदन र पिवत्र िदनहरूमा
भएको ितमीहरूका समारोह म सहन सिक्तनँ। ितमीहरूले पिवत्र सभामा
गिररहेका दषु्ट कामहरू म घृणा गछुर् । 14 मेरा सम्पूणर् हृदयबाटै
ितमीहरूले गरकेा मािसक सभा र महासभाहरू म घृणा गछुर् । ती सभाहरू

मेरा िनिम्त अत्यन्त बोझ भएका छन्। अिन म ती भारीहरू बोकेर थािक
सकेकोछु।

15 “ितमीहरू मलाई प्राथर्ना गनर् आफ्ना हातहरू उचाल्ने छौ, तर म
ितमीहरू तफर्  हेनर् पिन अस्वीकार गनेर्छु। ितमीहरू धेर ैभन्दा धेरै
प्राथर्नाहरू गनेर्छौ, तर म सुन्नलाई अस्वीकार गनेर्छु। िकनभने
ितमीहरूका हातहरू रगतले मुिछएका छन्।

16 “आफू स्वयलंाई धोई-पखाल। आफू स्वयलंाई शुद्ध बनाऊ।
आफूले गिररहेको नराम्रा कामहरूलाई रोक म त्यस्ता नराम्रा कामहरू
हेनर् चाहँिदन गल्ती काम नगर! 17 राम्रो कामहरू गनर् िसक। अरू
मािनसहरूप्रित स्वच्छ बन्। ती मािनसहरूलाई दण्ड देऊ जसले दःुख
पदैा गछर् । ती नानीहरूलाई साथ देऊ जसका आमा-बाबुहरू छैनन्। ती
आइमाईहरूलाई समथर्न गर जसका लोग्नेहरू पिहल्य ैमिरसकेका छन्।”

18 परमप्रभु भन्नहुन्छ, “आऊ, ती कुराहरूमा चचार् गरौं। ितमीहरूका
पापहरू िंसदरू जस्ता राता छन्, तर ितनीहरू पखालेर फ्याँक्न सिकन्छ
र ितमीहरू िहऊँ जस्ता सेतो हुनेछौ। ितमीहरूका पापहरू चहिकलो
राता छन्, तर ितमीहरू ऊन जस्तो सेतो हुन सक्छौ।

19 “मलेै भनेका कुराहरूमा ितमीहरूले ध्यान िदयौ भने ितमीहरूले
यस ठाउँबाट असल कुराहरू पाउनेछौ। 20 ध्यान िदएनौ भने, ितमीहरू
मेरो िवरोधी हुनेछौ। अिन ितम्रा शत्रुहरूले ितमीहरूलाई नाश गनेर्छन्।”
परमप्रभु स्वयलें ती कुराहरू भन्नुभयो।

परमप्रभुप्रितपरमप्रभुप्रित यरूशलयरूशलेेमम िनष्ठावानिनष्ठावान छछैैनन
21 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “यरूशलेमलाई हेर! ऊ यस्तो शहर िथई जसले

मलाई भरोसा गरी अिन मेरो अनुशरण गरी। के कारण िथयो एक वेश्या
हुन बाध्य भई अिहले मलाई पछ्याउँिदन। यरूशलेमको न्याय गरीनेछ।
यरूशलेमका बािसन्दाहरू परमेश्वरले मन पराउनु हुने बाटोमा िहँड्नु पछर् ।
तर अिहले त्यहाँ हत्याराहरू मात्र बस्छन्।

22 “ितम्रो धािर्मकता मूल्यहीन भएको छ। ितम्रो दाखरसमा पानी
िमसाएको छ। अब यो रसहीन भएको छ। 23 ितमीहरूका शासकहरू
िवद्रोही अिन चोरका िमत्रहरू भएका छन्। ितमीहरूका सम्पूणर्
अिधकारीहरूले घूस माग्दछन्-ितनीहरूले नराम्रा कामहरू गररे पसैा
िलन्छन्। ितम्रा सम्पूणर् अिधकारीहरूले मािनसहरूलाई ठगेर ज्याला
िलन्छन्। आमा-बाबु नभएका टुहुरा-टुहुरीहरूलाई ितम्रा अिधकारीहरूले
सहयोग गनेर् प्रयास गदैर्नन्। ितनीहरूले िवधवाहरूका गुनासोलाई पिन
ध्यान ैिदँदनैन्।”

24 ती सब ैकुराहरूले गदार्-मािलक, सेनाहरूका परमप्रभु इस्राएलका
शिक्तशाली परमपिवत्र परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “म ितमीहरूलाई दण्ड िदनेछु।
मेरो शत्रुहरू ितमीहरू मेरो लािग अब उप्रान्त दःुखका कारण हुने छैनौ,
25 चाँदी टल्काउनलाई मािनसहरूले खरानी प्रयोग गदर्छ। त्यस्तै
प्रकारले म ितमीहरूका सम्पूणर् गल्ती कायर्हरू साफ गिरिदने छु। म
ितमीहरूबाट सम्पूणर् मूल्यहीन कुराहरू िनकाली िदनेछु। 26

न्यायकतार्हरूलाई म पिहले जस्त ैफकार्ई ल्याउनेछु। ितमीहरूका
सल्लाहकारहरू जस्तो ितमीहरूसँग धेर ैपिहला िथए त्यस्त ैहुनेछन्।
त्यसपिछ ितमीहरूले भन्नेछौ ‘असल र िवश्वासयोग्य शहर।’”

27 िसयोन परमप्रभुको न्यायद्वारा उद्धार हुनेछ अिन जो उहाँकहाँ
फकर् न्छ ितनीहरूलाई उहाँको धािर्मकताले उद्धार गिरनेछ। 28 तर
सम्पूणर् अपराधीहरू र पापीहरू नष्ट हुनेछन्। (परमप्रभुलाई नपछ्याउने
मािनसहरू ती हुन्।)

29 भिवष्यमा मािनसहरू जसले फलाँटका रूखहरू र िवशेष
बगैंचाहरू पूज्नलाई रोजे उनीहरू लिज्जत हुनेछन्। 30 यस्तो घटना हुने
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न ैछ िकनभने ितमीहरू फलाँटका पातहरू ओइिलएर मरकेो जस्त ैहौ।
ितमीहरू पानी िबना सुक्द ैगएको बगैंचा जस्त ैहो। 31 शिक्तशाली
मािनसहरू जङ्गलमा सुकेका मिसना दाउराहरू जस्त ैहुनेछन्। अिन जुन
कुराहरू ती मािनसहरूले गनेर्छन् त्यो एक िझल्का जस्तो हुनेछ जसले
आगो लगाउनेछ। ती शिक्तशाली मािनसहरू र ितनीहरूले गरकेा
कायर्हरू सब ैत्यही आगोमा डढेर भस्म हुनेछन् अिन कसलेै पिन त्यो
आगो िनभाउन सक्ने छैन।

आमोसको छोरो यशयैाले यहूदा र यरूशलेमको िवषयमा यो
सन्देश देखे।

2 अिन्तम िदनहरूमा परमप्रभुको मिन्दर,
सब ैपवर्तहरू भन्दा उच्चमा हुनेछ।
यो सब ैपहाडहरू भन्दा-मािथ हुनेछ।
सब ैजाितहरू त्यहाँ ओइरो लाग्नेछन्।

3 धेर ैमािनसहरू त्यहाँ जानेछन् र ितनीहरूले भन्नेछन्,
“आऊ! हामीमािथ परमप्रभुको पवर्त सम्म जाऊँ,
मािथ याकूबको परमेश्वरको मिन्दरमा।
अिन परमेश्वरले हामीलाई जीउने िवषयमा िशक्षा िदनु हुनेछ।
अिन हामीले उहाँलाई पछ्याउनेछौं।”
परमेश्वरका उपदेशहरू-परमप्रभुको अिन सन्देश यरूशलेम अन्तगर्त
िसयोन पवर्तमा हुनेछ
र सम्पूणर् संसारभिर न ैफैिलएर जानेछ।

4 त्यसपिछ परमेश्वर न ैसब ैजाितहरूकालािग न्यायािधश हुनुहुनेछ।
उहाँले िववादका कुराहरू मािनसहरूकै लािग अन्त गनर् ुहुनेछ।
ती मािनसहरूले लडाइँ गनेर् आफ्ना हात-हितयारहरू बन्द गनेर्छन्।
ितनीहरूले आफ्ना तरवारबाट हलोको फाली बनाउनेछन्।
अिन ितनीहरूका आफ्ना चलाउने भालाहरूबाट घाँस काट्ने हँिसया

बनाउनेछन्।
मािनसहरू एक अकोर्को िवरूद्धमा लडाइँ लड्न छाड्ने छन्।
मािनसहरूले फेिर किहल्य ैपिन यदु्धकालािग तािलम िलने छैनन्।
5 याकूबको सन्तानहरू, ितमीहरूले परमप्रभुलाई पछ्याउनु न ैपछर् ।
6 म ितमीलाई यो भन्छु िकनभने ितमीले आफ्ना सन्तानहरू छोड्यौ।

ितम्रा मािनसहरू पूवर्का मािनसहरू जस्तो भूल िवचारले भिरएकाछन्।
ितम्रा मािनसहरू पिलश्तीहरूले जस्त ैभिवष्यवाणी गनेर् चेष्टा गदैर्छन्।
ितम्रा मािनसहरूले िवदेशी िवचार सम्पूणर् रूपले स्वीकार गिररहेका छन्।
7 अन्य देश भन्दा ितमीहरूको देश सुन र चाँदीले भिरएको छ। त्यहाँ धेरै
भन्दा धर ैराजकोषहरू छन्। ितमीहरूका देश घोडाहरूले भिरएका छन्।
त्यहाँ अनगन्ती रथहरू छन्। 8 ितनीहरूको देश मूिर्तहरूले भिरएका
छन्। त्यहाँ ितनीहरूले मूिर्तहरू बनाएर न ैपुज्दछन्। 9 मािनसहरू तुच्छ
भन्दा पिन तुच्छ बिनए। मािनसहरू अत्यन्त नीच भए। परमेश्वर
िनःसन्देह तपाईलें ितनीहरूलाई क्षमा िदनु हुने छैन?

10 जाऊ मलैो-िहलोमा लुक, गुफा-कन्दरा ितर लुक! ितमीहरू
परमप्रभुबाट डराउनु पनेर्छ र उहाँको महामिहम-शिक्तबाट लुक्नु पनेर्छ!

11 घमण्डी मािनसहरू घमण्ड गनर् छोड। ती घमण्डी मािनसहरू
लाजले आफैं  आफ्नो नजरबाट खस्नेछन्। त्यसबेला, परमप्रभु मात्र उच्च
हुनुहुनेछ।

12 परमप्रभुसँग एक त्यस्तो िदनको योजना छ। त्यस खास िदनमा
परमप्रभुले ती घमण्डी र सेखी गनेर् मािनसहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ। तब
ती घमण्डी मािनसहरूको महत्व रहने छैन्। 13 ती घमण्डीहरू
लबानोनका देवदारूको अग्ला रूखहरू जस्ता हुन्। ितनीहरू बाशानका
फलाँट जस्ता हुन्। तर परमेश्वरले ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ। 14 ती
घमण्डी मािनसहरू अग्ला पवर्तहरू र उच्च पहाडहरू जस्ता हुन्। 15 ती
घमण्डी मािनसहरू अल्गो धरहरा र दिरलो पखार्लहरू जस्त ैहुन्। तर
परमेश्वरले ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहुने छ। 16 ती घमण्डीहरू तशीर्शको
िवशाल जहाजहरू जस्त ैहुन्। ती जहाजहरू बहुमूल्य सामानहरूले
भिरएको छन्। तथािप परमेश्वरले ती घमण्डी मािनसहरूलाई दण्ड िदनु
हुनेछ।

17 तब मािनसहरू घमण्डी हुन छोड्नेछन्। ती मािनसहरू जो घमण्डी
छन्, ितनीहरूको घमण्ड माटोमा िमल्नेछ। त्यस बेला, परमप्रभु मात्र सबै
भन्दा उच्च हुनुहुनेछ। 18 सम्पूणर् मूिर्तहरू हराएर जानेछन्। 19

मािनसहरू ओडारहरू र पृथ्वीका चेपचापमा लुक्ने छन्। मािनसहरू

परमप्रभु र उहाँको महा-मिहमामय शिक्तबाट डराउनेछन्। यो घट्ना
त्यितबेला घट्ने छ जब परमप्रभुले पृथ्वीलाई थकार्उन उिभनु हुन्छ।

20 त्यितबेला मािनसहरूले आफ्ना सुन र चाँदीका मूिर्तहरू फ्याँिक
िदनेछन्। ती मूिर्तहरू मािनसहरूले पुज्न सकुन् भनेर उनीहरूले नै
बनाएका िथए। मािनसहरूले ती मूिर्तहरू पृथ्वीका प्वालहरूमा
फ्याँिकिदनेछन् जहाँ चमेराहरू र छुचुन्द्रा बस्छन्। 21 त्यसपिछ
मािनसहरू चट्टानका-कन्दराितर लुक्नेछन्। ितनीहरू परमप्रभु र उहाँका
महान शिक्तबाट भयभीत भएर त्यसो गनेर्छन्। यो त्यितबेला घट्ने छ जब
परमप्रभुले पृथ्वीलाई थथर्र कमाउन उठ्नु हुनेछ।

22 ितमीहरूले आफूलाई जोगाउन अन्य मािनसहरूमा भरोसा नगर्।
ितनीहरू मािनसहरू मात्र हुन् जो मदर्छन्। यसकारण ितमीहरूले
उनीहरूलाई परमप्रभु जस्त ैप्रभावशाली हुन्छन् भनेर नठाने पिन हुन्छ।

मलेै ितमीहरूलाई भन्द ैगरकेो कुराहरू बुझ। परमेश्वर,
सेनाहरूका परमप्रभुले, यरूशलेम र यहूदाले भर गनेर् सबै
थोकहरू लजैानु हुनेछ। परमेश्वरले सब ैभोजन र पानी पिन

लजैानु हुनेछ। 2 परमेश्वरले सब ैवीरहरू र महान िसपाहीहरू लजैानु
हुनेछ। परमेश्वरले सब ैन्यायकत्तार्हरू, अगमवक्ताहरू, जोखना हेनेर्
मािनसहरू र बूढा-प्रधानहरू सबलैाई न ैलजैानु हुनेछ। 3 परमेश्वरले
सनै्य अिधकारीहरू र सरकारी अिधकारीहरू लजैानु हुनेछ। परमेश्वरले
कुशल कारीगरहरू र चलाख जादगूर जसले भिवष्य बताउने प्रयास
गदर्छ ितनीहरूलाई पिन लजैानु हुन्छ।

4 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “म जवान यवुाहरूलाई ितमीहरूका मागर् दशर्क
बनाउनेछु। 5 प्रत्येक मािनस अकोर् मािनसको िवरोधी हुनेछ। यसथर् सबै
जन न ैिपरोिलनेछन्। यवुाहरूले ठूला बडाहरूको आदर गनेर् छैनन्।
साधरण मािनसहरूले महत्वपूणर् मािनसहरूको िवश्वास गनेर् छैनन्।”

6 त्यसबेला, एकजना मािनसले आफ्न ैपिरवारको कुन ैभाइलाई
समात्नेछ। त्यस मािनसले आफ्नो भाइलाई भन्नेछ, “ितमीसँग एउटा
कोट छ, यसलेै ितमी हाम्रो अगुवा हुनेछौ। ितमी यी सब ैिवनाशको अगुवा
हुनेछौ।”

7 तर त्यो भाइले भन्नेछ, “म ितमीलाई साथ िदन सिक्तनँ। घरमा मसँग
प्रशस्त भोजन र लुगाहरू छैन्। ितमी मलाई ितमीहरूका अगुवा
नबनाऊ।”

8 यस्तो घट्ना हुनेछ िकनभने यरूशलेमले ठक्कर खाएको छ र साथै
गल्ती काम गरकेो छ। यहूदाको पतन भयो अिन परमेश्वरलाई पछ्याउन
छोडे। जुन कामहरू ितनीहरूले गछर्न अिन भन्छन ितनीहरू परमप्रभुकै
िवरूद्धमा हुन्छन्। परमेश्वरको मिहमामय आँखहरूले ती सब ैकुराहरू
छलर्ङ्ग देख्नु हुन्छ।

9 मािनसहरूका अनुहारहरूले बताउँछन् िक ितनीहरू आफ्नो गल्ती
कायर्हरूको लािग दोषी छन्। अिन ितनीहरू आफ्नो पापकमर्मा अहकंार
गदर्छन्। ितनीहरू सदोमका मािनसहरू जस्त ैछन्। ितनीहरू आफ्ना
पापहरू कसलेै देख्ला भनेर प्रदशर्न गदैर्नन्। यो उनीहरूका लािग
अत्यन्त हानीकारक हुनेछ। ितनीहरू आफैं ले स्वयमंा बढी दःुखहरू
ल्याएकाछन्।

10 धमीर् मािनसहरूलाई भन, ितनीहरूको लािग राम्रो कुराहरू
हुनेछन्। ितनीहरूले गरकेो राम्रो कायर्को लािग पुरस्कार पाउनेछन्। 11

तर दषु्ट मािनसहरूका लािग यो एकदम अिनष्ट हुनेछ। एकदम ैठूलो दःुख-
कष्टहरू उनीहरूमा आइपनेर्छ। ितनीहरूले गरकेो जित पिन गल्ती
कमर्हरूको लािग दण्ड पाउनेछन्। 12 यवुाहरूले मेरा मािनसहरूलाई
परास्त गनेर्छन्। स्त्रीहरूले मेरो मािनसहरूमािथ शासन गनेर्छन्।
मेरा मािनसहरू, ितम्रा मागर् दशर्कहरूले ितमीहरूलाई गल्ती बाटो

डोयार्उनेछन्। ितनीहरूले सुमागर्बाट ितमीहरूलाई फकार्उनेछन्।

आफ्नाआफ्ना मािनसहरूप्रितमािनसहरूप्रित परमपरमेेश्वरकोश्वरको िनणिनणर्र्यय

13 मािनसहरूको न्याय गनर्कोलािग परमप्रभु खडा हुनुहुन्छ। 14

परमेश्वरले ती बूढा-प्रधानहरू र अगुवाहरूका िवरूद्धमा उनीहरूका
कुकमर्कोलािग आफ्नो न्याय िदनुहुनेछ।
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूले दाखबारीहरू जलायौ। ितमीहरूले

गरीब मािनसहरूका धन-सम्पित्त लुट्यौ जो अिहले सम्म ितमीहरूको
घर-घरमा छँदछै। 15 मेरा मािनसहरूलाई यसरी दःुख कष्ट िदनु भनेर
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ितमीहरूलाई कसले अिधकार िदयो? ती गरीब मािनसहरूमािथ
िथचोमीचो गनर् ु भनेर कसले अिधकार िदयो?” मेरो मािलक, सेनाहरूका
परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो।

16 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “िसयोनका स्त्रीहरू अत्यन्त अहकंारी भएका
छन्। ितनीहरू िशर ठाडो पाररे विरपिर िहिडरहन्छन्, मानौं अरू भन्दा
ितनीहरू असल हुन्। ती स्त्रीहरू आँखाहरू िझम्काउँद ैिहँिडरहन्छन्।
ितनीहरू आफ्ना पायलहरू झन्काउँद ैस्वाङ्ग पाररे विरपिर नाँच्दै
घुिमिहँड्छन्।”

17 मेरा मािलकले ती स्त्रीहरूका टाउकोमा लूत-ैलूतो भिरिदनु हुनेछ।
िसयोनका ती स्त्रीहरूका सब ैकेशहरू झनेर्छन्। 18 त्यस बेला
परमप्रभुले ितनीहरूको घमण्डको सब ैथोक, सुन्दर कल्लीहरू, सूयर् र
चन्द्रमा जस्त ैदेिखने कण्ठहार लजैाउनु हुनेछ। 19 कुण्डलहरू, चुराहरू,
घुम्टोहरू, 20 दोपट्टाहरू, पायलहरू, पटुका, कल्ली, अत्तरका बोतलहरू
अिन जन्तरहरू, 21 छाप औठंीहरू र नाकका मुन्द्री, कानका मुन्द्री,
गलाका हरहरू, 22 दामी पोषाकहरू, टोपीहरू, शलहरू र थलैीहरू, 23

ऐनाहरू, मलमलका पोषाकहरू, फेटाहरू, र लामा शलहरू।
24 ती स्त्रीहरूले अब सुगन्धको सट्टामा दगुर्न्ध पाउनेछन्। अिहले

ितनीहरूले पटुका बाँधेकाछन् तर त्यस समयमा ितनीहरूले डोरी बाँध्ने
छन्। अिहले ितनीहरूको केश सुहाउँदो पाररे बाटेकाछन् तर त्यस
समयमा केश खौररे एउटा केश सम्म टाउकोमा हुनेछैन्। अिहले
ितनीहरूसँग आकषर्क पिहरन छ तर त्यस समयमा ितनीहरूले शोक
मनाउने पिहरन लाउनेछन्। अिहले ितनीहरूका अनुहारमा सुन्दर
िचन्हहरू छन्। तर त्यस समयमा त्यहाँ अकैर्  दागहरू हुनेछन्। ती
दागहरू डामेका दागहरू हुनेछन्।

25 त्यितबेला, ितमीहरूका पुरूष जाितहरू तरवारहरूद्वारा
मािरनेछन्। ितमीहरूका वीरहरू यदु्धमा मनेर् छन्। 26 त्यहाँ रूवाई र
उदासीनता छाउनेछ। शहरको प्रवेशद्वारको सभाहरूमा रूनु पदर्छ।
यरूशलेम चोरहरू र डाकूहरूबाट सब ैथोकहरू लुिटएर खाली हात
बसेकी स्त्री जस्त ैहुनेछे। उसले त्यस बेला भूईमंा बसेर िवलाप गछेर्।

त्यितबेला, सातजना स्त्रीहरूले एकजना पुरूषलाई समात्ने
छन्। ितनीहरूले भन्ने छन्, “हामी खानलाई आफ्न ैरोटी
बनाउने छौं। अिन लगाउनलाई आफ्न ैलुगा बनाउने छौं। हामी

यी सम्पूणर् कुराहरू आफ्न ैिनिम्त गिररहेका छौं यिद ितमी हामीहरूसँग
िववाह गछौर् भने ितम्रो नाउँ जान्न पाउँ। दया गररे, हाम्रा अपमान हटाई
देऊ।”

2 त्यस समयमा, परमप्रभुको हाँगो (यहूदा) सुन्दर र गौरवपूणर् हुनेछ।
अझ ैइस्राएलमा बसोबास गनेर् मािनसहरू धतीर्मा उिप्जएका वस्तुहरू
देखेर गिर्वत हुनेछन्। 3 त्यितबेला अझ िसयोन र यरूशलेममा
बिसरहेका मािनसहरू सबलेै पिवत्र मािनसहरू भनी मान्नेछन्। यी
नाउँहरू खास सूचीमा दतार् भएका मािनसहरूका िनिम्त हुनेछ; सूचीमा
दतार् भएका मािनसलाई सधैँ बस्ने अनुमित िदइनेछ।

4 परमप्रभुले िसयोनका स्त्रीहरूको रगत धोई िदनुहुनेछ। परमप्रभुले
यरूशलेमबाट सब ैरगत धोई पखाली िदनुहुनेछ। परमेश्वरले न्याियक
स्वभाव प्रयोग गरी िनष्पक्ष न्याय गनर् ुहुनेछ। अिन उहाँको अिग्न स्वभावले
सम्पूणर् कुराहरू शुद्ध पानर् ु हुनेछ। 5 तब परमप्रभुले प्रमाण गनर् ुहुनेछ िक
उहाँ आफ्ना मािनसहरूसँग ैहुनहुन्छ। परमेश्वरले िदनभिर धुवाँले भिरएको
बादल बनाउनु हुनेछ। अिन रातभिर बल्द ैगरकेो आगोको ज्वाला
उज्जवल बनाउनु हुनेछ। यी प्रमाणहरू िसयोन पवर्तमािथ प्रत्येकमा अिन
ितनीहरूको सब ैसभाहरूमािथ हुनेछन्। प्रत्येकमािथ सुरक्षाको घेरा
हुनेछ। 6 यो सुरक्षाको ठाउँ हुनेछ। त्यस व्यवस्थाले मािनसहरूलाई
घामको तापबाट जोगाउने छ। त्यो व्यवस्थाले प्रत्येक बाढी र बषार्बाट
मािनसहरूलाई लुकाउने ठाउँ हुनेछ।

इस्राएलइस्राएल, परमपरमेेश्वरकोश्वरको दाखदाख बारीबारी होहो

अब म मेरा साथीहरूकालािग गीत गाउनेछु। यो गीत
उनीहरूका दाख बारीको िवषयमा छ।
मेरा िमत्रको अत्यन्त समृद्ध दाखबारी िथयो।

2 मेरा िमत्रले खेत खने अिन सफा पार।े
उनले त्यहाँ राम्रो अङु्गरको बोट रोपे।

उनले खेतको माझमा एउटा मचान
अिन एउटा कोल िनमार्ण गर।े
तब उनले त्यहाँ अङु्गरको राम्रो फसलको आशा गर।े
तर त्यहाँ नराम्रा अङु्गरहरू मात्र फल्यो।

3 यसकारण परमेश्वरले भन्नुभयोः “यरूशलेममा बस्ने मािनसहरू अिन
यहूदाका मािनसहरू,
म अिन मेरो दाखबारीको िवषयमा सोच।

4 मेरो दाखबारीकोलािग म अझ के गनर् सक्थें र?
मलेै सब ैकुरा गरxे।
मलेै असल दाखको उब्जनी हुन्छ भन्ने आशा गरकेो िथएँ
तर त्यहाँ सब ैनराम्रा उब्जाऊ भयो
िकन त्यस्तो भयो?

5 “अब म ितमीहरूलाई भन्नेछु,
म मेरो अङु्गरको बगैंचालाई के गनेर्छु।
म सब ैबारहरू उखेल्नेछु।
अिन ितनीहरूलाई जलाउनेछु।
म ढुङ्गाका पखार्लहरू भत्काउने छु
अिन ती ढुङ्गाहरूमािथ िहँड्नेछु।

6 म मेरो दाखबारीलाई िरत्तो मदैान पािरिदनेछु।
कसलेै पिन िबरूवाहरूको ख्याल गनेर् छैन।
कसलेै पिन खेतमा काम गनेर् छैन्।
त्यहाँ बेकामको झार-काँढाहरू मात्र उम्रनेछन्।
म बादललाई पृथ्वीमा पानी नपार भनेर आज्ञा िदनेछु।”
7 सेनाहरूका परमप्रभुमा भएको दाखबारी इस्राएल घरानाका सम्पित्त

हो। अिन दाखको हाँगा-िबरूबालाई परमप्रभुले प्रेम गनर् ुहुन्छ त्यो यहूदाको
मािनस हो।
परमप्रभुले न्यायको आशा गनर् ुभयो,
तर त्यहाँ हत्याहरू मात्र भए।
परमप्रभुले धािर्मकताको आशा गनर् ुभयो,
तर त्यहाँ नराम्रा व्यवहार भएका मािनसहरूबाट कोलाहल मात्र िथयो।
8 ितमीहरू एकदम ैनिजक-निजकमा बस्छौ। कहीं कसकैो लािग केही

जग्गा नराखी घरहरू बनाउँछौ। तर परमप्रभुले जब ितमीहरूलाई दण्ड
िदनुहुनेछ तब ितमीहरूलाई एक्लो पानर् ु हुनेछ। सम्पूणर् भूिममा
ितमीहरूमात्र रहनेछौ। 9 सेनाहरूका परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो र मलेै
सुने, “अब त्यहाँ धेर ैघरहरू छन्। तर म प्रितज्ञा गछुर्  िक ती सब ैघरहरू
ध्वंश हुनेछन्। त्यहाँ सुन्दर र ठूला-ठूला घरहरू होलान् तर सब ैिरत्ता
हुनेछन्। 10 त्यसबेला दश बीघा जिमनबाट अिलकित मात्र दाखरस
बिनने छ। अिन धेर ैबोरा बीउहरूबाट अिलकित मात्र अन्न उब्जनेछ।”

11 ितमीहरू िबहान ैउठ्ने छौ र िपउनलाई मद्य खोज्ने छौ। दाखरस
िपएर मातेकोले गदार् ितमीहरू राती अबेर सम्म जागा रहन्छौ। 12

ितमीहरू मातेर संगीतमय सामग्रीहरू जस्त ैिवणा, ढोलक, खैंजडी,
सारङ्गी, बाँसुरी र मद्य िलएर उत्सव मनाउँछौ। अिन परमप्रभुले गनर् ु
भएका कुराहरू ितमीहरू वास्ता गदैर्नौ। परमप्रभुका हातले धेर ैभन्दा धेरै
चीजहरू बनाउनु भयो तर ितमीहरूले त्यतापिट्ट ध्यान िदएनौ।
यसकारण यो ितमीहरूकालािग अ-शुभ हुनेछ।

13 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “मेरा मािनसहरू पक्राउ पनेर्छन् अिन
लिगनेछन्। िकनभने ितनीहरूले मलाई राम्ररी िचनेनन्। अिहले
इस्राएलमा भएका कितपय मािनसहरू मुख्य छन्। ितनीहरू आफ्ना
िवलासी जीवनमा सुखी छन्। तर ती सब ैमहान् मािनसहरूलाई भोक
प्यासले अत्यन्त सताईनेछन्। 14 तब ितनीहरू मनेर्छन् र पातालमा
जानेछन् िसयोलले, ितनीहरूले धेर-ैधेर ैमािनसहरू भेट्नेछ। िचहानले
आफ्नो ठूलो मुख उघाररे बसेको छ। अिन सब ैमािनस िसयोल िभत्र
जानेछन्।”

15 ती मािनसहरू नम्र हुनेछन्। ती ठूला मािनसहरूले िशर
झुकाउनेछन् अिन भूइँितर हेनेर्छन्। 16 सेनाहरूका परमप्रभुले िनष्पक्ष
न्याय गनर् ु हुनेछ, र मािनसहरूले उहाँ कित महान हुनहुन्छ भनेर थाहा
पाउने छन्। पिवत्र परमेश्वरले जुन सही कुराहरू छन् त्यही काम गनर् ुहुनेछ,
र मािनसहरूले उहाँलाई सम्मान गनेर्छन्। 17 परमेश्वरले इस्राएलका
मािनसहरूलाई देश छोडेर जान वाध्य पानर् ुहुनेछ; त्यो स्थान खाली
हुनेछ। भेंडा़हरू जहाँ इच्छा लाग्दछ त्यहीं गएर बस्ने छन्। त्यसका
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पाठाहरू त्यही ठाँउमा चनेर् छन् जुन ठाउँमा एकपल्ट धनी मािनसहरू
िथए।

18 ती मािनसहरूलाई हेर! ितनीहरूले आफ्ना दोष र पापहरू आफ्ना
पछाडी त्यसरी तान्दछन् जसरी मािनसहरूले हातेगाडी र डोरीहरू
तान्दछन्। 19 ती मािनसहरूले भन्दछन्, “हामी परमप्रभुलाई कामना
गदर्छौ िक उहाँले चाहनु भएका कुराहरू चाँडै न ैगरून्। तब हामी जान्नेछौ
के घटना घट्छ। हामी कामना गछौर् परमप्रभुको योजना चाँडै न ैपुरा हुन्छ
होला। तब मात्र हामी जान्दछौ उहाँको योजना के हो।”

20 हाय! भन्छौ नराम्रो वस्तुहरू राम्रो हुन् अिन राम्रो वस्तुहरू नराम्रो
हुन्। ितनीहरू सोच्छन अँध्यारो उज्यालो हो अिन उज्यालो अँध्यारो हो।
ितनीहरू सोच्छन् मीठो तीतो हो अिन तीतो मीठो हो। 21 ितनीहरू हामी
चतुर छौं भनी सम्झन्छन्। ितनीहरू आफूलाई बुिद्धमान ठान्दछन्। 22

ती मािनसहरू दाखरस िपउनमा प्रिसद्ध छन्। ितनीहरू मद्य िमसाउनमा
िसपालु छन्। 23 अिन ितमीहरूले त्यस्ता मािनसहरूलाई पसैा िदयौ
भने उनीहरूले अपराधीलाई क्षमा िदनेछन्। तर ितनीहरूले असल
मािनसहरूलाई न्याय गनर् अनुमित िंददनैन्। 24 ितनीहरूमािथ नराम्रा
घट्नाहरू घट्नेवाला छ। ितनीहरूका भावी सन्तानहरू पराल र पातहरू
आगोले जले जस्तो पूणर्रूपले ध्वंस हुनेछन्। ितनीहरूका भावी
सन्तानहरू जरिैसत मनेर्छन् र धुलो हुनेछन्। ितनीहरूका भावी
सन्तानहरू आगोले फूल जलाएर ध्वस्त गर ेजस्तो नष्ट हुनेछन् औ
खरानी हावामा उडेर जानेछ।
ती मािनसहरूले सेनाहरूका परमप्रभुको व्यवस्थालाई पालन गनर्

अस्वीकार गनेर्छन्। ती मािनसहरूले इस्राएलका परमपिवत्रको
सुसमचारलाई िनन्दा गर।े 25 यसलेै परमप्रभु आफ्ना मािनसहरूिसत
एकदम ैक्रोिधत हुनुभएको छ। अिन परमप्रभुले आफ्ना हातहरू उचाउल्नु
हुनेछ, अिन ितनीहरूलाई दण्ड िदनु हुनेछ। उहाँ यित क्रोिधत हुनु हुनेछ
िक पवर्तहरू सम्म काम्नेछन्। मरकेा लाशहरू गोरटेोहरूमा फोहोर मलैो
जस्त ैहुनेछन्। तब पिन परमेश्वर क्रोिधत रहनुहुनेछ। उहाँका हातहरू
अझ ैमािनसहरूलाई दण्ड िदन उचािलएकै हुनेछन्।

इस्राएलकाइस्राएलका मािनसहरूमािनसहरू परमप्रभुबाटपरमप्रभुबाट दिण्डतदिण्डत

26 हेर! परमेश्वरले पृथ्वीका सब ैजाितहरूलाई िचन्ह िदइरहनु भएको
छ। परमेश्वरले झण्डा उठाइरहनु भएको छ साथ ैती टाढा-टाढाका
मािनसहरूलाई बोलाउनलाई सुसेली मानर् ु हँुदछै।
शत्रुहरू टाढा-टाढाबाट आइरहेकोछन्। शत्रु िछट्टै देशिभत्र पस्नेछ।

ितनीहरू िछटो-िछटो िहँिडरहेका छन्। 27 ितनीहरू किहल्य ैथाक्दनैन्
अिन नष्ट हँुदनैन्। ितनीहरू न त मन्द हुनेछन न त सुत्नेछन्। ितनीहरूको
पटुका किहल्य ैखकुुलो हुनेछैन। ितनीहरूको जुत्ताको तुना किहल्यै
चुिंडदनै। 28 शत्रुको काँडहरू तीखा-तीखा छन्। ितनीहरूको सबै
धनुहरू िहकार्उनलाई तयार छन्। घोडाका खटु्टाहरू ढुङ्गाहरू जित्तकै
कडा छन्। ितनीहरूका रथका चक्काहरू आँधीबेरी जस्त ैउड्नेछन्।

29 शत्रु िचच्याउँछन्, अिन ितनीहरूका िचच्याहट िंसहको गजर्न जस्तै
हुनेछ। शत्रुहरू गजर्न्छन र ितनीहरूिसत लड्ने मािनसहरूलाई
पक्रन्छन्। मािनसहरू ितनीहरूबाट बाँच्न सङ्घषर् गछर्न्। तर त्यहाँ
ितनीहरूलाई बचाउँने कोही पिन हँुदनै्। 30 यसकारण, िंसह समुद्रका
छालहरू जस्त ैगजर्नेछ। समाितएका मािनसहरू भूइँितर हेनेर् गदर्छन तब
त्यहाँ अन्धकार मात्र हुनेछ। सम्पूणर् प्रकाश बाक्लो कालो बादल जस्तो
हुनेछ।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे यशयशैयैालाईयालाई अगमवक्ताअगमवक्ता हहुुनन बोलाउनुबोलाउन ुभयोभयो

राजा उिज्जयाहको मृत्य ुभएको बेला मलेै मेरा मािलकलाई देखें।
उहाँ एकदम उच्च अिन आश्चर्यचिकत िंसहासनमा िवराजमान
हुनुहुन्थ्यो। उहाँको लामो वस्त्रले मिन्दर भिरएको िथयो। 2

सराफ स्वगर्दतूहरू परमप्रभुको चारिैतर उिभएका िथए। प्रत्येक सराफ
स्वगर्दतूका छ-छवटा पखेंटाहरू िथए। ती स्वगर्दतूहरूले मुख ढाक्नलाई
ितनीहरूको दइु-दइुवटा पखेंटाहरू प्रयोग गरकेा िथए। अकार् दइु-दइुवटा
पखेंटाहरू ितनीहरूको खटु्टाहरू छोप्नलाई प्रयोग गरकेा िथए। अिन
ितनीहरूको दइुवटा पखेंटाहरू उड्नलाई प्रयोग गरकेा िथए। 3 प्रत्येक
स्वगर्दतूले एका-अकार्लाई बोलाइरहेका िथए। ितनीहरूले भन्थे, “पिवत्र,

पिवत्र, पिवत्र सेनाहरूका परमप्रभु अत्यन्त पिवत्र हुनुहुन्छ। सारा पृथ्वी
उहाँको मिहमाले भिरएको छ।” 4 स्वगर्दतूहरूका आवाजहरू एकदम
चकोर् िथयो। ितनीहरूका आवाजले विरपिरका दलैोका संघारहरू हिल्लए।
तब मिन्दर धूवाँले भिरन थाल्यो।

5 म भयभीत भएँ। मलेै भनें, “अँहँ, होइन! म नाश हुने रहेछु। म
परमेश्वरसँग बोल्नलाई त्यितको पिवत्र छैन्। अिन म त्यस्त ैअधमीर्
मािनसहरू माझ बस्दछु। तथािप मलेै सेनाहरूका परमप्रभु
महाराजािधराजलाई देखेकोछु।”

6 वेदीमा आगो िथयो सराफ स्वगर्दतूहरूमध्ये एकजनाले आगोबाट
तातो कोइला िनकाल्न िचम्टा प्रयोग गर।े उनले तातो कोइला आफ्नो
हातमा राखेर मकहाँ ल्याए। 7 सराफ स्वगर्दतूले तातो कोइलाले मेरो
ओठहरू छोए। तब उनले भने, “हेर, यस तातो कोइलाले ितम्रो ओठहरू
छोएपिछ ितमीले जो गरकेा िथयो ती सब ैहराए। अब ितमी पाप मुक्त
भयौ।”

8 त्यसपिछ मलेै मेरो परमप्रभुको आवाज सुनें। परमप्रभुले भन्नुभयो,
“म कसलाई पठाउन सक्छु? हाम्रा िनिम्तको जाने?”
यसकारण मलेै भने, “म यहाँ छु। मलाई पठाउनुहोस्!”
9 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “जाऊ अिन मािनसहरूलाई यो बताऊः

‘ध्यानपूवर्क सुन, तर नबुझ! ध्यानपूवर्क हेर, तर निसक!’ 10

मािनसहरूलाई अल्मल्याउ। मािनसहरूलाई ितनीहरूले सुनेका र
देखेका कुराहरू नबुझ्ने तिरकाले बताऊ। यिद ितमीले त्यसो गरनेौ भने,
मािनसहरूले देखेका र आफ्ना कानले सुनेका कुराहरू मनमा बुझ्न
सक्नेछन्। यिद ितनीहरूले बुझे भने मकहाँ फकेर् र आउन सक्छन् र
ितनीहरूले पाप माफ हुनेछ!”

11 तब मलेै सोधें, “हे मेरा मािलक, किहले सम्म मलेै त्यसो गनर् ु पछर्?”
परमप्रभुले भन्नुभयो, “यो त्यित बेला सम्म गनर् ु जब सम्म शहरहरू नष्ट

हँुदनैन् र मािनसहरूले छोडेर जाँदनैन्। यो त्यित बेला सम्म गनर् ु
जितबेला सम्म घरहरूमा मािनसहरू जीिवत रहन्छन्। जबसम्म यो देश
नष्ट भएर खाली छोिंडदनै् तबसम्म ितमीले मलेै भने जस्तो गनर् ु।”

12 परमप्रभुले मािनसहरूलाई टाढा जाने बनाउनु भयो। भूिममा
िवस्तृत के्षत्रहरू खाली हुनेछ। 13 एक दशांश मािनसहरूलाई मात्र त्यस
भूिममा बस्ने अनुमित िदइनेछ। ती मािनसहरू नष्ट गिरनु पनेर् भए तापिन
परमप्रभुमा फकर् नेछन्। ती मािनसहरू फलाँटका रूख झैं हुनेछन्। जब
रूख काटेर ढािलन्छ त्यसको ठुटो रहनेछ। यो ठुटो िवशेष वशजं नै
त्यसको ठुटो हो।

आरामसआरामसँँगग सङ्कटसङ्कट

योतामाको छोरो आहाज िथए। योताम उिज्जयहको छोरो िथए।
रसीन अरामका राजा िथए। रमल्याहको छोरो पेकह
इस्राएलका राजा िथए। आहाज यहूदाका राजा भएको बेलामा,

रसीन र पेकह यरूशलेम िवरूद्ध लडाइँ लड्न गए। तर ितनीहरू त्यस
शहरलाई परास्त गनर् सक्षम भएनन्।

2 दाऊदको पिरवारलाई एक समाचार भिनयो। समाचार यस्तो िथयो,
“अरामको सनै्य र एप्रैमको सनै्य आपसमा सिम्मिलत भए। दवुै
सनै्यहरूले िमलेर िशिवर बसाले।”
जब राजा आहाजले त्यस्तो समाचार सुने, उनी स्वय ंर उनका

मािनसहरू अत्यन्त डराए। ितनीहरू हावा जोडले लाग्दा वनका रूखहरू
हिल्लए जस्तो थथर्राए।

3 तब परमप्रभुले यशयैालाई भन्नुभयो, “ितमी अिन ितम्रो छोरो
शायार्सूबलाई आहाजकहाँ गएर कुरा गनर् ुपछर् । त्यस ठाउँमा जाऊ जहाँ
मािथल्लो पोखरीमा पानी बग्छ। त्यो स्थान धोबीहरूको खेत जाने बाटोमा
पछर् ।

4 “आहाजलाई भन, ‘होिशयार होऊ तर शान्त हौ! नडराऊ। ती दइु
जना मािनसहरूलाई रसीन र रमल्याहको छोरालाई ितमीलाई भयभीत
पानर् नदेऊ। ती दइुजना बल्द ैगरकेो लौरो जस्त ैहुन्। अतीतमा ितनीहरू
बल्द ैगरकेो तातो िथए। तर अिहले ितनीहरू धुवाँ मात्र भएका छन्।
रामल्याहको छोरा रसीन र अराम क्रोिधत भएका छन्। 5 ितनीहरूले
ितम्रो िवरूद्ध योजनाहरू तयार पारकेा छन्। ितनीहरूले भनेः 6 “हामी
जान ैपछर्  र यहूदाको िवरूद्ध लड्नु पछर् । हामी यहूदालाई हाम्रै िनिम्त
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िवभाजन गनेर् छौ। हामी ताबालको छोरोलाई यहूदाको नयाँ राजा
बनाउनेछौं।”’”

7 परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ, “ितनीहरूका योजना सफल हुने
छैन्। यो हुने न ैछैन्। 8 जबसम्म रसीन दमीशकको शासक हुनेछन् यो
कुरा हुने न ैछैन्। एप्रैम अिहले एउटा राष्ट्र  हो तर 65 बषर्पिछ यो राष्ट्र  रहने
छैन्। 9 जबसम्म सामिरया एप्रैमको राजधानी अिन रमल्याको छोरा
यसको शासक रहन्छ ितनीहरूको योजना सफल हुने छैन्। यिद ितमीले
यो कुरा िवश्वास गदैर्नौ भने तब मािनसहरूले ितमीलाई िवश्वास
गनेर्छैनन्।”

इम्मानुएलइम्मानुएल-परमपरमेेश्वरश्वर हामीसहामीसँँगग हहुुनुहनुहुुन्छन्छ
10 त्यसपिछ परमप्रभुले आहाजसँग भन्नुभयो। 11 परमप्रभुले

भन्नुभयो, “यो कुरा साँच्चो हो भनी प्रमाण गनर्लाई कुन ैत्यस्तो एउटा
िचन्ह माँग। ितमीले आफ्नो इच्छा अनुसारको िचन्ह माग्न सक्छौ। त्यो
िचन्ह िसयोल जस्त ैगिहरो, अथवा आकाश जितकै उचाईबाट आउँन
सक्छ।”

12 तर आहाजले भने, “म प्रमाण गनर्को िनिम्त कुन ैिचन्ह पिन माग्ने
छैन। म परमप्रभुको परीक्षा गेनेर्छैन्।”

13 तब यशयैाले भने, “हे दाऊदका घराना, ध्यानपूवर्क सुन! ितमीले
मािनसहरूका धयैर्लाई जाँच्यौ अिन ितम्रो लािग यो त्यस्तो प्रमुख कुरा
होइन। यसलेै अब ितमीले मेरो परमेश्वरको धयैर् जाँच। 14 तर परमेश्वर,
मेरो मािलकले, ितमीलाई िचन्ह देखाउनु हुनेछः
हेर कन्या स्त्री गभर्वती हुनेछ,
र उसले एउटा छोरो जन्माउनेछ,
उसको छोरोको नाउँ इम्मानुएल रािखनेछ।

15 इम्मानुएलले नौनी र मह खानेछ,
राम्रो कुराहरू छान्न र नराम्रो अस्वीकार गनर् ऊ बाँच्नेछ।

16 तर बालक कुन राम्रो र कुन नराम्रो जान्ने हुन अिघ न,ै
एप्रैम र आरामको भूिम िरत्तो हुनेछ, जो सँग ितमीहरू अिहले

डराइरहेका छौ।
17 “तर ितमी परमप्रभुिसत डराउनु पछर् , िकनभने परमप्रभुले केही

सङ्कटको समय ितमीमािथ पानर् ुहुनेछ। ती सङ्कटहरू एप्रैम यहूदाबाट
छुिट्टएको समयको सङ्कट जस्त ैितम्रा अिन ितम्रा बुबाका मािनसहरूकहाँ
आउनेछन्। परमेश्वरले के गनर् ु हुनेछ? परमेश्वरले अश्शूरका राजालाई
ितमीिसत लडाँई गराउन ल्याउनु हुनेछ।

18 “त्यसबेला, परमप्रभले ‘झींगालाई’ (अिहले त्यो ‘झींगा’ िमश्रदेशको
निजको खोला हो।) डाक्नु हुनेछ। अिन परमप्रभुले ‘मौरीलाई’ डाक्नु
हुनेछ। (त्यो ‘मौरी’ अिहले अश्शूर देशलाई भिनन्छ।) यी शत्रुहरू ितम्रो
भूिममा आउनेछन्। 19 ती शत्रुहरूले चट्टानी के्षत्रहरूमा, मरुभूिमका
साना-साना खोलाहरू निजक र िपउने पानी भएको ठाउँको यता उित
िशिबर बनाउने छन्। 20 यहूदालाई दण्ड िदनु परमप्रभुले अश्शूरलाई
प्रयोग गनर् ु हुनेछ। अश्शूरलाई ज्यालामा ल्याएर छुरा जस्तो चलाउनु
हुनेछ। यो यस्तो हुनेछ मानौ परमप्रभुले यहूदाको टाउकोको केश र
खटु्टाका रौंहरू खौरनु हुनेछ यो यस्तो हुनेछ िक परमप्रभुले यहूदाको
दाह्री खौरनु हुनेछ।

21 “त्यसबेला, एक मािनसले एउटा कोरली र दइुवटा भेंडाहरू
िजउँदो राख्न सक्ने मात्र हुनेछ। 22 त्यहाँ त्यितमात्र दधू हुन्छ िक त्यस
मािनसलाई िघऊ खानलाई मात्र हुनेछ। प्रत्येक मािनसले त्यो देशमा दही
र मह खाने छ। 23 त्यस जमीनमा अिहले 1,000 अङु्गरका लहराहरू
छन्। प्रत्येक अङु्गरको लहराको मूल्य 1,000 चाँदीका टुक्राहरू हो। तर
ती खेतहरू झारपातहरू र काँढाहरूले छोिपनेछ। 24 त्यो जमीन जङ्गल
हुनेछ र त्यसको प्रयोग िशकारहरूको लािग मात्र हुनेछ। 25 एउटा समय
िथयो मािनसहरूले एकपल्ट पिरश्रम गथेर् र त्यस पहाडबाट खाद्य
उप्जाउँथे। तर त्यसबेला मािनसहरू त्यहाँ जाने छैनन्। त्यो जमीन
जङ्गली झारपातहरू र काँढाहरूले ढािकनेछ खािल गाई-गोरू र भेंडा़हरू
मात्र ती ठाउँमा जानेछन्।”

अश्शूरअश्शूर चाँडचाँडै ैआउनआउनेेछछ

परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “एउटा ठूलो कागजको मुठा ल्याऊ
अिन यी शब्दहरू लेख्न एउटा कलम प्रयोग गरः ‘महेर-शालल
हाज-बज।’ यसको अथर् हुन्छ, ‘त्यहाँ चाँडै लुटमार चोरी

हुनेछ।’”
2 मलेै केही मािनसहरू जम्मा गरें जसलाई मेरा िवश्वासयोग्य साक्षीहरू

मान्न सिकन्छ। यी मािनसहरू येबेरक्याहका छोरा ऊिरयाह र जकयार्ह
पूजाहारी िथए। ितनीहरूले मलाई शब्दहरू लेख्द ैगरकेो देखे। 3

त्यसपिछ म अगमवािदनीकहाँ गएँ। उनी गभर्वती भएकी िथइन अिन
उनको एउटा छोरो भयो। तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “त्यस छोरोको
नाउँ महेर-शाललहाज-बज राख। 4 िकनभने त्यो बालकले “माता-िपता”
भन्नु अिघ न ैपरमेश्वरले सारा धन-सम्पित खोसेर लजैानु हुनेछ साथै
त्यहाँ धनाढ्य मािनसहरू जस्त ैदमीश्कस र सामिरयाबाट लजैानु हुनेछ
अिन ती चीजहरू अश्शूरका राजालाई सुिम्पनु हुनेछ।”

5 फेिर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो। 6 उहाँले भन्नुभयो, “ती
मािनसहरूले शीलो पोखरीमा िवस्तार ैबग्ने पानीिलन मानेन्। ती
मािनसहरू रसीन र रमल्याहका छोरािसत खशुी छन्।” 7 तर म परमप्रभु
अश्शूरका राजालाई ितमीहरूको िवरूद्धमा ल्याउनेछु। ितनीहरू यूफे्रिटस
नदीको बाढी जस्त ैभयानक भएर आउनेछन्। यो यस्तो हुनेछ िक नदीमा
बाढी आउँदा िकनारहरू भत्काउँद ैआउने उलेर्को पानी जस्त ैहुनेछ। 8

त्यो पानी यहूदातफर्  बग्नेछ औ यो यहूदालाई डुबाउनेछ।
इम्मानुएल, यो ितम्रो सम्पूणर् देश डुबाउन्जेल फैिलनेछ।
9 सब ैितमी राष्ट्रहरू, यदु्धको लािग तयार हौ!
ितमीहरू परास्त हुनेछौ।
सुन टाढामा भएका सारा देशहरू!
यदु्धका लािग तयार हौ।
ितमीहरू सब ैपरास्त हुनेछौ।

10 लडाइँ गनर्का िनिम्त ितम्रा योजनाहरू तयार पार!
ितम्रा योजनाहरू परास्त हुने छन्।
ितम्रा सनै्यहरूलाई हुकुम गर
ितम्रा हुकुमहरू बेकामे हुनेछन्।
िकनभने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ।

यशयशैयैाहलाईयाहलाई चचेेतावनीहरूतावनीहरू

11 आफ्नो प्रभावपूणर् शिक्तद्वारा परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो।
परमप्रभुले मलाई अरू मािनसहरू जस्तो नहुनु भनेर चेताउनी िदनु भयो।
परमप्रभुले भन्नुभयो, 12 “प्रत्येक मािनसले भिनरहेछन्। िक अरूहरूले
उहाँका िवरूद्ध षडयन्त्रहरू तयार पादैर्छन्। ितमीले त्यस्ता कुराहरू
िवश्वास गनर् ुहँुदनै। अन्य मािनसहरू डराए जस्तो भयावहक कुराहरूबाट
नडराऊ! त्यस्ता कुराहरूमा ितमी नडराऊ!”

13 सेनाहरूका परमप्रभुको मात्र ितमीले डर राख्नु पछर् । उहाँलाई मात्र
ितमीले आदर गनर् ु पछर् । 14 यिद ितमीले परमप्रभुको आदर गयौर् भने र
उहाँलाई पिवत्र ठान्यौ भने, उहाँले ितम्रोलािग सुरक्षा िदनुहुनेछ। तर
ितमीले उहाँको आदर गरनेौ। यसलेै ितमीहरूले ठेस खानेछौ। परमेश्वर
चट्टान सरह हुनुभयो। उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ जसद्वारा इस्राएलका दइु
पिरवारहरूले नराम्रो ठेस खाए। यरूशलेमका सारा मािनसहरूलाई
समात्नका लािग परमप्रभु एक पासो हुनहुन्छ। 15 (धेर ैमािनसहरू यस
चट्टानमािथ झर।े ती मािनसहरू झररे टुिक्रए। ितनीहरू पासोमा
समाितए।)

16 परमप्रभुले भन्नु भयो, “करार पत्र तयार गर अिन यसलाई मोहर
लगाऊ। मेरो िशक्षा बचाएर राख। मेरा चेलाहरूले हेिर रहेको बेलामा नै
यसो गर।”

17 हामी परमप्रभुलाई हाम्रो सहयोगका लािग पिर्खनेछौं।
परमप्रभु याकूबको पिरवारले गदार् लिज्जत हुनु भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई भेट्ने इच्छा त्याग्नु भयो तर म परमप्रभुलाई
पिर्खनेछु,
उहाँले हामीलाई बचाउनु हुनेछ।
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18 म र मेरा छोरा-छोरीहरूले सही छाप गयौर् र इस्राएलका
मािनसहरूका लािग प्रमाण गछौर्। हामीलाई सेनाहरूका परमप्रभुले
पठाउनु भएको हो! ती परमप्रभु जो िसयोन पवर्तमा बस्नुहुन्छ।

19 कितपय मािनसहरू भन्छन्, “भूतप्रेत खेलाउने अिन
जादगूरहरूलाई के गनर् ु पनेर्?” ती भूतप्रेत खेलाउने र जादगूरहरूले
कानेखसुी गरी उनीहरूले मात्र मािनसहरू समक्ष गुप्त कुराहरू जानेको
भन्लान्। तर म ितमीलाई भन्छु िक मािनसहरूले परमप्रभुको आज्ञा माग्नु
न ैपछर् ! ती भूतप्रेत खेलाउने र जादगूरहरूले मुदार्लाई के गनर् ु पनेर् भनेर
सोध्छ। िकन जीिवत मािनसहरूले मुदार्हरूबाट केही माग्नु पछर्? 20

ितमीले िशक्षा र करार अनुशरण गनैर् पछर् । यिद ितमी आज्ञाहरू अनुशरण
गदैर्नौ भने ितमीले उज्यालो पाउनेछैनौ। भूल आज्ञाहरू ती आज्ञाहरू हुन्
जुन जादवूालाहरू अिन भिवष्यवक्ताहरूले िदन्छन्। तीआज्ञाहरूको कुनै
मूल्य छैन्। ितमीहरूले त्यस्ता मूल्यहीन आज्ञाहरूबाट केही पिन लाभ
पाउने छैनौ। 21 यिद ितमीहरूले त्यस्ता भूल आज्ञाहरू अनुशरण गयौर्
भने यस देशमा संकष्ट र अिनकाल आई पनेर्छ। मािनसहरू भोकै हुनेछन्।
त्यसपिछ ितनीहरू गजर्ने िंसहझैं क्रोिधत हुनेछन् र आफ्न ैराजा र
देवताहरूको िवरूद्धमा अपमान गदैर् कुरा गनेर्छन्। 22 यिद ितमीहरूले
आफ्न ैदेशको विरपिर हेयौर् भने ितनीहरूले संकष्ट र उदासपूणर् अन्धकार
मात्र देख्नेछौ—त्यसता अन्धकारमय नरैाश्यले गदर्। आफ्नो देश त्यागेर
जान वाध्य हुनेछौ। अिन जो मािनसहरू त्यस्तो अन्धकारमय पासोमा
पछर्न ितनीहरू आफूलाई स्वतन्त्र पानेर् योग्यका सम्म बन्दनैन्।

एकएक नयाँनया ँिदनिदन आइरहआइरहेेछछ

पिहला मािनसहरूले सोचे जबूलून र नप्तालीको कुन ैमहत्व
िथएन। तर पिछ परमेश्वरले ती तीन जग्गाहरूलाई मिहमामय
बनाउनु हुनेछ। ती तीन जग्गाहरू हुनः समुद्रको बाटो, यदर्न

नदीको पूवर्मा भएको जग्गा र गालीलका गरै-यहूदीहरू। 2 ती मािनसहरू
अन्धकारमय संसारमा बाँचेका िथए। तर ितनीहरूले “िदव्य ज्योित”
देख्नेछन्। ितनीहरू अँध्यारोमा बसेका िथए, तर “िदव्य ज्योित”
ितनीहरूमािथ चिम्कनेछ।

3 परमेश्वर, तपाईकैं कारणले गदार् ती जाितहरूको वृिद्ध हुने भयो।
तपाईलें मािनसहरूलाई खशुी पानर् ु भयो। अिन मािनसहरूले आफ्ना
खशुीहरू तपाईलंाई देखाए। खेतमा बाली काट्ने बेलाको झैं त्यो खशुी
रमाइलो हुनेछ। त्यो खशुी यदु्धमा िजतेर आ-आफ्नो भाग बाँिडने बेलाको
आनन्द झैं हुनेछ, 4 िकनभने ितमीहरूले गहु्रँ भार लगेर गयौ।
मािनसहरूका ढाडका गहु्रँ भारी ितमीहरूले हटाएर लिगिदयौ।
मािनसहरूलाई दण्ड िदने फलामको डन्डा भाँचेर फािलिदयौ। यो
ितमीहरूले िमद्यानलाई पराजय गरकेो बेला जस्त ैहुनेछ।

5 यदु्धमा चल्ने प्रत्येक सिैनकले लगाएको जुत्ता नष्ट गराइनेछ।
पोशाकमा लागेका रगतको प्रत्येक दाग मेटाइनेछ। ती सब ैचीजहरू
आगोमा भस्म हुनेछन्। 6 कुन ैिवशेष बालक जन्मदा त्यस्तो घट्ना
हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई एउटा पुत्र िदनु हुनेछ। त्यही बालकले
मािनसहरूमािथ शासन गनेर् िजम्मेवारी िलनेछ। उहाँका नाउँ “अचम्मका
सल्लहाकार, पराक्रमी परमेश्वर, सनातनका िपता, शािन्तका राजकुमार
कहलाउनु हुनेछ।” 7 उहाँको राज्यमा शिक्त र शािन्त रहनेछ। दाऊद
पिरवारको यस राजा सदा अिभवृिद्ध भइरहनेछ। यस राजाले सदा-
सदाकोलािग धािर्मकता अिन न्यायका साथ देश शासन गनर् ु हुनेछ।
सेनाहरूका परमप्रभुिसत आफ्ना मािनसहरूप्रित उत्कट प्रेम छ। यस
उत्तेिजत जोशले गदार् यो सब ैउहाँद्वारा गिरनेछ।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे इस्राएललाईइस्राएललाई दण्डदण्ड िदनुहिदनुहुुननेे छ।छ।
8 मेरा मािलकले याकूबका मािनसहरूका िवरूद्ध आज्ञा िदनुभयो।

इस्राएलको िवरूद्धमा िदनुभएको त्यो आज्ञा पालन हुनेछ। 9 एप्रैमका
मािनसहरू, सामिरयाका अगुवाहरू सम्मलाई, परमेश्वरले दण्ड िदनुहुनेछ
भन्ने कुरा थाहा छ।
ती मािनसहरू अिहले एकदम अहकंारी र घमण्डी छन्। ितनीहरू

भन्दछन्, 10 “ती ईटंाहरू झनर् सक्छन, तर हामी फेिर िनमाणर् गनेर्छौ।
अिन हामी पक्का ढुङ्गाले िनमाणर् गनेर्छौ। यो मिसना रूखहरू काटेर ढाल्न
सिकन्छ। तर हामी नयाँ रूखहरू रोप्ने छौं।”

11 यसकारण इस्राएलका िवरूद्ध लडाइँ गनेर् मािनसहरू परमप्रभुले
पाउनु हुनेछ। परमप्रभुले रसीनका शत्रुहरू ितनीहरूको िवरूद्ध उठाउनु
हुनेछ। 12 परमप्रभुले पूवर्बाट अरामीहरू र पिश्चमबाट पिलश्तीहरू
ल्याउनु हुनेछ। ती शत्रुहरूले आफ्ना सनै्य शिक्तहरूबाट इस्राएललाई
परािजत पानेर् छन्। तर परमप्रभु इस्राएलप्रित िरसाइरहेकै हुनुहुनेछ।
परमप्रभु मािनसहरूलाई दण्ड िदनलाई तयार हुनुहुन्छ।

13 परमप्रभुले मािनसहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ, तर ितनीहरू पाप गनर्
रोिकने छैनन्। पाप गिरन ैरहनेछन्। ितनीहरू उहाँ प्रित फिर्कने छैनन्।
ितनीहरूले सेनाहरूका परमप्रभुलाई पछ्याउने छैनन्। 14 तब
परमप्रभुले इस्राएलको टाउको र पुच्छर काटी फािलिदनु हुनेछ।
परमप्रभुले मुख्य फेद र हाँगाहरू काटेर फािलिदनु हुनेछ। 15 यहाँ
टाउको भन्नाले बूढा-प्रधानहरू एवं प्रमुख अगुवाहरू बुिझन्छ। पुच्छरको
तात्पयर् अगमवक्ताहरू जो झूट बोल्दछन्।

16 जुन मािनसहरूले अगुवाई गर ेितनीहरूले गल्ती बाटो डोयार्ए।
अिन ितनीहरूलाई पछ्याउनेहरू नष्ट हुने छन्। 17 सम्पूणर् मािनसहरू
दषु्टछन्। यसलेै यवुावगर्सँग परमप्रभु प्रसन्न हुनुहुन्न। अिन ितनीहरूका
िवधवाहरू र टुहुरा-टुहुरीहरू प्रित परमप्रभु दया दशार्उनु हुन्न। िकनभने
सारा मािनसहरू दषु्ट र पापी छन्। ितनीहरू परमेश्वरकै िवरूद्ध काम
गछर्न्। ितनीहरू झूट बोल्छन यसलेै परमेश्वर ती मािनसहरूसँग िरसाएको
हुनुहुन्छ।
परमेश्वर ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनलाई अिहले पिन तयार नै

हुनुहुन्छ।
18 दषु्टता सानो आगो जस्त ैहो। प्रथम, त्यसले िसउँडी र काँढाहरू

जलाउँछ। अकोर्पल्ट, त्यसले वनका िबस्तृत घाँस र झाडीहरू जलाएर
सखाप पादर्छ। अिन अिन्तममा यो भयङ्कर ठूलो आगो हुन्छ र प्रत्येक
कुरा धूवाँमा पिरणत हुन्छ।

19 सेनाहरूका परमप्रभु क्रोिधत हुनुहुन्छ, यसलेै सारा जमीन आगोमा
जलेर भस्म हुनेछ। सारा मािनसहरू त्यस आगोमा जलेर खरानी हुनेछन्।
कसलेै पिन आफ्नो दाज्यू-भाइलाई बचाउने प्रयास गनर् सक्दनैन्। 20

मािनसहरूले दािहनेपिट्ट समाउनेछन्, तर त्यसले ितनीहरूको भोक तृप्त
गनेर्छैन्। ितनीहरूले देब्रेपिट्ट भएको केिह खानेछन् तर तृिप्त हुनेछैनन्। तब
सबिैतर फकेर् र मािनसहरूले आफ्न ैशरीर खानेछन्। 21 (यसको तात्पयर्,
मनश्शे एप्रैमको िवरूद्ध लड्ने छ र एप्रैम मनश्शेको िवरूद्ध लड्ने छ।
अिन ितनीहरू दवु ैयहूदाको िवरूद्ध फिर्कने छन्।)
परमप्रभु अझ सम्म इस्राएलसँग िरसाउनु भएको छ। परमप्रभु

ितनीहरूलाई दण्ड िदन अझ पिन तयार न ैहुनुहुन्छ।
कानून बनाउनेहरूलाई हेर। ितनीहरू कुिटल कानूनहरू
लेख्दछन्। कानूनहरूले अन्यायपूणर् फैसला िदन्छन्। 2 ती
कानूनका ठेकेदारहरू गरीब जनता प्रित िनष्पक्ष छैनन्।

ितनीहरूले ती गरीब मािनसहरूका अिधकारहरू खोसेर लगे। िवधवाहरू
र टुहुरा-टुहुरीहरूको सम्पित्तहरू चोनेर् अनुमित मािनसहरूलाई िदए।

3 कानून बनाउनेहरू हो! ितमीहरूले गरकेा प्रत्येक कुराको लेख िदनु
पनेर्छ। त्यसबेला ितमीहरू के गनेर्छौ? ितमीहरूको िवनाशको समय सुदरू
देशबाट आइरहेछ। कहाँ भागेर सहयोग माग्ने छौ? ितमीहरूका रूिंपया-
पसैा र धनले ितमीहरूलाई मद्दत िदने छैन। 4 ितमीहरूले कैदी सरह
िशर िनहुराएर रहनुपनेर् छ। ितमीहरू मृत मािनस जस्तो ढल्नेछौ! तर
साथ पाउने छैनौ! परमेश्वर अझ पिन क्रोिधत न ैहुनुहुन्छ। उहाँ
ितमीहरूलाई दण्ड िदनलाई अझ पिन तत्पर रहनुहुन्छ।

5 परमेश्वरले भन्नु हुन्छ, “म लाटो जस्तो अश्शूरलाई प्रयोग गनेर्छु।
क्रोधमा, इस्राएललाई दण्ड िदनलाई म अश्शूरलाई प्रयोग गनेर् छु। 6 म
ती दषु्ट काम गनेर्हरूका िवरूद्ध लडाइँ गनर् अश्शूरलाई पठाउनेछु। म ती
मािनसहरूप्रित क्रोिधत छु, अिन म अश्शूरलाई ितनीहरू िवरूद्ध लडाइँ
लड्न आज्ञा गनेर्छु। अश्शूरले ितनीहरूलाई परािजत गनेर्छ र ितनीहरूको
धन-सम्पित्त खोसेर लजैाने छ। अश्शूरका िनिम्त इस्राएल कुिल्चने मलैा-
िहलो भएको ठाउँ हुनेछ।

7 “मलेै उसलाई प्रयोग गिररहेको छु भनेर अश्शूरले बुझ्दनै। अश्शूरले
ऊ आफू मेरो एक कठ्पुतली हो भन्ने बुझ्दनै। अश्शूर अन्य
मािनसहरूलाई नाश गनर् मात्र चाहन्छ। अश्शूरले अन्य जाितहरूलाई नष्ट
गनेर् योजना मात्र गदर्छ। 8 अश्शूरले आफू स्वयलंाई भन्दछ, ‘मेरा सारा
अगुवाहरू राजाहरू जस्ता हुन्! 9 कल्नो शहर ककर् मीश शहर जस्तो
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हो। अिन अपार्द हमात शहर जस्तो हो। सामिरया शहर दमीशक शहर
जस्तो हो। 10 मलेै ती अिनष्ट राज्यहरूलाई परािजत गरें अिन अिहले
ितनीहरूलाई आफ्नो िनयन्त्रणमा राखेको छु। ती मािनसहरूले पूज्ने
मूिर्तहरू यरूशलेम र सामिरयाका मूिर्तहरू भन्दा अित उत्तम खालका
छन्। 11 मलेै सामिरया र त्यसका मूिर्तहरूलाई परािजत गरें। के म
यरूशलेम अिन त्यहाँका मािनसहरूले बनाएका मूिर्तहरूलाई परािजत
नगरौं?’”

12 मेरो मािलकले यरूशलेम र िसयोन पवर्तका िनिम्त योजना गनर् ु
भएको कामहरू समाप्त भयो। त्यसपिछ परमप्रभुले अश्शूरलाई दण्ड िदनु
हुनेछ। अश्शूरका राजा एकदम अहङ्कारी छन्। उसको अहमले उसलाई
नराम्रा कामहरू गनेर् प्रेिरत गयौर्। यसकारण परमेश्वरले उसलाई दण्ड िदनु
हुने न ैछ।

13 अश्शूरका राजाले भन्छन्, “म मात्र ज्ञानी छु। मेरो आफ्न ैिववेक र
शिक्तद्वारा धेर ैकुराहरू गरें। मलेै धेर ैजाितहरूलाई परािजत गरें। मलेै
ितनीहरूका सम्पित्त खोसें। अिन ितनीहरूका मािनसहरूलाई दास
बनाएँ। म एकदम शिक्तशाली मािनस हँु। 14 मेरा आफ्न ैहातहरूले ती
मािनसहरूका धन सम्पित्तहरू लगेको छु जसरी एक मािनसले चराको
गँुडबाट अण्डाहरू लजैान्छ। चराले प्रायः आफ्नो गँुड र अण्डाहरू
छोड्छ। अिन त्यसलाई रक्षा गनेर् कोही पिन हुदनै। त्यहाँ कुन ैपिन चराले
कराउँद ैआफ्ना पखेंटाहरू अथवा चँू-चँू गदैर् लडाई ंगनर् सकै्तन।
यसकैारण मािनसहरूले अण्डाहरू लाने गछनर् ्। त्यस्त ैप्रकारले पृथ्वीमा
त्यस्तो कुन ैमािनस छैन जसले मलाई मािनसहरू लजैानदेिख रोक्न
सक्छ।”

15 मािनस भन्दा बञ्चरो राम्रो होइन जसले बञ्चरोले काट्ने काम गछर् ।
मािनस भन्दा आरी राम्रो होइन जसले आरीद्वारा िचनेर् काम गछर् । अिन
मािनस भन्दा लौरो धेर ैशिक्तशाली होइन जसले कसलैाई दण्ड िदन
यसलाई प्रयोग गछर् ।

16 सेनाहरूका परमप्रभुले अश्शूरका योद्धाहरूको िवरोधमा डरलाग्दो
रोग पठाउनु हुनेछ। तब अश्शूरको गौरव नाश अिन िवलीन हुनेछ। प्रत्येक
वस्तु खरानी नहुन्जेलसम्म आगो जस्त ैबिल रहनेछ। 17 इस्राएलको
ज्योित त्यस्त ैएक आगो हो। त्यही परम-पिवत्र मात्र आगोका ज्वाला
स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँ आगो जस्त ैहुनुहुन्छ जसले पिहले िसउँडीहरू र
काँढाहरू जलाउँछ। 18 तब आगो ठूलो हुन्छ, ठूला-ठूला रूखहरू अिन
ठूला अङु्गरका बोटहरूलाई खरानीमा पिरणत गछर् । अन्तमा प्रत्येक वस्तु
यस प्रकारले नाश हुन्छ िक त्यहाँ एक जना मािनस रहने छैन्। अश्शूर
यस प्रकारले डडेको मुडा जस्त ैनष्ट हुनेछ। 19 त्यहाँ बनमा केही
रूखहरू मात्र छोिडनेछ। ती छािडएका रूखहरू नानीहरूले पिन ती गनेर
लेख्न सक्छन्।

20 त्यस बेला, इस्राएलमा छािडएर बसेका याकूब पिरवारका
मािनसहरूले, जसले ितनीहरूलाई कुट्दछन् त्यस मािनसमा नै
आफूलाई आिश्रत पारी राख्ने छैनन्। ितनीहरूले साँचो रूपमा
इस्राएलका परम-पिवत्र अथार्त परमप्रभु परमेश्वरमािथ आश्रय हुने कुरा
िसक्दछन्। 21 याकूबको पिरवारमा छािडएका मािनसहरूले शिक्तशाली
परमेश्वरलाई फेिर पछ्याउने छन्।

22 ितम्रा मािनसहरू एकदम ज्यादा संख्यामा छन्। ितनीहरू समुद्रका
बालुवाहरू जस्ता छन्। तर परमप्रभुमा फकर् नलाई ती मध्ये कितपय
मािनसहरू मात्र छािडनेछन् तर पिहले ितम्रो देश नष्ट हुनेछ। अिन धतीर्मा
सद्गणु आउनेछ; यो प्रवाहपूणर् वहने नदी जस्तो हुनेछ। 23 मेरा मािलक,
सेनाहरूका परमप्रभुले घोषणा गनर् ु भएकोछ िक उहाँले िनश्चय न ैयस
पृथ्वीलाई ध्वंश पानर् ुहुनेछ।

24 मेरो मािलक, सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “हे िसयोनमा बस्ने
मेरा मािनसहरू अश्शूरदेिख नडराऊ! जसरी िमश्रले ितमीहरूलाई पिहले
प्रहार गरकेा िथयो त्यसरी न ैअश्शूरले पिन प्रहार गनेर्छ। मानौं अश्शूरले
प्रहार गनर्लाई कुन ैडण्डाको प्रयोग गदर्छ। 25 तर केही समयिभत्र न ैमेरो
क्रोध शान्त हुनेछ। अश्शूरले ितमीहरूलाई सोचे जित दण्ड िदएकोमा म
सन्तुष्ट हुनेछु।”

26 त्यसपिछ सेनाहरूका परमप्रभुले अश्शूरलाई कोरार्ले िपट्नु हुनेछ।
पिहले परमप्रभुले होरबे चट्टानमा िमद्यानलाई परािजत गनर् ु भएको िथयो,
यस्त ैप्रकारले परमप्रभुले अश्शूरमािथ आक्रमण गनर् ुहुनेछ। पिहले
परमप्रभुले िमश्रलाई दण्ड िदनु भएको िथयो उहाँले समुद्रमािथबाट डण्डा

उठाउनु भएको िथयो अिन आफ्ना मािनसहरूलाई िमश्रबाट डोयार्एर
लजैानु भएको िथयो। त्यस्त ैप्रकारले परमप्रभुले मािनसहरूलाई
अश्शूरबाट बचाउनु हुन्छ।

27 अश्शूरले ितमीहरूमािथ जुवाको भार ल्याउनेछ। ती जुवा
ितमीहरूले आफ्नो काँधमा बोक्नु भारी जस्त ैहुनेछन्। तर परमेश्वरले त्यो
समस्या हटाउनु हुनेछ अिन भारी बोक्ने डण्डा भाँच्नु हुनेछ।

अश्शूरकाअश्शूरका ससैनै्यहरूलन्यहरूलेे इस्राएलमािथइस्राएलमािथ धावाधावा बोलबोलेे
28 सेनाहरू अय्यात निजक प्रवेश गनेर्छन्। ितनीहरू िमग्रोनबाट भएर

जानेछन्। सेनाले आफ्नो भोजनहरू िमकमाशमा राखेका छन्। 29

ितनीहरू माबराहमा नदी तररे जानेछन्। सेनाहरू गेबा शहरमा बास
बस्नेछन्। रामा डराउनेछन्। शाऊलका िगबामा भएका मािनसहरू
भाग्नेछन्।

30 बाथ-गल्लीम िचच्याऊ, कराऊ! ए लशैा, सुन! अनातोत, मलाई
जवाफ देऊ! 31 मदमेनाका मािनसहरू भाग्दछैन्। िगबोनका रथैाने
बािसन्दाहरू लुक्दछैन्। 32 त्यस िदन सेना नोबमा रोिकनेछन्। अिन
सेनाहरू यरूशलेमका पहाड, िसयोन पवर्त िवरूद्ध लडाइँ गनर् तयार
हुनेछन्।

33 नहेर! हाम्रो मािलक, सेनाहरूका परमप्रभुले ठूलो रूख काटेर
अश्शूरलाई ढाल्नु भयो। परमप्रभुले आफ्ना महान शिक्तद्वारा त्यसो
गनर् ुभयो। महान र मुख्य मािनसहरू कािंटद,ै ढािंलद ैगए-ितनीहरू अब
मुख्य रहेनन्। 34 परमप्रभुले आफ्ना बञ्चरोले जङ्गल न ैफाँिड िदनुभयो
अिन लबानोन अन्तगर्तका ठूला-ठूला रूखहरू को पतन भयो।

शािन्तकोशािन्तको राजाराजा आउआउँँनुहनुहुुददैछैछ

यस्सीको ठुटाबाट एउटा सानो रूख उम्रनेछ। यस्सीको
जराहरूबाट त्यसको हाँगा बढ्ने छ। 2 परमप्रभुको आत्मा
त्यस बालकमा रहनेछ। त्यस आत्माले बालकलाई ज्ञान,

बुिद्ध, मागर्दशर्न र शिक्त प्रदान गनेर्छ। अिन त्यस आत्माले परमप्रभुको
बारमेा बुझ्नु र आदर गनर् िसकाउँछ। 3 त्यस बालकले परमप्रभुलाई
आदर गररे आनिन्दत हुनेछ।
त्यस बालकले अनुहार हेररे इन्साफ गनेर् छैन्। सुनेको कुराको

आधारमा उनले न्याय गनेर्छैन्। 4 उसले गरीब मािनसहरूलाई िनष्पक्ष र
इमानदारीपूवर्क न्याय गनेर्छ। त्यस ठाउँका मािनसहरूलाई के गनेर् िनणर्य
गदर्छ त्यस बेला ऊ िनष्पक्ष रहनेछ। यिद उसले गरीब मािनसहरूलाई
कुट्नु पर,े पिहले उसले त्यसको िनिम्त आदेश िदनेछन् र ती मािनसहरू
कुिटनेछन्। यिद उनले मािनसहरू मनैर् पछर्  भन्ने िनणर्य िलँदछ, तब
उसले पिहले आज्ञा िदनेछ र ती मािनसहरू मािरनेछन्। त्यस बालकले
उपकार अिन िनष्पक्षताको बल पाउनेछ। ितनीहरू उसको लािग एक
पटुका जस्तो हुनेछन् जुन उसले आफ्ना कम्मरमा विरपिर बाँध्नेछ।

6 त्यसबेला ब्वाँसोहरू थुमाहरूसँग चुपचाप बस्ने छन्। अिन बाघहरू
पाठाहरूसँग बस्नेछ। िंसहहरू, बाछा र भैंसीहरूसँग िमलेर बस्नेछन्।
एउटा सानो बालकले ितनीहरूलाई डोयार्उनेछ। 7 गाई र भालूहरू
एकैसाथ बस्नेछन्। ितनीहरूका सब ैबच्चाहरूसँग ैबस्नेछन् अिन एका
अकार्मा कष्ट पदैा गनेर् छैनन्। गाई-गोरूहरूले जस्त ैिंसहहरूले पिन घाँस
खानेछन्। 8 सपर्ले पिन मािनसहरूलाई केिहगनेर् छैन। एक बालक गोमन
सपर्सँग घरको छेउमा खेल्ने छ। एउटा बालकले िवषालु सपर् बस्ने
प्वालिभत्र हात िछराउन सक्नेछ।

9 यी सारा कुराहरूले त्यहाँ शािन्त छाएको देख्न सिकन्छ। कुनै
मािनसले पिन एक-अकार्लाई आघात पुयार्उने छैन्। मािनसहरू जो मेरो
पिवत्र पवर्तमािथ छन ितनीहरूले कुन ैचीजहरू पिन नष्ट गनेर् छैनन्।
िकनभने मािनसहरूले साँचो मनले परमप्रभुलाई िचने। समुद्र पानीले
पिरपूणर् भए जस्तो ितनीहरू पिन उहाँको बारमेा भिरपूणर् हुनेछन्।

10 त्यसबेला, यस्सी वंशबाट एउटा िवशेष मािनस आउनेछ। त्यो
मािनस “झण्डा” जस्तो हुनेछ। त्यस “झण्डा” सारा जाितहरूलाई के
देखाउँछ र भन्नेछ उहाँको विरपिर ितनीहरू सब ैआउनु पदर्छ। ती
जाितहरू के गनर् ु पनेर् भनेर उनलाई सोध्नेछन्। अिन जुन ठाउँमा उनी
हुने छन् त्यो ठाउँ मिहमाले भिरपूणर् हुनेछ।
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11 त्यसबेला, मेरो मािलक परमेश्वरले ितनीहरूलाई बढाउनु हुन्छ र
छािडएका आफ्ना मािनसहरूलाई िलएर जानुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले
यस्तो कमर् गनर् ु भएको यो दोस्रो पल्ट हुनेछ। छािडएका मािनसहरू
परमेश्वरका हुन् ती देशहरूमा जस्त ैअश्शूर, उत्तर िमश्र, दिक्षण िमश्र,
पत्रोस कूश, एलाम, बेिबलोिनया, हमात अिन जुन संसार विरपिर सुदरूमा
भाएका ती देशहरूमा। 12 परमेश्वरले यो “झण्डा” सबै
मािनसहरूकोलािग एउटा िचन्ह स्वरूप उठाउनु हुनेछ। इस्राएल र
यहूदाका मािनसहरू जो जबरजस्ती िनकािलएका िथए, ती मािनसहरू
पृथ्वीभिर टाढा सम्म विरपिर यत्र-तत्र छिरएका िथए। तर ितनीहरूलाई
परमेश्वरले एकजुट पानर् ु हुनेछ।

13 त्यसबेला, एप्रैमले यहूदासँग डाह गनेर्छैन। यहूदाले कुन ैशत्रुहरू
छाड्ने छैन। अिन यहूदा एप्रैमको लािग सङ्कटको कारण बिनने छैन। 14

तर एप्रैम र यहूदाले पिलश्तीहरूमािथ आक्रमण गनेर्छन्। दवु ैराष्ट्रहरू
िमलेर पूवर्का मािनसहरू जो धनी छन् ितनीहरूलाई एकसाथ
ल्याउनेछन्। एप्रैम र यहूदाले एदोम, मोआब अिन अम्मोनीका
मािनसहरूमािथ शासन गनेर्छ।

15 परमप्रभु िरसाउनु हुनेछ; र िमश्रको समुद्रलाई दइु भागमा
बाँिडिदनुहुनेछ। त्यस्त ैप्रकारले, परमप्रभुले यफेु्रिटस् नदीमािथ हात
हल्लाउनुहुने छ। उहाँले नदीमािथ िहकार्उनु हुनेछ र त्यो स-साना
सातवटा नदीहरूमा बाँिडनेछ। साना नदीहरू गिहरा हुने छैनन्।
मािनसहरू आफ्ना जुत्ताहरू नफुकाली ती नदीहरू तनर् सक्नेछन्। 16

परमेश्वरका जुन मािनसहरू छािडए ितनीहरूका िनिम्त अश्शूर छाड्ने
बाटो िनस्कने छ। यो समय परमेश्वरले िमश्र बाट मािनसहरू िनकाली
लानु भएको बेला झैं हुनेछ।

परमपरमेेश्वरप्रितश्वरप्रित स्तुितस्तुित-गानगान

त्यस बेला, ितमीहरू भन्नेछौः
“हे परमप्रभु म तपाईकंो मिहमा गाउँछु!
तपाई ंमिसत िरसाउनु भएको िथयो।

तर अिहले तपाईकंो िरस साम्य भएकोछ
अिन मलाई आफ्नो माया देखाउनु भएकोछ।

2 परमेश्वरले मलाई बचाउनु हुन्छ।
म उहाँमािथ भरोसा गदर्छु, म डराउने छैन्।
परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ।
उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ,
अिन म उहाँको मिहमाको गुणगान गनेर्छु।”

3 ितमीहरूले उद्धारको इनारबाट पानी लेऊ।
तब ितमीहरू आनिन्दत हुनेछौ।

4 त्यसपिछ ितमीहरू भन्नेछौ,
“परमप्रभुको प्रशसंा गर! उहाँको नाउँमा आराधना गर!
उहाँले गनर् ु भएका कामहरूको बारमेा सब ैमािनसहरूलाई भन!
र उहाँको नाउँ उच्च पािरएको छ भनी घोषणा गर।”

5 परमप्रभुको बारमेा स्तुितका गीतहरू गाऊ।
िकनभने उहाँले महान कायर्हरू गनर् ु भएकोछ!
परमेश्वरको बारमेा सारा संसार ैभिर सुसमाचार फैलाऊ।
यी कुराहरू प्रत्येक मािनसहरूले जान्न पाउन्।

6 हे िसयोनका मािनसहरू हो, यी कुराहरूका बारमेा िचच्याऊ!
इस्राएलका परमपिवत्र परमेश्वर
ितमीहरूका बीचमा शिक्तशाली हुनुहुन्छ।
त्यसलेै आनिन्दत होऊ!

बाबबाबेेललाईललाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

परमेश्वरले आमोसको छोरा यशयैालाई यस्तो बाबेलको
िवषयमा दःुखको सन्देश बताउनु भयोः

2 “त्यस पवर्तमािथ यी झण्डा उठाऊ जहाँ केही पिन
उिब्जन्दनै्।
मािनसहरूलाई बोलाऊ।
ितम्रा हातहरू हल्लाऊ।
ितनीहरूका प्रमुख मािनसहरूलाई प्रवेशद्वारहरूबाट िछनर् ु भन!”

3 परमेश्वरले भन्नुभयोः “मलेै ती मािनसहरूलाई जन समूहबाट
छुट्याएँ,
अिन म आफैं  न ैितनीहरूलाई आज्ञा िदनेछु।
म कित िरसाहा छु भन्ने देखाउनँ,
ती घमण्डी, खशुी मािनसहरूलाई एक ठाउँमा भेला परकेो छु।

4 “त्यहाँ पवर्तहरूमा ठूलो हल्ला छ, ध्यान लगाएर हल्ला सुन्।
यो धेर ैमािनसहरूको हल्ला जस्तो छ।
यो धेर ैराष्ट्रहरूका मािनसहरूको हल्ला जस्तो छ।
सेनाहरूका परमप्रभुले आफ्ना सिैनकहरूलाई एक साथ बोलाइरहनु

भएको छ।
5 परमप्रभु र उहाँका सेनाहरू कुन ैटाढा ठाउँबाट आइरहेकाछन्।
ितनीहरू िक्षितज पािरबाट आइरहेका छन्।
परमप्रभुले आफ्नो क्रोध दशार्उनलाई ती सेनाहरूलाई हितयार स्वरूप
चलाउनु हुनेछ।
ती सेनाहरूले सम्पूणर् देश न ैनष्ट पिरिदनेछन्।”
6 परमप्रभुको िवशेष िदन निजक आइरहेको छ। यसलेै ितमीहरू

आफ्नलैािग रोई कराई गर। समय आइरहेको छ जब शत्रुहरूले
ितमीहरूका धन-सम्पित्त चोनेर्छन्। सवर्शिक्तमान परमेश्वरले त्यस्तो
घट्ना घटाउनु हुनेछ। 7 मािनसहरूले आफ्नो िहम्मत हानेर्छन् र
मािनसहरूलाई डरले कमजोर बनाउने छ। 8 प्रत्येक मािनस डराउने
छन्। नानी जन्माउन आँटेकी आइमाईको पेटको पीडा सरह डरले
ितनीहरूका पेटमा पीडा हुनेछ। ितनीहरूका अनुहार आगो जस्तो रातो
हुने छ। मािनसहरू छक्क पनेर्छन् िकनभने त्यस्तो डरले भिरएको हेराई
ितनीहरूका िछमेिकहरूका अनुहारहरूमा समेत हुनेछ।

बाबबाबेेलकालका िवरूद्धिवरूद्ध परमपरमेेश्वरकोश्वरको न्यायन्याय वाक्यवाक्य

9 हेर, परमप्रभुको िवशेष िदन आइरहेछ! यो िदन भयानक हुनेछ।
परमेश्वर िरसाउनु हुनेछ अिन उहाँले देश ध्वंश पािर िदनुहुनेछ। प्रत्येक
पापीलाई त्यस देश छोड्नु वाध्यतामा पानर् ुहुनेछ। 10 आकाश अन्धकार
हुने छ। घाम, जून र तारा-मण्डलहरू चम्कने छैनन्।

11 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “म यस संसारमा नराम्रा कुरा हुने कारण सृिष्ट
गनेर्छु। म दषु्ट मािनसहरूलाई ितनीहरूको पापको लािग दण्ड िदनेछु। म
घमण्डीको शेखी झािरिदनेछु। म ितनीहरूप्रित कुन ैदया-माया राख्ने
छैन। 12 त्यहाँ केही मािनसहरू मात्र छोिडनेछन्। सुन जस्ता िनष्खोट
मािनस पाउन त्यहाँ दलुर्भ हुनेछ। अिन ती अिलकित रहेका मािनसहरू
खाँटी सुन झैं बहुमूल्य हुनेछन्। 13 मेरो क्रोधमा म आकाश थकार्ई
िदनेछु। अिन पृथ्वी आफ्नो ठाउँबाट हट्नेछ।”
त्यो त्यस िदन हुनेछ, जब सेनाहरूका परमप्रभु क्रोिधत हुनुहुन्छ। 14

तब मािनसहरू घाइते मृग जस्त ैभाग्नेछन्। ितनीहरू गोठालो नभएको
भेंडा़ जस्त ैभाग्नेछन्। ितनीहरू भागेर आफ्नो देश र मािनसहरूकहाँ
जानेछन्। 15 अिन ती शत्रुहरूले ज-जसलाई पक्रनेछन् ती सबलैाई
तरवारले मानेर्छन्। 16 ितनीहरूका घरमा भएका सब ैचीज-बीजहरू
चोिरनेछ। ितनीहरूका पत्नीहरूको इज्जत लुिटनेछ। ितनीहरूका
नानीहरूलाई कुटेर मानेर्छन् तर मािनसहरूले हेिररहेका हुनेछन्।

17 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “म मादी सिैनकहरूलाई बाबेल िवरूद्ध लड्न
कर लगाउनेछु। मादीका सिैनकहरू ितनीहरूका सुन र चाँदीले लोिभने
छैनन्। 18 आक्रमण गदार् िसपाहीहरूले बाबेलका जवानहरूलाई
मानेर्छन्। िसपाहीहरूले भखर्र जिन्मएका नानीहरूमािथ समेत दया र
करूणा देखाउने छैनन्। िसपाहीहरू नानीहरूप्रित दयालु हुने छैनन्। 19

सदोम र गमोरा जस्त ैन ैबाबेल पिन नष्ट पािरनेछ। परमेश्वरले यस्तो
ध्वंशात्मक घट्ना घटाउनु हुनेछ जहाँ केही रहने छैन।

“सब ैराज्यहरूमा बाबेल सवर्शे्रष्ठ छ। बािसन्दाहरू आफ्नो राज्यप्रित
साह्रै गिर्वत हुनेछन्। 20 तर मािनसहरू भिवष्यमा त्यहाँ बस्न योग्यका
हुने छैनन्। अरबीहरूले त्यहाँ तम्बू टाँग्ने छैनन्। गोठालाहरूले आफ्ना
भोजनको लािग त्यहाँ भेंडा़ ल्याउने छैनन्। 21 जङ्गलबाट आएका
जङ्गली जनावरहरू मात्र त्यहाँ बाँिचरहेका हुनेछन्। मािनसहरू बाबेलमा
भएका आफ्ना घरहरूमा बस्नु पाउने छैनन्। घरहरूमा लाटोकोसेरोहरू
र ठूल-ठूला चराहरू बस्नेछन्। लामा-लामा भुत्लाहरू भएका जङ्गली
बाख्राहरू त्यस घरहरूमा चराहरू िहँड्नेछन्। 22 जङ्गली कुकुरहरू अिन
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ब्वाँसोहरू बाबेलका िवशाल महलहरूमा कराउने छन्। बाबेल खत्तम
हुनेछ। बाबेलको अन्त निजकै आईसक्यो। त्यो िवध्वंशको िदन म पखर्ने
छैन्।”

इस्राएलइस्राएल घरघर फिर्कनफिर्कनेेछछ

भिवष्यमा, परमप्रभुले फेिर आफ्नो प्रेम याकूबमािथ दशार्उनु
हुने छ। परमप्रभुले फेिर एकपल्ट इस्राएललाई छान्नु हुनेछ।
त्यसबेला परमप्रभुले ितनीहरूलाई आफ्ना भूिम फकार्इ

िदनुहुनेछ। तब गरै-यहूदीहरू आफैं  यहूदी समूहमा सिम्मिलत हुनेछन्।
दवु ैसमुदायहरू परस्परमा िमलेर एक पिरवार अथार्त याकूबको पिरवार
तुल्य हुनेछन्। 2 ती जाितहरूले ती मािनसहरूलाई इस्राएल फकार्इ
लजैाने छन्। ती पुरूष र स्त्रीहरू इस्राएलका नोकर-नोकनीर् हुनेछन्।
पिहले ती मािनसहरूले जबरजस्ती इस्राएलीहरूलाई कमारा-कमारीहरू
बनाएका िथए। तर, यसबेला ती जाितहरूमािथ इस्राएलले आिधपत्य
जमाए र ितनीहरूलाई परािजत गर।े 3 परमेश्वरले ितमीहरूका अप्ठेरा
कामहरू िलनु हुनेछ र ितमीहरूलाई आराम िदनुहुनेछ। पिहले ितमीहरू
कमारा-कमारीहरू िथयौ। मािनस जाितहरूले ितमीहरूलाई जबरजस्ती
नसक्ने कामहरू गनर् लगाए। तर परमप्रभुले ती दःुखका िदनहरू अन्त
गिरिदनु भयो।

बाबबाबेेलकालका राजाराजा बारबारे ेएकएक गीतगीत
4 त्यस बेला ितमीहरू बाबेलका राजाको बारमेा यस्तो गीत गाउन

थाल्ने छौः
राजाको अथर् न ैहामीमािथ राज्य गनर् ु िथयो।
तर अब उसको शासन समाप्त भयो।

5 परमप्रभुले दषु्ट शासकहरूको राज-डन्डा भाँच्नु भएकोछ।
परमप्रभुले ितनीहरूका शिक्त खोसेर लजैानु हुनेछ।

6 बाबेलका राजा िरसाउँदा
मािनसहरूलाई एकहोरो कुिटरहनु हुन्थ्यो।
ती दषु्ट शासकहरूले,
मािनसहरूलाई लगातर कष्ट िदइरहे।

7 तर अिहले सारा देशले िवश्राम र शािन्त पाएका छन्।
अिहले जनताहरूले उत्सव मनाउन थाले।

8 ितमी एकजना पापी राजा हौ,
र अिहले ितमी समाप्त भएकाछौ।
सल्लाका रूखहरूसमेत आनिन्दत छन्।
लबानोनको देवदारका रूखहरू पिन आनिन्दत छन्।
ती रूखहरू भन्दछन्, “राजाले हामीलाई ढाले।
तर अिहले राजा आफै ढलेका छन्
फेिर किहल्य ैउठ्नु हुने छैन्।”

9 पातल उत्तेिजत छ,
िकनभने ितमीहरू आइरहेका छौ।
ितमीहरूकालािग पातलले सारा संसारका अगुवाहरूका मरकेाहरूलाई
जागाउँदछौ।
पातलले राजाहरूलाई,
ितनीहरूको राजगद्दीमा उभ्याउन लागाउँछ,
पाताल ितमीहरूको आगमनमा सब ैतयार पािररहेकोछ।

10 सारा ती अगुवाहरूले ितमीहरूको िखल्ली उडाउने छन्।
ितनीहरूले भन्ने छन्, “अब ितमी हामीहरू जस्त ैमृत-शरीर हौ।
अब ितमीहरू खाली हामीहरू जस्त ैहौ।”

11 ितम्रो रवाफ पातालमा पठाइएकोछ।
वीणाबाट गुन्जेको स्वरले ितम्रो घमण्डी आत्मा आएको घोषणा गदर्छ।
औसंाहरूले ितम्रो शरीर खानेछ, ितमी ती औसंाहरूको ओछ्यान
हुनेछौ।
कीराहरूले ितम्रो शरीर बकोर्ले जस्त ैढाकी िदनेछन्।

12 ितमी िबहानको तारा जस्तो िथयौ,
तर ितमी आकाशबाट खस्यौ।
पिहले सारा पृथ्वी न ैितमी समक्ष नतमस्तक हुन्थ्यो।
तर अिहले ितमी कािटएर ढल्यौ।

13 ितमीले सधैँ आफैं ले आफूलाई भन्ने गदर्थ्यौ,
“म सवोर्च्च परमेश्वर जस्तो उच्च हुनेछु,
म आकाशमािथ जानेछु।
म मेरो िंसहासन परमेश्वरको ताराहरूमािथ राख्नेछु।
म पिवत्र पवर्त सापोनको टापुमा बस्नेछु,
म धेर ैदेवताहरूलाई त्यस पवर्तमािथ भेट्नेछु।

14 म बादलहरूको बेदी सम्म जानेछु,
म आफू सवोर्च्च परमेश्वर जस्त ैहुनेछु।”

15 तर त्यस्तो भएन, ितमी परमेश्वरसँग आकाशमािथ गएनौ,
ितमीलाई गिहरो खाडल मुिन ल्याइयो पातालमा-मृत्यकुो ठाउँमा।

16 मािनसहरूले ितनीहरूलाई देखेर ितमीहरूको बारमेा सोच्न थाले।
ितनीहरूले देखे िक ितमीहरू पिन केवल मृत-शरीर रहेछौ, अिन

मािनसहरूले भने,
“के यो त्यही मािनसहरू हुन,
जो सारा पृथ्वीभिर ठूलो डरको कारण िथए?”

17 के यो त्यही मािनस हो जसले शहरहरू ध्वस्त पायोर्,
र घना जङ्गलमा पिरणत गिरिदयो?
के यो त्यही मािनस हो जसले यदु्धमा समाितएका मािनसहरूलाई
आफ्ना घर फकर् न िदएनन्?

18 पृथ्वीमा प्रत्येक राजाले गौरवमय मृत्य ुप्राप्त गर।े
प्रत्येक राजाको आफ्न ैिचहान छ।

19 तर ए दषु्ट राजा ितमी आफ्न ैिचहानबाट स्वय ंफ्याँिकयो।
ितमी हागाँ हो जो रूखबाट कािटएर टाडो फ्याँिकएको छौ।
ितमी यदु्धमा ढलेको मृत मािनस जस्तो छौ
जसमािथ अन्य िसपाहीहरूले कुल्चेर िहँड्छन्।
अिहले ितमी अन्य मृत मािनस जस्तो देिखन्छौ।
ितमी कात्रोमा बेिरएका छौ।

20 तर अरू ितमी धेर ैराजाहरू मरकेा छन्,
अिन ितनीहरू सबकैो आफ्नो िचहानहरू छन्।
ती मरकेा राजाहरूिसत सिम्मिलत हुन सक्ने छैनौ,
िकनभने ितमीले आफ्न ैदेश नष्ट पायौर्।
ितम्रा सन्तानले ितमीहरूले झैं नष्ट गिररहने छैनन्,
ितम्रा सन्तानहरूलाई रोिकनेछ।
21 उनका सन्तानहरूलाई मानर् तयार हौ,
ितनीहरूलाई मार िकनभने ितनीहरूका िपता दोषी िथए।
ितनका नानीहरू फेिर आफ्नो देशलाई हेरचाह गनेर् योग्य छैनन्।
अब ितनीहरूले यस संसारमा त्यस्ता शहरहरू स्थापना गनर् सकै्तनन्।
22 सेनाहरूका परमप्रभुले भन्नुभयो, “म ती मािनसहरूका िवरूद्धमा

लडाई ंगनर् उपिस्थत हुनेछु। त्यो नाउँ चलेको शहर बाबेल नष्ट पानेर्छु। म
बाबेलका मािनसहरूलाई नष्ट पानेर्छु। म ितनीहरूका नानीहरूलाई नष्ट
गनेर्छु। ितनीहरूका नाती र नाितनीहरूलाई नष्ट पािरिदनेछु।” परमप्रभु
स्वयलें त्यस्ता कुराहरू भन्नुभयो।

23 परमप्रभुले भन्नुभयो, “म बाबेललाई पिरवतर्न गनेर् छु। त्यो जग्गा
मािनसहरूका िनिम्त नभएर, पशुहरूका लािग हुनेछ। त्यो ठाउँ दलदल
हुनेछ। म ‘त्यसलाई सवर्नाशको’ कुचोले बढाररे बाबेललाई टाढा
फ्याँक्नेछु।” सेनाहरूका परमप्रभुले त्यस्ता कुराहरू भन्नुभयो।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे अश्शूरलाईअश्शूरलाई पिनपिन दण्डदण्ड िदनुहिदनुहुुननेेछछ

24 सेनाहरूका परमप्रभुले एक शपथ िलनुभयो र परमप्रभुले भन्नुभयो,
“मलेै सोचेको जस्त ैती कुराहरू घट्नेछन् भनेर म शपथ गनेर्छु। ती
कुराहरू ठीक मलेै योजना गर ेजस्त ैघट्ने छ। 25 म मेरो देशमा
अश्शूरका राजालाई नष्ट गिरिदनेछु। म त्यस राजालाई मेरो पवर्तहरूमा
कुल्चेर मानेर्छु। त्यो राजाले मेरो मािनसहरूलाई दास बनायो, त्यसले
ितनीहरूका घाँटीहरूमा जुवाहरू रािखिदयो। त्यस्तो भारी हटाइनेछ।
26 त्यस्तो योजना मलेै मेरो मािनसहरूका लािग बनाएकोछु। अिन सारा
जाितहरूलाई दण्ड िदनका लािग म आफ्ना शिक्त प्रयोग गनेर्छु।”

27 जब परमप्रभुले योजना बनाउनु हुन्छ, त्यो योजना कसलेैपिन
रोक्न सकै्तन्। जब परमप्रभुले आफ्नो शिक्तले मािनसहरूलाई दण्ड
िदनलाई उठाउनु हुनेछ, त्यो कसलेै पिन रोक्न सकै्तन।
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पिलश्तीहरूलाईपिलश्तीहरूलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

28 आहाज राजा मरकैे बषर्मा यस्तो दःुखको सन्देश प्राप्त भयो।
29 हे पिलश्तीहरूको देश ितमीहरूलाई िहकार्उने राजा मयोर्, त्यसलेै

ितमीहरू खशुी छौ। तर ितमीहरू धेर ैखशुी नहोऊ। यो सत्य हो िक
शासनको अन्त भयो। तर राजाको छोरो आएर शासन गनेर्छ। अिन यो
एउटा सपर्ले अन्य थुप्रै डरलाग्दा सपर्हरू जन्माए जस्त ैहो। यो नयाँ राजा
एकदम चतुर र डर लाग्दो सपर् सरह हुनेछन्। 30 तर मेरा गरीब
मािनसहरू सुरिक्षत भएर खाने छन्। ितनीहरूका छोरा-छोरीहरू सुरिक्षत
हुनेछन्। मेरा गरीब मािनसहरू आरामिसत सुरक्षाको अनुभव गनर् सक्ने
छन्। तर म ितमीहरूका नानीहरूलाई भोकै मानेर्छु। अिन बाँचेका ितम्रा
मािनसहरू रोगले मनेर्छन्।

31 ितमी मािनसहरू आफ्नो शहरको प्रवेशद्वारमा रोऊ!
शहरका मािनसहरू िवलाप गर।
पिलश्तीमा ितम्रा सब ैमािनसहरू भयभीत हुनेछन्।
ितम्रो आँट मोमबत्ती जस्त ैपिग्लनेछ।
उत्तरितर हेर,
त्यहाँ बादलको रूपमा धूलो छ।
अश्शूरबाट सेनाहरू आउँदछैन्।
त्यस सेनाका सब ैमािनसहरू बिलया छन्।

32 त्यस सेनाले सन्देशवाहकहरूलाई ितनीहरूका देशमा पठाउनेछ,
ती सन्देश-वाहकहरूले ितनीहरूका मािनसहरूलाई भन्ने छन,

“पिलश्ती परािजत भयो, तर परमप्रभुले िसयोनलाई बिलयो बनाउनु
भयो,
अिन उहाँका गरीब मािनसहरू त्यहाँ सुरक्षाकोलािग गए।”

मोआबलाईमोआबलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

यो मोआब बार ेएक दःुखको समाचार होः
एकै रातमा, सेनाहरूले मोआबको आर शहरबाट धन-
सम्पित्त लूटपाट पार।े

एउटै रातमा, शहरलाई ध्वंश पािरयो।
एकै रातमा, सिैनकहरूले कीर शहरबाट धन-समपित्त लूटपाट गर।े
एउटै रातमा शहरलाई ध्वंश पािरयो।

2 राजाका पिरवारहरू र दीबोनका मािनसहरू उच्च ठाउँहरूमा रूनलाई
गए।
नबो र मेदबाको लािग मोआबका मािनसहरू डाको छोडी-छोडी रोए।
मािनसहरूले आफ्ना दःुख प्रकट गनर्का िनिम्त कपाल र दाह्रीहरू

खौिरए।
3 मोआबका चारिैतर घरको दलानहरूमािथ
र गल्लीहरूमा मािनसहरूले कालो लुगाहरू लगाएर,
रँूद ैकराउँद ैिहँडे।

4 हेशबोन र एलालेह शहरहरूमा मािनसहरू िचच्याउँद ैरोइरहेछन
ितनीहरूको आवाजहरू टाढा-टाढा यहसा शहर सम्म पिन सुन्न

सिकन्थ्यो।
यित सम्म िक िसपाहीहरू तिर्सए।
िसपाहीहरू डरले थरथर कािमरहेछन्।

5 मेरो हृदय मोआबको िनिम्त रून्छ।
उसका मािनसहरू सुरक्षाका िनिम्त भागे।
ितनीहरू सोअर तफर्  भागे।
ितनीहरू एग्लत शलीिशयाह तफर्  भागे।
मािनसहरू लूहीतको उकालो बाटोहरूमािथ,
रूद ैिचच्याउँद ैचढे।
होरोनमैा उिकँ्लदा ितनीहरू िचच्याउँद ैगए।

6 तर िनम्रीम खोला मरुभूिम जस्तो सुक्खा छ।
घाँसहरू सुिकहाले,
सारा वनस्पित मर,े
र हिरयो भन्ने केही िथएन।

7 यसकारण ितनीहरूले आफ्ना सर-सामानहरू बटुले र मोआब
त्यागेर गए।

ितनीहरूले ती सामानहरू बोकेर अरबाह खोलाबाट सीमा पार गर।े
8 मोआबभिर रोएको सुन्न सिकन्छ।
अिन मािनसहरू बीर-एलीम र एग्लको शहरमा रोइरहेकाछन्।

9 दीमोनको पानी रगतले भिरएकोछ
अिन म अझ ैदीमोनमा कष्ट ल्याउँछु।
मोआबामा केही मािनसहरू मात्र बाँच्न योग्य शत्रुहरूको हातबाट बाँचे।
तर म ितनीहरूलाई शेष पानर् िंसहहरू पठाउनेछु।

ितमीहरूले त्यस भूिमको राजालाई उपहार पठाउनु पनेर्छ।
ितमीहरूले मरुभूिममा हँुदा सेलादेिख िसयोनको छोरीको
पवर्तलाई एउटा थुमा पठाउनु पनेर्छ।

2 मोआबका स्त्रीहरूले अनोर्नको अरोण नदी पार गनेर् प्रयास गछर्न्।
ितनीहरू सहायताका िनिम्त एक ठाउँ देिख अकोर् ठाउँमा हेिररहेछन्।
ितनीहरू रूखबाट गँुड भूईमंा झरपेिछ लापत्ता भएका बचेराहरू जस्ता

भएका छन्।
3 ितनीहरू भन्दछन्, “हामीलाई सहयोग िदनुहोस्!
के गनर् ु पनेर् हो बताउनु होस्!
मध्यिदनहको घामबाट हामीलाई ओझेल पार ेजस्त,ै
हाम्रा शत्रुहरूबाट हामीलाई बचाउँनु होस्।
हाम्रा शत्रुहरूबाट हामी भािगरहेका छौं।
हामीलाई लुकाउनु होस्!
शत्रुहरूको हातमा पनर् निदनुहोस्।”

4 ती मोअबबाट आएका मािनसहरूलाई
जबरजस्ती आफ्ना घरहरू छोड्न लगाए।
यसकारण ितमीहरूका जग्गामा ितनीहरूलाई बस्न देऊ।
ितनीहरूका शत्रुहरूबाट ितनीहरूलाई लुकाऊ,
लुटपाट रोिकने छ शत्रु परािजत हुनेछ।
मािनसहरूलाई दःुख कष्ट िदनेहरू जित यस ठाउँबाट जानेछन्।

5 त्यसपिछ दाऊदको घरानाबाट एकजना नयाँ राजा आउनेछन्।
उनी देशभक्त, मायालु र कृपालु हुनेछन्।
यी राजाले िनष्पक्ष न्याय गनेर्छन्।
उनले ती कुराहरू मात्र गनेर्छन्
जुन राम्रो र सही हुन्।

6 हामीले सुनेका छौं िक
मोआबका मािनसहरू एकदम अहंकारी र कपटी छन्।
ती मािनसहरू िंहस्रक र ठूला कुराहरू गनेर्वालाहरू छन्।
तर घमण्ड चिहँ खाली खोक्रो शब्दमात्र हो।

7 त्यही अहकंारको कारणले मोआबका सारा मािनसहरूले दःुख
पाउनेछन्।
मोआबका सारा मािनसहरू रूनेछन्, मािनसहरू उदास हुनेछन्।
िवगतमा ितनीहरूिसत भएका कुरा ितनीहरूले चाहन्छन्।
ितनीहरूले कीरहारशेेतमा बनाएको नेभाएको केकहरूको इच्छा गछर्न्।

8 हेशबोन अिन िसब्माका दाखका बोटहरूमा दाखहरू नउिप्जनाले,
मािनसहरू उदास हुनेछन्।
िवदेशी शासकहरूले दाखका बोटहरू ढाल्नेछन्।
शत्रुका सिैनकहरू याजेर शहर र मररुभूिमभरी फैिलए,
अिन ितनीहरू समुद्र पािर सम्म फैिलए।

9 “दाखका बोटहरू नष्ट भएकोले गदार्
म याजेर अिन िसब्माको मािनसहरूिसत रूनेछ।
म हेशबोन र एलालेका मािनसहरूसँग रूनेछ
िकनभने त्यहाँ फसलहरू हुनेछैन्।
त्यहाँ ग्रीष्मऋतुको फलहरू पिन हुने छैन्।
अिन त्यहाँ आनन्दको हल्ला पिन हुनेछैन्।

10 एक समय फलले पिरपूणर् रहने अङु्गरको खेतहरूमा,
खशुीको गीतहरू गाइने छैन्।
बाली िभत्राउने समयमा मोज-मज्जा समाप्त पानेर्छु।
अङु्गरहरू दधू मदमा पिरणत हुन तयार छन्।
तर ती सब ैचीजहरू खेर जानेछन्।

11 यसकैारण, मोआब प्रित म अत्यन्त ैदःुखी छु।
कीर-हरशेे प्रित म अत्यन्त ैदःुखी छु।
म ती शहरहरू प्रित अत्यन्त दःुखी छु।
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12 मोआबका मािनसहरू आफ्ना पूजा गनेर् ठाउँमा जानेछन्
ितनीहरू प्राथर्ना गनेर् प्रयास गनेर्छन्।
तर त्यहाँ के हँुदछै ितनीहरूले देख्ने छन्
अिन ितनीहरू प्राथर्ना गनर् ु अत्यन्त ैदबुर्ल हुनेछन्।”
13 परमप्रभुले मोआबको बारमेा यस्ता कुराहरू धेर ैपल्ट भन्नु भएको

िथयो। 14 अिन अिहले परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “तीन बषर्िभत्र (ज्यालामा
काम गनेर्हरूले आफ्नो समय गने झैं) सब ैमािनसहरूका गवर् र वस्तुहरू
समाप्त भएर जानेछ। त्यहाँ केही मािनसहरू मात्र रहनेछन् तर धेरै
मािनसहरू हुने छैनन्।”

अरामलाईअरामलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

दमीशकको िवषयमा यो दःुखको सन्देश हो, परमप्रभुले यी
कुराहरू दमीशकमा घट्नेछ भनेर भन्नु हुन्छः
“दमीशक अिहले शहर हो तर त्यो नष्ट हुनेछ।

दमीशकमा खाली भग्नावशेषहरू मात्र रहनेछ।
2 मािनसहरू अरोएर शहरहरू त्यागेर जानेछन्।
भेंडाका बथानहरू ती शुन्य शहरहरूमा स्वततं्र भएर घुम्नेछन्,
त्यहाँ ितनीहरूलाई सताउने कोही पिन हुने छैन्।

3 एप्रैम शहरहरूको िकल्ला नष्ट हुने छ, दमीशकको शासन अन्त हुनेछ।
जुन घट्ना इस्राएलमा भएको िथयो त्यिह घट्ना अराममा हुनेछ।
अिन प्रमुख मािनसहरू हटेर जानेछन्।”
सेनाहरूका परमप्रभुले भन्नुभयो िक ती कुराहरू घट्नेछ।

4 “त्यसबेला याकूबको सम्पित्त नाश हुनेछ।
याकूब बीमार मािनस जस्तो हुनेछ अिन ऊ कमजोर र दबु्लो हुनेछ।
5 “त्यस समय रफाईमको वेंसीमा बाली िभत्र्याउने समय जस्त ैहुनेछ।

कमीर्हरूले खेतमा सप्रेको बाली थुपार्छन्। तब ितनीहरूको बोटहरूबाट
बाला िटप्छन अिन अन्न बटुल्छन्।

6 “त्यसबेला जतैून पाकेको समय जस्त ैहुनेछ। मािनसहरू जतैूनको
बोटबाट जतैूनहरू मात्र िटप्छन्। तर केही जतैूनहरू मात्र रूखको टुप्पामा
रहन्छन्। लगभग चार वा पाँचवटा जतैून रूखको हाँगाहरूमा रहन्छन्।
त्यस्त ैघटनाहरू ती शहरहरूमा हुनेछ।” सेनाहरूका परमप्रभु यसो भन्नु
हुन्छ।

7 त्यसबेला, मािनसहरूले परमेश्वरलाई मािस्तर हेनेर्छन् जसले
उनीहरूलाई सृिष्ट गनर् ुभयो। र ितनीहरूका आखाँ इस्राएलका
परमपिवत्रितर लािगरहनेछ। 8 मािनसहरू आफैले रचना गरकेा महान
कुराहरूमा िवश्वास गनेर् छैनन्। ितनीहरू ती िवशेष बगैंचाहरू र वेदीहरूमा
जाने छैनन् जुन ितनीहरूले झूटा देवी-देवताहरूकालािग बनाए। 9

त्यसबेला शिक्तशाली शहरहरू सब ैिरत्तो हुनेछन्। ती शहर यी पवर्तहरू
जङ्गल हुनेछन् जस्तो इस्राएलका मािनसहरू त्यस भूिममा आउनु अिघ
हुने गथ्योर् िबतेका िदनहरूमा त्यहाँका मािनसहरू भागेका िथए। िकनभने
त्यहाँ इस्राएलीहरू आउँदथेै। फेिर भिवष्यमा पिन, त्यो देश िरत्तो हुनेछ।
10 यस्तो घटना हुनेछ, िकनभने ितमीहरूले परमेश्वरलाई, जसले
ितमीहरूलाई बचाँउनु हुन्छ भुल्यौ। परमेश्वर न ैितमीहरूका सुरक्षाको
ठाउँ हुनुहुन्छ भनेर ितमीहरूले सम्झेनौ। ितमीले टाढा-टाढाबाट एकदम
राम्रा खालका दाखका िबरूवाहरू ल्यायौ।
ितमीले ती दाखका िबरूवाहरू रोप्न सक्छौ तर ितनीहरू सदैर्नन्। 11

ितमीले एक िदन दाखका िबरूहरू रोप्ने छौ र बढाउने चेष्टा गनेर्छौ। अकोर्
िदन ती िबरूवाहरू बढ्न शुरू गछर्न्। तर फसल उठाउने गयौर् अकोर् िदन
ती िबरूवाहरूले फलिदन थाले। तर फसल काट्ने बेलामा, बोटहरूबाट
फलहरू बटुल्न जानेछौ, अिन ितमीहरूले प्रत्येक कुरो मृत देख्नेछौ।
एउटा रोगले सब ैिबरूवारू मानेर्छ।

12 धेर-ैधेर ैमािनसहरू सुन!
ितनीहरू समुद्रमा उठेका छाल जस्त ैिचच्याउँद ैरोइरहेका छन्,
ती हल्लाहरूलाई सुन,
ती हल्लाहरू समुद्रमा छालहरू उलेर्को आवाजहरू जस्ता छन्।

13 अिन मािनसहरू ती छालहरू जस्त ैहुनेछन्,
परमेश्वरले ितनीहरूलाई हकाररे बोल्नु हुनेछ,
अिन ितनीहरू टाढा भाग्नेछन् मािनसहरू,
बतासले खेद्द ैउडाई लजैाने भुस जस्ता हुने छन्।

मािनसहरू हुरीले उखेलेर उडाउने जङ्गली झारहरू जस्त ैहुनेछन,
हुरी चल्नेछ र जङ्गली झारहरू उडाई लानेछ।

14 त्यो रात मािनसहरू भयभीत हुनेछन्।
िबहान हुन अिघ केही छोिडएको हुने छैन।
यसकारण हाम्रा शत्रुहरूले केही पिन पाउँने छैनन्
अिन त्यहाँ केही हुनेछैन।

ककूूशश ददेेशलाईशलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

कूश देशसँग नदीहरू जोिडएको जमीनलाई हेर। त्यो ठाउँमा
कीराहरू छन्; ितनीहरूले चलाएको पखेंटाहरू बजाएको
आवाजहरू सुन्न सक्छौ। 2 त्यस जग्गामा मािनसहरूलाई

मािलङ्गोले बिनएका डुङ्गाहरूमा पठाइन्छ।
हे फूिर्तला समाचार-वाहकहरू!
ती मािनसहरूकहाँ जाऊ जो अग्ला र बिलया छन्!
सब ैठाउँका मािनसहरू ती अल्गा,
अिन बिलया मािनसहरूदेिख डराउँछन्।
ितनीहरू बिलयो जाित हुन्।
ितनीहरूले अन्य जाितहरूलाई परास्त पाछर्न्।
नदीहरूले भाग-भाग गरकेा देशमा ितनीहरू छन्।

3 संसारका सारा मािनसहरूले ितनीहरूमािथ घट्ने घट्ना हेनेर्छन्।
पवर्तमािथ स्पष्ट रूपमा उठेको झण्डा झैं ितनीहरूले त्यो घट्ना

देख्नेछन्।
ती अग्ला मािनसहरूमािथ त्यस्तो घट्ना घट्न गएको खबर पृथ्वीका
सब ैमािनसहरूले सुन्नेछन्।
यदु्ध प्रारम्भ हुनु अिघ फुकेको तुरहीको आवाज जस्त ैस्पष्ट रूपमा

ितनीहरूले सुन्नेछन्।
4 परमप्रभुले भन्नुभयो, “मेरा िनिम्त तयार पारकेो ठाउँमा म हुनेछु। म

चुपचाप ती घटनाहरू भएको हेनेर्छु। 5 सुन्दर ग्रीष्मको िदनमा,
मध्यिदनको बेला मािनसहरू आराम गिररहेका हुन्छन्। यो गमीर्को फसल
काट्ने समय हुनेछ तब त्यहाँ कुन ैबषार् हुनेछैन्, खाली िबहानको शीत
मात्र पनेर्छ। त्यसपिछ केही डरलाग्दो घटना घट्नेछ। त्यो पिहल्यै
फूलहरू फुलेको समय हुनेछ। त्यो अङु्गर पाकेको फल हुने अिन बढ्ने
समय हुनेछ। तर बाली पाक्न अिघ न ैशत्रुहरू आउनेछन् अिन बुटाहरू
काट्नेछन्। ितनीहरूले अङु्गरका लहराहरू चूडँनेछन् अिन फ्याँक्नेछन्।
6 ती दाखका बोट-िबरूवाहरू पवर्तहरूबाट आउने चरा-चुरूङ्गीहरू र
वन जनावरका िनिम्त छोिडनेछ। चरा-चुरूङ्गीहरू त्यस दाखका
बोटहरूमा ग्रीष्म कालको िदनमा बस्नेछन्। अिन जाडो महीनामा वनका
पशुहरूले ती सब ैखानेछन्।”

7 त्यस समय सेनाहरूका परमप्रभुलाई िवषेश भेट चढाइनेछ। त्यो
भेट ती अग्ला अिन बिलया मािनसहरूबाट हुनेछ, अत्याचारीहरू ती
मािनसहरूिसत भयभीत हुन्छन् जो नदीले छुट्याएको भूिममा बस्छन्।
यो भेट परमप्रभुको स्थल िसयोन पवर्तमा ल्याइनेछ।

िमश्रिमश्र ददेेशलाईशलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

िमश्रको बारमेा शोक सन्देश हेर! परमप्रभु ितब्र गितमा
उिडरहने बादलमािथ चडेर आउनु हँुदछै। परमप्रभु िमश्रमा
प्रवेश गनर् ु हुनेछ अिन िमश्रका सब ैझूटा देवताहरू डरले

काम्नेछन्। िमश्र वीर िथयो, तर त्यो गिरमा पग्लेर जानेछ।
2 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “िमश्रका मािनसहरूलाई आपसमा म झगडा़ गनेर्

बनाउँछु। दाज्यू-भाइहरू-माझ लडाई ँहुनेछ। िछमेकीहरू आफ्नै
िछमेकीहरूिसत लडाई ँगनेर्छन्। शहरहरू शहरहरूकै िवरूद्ध लड्नेछन्।
राज्यहरू राज्यहरू कै िवरूद्ध लडनेछन्। 3 िमश्रका मािनसहरू
दोधारमा पनेर्छन्। ती मािनसहरू आफ्ना झूटा देवताहरू अिन ज्ञानी
जनलाई सोध्नेछन्, के गनर् ु पनेर्छ? ितनीहरूले आफ्ना तांित्रकहरू र
झाँक्रीहरूलाई सोध्नेछन्। तर ितनीहरूको उपदेश अनुपयोगी हुनेछन्।”
4 मेरो मािलक सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म िमश्रलाई िनषू्ठर
मािलकको हातमा सुिम्पिदनेछु। एकजना शिक्तशाली राजाले
मािनसहरूमािथ शासन गनेर्छन्।”
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5 नील नदी सुक्नेछ। समुद्रहरूबाट पानी सुखेर जानेछ। 6 सारा
नदीहरू नराम्रो प्रकारले गन्हाउने छ। िमश्रका सारा खोला-नालाहरूको
पानी घट्नेछ र सुकेर जानेछ। पानीका सारा वनस्पितहरू सड्नेछ। 7

सारा उिद्भद नदीका िकनारहरूसँग ैमनेर्छन् र उडेर जानेछन्। नदीको
ठूलो भागमा भएको उिद्भदहरू समेत मररे जाने छ।

8 जालहारी ती सब ैमािनसहरू जसले नील नदीबाट माछाहरू
समाउँछन् ितनीहरू उदास हुनेछन् र रूने छन्। ितनीहरूले नील नदीकै
भरमा आफ्नो जीिवका चलाएका हुन्, तर त्यो सब ैसुक्खा हुनेछ। 9

सारा बाटेका सुनपाटको काम गनेर् मािनसहरू अत्यन्त द:ुखी हुनेछन्। ती
मािनसहरूलाई लुगा बनाउने उिद्भदहरू नदी सुखेकोले गदार् उब्जने छैन्।
10 मािनसहरूले पानी जोगाउनलाई बाँध बनाउनेछन तर िवफल
हुनेछन्, यसकारण ितनीहरू द:ुखी हुनेछन्।

11 सोअन शहरका मािनसहरू मूखर् छन्। िफराऊनका
“सल्लाहकारहरूले” भूल सल्लाह िदनेछन्। ती अगुवाहरूले आफूलाई
ज्ञानी ठान्दछन्। ितनीहरू भन्छन् ितनीहरू प्राचीन राजाहरूका
सन्तानहरू हुन्। तर ितनीहरू त्यित ज्ञानी छैनन् जित ितनीहरू
सोच्छन्। 12 हे िमश्र! ितम्रा ज्ञानी मािनसहरू कहाँ छन्? ती ज्ञानी
मािनसहरूले िसक्नु पछर्  िक सेनाहरूका परमप्रभुले िमश्रको लािग यो
योजना बनाउनु भयो। के हुनेछ ितनीहरूले ितमीहरूलाई भनुन्?

13 सोअनका अगुवाहरू मूखर् भएका छन्। नोपका अगुवाहरूले झूटा
देवताहरूमािथ भरोसा गर।े त्यसकारण अगुवाहरूले िमश्रलाई गलत मागर्
ितर लगे। 14 परमप्रभुले अगुवाहरूलाई दोधार बनाई िदनुभयो। ितनीहरू
भड्के र िमश्रलाई गल्ती मागर्मा डोयार्ए। जे पिन अगुवाहरूले गर ेसबै
गल्तीहरू न ैगर।े ितनीहरू मतवाला मािनसहरू सरह धमर्राउँद ैभूईमंा
िशिथल भएर लिडरहेका छन्। 15 त्यहाँ अगुवाहरूले गनर् ु पनेर् केही कुरा
छैन्। (ती अगुवाहरू “उिद्भदको टाउको र पुच्छरहरू हुन्।” ितनीहरू
“टुप्पाहरू र काण्डहरू हुन्।”)

16 त्यसबेला िमश्रदेशवासीहरू डराएकी स्त्रीहरू जस्त ैहुनेछन्।
ितनीहरू सेनाहरूका परमप्रभुदेिख डराउनेछ। परमप्रभुले ितनीहरूलाई
दण्ड िदनलाई उहाँको पाखरुा उठाउनु हुनेछ र ितनीहरू डराउनेछन्।
17 यहूदा देशले सारा िमश्रका मािनसहरूको लािग डराउने ठाउँ हुनेछ।
यहूदाको नाउँ सुन्ने िबित्तकै िमश्रका मािनसहरू तिर्सनेछन्। यस्तो हुने नै
छ िकनभने सेनाहरूका परमप्रभुले िमश्रमा त्यस्तो घट्ना घटोस, भनेर
योजना गनर् ु भएको हो। 18 त्यस समय िमश्र शहर पाँचवटा हुनेछ जहाँ
मािनसहरूले कनानी भाषा बोल्छन्। ती शहरहरू मध्ये एउटाको नाउँ
“िवनाशक शहर” हुनेछ।
मािनसहरूले सेनाहरूका परमप्रभुलाई अनुशरण गनेर् प्रितज्ञा गनेर्छन्।

19 त्यस समय िमश्रको बीचमा परमप्रभुको लािग एउटा वेदी तयार
हुनेछ। िमश्रको िसमानामा परमप्रभुमािथ श्रद्धा प्रकट गनर्लाई एउटा
स्मारक बनाइनेछ। 20 सेनाहरूका परमप्रभुले गनर् ु भएको महान र
प्रभावपूणर् कायर्हरूको यो िचह्न हुनेछ। कुन ैपिन समय मािनसहरू
परमप्रभुदेिख केही माग्न िचच्याइ रूनेछन् अिन परमप्रभुले सहयोगी
पठाउनु हुनेछ। परमप्रभुले मािनसहरूलाई बचाउन र रक्षा गनर्लाई एक
मािनस पठाउनु हुनेछ। त्यस मािनसले ितनीहरूमािथ अरूले गरकेो
अन्याय र दषु्ट कायर्बाट बचाउनेछ।

21 त्यसबेला, िमश्रका मािनसहरूले परमप्रभुले साँचो रूपमा
जान्नेछन्। िमश्रका मािनसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गनेर्छन्। मािनसहरूले
परमेश्वरको सेवा गनेर्छन् र धेर ैबिलदानहरू अपर्ण गनेर्छन्। ितनीहरूले
परमप्रभुिसत भाकल गनेर्छन्। अिन ितनीहरूले ती प्रितज्ञाहरू कायम
राख्नेछन्। 22 परमप्रभुले िमश्रका मािनसहरूलाई दण्ड िदनु हुनेछ।
अिन त्यसपिछ परमप्रभुले ितनीहरूलाई क्षमा गनर् ु हुनेछ। ितनीहरू
परमप्रभुपिट्ट फकेर् र आउनेछन्। परमप्रभुले ितनीहरूका प्राथर्ना सुन्नु हुनेछ
र ितनीहरूलाई क्षमा गनर् ुहुनेछ।

23 त्यस समयमा मािनसहरू अश्शूरबाट िमश्र अिन िमश्रबाट अश्शूर
जानेछन्। िमश्र र अश्शूरका मािनसहरूसँग ैआराधना गनेर्छन्। 24 त्यस
समयमा इस्राएल, अश्शूर र िमश्रले संयकु्त भई पृथ्वीमािथ शासन
गनेर्छन्। यो त्यो देशको लािग एक आशीवार्द हुनेछ। 25 सेनाहरूका
परमप्रभुले त्यस देशलाई आशीवार्द िदनुहुनेछ। उहाँले भन्नु हुनेछ, “िमश्र,
ितमीहरू मेरा मािनसहरू हौ। अश्शूर, मलेै ितमीलाई बनाएँ। इस्राएल
ितमी मेरो सम्पित्त हौ। ितमीहरू सब ैधन्य हौ!”

अश्शूरलअश्शूरलेे िमश्रिमश्र रर ककूूशलाईशलाई परािजतपरािजत गनगनेर्ेर्छछ

सगोर्न अश्शूरका राजा िथए। सगोर्नले त्यो शहरिसत यदु्ध गनर् ु
अश्दोदकहाँ टटोर्नलाई पठाए। टाटोर्नले त्यहाँ गएर शहर
कब्जामा पार।े 2 त्यस बेला, परमप्रभुले आमोसका छोरा

यशयैाद्वारा बोल्नुभयो, “जाऊ, ितम्रा कम्मरबाट उदासपूणर् लुगाहरू
खोलेर फ्याँक। खटु्टाहरूबाट जुत्ताहरू खोल।” यशयैाले परमप्रभुको
आज्ञा पालन गर।े अिन यशयैा िनवस्त्र र खाली खटु्टा विरपिर िंहडे।

3 तब परमप्रभले भन्नुभयो, “यशयैा तीन बषर् सम्म त्यसरी न ैिनवस्त्र र
खाली खटु्टा िहँड। यो िमश्र र कूशदेशको िचह्न हो। 4 अश्शूरका राजाले
िमश्र र कूश परािजत गनेर् छ। अश्शूरले कैदीहरू िलएर ितनीहरूलाई
टाढा देशहरू तफर्  धपाउनेछ। बुढा मािनसहरू र यवुावगर्लाई िनवस्त्र र
खाली खटु्टामा डोयार्उने छन्। ितनीहरू सम्पूणर् रूपमा नाङ्गो हुनेछन्।
िमश्रका मािनसहरू लिज्जत हुनेछन्। 5 मािनसहरूले कूशलाई सहयोग
माग्ने छन्। मािनसहरू बाँिढनेछन्। मािनसहरू िमश्रको गौरव देखेर छक्क
पनेर्छन्। ती मािनसहरू लिज्जत हुनेछन्।”

6 समुद्रको छेउमा बस्ने मािनसहरूले यसो भन्नेछन्, “हामीलाई
सहयोग गनर् ती देशहरूलाई भरोसा गयौर्ं। ितनीहरूले हामीलाई
अश्शूरका राजाबाट छुट्कर िदलाउने छन् भन्ने आशमा हामी
ितनीहरूकहाँ पुग्यौं, तर ितनीहरूलाई हेर! ती देशहरू कब्जामा पािरए।
यसथर् हामी कसरी जोगाउन सिकन्छ?”

बाबबाबेेललाईललाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

“मरुभूिमको समुद्रको” बारमेा द:ुखको सन्देश मरुभूिमबाट
केही आइरहेछ,
यो नेगेवबाट बहेको हावा जस्त ैआइरहेछ,

यो भयानक देशबाट आइरहेछ।
2 मलेै केही भयानक कुरा देखेकोछु जुन हुने वाला छ।
मलेै ितम्रो िवरूद्धमा उठेका देशद्रोहीहरू देखेकोछु।
ितम्रा सम्पित्तहरू लुट्ने मािनसहरू देख्छु।
एलाम, जाऊ अिन ितनीहरूका िवरूद्ध यदु्ध गर,
मादी शहरका विरपिर ितम्रा सिैनकहरू तनैात गर
म त्यस शहरमा नराम्रो कायर्हरू समाप्त गनर् चाहन्छु।

3 मलेै त्यस्ता भयानक कुराहरू देखें,
अिन अिहले म डराएँ। डरले गदार् मेरो भूडी द:ुख्छ।
त्यो पीडा स्त्री जाितलाई हुने नानी जन्माउने बेला भएकी प्रसव पीडा

जस्तो छ।
जुन कुरा मलेै सुनें त्यसले मलाई एकदम भयभीत पायोर्।
जुन कुरा मलेै देखें त्यसले मलाई डरले थर-थर कमायो।

4 मेरो मनोरम साँझ डरलाग्दो रातमा पिरणत भयो
िकनभने त्रासले ममािथ िवजय प्राप्त गयोर्।

5 मािनसहरू सोच्दछन् िक प्रत्येक कुरो ठीक छ।
मािनसहरू रात्री भोजनको लािग टेबल ठीक पादैर्छन्।
सिैनकहरू पिन भन्दछैन्,
“रक्षकहरू पठाऊ।
अिधकारीहरू उठ!
अिन आफ्नो ढाल चम्काऊ।”
6 मेरो मािलकले मलाई भन्नुभयो, “जाऊ, यस शहरलाई सुरिक्षत

राख्न एकजना मािनस खोज। उसले जे देख्छ िववरण प्रस्तुत गनैर् पछर् ।
7 यिद प्रहरीले घोडचडी िसपाहीहरूका लहर, गधाहरूको र ऊँटहरूको
लहर देख्यो भने, उसले एकदम ैहोशीयारी साथ कान थाप्नु पदर्छ।”

8 तब एकिदन त्यस रक्षकले यसो भन्द ैबोलाउने छ,
“मेरा मािलक, धरहरामािथ हुनु भएकाले म प्रत्येक िदन न ैिनयाली
रहेकोछु।
म प्रत्येक रात उिभएर पहरा िदइरहेकोछु।

9 हेर! ितनीहरू आइरहे छन्!
मािनसहरूका लस्कर र घोडचडी िसपाहीहरूका लस्कर म देख्छु।”
तब एउटा सन्देशवाहकले भन्यो,
“बाबेल परािजत भयो।
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बाबेलको पतन भयो।
उसका सारा झूटा देवताका मूिर्तहरू
भूईमंा बजादैर् फ्याँिकए अिन ती सब ैटुक्रा-टुक्रा भए।”
10 “मेरा मािनसहरू ितमीहरूलाई मलेै भिनसकेको छु सेनाहरूका

परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरबाट मलेै सुिनसकेकोछु। जाँतोले गहँु िंपधे
जस्त ैितमीहरू पिन िपिंधनेछौ।”

ददूमूालाईमालाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

11 दमूाबार ेएक द:ुखको सन्देश:
कसलेै मलाई एदोम देिख डाक्यो,
“हे प्रहरी, रात अझ कित बाँकी छ?
किहले सम्म बस्नु पनेर् हो!”

12 प्रहरीले जवाफ िदन्छ,
“िबहान हँुदछै तर फेिर रात आउने न ैहो।
यिद ितमीलाई केही सोध्नु छ भने
फकेर् र आऊ र सोध।”

अरबयालाईअरबयालाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

13 अरब बार ेएउटा शोक सन्देश:
ददानका मरुभूिमका यात्री समूहले!
अरब मरुभूिमको रूखहरूमाझ रात िबताए।

14 तेमाका मािनसहरू ितमीहरूले
ितखार्को केही यात्रीहरूलाई पानी अिन भोजन िदयौ।

15 ती मािनसहरू जो मािरनलाई तयार िथए
तरवारबाट भािग रहेका िथए।
ितनीहरू धनुबाट भािग रहेका िथए।
जो छोिडनलाई तयार िथए,
ितनीहरू किठन साथ यदु्ध भूिमबाट भािगरहेका िथए।

16 परमप्रभु, मेरो मािलक, ती हुने कुराहरू मलाई बताउनु भयो।
परमप्रभुले भन्नुभयो, “एक बषर् िभत्रमा ज्यालामा काम गनेर् नोकरले समय
गने जस्त ैकेदारको सम्पूणर् गौरव जानेछ। 17 त्यस समयमा केदारका
केही धनुधार्री, महान सेनाहरू मात्र त्यहाँ रहनेछन्।” परमप्रभु,
इस्राएलका परमेश्वरले ती कुराहरू मलाई बताउनु भयो।

यरूशलयरूशलेेमलाईमलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

िदव्य दशर्नको बेंसी बार ेद:ुखको सन्देश:
हे यरूशलेम ितमीलाई के भयो?
िकन ितनीहरू मािथको तलामा लुिकरहेछौ?

2 िवगतमा, यो शहर अत्यन्त खशुी िथयो।
यो हल्लै हल्लाले भिरएको र अित सुखी शहर िथयो।
तर, अिहले िस्थित पिरवतर्न भयो।
ितमीहरूका मािनसहरू मािरए
तर तरवारहरूले होइन्।
मािनसहरू मर ेतर यदु्धमा लडेर होइन्।

3 ितमीहरूका सारा शासकहरूसँग ैभाग्द ैगए।
तर ितनीहरू सब ैन ैपक्राउ पर।े
अिन ितनीहरूिसत धनुष िथएनन्।
सब ैशासकहरूसँग ैभागे तर ितनीहरू सब ैन ैपक्राऊ पर।े

4 यसकारण म भन्छु, “मलाई नहेर!
मलाई िचच्याउन देऊ!
यरूशलेम नष्ट भई सकेपिछ
मलाई सान्त्वना िदन अिघ नबढ।”
5 परमप्रभुले एक खास िदन रोज्नु भयो। त्यस िदन त्यहाँ कोलाहल र

अस्तव्यस्त िस्थित हुनेछ। दशर्नको बेंसीमा मािनसहरू एक-अकार्लाई
कुल्ची िमल्ची पादैर् िंहड्नेछन्। शहरका पखार्लहरू भत्काई झानेर्छन्।
बेंसीमा बस्ने मािनसहरू पवर्तमा बस्ने मािनसहरू प्रित िचच्याई
कराउनेछन्। 6 एलामबाट आएका घोडचडी िसपाहीहरूले आफ्ना
धनुहरू बोकेर यदु्धकालािग जानेछन्। कीरका मािनसहरूले आफ्ना
ढालहरूका िटङ्गिटङ्ग र टुङ्गटुङ्ग आवाज गदैर् कोलाहल मच्चाउनेछन्। 7

सनै्यहरू ितमीहरूका खास बेंसीमा भेला हुनेछन्। त्यो बेंसी यदु्धका
रथहरूले भिरएको हुनेछ। शहरको मूल प्रवेशद्वारमा घोडचडी िसपाहीहरू
रािखनेछ। 8 त्यस समयमा, यहूदाका मािनसहरूलाई ती हितयार
उपयोग गनेर् खाँचो पछर्  जसलाई ितनीहरूले जगंलिभत्रको घरमा राखेका
िथए। कारण परमेश्वरले यहूदाको सुरक्षा हटाइिदनु भयो।

9 दाऊदको शहरका िभत्ताहरू चिर्कन थाल्नेछन् अिन ितमीहरूले
चकेर् का ठाउँहरू देख्नेछौ। यसकैारण ितमीहरू घरहरू गन्न शुरू गनेर्छौ,
अिन ती घरहरूका ढुङ्गाहरू उपयोग गदैर् ितमीहरू िभत्ताहरूमा चकेर् को
ठाउँमा टाल्नेछौ। ितमीहरू पुराना नदीहरूको पानी जम्मा गनर् दइुवटा
िभत्ताको माझमा ठाउँ बनाउने छौ अिन पानी जोगाउने छौ।
ितमीहरू यी सब ैकामहरू आफ्न ैसुरक्षाका लािग गनेर्छौ। तर ितमीहरू

परमेश्वरमािथ भरोशा गनेर् छैनौ जसले यी सब ैकुराहरू सृिष्ट गनर् ु भयो।
ितमीहरू उहाँको िवषयमा िफक्री गनेर् छैनौ जसले यी सब ैचीजहरू धेरै
अिघ िसजर्ना गनर् ु भयो। 12 यसलेै, मेरो मािलक, सेनाहरूका परमप्रभुले
मािनसहरू रून र आफ्ना मृत साथीहरूमािथ द:ुखी बन भनेर भन्नु
हुनेछ। मािनसहरूले आफ्ना कपालहरू खौिरनेछन् र शोकपूणर्
पोषाकहरू लगाउनेछन्।

13 तर हेर! मािनसहरू अिहले खशुी छन्। मािनसहरू प्रफुिल्लत छन्।
ितनीहरूले गाईहरू अिन भेंडा़हरू मािररहेकाछन्, भोज खाइरहेकाछन्
अिन भिनरहेकाछन्,
“गाईहरू अिन भेंडा़हरू मार,
आऊ अिन खशुी मनाउँ,
खाऊ अिन िपऊ,
िकनभने भोिल हामी मनेर्छौं।”
14 सेनाहरूका परमप्रभुले ती कुराहरू मलाई भन्नुभयो अिन मलेै

आफ्नो कानले सुनें, “गल्ती कामहरू गरकेोले ितमी दोषी छौ। अिन म
वचन िंददछु िक ितमीहरू आफ्ना दोषबाट क्षमा पाउनु अिघ न ैमनेर् छौ।”
यी कुराहरू मेरा मािलक, सेनाहरूका परमप्रभुले भन्नुभयो।

शशेेब्नालाईब्नालाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

15 मेरा मािलक सेनाहरूका परमप्रभुले मलाई ती कुराहरू भन्नुभयो,
त्यो शेब्ना नाउँ भएको सेवककहाँ जाऊ। त्यो राजमहलको िजम्मेवार
सेवक हो। 16 उसलाई सोध, “ितमीहरू यहाँ के गिररहेका छौ? के ितम्रो
कुन ैसन्तान यहाँ गािडएकोछ? ितमीहरूले िकन यहाँ िचहान खिनरहेका
छौ? ितमीहरू चट्टान काटेर अल्गो ठाउँमा आफ्नो िचहान बनाइरहेका
छौ।

17 “हे वीर पुरूष परमप्रभुले ितमीलाई श्राप िदनुहुनेछ। परमप्रभुले
ितमीलाई डल्लो पाररे एउटा सानो गोलीलाई झैं कुन ैएउटा ठूलो देशिभत्र
फ्याँिकिदनु हुनेछ। अिन त्यहाँ ितमी मनेर्छौ।”
परमप्रभुले भन्नुभयो, “ितमी आफ्नो रथमािथ एकदम घमण्डी िथयौ।

तर टाढाको देशमा ितम्रो नयाँ शासककहाँ अझ उत्तम रथहरू पाउनेछौ।
अिन ितम्रो रथहरूले उसको राजमहलमा त्यितको महत्व पाउने छैन्।
19 म ितम्रो मुख्य काम देिख यहाँबाट जबरजस्ती हटाउनेछु। ितम्रो मुख्य
कामबाट ितम्रो नयाँ शासकले ितमीलाई लगेर जानेछ। 20 त्यसबेला, म
मेरो दासलाई डाक्नेछु। त्यो दास िहिल्कयाहको छोरो एल्याकीम हो। 21

म ितम्रो पोशाक लजैानेछु अिन उसलाई लाउन िदनेछु। ितमीबाट यो
िलए पिछ म उसलाई राजकीय अिधकार प्रदान गनेर्छु। ितम्रोमा भएको
काम म उसलाई िदनेछु। त्यो सेवक यरूशलेमका मािनसहरू अिन यहूदा
पिरवारको बुबा हुनेछ।

22 “म त्यस मािनसको घाँटी विरपिर दाऊदको घरको साँचो
झुण्डयाउनेछु। यिद उसले ढोका उघायोर् भने त्यो खलु्ला न ैरहनेछ।
कसलेै पिन ढोका बन्द गनर् सक्नेछैन। यिद उसले ढोका बन्द गछर्  भने
त्यो कसलेै खोल्न सक्नेछैन। 23 म त्यसलाई यित बिलयो बनाउनेछु
जस्तो हतौडाले कुन ैकडा फल्याकमा काँटी ठोकेर गािडन्छ। त्यो सेवक
आफ्नो बुबाको घरमा सम्माननीय आसनमा रहनेछ। 24 आफ्नो बाबुको
सम्पूणर् मिहमा र मुख्य चीजहरू त्यसमैा झुण्डाईनेछ। ठूलाहरू र साना
नानीहरू पिन उमािथ न ैभर पनेर्छन्। साना थालहरू र पानीका ठूला
बोतलहरू उसमैािथ झुण्डयारहेको जस्तो ती मािनसहरू हुनेछन्।
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25 “त्यसबेला, काँटी अथार्त शेब्ना जुन कडा काठमा भखर्र ैठोकेर
गािडयो त्यो कमजोर भएर भाँिचनेछ। त्यो काँटी भूईमंा खस्नेछ र त्यसमा
झुिण्डएका वस्तुहरू सब ैनष्ट हुनेछन्। तब मलेै यस सन्देशमा भनेका सबै
कुराहरू घट्ने छन्।” ती कुराहरू घट्ने न ैछन् िकनभने परमप्रभुले
ितनीहरूलाई यसो भन्नु भएको िथयो।

सोरलाईसोरलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

सोरको िवषयमा शोक सन्देश:
जहाजहरूमा भएका मािनसहरूलाई सूचना िदइयो:
“हे तशीर्शका जहाजहरू हो! शोक मनाऊ!

ितमीहरूको बन्दरगाह ध्वंश गिरएकोछ।”
2 हे समुद्र निजकका वािसन्दाहरू हो, ितमीहरू रोिकनु पछर्  र द:ुखी

हुनु पछर् ।
त्यस शहरले व्यापारीहरू समुद्र पािर पठाउँथ्यो
र ती मािनसहरू धनी भए।

3 ती यात्रीहरू समुद्री यात्रा गदैर् अन्नहरू खोज्द ैबेच्थे।
ती मािनसहरूले सोरबाट अन्नहरू ल्याऊँछन्,
जुन नील नदी छेउमा उब्जन्थ्यो,
र ितनीहरूले त्यसलाई अन्य राज्यहरूमा बेच्द ैछन्।

4 सीदोन, ितमी अत्यन्त द:ुखीत हुनुपनेर्छ।
िकनभने अब समुद्र अिन समुद्रका िकल्ला यसो भन्दछ,

“मेरा नानीहरू छैनन्।
मिसत प्रसव पीडाको अनुभव छैन।
मलेै नानीहरूलाई जन्म िदएको छैन।
मलेै जवान मािनसहरू र स्त्रीहरू पालेको छैन।”

5 िमश्रले सोरको बारमेा खबर सुन्ने छ।
यो खबरले िमश्रलाई घात गदैर् द:ुखी पानेर्छ।

6 हे जहाजहरू! तशीर्शमा फकर् ।
हे मानवहरू, समुद्रको छेउमा बसेर ितमीहरूले िवलाप गनर् ुपनेर्छ।

7 अतीतमा ितमीहरूले सोरको शहरमा आनन्द गयौर्।
त्यो शहर शुरूदेिख न ैबिढरहेकोछ।
त्यस शहरका मािनसहरू व्यविस्थत हुनको लािग धेर ैटाढा यात्रा

गरकेाछन्।
8 सोर शहरले धरै ेअगुवाहरू जन्मायो।
त्यस शहरका व्यापारीहरू राजकुमारहरू जस्ता छन्।
मािनसहरू जसले िकन-बेच गर ेउनीहरूलाई चारिैतर स्वागत र सम्मान
भयो।
यसकारण कसले सोरको िवरूद्ध षडयन्त्र गयोर्?

9 उहाँ सेनाहरूका परमप्रभु हुनुहुन्छ।
उहाँले ितनीहरूलाई
महत्व निदने िनणर्य गनर् ु भयो।

10 हे तशीर्शका जहाजहरू! आफ्न ैदेशमा फकेर् र जाऊ।
सानो नदी सम्झेर समुद्र पार गर,
अब कसलेै पिन ितमीहरूलाई रोक्ने छैन।

11 परमप्रभुले समुद्र तफर्  आफ्ना हातहरू फैलाउँनु भयो
अिन परमप्रभुले सोरको िवरूद्ध यदु्ध गनर्लाई
राज्यहरू भेला गनर् ुभयो।
परमप्रभुले कनानलाई सोरको सुरक्षाको ठाउँ नष्ट पानर्लाई आज्ञा

गनर् ुभयो।
12 परमप्रभुले भुन्नुहुन्छ, “हे सीदोनकी कन्यकेटीहरू, ितमीहरू नष्ट

हुनेछौ।
ितमीहरू पटकै्क आनिन्दत हुने छैनौ।
तर सोरका मािनसहरू भन्दछन्, िकित्तमहरूले हामीलाई साथ िदनेछ!
तर ितमीले समुद्र पार गररे िकित्तम पुग्यौ भने, ितमीहरूले त्यहाँ

आराम गनेर् ठाउँ समेत पाउने छैनौ।”
13 यसलेै सोरका मािनसहरू भन्दछन्।
बाबेलका मािनसहरूले हामीलाई साथ िदनेछन्!
तर कल्दीहरूको देशलाई हेर! बाबेल देश अब देश रहेन।
अश्शूरहरूले बाबेलमािथ आक्रमण गररे यदु्धका मचानहरू िनमाणर् गर।े

िसपाहीहरूले ती सुन्दर घरहरूबाट धेर ैसम्पित्त लगेर गए।
अश्शूरले बाबेललाई जङ्गली जानवरहरू बस्ने ठाउँ बनायो।
ितनीहरूले बाबेललाई एउटा खण्डहर (भग्नावशेष) मा पिरणत गर।े

14 यसलेै, द:ुखी बन, तशीर्शबाट आएका जहाजहरू,
ितमीहरूका सुरक्षाको ठाउँ अथार्त सोर नष्ट हुनेछ।
15 मािनसहरूले सत्तरी बषर् सम्म सोरलाई िबसनेर्छन्। (अथार्त एउटा

राजाको राज्यकाल भिर िबसनेर्छन्।)। सत्तरी बषर् पिछ सोर वेश्यालयको
गीत जस्त ैहुनेछ।

16 “हे पुरूषहरूले छोडेका नारीहरू!
आफ्नो साराङ्गी लेऊ अिन शहरमा िहँड।
आफ्नो गीतका धुन उिचत ढङ्गले बजाऊ. आफ्नो गीत गाऊ।
तब ितम्रा पुरूषहरूले सम्भवत ितमीहरूलाई सम्झना गनेर्छन्।”
17 सत्तरी बषर्पिछ, परमप्रभुले सोरको िवषयमा पुनिर्वचार गनर् ुहुन्छ र

उसको िनणर्य िदनुहुनेछ। सोरको व्यापार फेिर कायम हुन्छ। सोर
पृथ्वीको जम्म ैदेश वा जाितहरूका लािग एउटा वेश्यालय हुनेछ। 18 तर
आफूले आजर्न गरकेो पसैा सोरले राख्ने छैन्। सोरले व्यापारबाट संचय
गरकेो पसैा परमप्रभुको लािग राख्नेछ। सोरले त्यो पसैा परमप्रभुको सेवा
गनेर् सेवकहरूलाई िदनेछ। यसकारण अघाईजेल सम्म परमप्रभुका
सेवकहरूले खानेछन, सुन्दर र राम्रा लुगाहरू लगाउनेछन्।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे इस्राएललाईइस्राएललाई दण्डदण्ड िदनुिदन ुहहुुननेेछछ

हेर! परमप्रभुले यो ठाउँलाई नष्ट गनर् ुहुनेछ। परमप्रभुले यस
ठाउँलाई सम्पूणर् प्रकारले उजाड पानर् ु हुनेछ। परमप्रभुले
मािनसहरूलाई जबरजस्ती यस ठाउँबाट टाढा खेद्न ुहुनेछ।

2 त्यसबेला, साधरण मािनसहरू र पूजाहारीहरू एक समान हुनेछन्।
दासहरू र मािलकहरू एक समान हुने छन्। दासीहरू र उनीहरूका
मािलक्नीहरू पिन समान हुनेछन्। िकन्ने ग्राहाक र बेच्ने पसलेहरू पिन
एक समान हुनेछन्। कजर्दार र साहूकारहरू एक समान हुनेछन्।
बैंकवाला र बैंकबाट ऋण िलनेहरू पिन समान हुनेछन्। 3 सारा
मािनसहरूलाई त्यो ठाउँ छोड्नलाई बाध्य पािरने छ। जम्म ैधन-सम्पित्त
लजैाने वा खोिसने छ। यस्तो घटना हुने न ैछ कारण परमप्रभुले आदेश
गनर् ु भएकोछ। 4 यो देश िरत्तो र उजाड हुनेछ। यो संसार िरत्तो र दबुर्ल
हुनेछ। पृथ्वीका महत्वपूणर् मािनसहरू हराउँनेछन्।

5 यो पृथ्वीमा बस्ने मािनसहरूले भूिम न ैअशुद्ध बनाउनेछ। यो कसरी
भयो? मािनसहरूले परमेश्वरको व्यवस्थाका िवरूद्ध गल्ती कामहरू गर।े
मािनसहरूले परमेश्वरको धािर्मक-िवधानहरू पालन गरनेन्। मािनसहरूले
धेर ैसमय अिघ न ैपरमेश्वरसँग एक करार गरकेा िथए तर त्यो ितनीहरूले
भङ्ग गर।े 6 यस पृथ्वीमा बस्ने मािनसहरू आफ्ना गल्ती कामहरूले गदार्
दोषी छन्। यसलेै यस पृथ्वीलाई नष्ट गनर्लाई परमेश्वरले िनणर्य गनर् ुभयो।
मािनसहरू दिण्डत हुने छन्। केवल थोर ैमािनसहरू मात्र बाँकी रहने
छन्।

7 दाखका बोटहरू मनेर्छन्। नयाँ दाखरस राम्रो छैन्। िबतेका
िदनहरूमा मािनसहरू खशुी िथए। तर अिहले ती मािनसहरू द:ुखी छन्।
8 मािनसहरूले आफ्नो हषर् र उल्लास देखाउन बन्द गर।े ढोलकहरू,
खैंजडीहरू र िवणाहरूबाट आउने संगीतहरू समाप्त भए। 9

मािनसहरूले दाखरस िपइरहेको बेलामा खशुीका गीतहरू गाउँदनैन्।
ितनीहरूले िपइरहेका दाखरसको स्वाद िततो भयो।

10 “पूणर् अस्तव्यस्त” भन्ने नाउँ न ैयो शहरलाई सुहाउँछ। शहर नष्ट
पािरयो। मािनसहरू घरिभत्र प्रवेश गनर् सक्दनैन् ढोकाहरू बन्द
भएकाछन्। 11 मािनसहरूले बजारमा दाखरस अझ खोजी रहन्छन्। तर
सम्पूणर् रमाईलोपन समाप्त भयो। खशुी टाढा लिगयो। 12 यस शहरको
लािग िवनाश मात्र छोिडयो। प्रवेशद्वारहरू पिन नष्ट गिरयो।

13 फसलको बेलामा, मािनसहरूले रूखबाट जतैून झारे
तर केही मात्रामा जतैूनहरू रूखमा न ैछािडए।
त्यस्त ैप्रकारले यस पृथ्वीमा केही जाितहरू मात्र छािडनेछन्।

14 छािडएका मािनसहरू िचच्याउन थाल्नेछन्।
ितनीहरूका िचच्याहट समुद्रका गजर्न भन्दा पिन जोडले हुनेछ।
ितनीहरू परमेश्वरको महानताले गदार् खशुी हुनेछन्।
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15 ती मािनसहरूले भन्नेछन, “पूवर्मा भएका मािनसहरू, परमप्रभुको
प्रशसंा गर!
टाढा देशहरूमा बस्ने मािनसहरू,
परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको प्रशसंा गर!”

16 संसारका सब ैकुनाहरूबाट परमेश्वरको िनिम्त गाइएका स्तुित गीत
सुिननेछन्।
ती गीतहरू असल परमेश्वरको स्तुित गीत हुनेछ।
तर म भन्छु “मलाई पीर छ, म द:ुखमा छु।
म जे देख्छु, ती भयकंर चीजहरू हुन्।
देशद्रोहीहरू मािनसहरूको िवरूद्ध उठ्दछैन्
अिन ितनीहरूलाई चोट पुयार्उँदनैन्।”

17 यस पृथ्वीमा बाँच्ने मािनसहरूको लािग म त्रास-ैत्रास देख्दछु,
म ितनीहरूको लािग डरको खाडलहरू र पासोहरू देख्छु।

18 मािनसहरूले भयको बारमेा सुन्नेछन् र भयभीत हुनेछन्।
कितपय मािनसहरू भाग्नेछन,
तर ितनीहरू खाडलहरूमा जािकनेछन्।
पासोहरूमा अिल्झने छन्।
ती मध्ये कितजना खाडलहरूबाट उिक्लनेछन,
तर ितनीहरू फेिर अकोर् पासोमा अिल्झनेछन्।
स्वगर्मा भएका प्रवेशद्वारहरू बाढी झैं खिुलने छन्
अिन बाढीहरू प्रारम्भ हुनेछ।
पृथ्वीको जगहरू हल्लन्छन्।

19 त्यहाँ भूकम्प आउँनेछ।
अिन पृथ्वी फाट्नेछ।

20 संसारमा पापहरू एकदम गह्रौं भईसक्यो।
यसलेै पृथ्वी त्यही गह्रौंको कारण झनेर्छ।
पृथ्वी पुरानो घर जस्त ैथिर्कनेछ।
मद िपएर मातेको मािनस जस्तो पृथ्वी लड्नेछ।
पृथ्वी यथावत् रहनलाई सक्षम हुनेछैन।

21 त्यस समय परमप्रभुले स्वागीर्य सनै्यहरू,
र पृथ्वीका राजाहरूका न्याय गनर् ुहुनेछ।

22 धेर ैमािनसहरू एक साथ भेला गराईनेछन्।
ती मध्ये केही खाल्डोमा फ्याँिकनेछन्।
अिन केही कैद हुनेछन्।
तर अन्तमा धेर ैसमय पिछ ितनीहरूको न्याय गिरनेछ।

23 परमप्रभुले िसयोन पवर्तमा राजा सरह राज गनर् ुहुनेछ।
उहाँको मिहमा बूढा-प्रधानहरूका समक्ष हुनेछ।
उहाँको मिहमाको प्रकाश उज्यालो यस्तो हुनेछ िक
त्यो देखेर जुनलाई अप्ठेरो लाग्ने सरममा पनेर् छ,
अिन घाम लिज्जत हुनेछ।

परमपरमेेश्वरप्रितश्वरप्रित स्तुितस्तुित-गानगान

हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
म तपाईलंाई आदर गदर्छु र तपाईकंो नाउँको प्रशसंा

गदर्छु।
तपाईलें उदेककोकामहरू गनर् ुभयो।
धेर ैपिहले तपाईलें भन्नु भएका वचनहरू पूणर्त सत्य छन्।
त्यो त्यस्त ैभयो जस्तो तपाईलें हुन्छ भन्नु भएको िथयो।

2 तपाईलें शहर नष्ट पानर् ु भयो।
यो दिरलो पखार्लहरूले सुरिक्षत पारकेो शहर िथयो।
तर अिहले यो केवल ढुङ्गाहरूको थुप्रो भएको छ।
िवदेशी महल नष्ट भयो अब यो किहल्य ैफेिर बिनने छैन्।

3 शिक्तशाली जाितहरूका मािनसहरूले तपाईकंो सम्मान गनेर्छन्,
दिरलो शहरहरूका शिक्तशाली मािनसहरूले तपाईिंसत डराउनेछन्।

4 परमप्रभु, तपाई ंगरीब मािनसहरूका िनिम्त सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्छ।
यी मािनसहरूलाई परािजत गनर् धेर ैसमस्याहरू सृिष्ट भए,
तर तपाईलें ितनीहरूको रक्षा गनर् ुभयो।
परमप्रभु, बाढी र गमीर्बाट जोगाउनुका िनिम्त,
तपाई ंमानिसहरूको घर जस्त ैहुनुहुन्छ।

कष्टहरू भयकंर हुरी र बखार् जस्त ैहुन्।
पानी पखार्लको िवरोधमा प्रचण्ड बढछ।
तर घरिभत्र मािनसहरूलाई क्षित हुनेछैन्।

5 शत्रुहरू िचच्याउँछन् अिन कोलाहल मच्चाउँछन्।
शत्रुले भयानक चुनौतीहरू िदन्छन्।
तर परमप्रभु तपाईलें, ितनीहरूलाई रोक्नु हुन्छ।
गमीर्को बेला मरुभूिममा झारपातहरू ओइिंलद ैभूईमंा खस्दछ।
त्यस्त ैप्रकारले तपाईलें शत्रुलाई परािजत गराउँद ैघुडाँ टेक्न बाध्य

गराउनु हुन्छ,
भयानक तपाइँले शत्रुको कोलाहल बन्द गिरिदनु हुन्छ।

उहाँकाउहाँका ससेेवकहरूकावकहरूका िनिम्तिनिम्त परमपरमेेश्वरकोश्वरको महाभोजमहाभोज

6 त्यस समय, सेनाहरूका परमप्रभुले त्यो पवर्तमा आफ्ना सारा
मािनसहरूलाई महाभोज िदनुहुनेछ। त्यस भोजमा उत्तम भोजनहरू र
मद हुनेछ। मासु किललो र राम्रो हुनेछ।

7 तर अिहले, एउटा आवरण छ जसले सब ैराष्ट्र  अिन जाितहरूलाई
छोप्छ। त्यस आवरणलाई “मृत्य”ु भिनन्छ। 8 तर मृत्यलुाई सदाको
िनिम्त नष्ट गिर िदनुहुनेछ। अिन मेरो परमप्रभु, मेरो मािलकले प्रत्येकको
अनुहारबाट आँसु पुिछ िदनुहुनेछ। िबतेका िदनहरूमा, ितनीहरू सबै
उदास िथए। तर परमेश्वरले पृथ्वीबाट त्यो उदासीनता हटाई िदनुहुनेछ।
यी सब ैकुराहरू हुनेछ िकनभने परमप्रभुले त्यसो भन्नुभएको िथयो।

9 त्यसबेला, मािनसहरूले भन्नेछन्,
“उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ,
जसलाई हामीले पिर्खरहेका िथयौं।
उहाँ हामीलाई बचाउन आउनु हुनेछ।
हामी हाम्रो परमप्रभुलाई पिर्खरहेका छौं।
यसकारण जब उहाँले हामीलाई बचाउनु हुनेछ,
हामी आनिन्दत र खशुी हुनेछौं।”

10 परमप्रभुको शिक्त यो पवर्तमािथ छ।
अिन मोआब परास्त हुनेछ।
परमप्रभुले शत्रुलाई कुिल्चनु हुनेछ।
यो मलको थुप्रोको तल िथिचएको पराल जस्त ैहुनेछ।

11 परमप्रभुले आफ्ना पाखरुाहरू त्यसरी फैलाउनु हुनेछ
जसरी पौडी खेल्ने मािनसले फैलाउँदछ।
ितनीहरूले बनाएका सुन्दर कुराहरू उहाँले थुपानर् ु हुनेछ।
अिन ती चीजहरू फािल िदनुहुनेछ।

12 परमप्रभुले मािनसहरूका सब ैसुरिक्षत ठाँउहरू
अिन अग्ला िभत्ताहरू ध्वंश पानर् ु हुनेछ।
परमप्रभुले ितनीहरूलाई भूईमंा लडाएर धूलो पानर् ु हुनेछ।

परमपरमेेश्वरप्रितश्वरप्रित स्तुितस्तुित-गानगान

त्यसबेला मािनसहरूले यहूदामा यो गीत गाउनेछन:
परमप्रभुले, हामीलाई हाम्रो मुिक्त िदनु हुनेछ।
हामीसँग बिलयो शहर छ, हाम्रो शहरको दिरलो पखार्ल र

रक्षकहरू छन्।
2 प्रवेशढोकाहरू खोल र धािर्मक मािनसहरू िभत्र पस्नेछन्।
ती मािनसहरूले परमेश्वरको िनयमहरू पालन गदर्छन्।

3 परमप्रभु तपाईलें मािनसहरूलाई साँच्चो शािन्त िदनुभयो
जो तपाईमंािथ आिश्रत छन्
जसले तपाईलंाई िवश्वास गदर्छन्।

4 यसकारण, सधैँ परमप्रभुमा भरोसा राख।
परमप्रभु परमेश्वरमा न,ै सदा-सवर्दा ितमीहरूको सुरक्षा छ!

5 तर परमप्रभुले अहंकारी शहरहरू नष्ट गनर् ुहुनेछ।
अिन त्यहाँ बिसरहेका मािनसहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ।
परमप्रभुले, त्यो उच्च शहरलाई भूईमंा झािर िदनुहुनेछ
यो धुलोमा खस्ने छ।

6 तब गरीब र साधरण मािनसहरू त्यो भग्नावशेष मािथ िहँड्ने छन्।
7 असल मािनसहरूको लािग िजउने बाटो ईमानदारीता हो।
भद्र मािनसहरूले यस्तो बाटो पिहल्याउँछन् जुन सीधा र साँच्चो हुन्छ
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अिन तपाईलें बाटो सिजलो पानर् ु भयो,
जसले गदार् ितनीहरू आरामिसत िहँड्न सकुन्।

8 तर परमप्रभु, हामी तपाईकंो न्यायको बाटो पिर्खरहेका छौं।
हाम्रो प्राण तपाई ंर तपाईकंा नाउँ सम्झेर आनिन्दत हुन्छ।

9 मेरो प्राण रातमा तपाईसँंग रहन चाहन्छ।
अिन मिभत्र भएको आत्मा प्रत्येक नयाँ िदनको प्रात कालमा तपाईसँंग

रहन चाहन्छ।
जब तपाईकंो न्यायको बाटो यस पृथ्वीमा आउँदछ,
मािनसहरूले बाँच्ने राम्रो र ठीक बाटो पाउने छन्।

10 यिद तपाईलें ितनीहरूलाई करूणा दशार्उनु भयो भने
दषु्ट मािनसहरूले राम्रो काम गनर् िसक्ने छैनन्।
उनीहरू राम्रो संसारमा बसे ता पिन दषु्ट मािनसहरूले अिनष्ट कामहरू
मात्र गदर्छन्।
त्यो दषु्ट मािनसले किहले पिन परमप्रभुको महानता देख्ने छैन।

11 तर परमप्रभु, तपाई ंितनीहरूलाई दण्ड िदन तयार हुनुहुन्छ,
तर ितनीहरू यसलाई देख्दनैन्।
ितनीहरूले आफ्ना मािनसहरूप्रित तपाईकंो गिहरो प्रेम देख्छन्।
िनश्चय न ैदषु्ट मािनसहरू लिज्जत हुनेछन्।
िनश्चयन ैतपाईकंा शत्रुहरू आफ्न ैआगोमा जल्ने छन्।

12 परमप्रभु, तपाईलें हामीलाई शािन्त िदनुहुनेछ,
िकनभने हामी जे गछौर्ं ती सब ैतपाईलें पूणर् गनर् ु भएकोछ।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नाआफ्ना प्रजाहरूलाईप्रजाहरूलाई नयाँनया ँजीवनजीवन िदनुभयोिदनुभयो

13 हे परमप्रभु, तपाई ंहाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
तर िवगतमा हामी अन्य देवताहरूको पिछ लाग्यौं।
हामी अन्य मािलकहरूका अधीनमा भयौं।
तर अब हामी चाहन्छौं िक मािनसहरूले खाली तपाईकंो नाउँ मात्र

सम्मान गछौर्।
14 ती मृत देवताहरू जीवत हुनेछैनन्।
ती प्रेतहरू मृत्यबुाट बौरी उठ्नेछैनन्।
तपाईलें ितनीहरूलाई नाश गनेर् िनणर्य गनर् ु भएको छ।
जसले हामीलाई सोच्न लगाउँदछन् त्यो प्रत्येक कुरा नाश गनर् ु भयो।

15 तपाईलें त्यस राष्ट्रलाई सधाउनु भयो जसलाई तपाई ंमाया गनर् ु
हुन्थ्यो।
तपाईलें उसको साँध बढाउनु भयो।
हे परमप्रभु, तपाईकंो नाउँ गिरमापूणर् छ।

16 हे परमप्रभु, जब मािनसहरू कष्टमा पदर्छन्
ितनीहरूले तपाईलंाई याद गदर्छन्।
जब तपाईलें उनीहरूलाई दण्ड िदनुहुन्छ।
मािनसहरूले तपाई ंप्रित चुपचाप प्राथर्ना गदर्छन्।

17 हे परमप्रभु, जब हामी तपाईसँंग िथएनौं,
हामी प्रसुती वेदनामा रूने स्त्री जस्त ैिथयौं।

18 हामीलाई प्रचण्ड वेदना िथयो।
तर हामीले हावा मात्र जन्मायौं।
हामीले संसारका लािग मािनसहरू बनाउन सकेनौं।
हामीले यस धतीर्मा मुिक्त ल्याएनौं।

19 तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“ितम्रा मािनसहरू पिहल्य ैमिरसकेका छन्,
तर ितनीहरू फेिर बाँच्नेछन्।
मेरा मािनसहरूका मृत शरीरहरू मृत्यबुाट उठ्नेछन्।
मृत मािनसहरू भूईमंा उिभएर आनिन्दत हुन्छन्!
शीतले तपाईलंाई यस प्रकार छोप्नेछ
जसरी नयाँ िवहानको शीतमा,
प्रकाशका चमक हुन्छ।
नयाँ समय आएको संकेत िदन्छ
जब पृथ्वीले मृत्यलुाई त्याग गछर् ।”

न्यायन्याय, पुरस्कारपुरस्कार अथवाअथवा दण्डदण्ड

20 हे मेरा मािनस हो, आफ्ना कोठािभत्र जाऊ।

ढोकाहरू बन्द गर।
केही क्षणको लािग आफ्ना कोठाहरूिभत्र लुक।
परमेश्वरको क्रोध शान्त नभइन्जेल सम्म लुक।

21 संसारका मािनसहरूले गरकेा अिनष्ट कामहरूका न्याय गनर्लाई,
परमप्रभुले आफ्नो ठाउँ छोडेर आउनु हुनेछ।
पृथ्वीमा जो-जो मािरए उनीहरूको रगत प्रकट गराइनेछ।
पृथ्वीले धेर ैबेरसम्म मृत मािनसहरू िछपाउने छैन।

त्यस समयमा परमप्रभुले िलब्यातानको न्याए गनर् ु हुनेछ।
िलब्यातान एउटा अधमीर् सपर् जस्त ैहो,
जसमािथ परमप्रभुले आफ्नो िवशाल तरवार चलाउनु

हुनेछ।
उहाँले आफ्नो शिक्तशाली तरवारद्वारा, सपर् िलब्यातानलाई दण्ड िदनु

हुनेछ।
परमप्रभुले समुद्रको ठूलो राक्षसलाई मानर् ुहुनेछ।

2 त्यसबेला, मािनसहरूले,
आनिन्दत दाखको बोटको गीत गाउनेछन्।

3 “म, परमप्रभु, त्यस बगैंचाको देखरखे गनेर्छु।
म ठीक समयमा त्यसमा पानी लगाउनेछु
म राित र िदनमा बराबर त्यसलाई पहरा िदनेछु,
कसलेै पिन त्यस बगैंचालाई नाश गनेर् छैन।

4 म िरसाएको होइन्।
तर त्यहाँ यदु्ध भएको भए र कसलेै काँडादार पखार्लहरू बनाए ता पिन,
म त्यसमािथ िंहड्द ैत्यसलाई बािलिदन्थे।

5 तर यिद कोही मािनस रक्षाको िनिम्त मकहाँ आउँदछ भने
र मबाट शािन्त चाहन्छ भने,
तब उसलाई आउन देऊ, अिन मबाट शािन्त पाओस्।

6 त्यस समयमा याकूब राम्रो जरा भएको बिलयो रूख जस्तो हुनेछ।
तब िमश्र बढ़न र फूल्न लागेको बोट जस्त ैहुनेछ।
त्यसपिछ यो धतीर् इस्राएलका नानीहरूले फलहरूले बोट भिरएको

जस्त ैहुनेछ।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे इस्राएललाईइस्राएललाई टाढाटाढा पठाउनुपठाउन ुहहुुननेेछछ
7 परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूलाई कसरी दण्ड िदनु हुनेछ? िबतेका

िदनहरूमा शत्रुहरूले मािनसहरूलाई सताए। के त्यसरी न ैपरमप्रभुले
पिन सताउनु हुन्छ? िवगतमा, धेर ैमािनसहरू मािरए। के परमप्रभुले पिन
त्यस ैगनर् ु हुन्छ र सब ैमािनसहरूलाई मानर् ु हुन्छ?

8 परमप्रभुले इस्राएललाई टाढा पठाएर आफ्नो तकर् लाई साम्य
पानर् ुहुनेछ। परमप्रभु इस्राएलिसत ककर् श शब्दमा बोल्नु हुनेछ। उहाँका
शब्दहरूले मरुभूिमनको तातो हावाले जस्त ैपोल्नेछ।

9 याकूबको दोष कसरी क्षमा गिरने? उसका पापहरू कसरी हटाइने?
ती कुराहरू हुने न ैहो चट्टानको वेदी धूलो पिरनेछ। झूटा देवताहरूलाई
मूिर्तहरू र वेदीहरू पुज्ने नष्ट हुनेछन्।

10 त्यस समय, महान शहर िरत्तो हुनेछ, त्यो मरुभूिम जस्तो हुनेछ।
सारा मािनसहरू गइसकेका हुनेछन्। ितनीहरू भाग्ने छन्। शहर एक खलु्ला
चउर जस्तो हुनेछ। गाई-वस्तुहरूले त्यहाँ खानेछन्। गाई-वस्तुहरूले
दाखका हागाँहरूबाट पातहरू खानेछन्। 11 दाखहरू सुक्नेछन् अिन
हागाँहरू भाँिचएर जाने छन्। स्त्रीहरूले ती हागाँ दाउरा बाल्ने छन्।
मािनसहरूले बुझ्नलाई अस्वीकार गनेर् छन्। यसथर् परमेश्वर,

सृिष्टकतार्ले ितनीहरूलाई आराम िदनु हुनेछैन। ितनीहरूका सृिष्टकतार्
ितनीहरू प्रित कृपालु हुनु हुनेछैन।

12 त्यसबेला परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूलाई अरूहरूबाट अलग
गनर् ुहुनेछ। उहाँले यूफे्रिटस नदीमा शुरू गनर् ु हुनेछ। परमप्रभुले आफ्ना
मािनसहरूलाई यूफे्रिटस नदीबाट िमश्रको नदीमा जम्मा गनर् ुहुनेछ।
ितमीहरू इस्राएलका मािनसहरू एक, एक गदैर् त्यहाँ भेला हुने छौ। 13

मेरा धेर ैमिनसहरू अश्शूरमा हराएका छन्। कितपय मेरा मािनसहरू
िमश्रबाट भागेका छन्। तर त्यही बेला, महान तुरही फुिकने छ। अिन ती
सारा मािनसहरू यरूशलेममा फिर्कने छ। ती मािनसहरूले त्यो पिवत्र
पवर्तमा आएर परमप्रभुको सामु घँुडा टेकेर झुक्ने छन्।
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उत्तरीउत्तरी इस्राएललाईइस्राएललाई चचेेतावनीतावनी

सामिरयालाई हेर!
एप्रैमका मतवालाहरूले त्यस शहरको घमण्ड गछर्न्।
त्यो शहर विरपिर भन्ज्याङ भएको पहाडमा अविस्थत छ।

सामिरयाका मािनसहरूले त्यो शहरलाई फूलहरूको मुकुट जस्तै
सुन्दर सम्झन्छन्।
तर ितनीहरू दाखरस िपएर मस्त छन्।
अिन यो “सुन्दर मुकुट” ओइलाउद ैगएको िवरूवा भइरहेछ।

2 हेर, मेरो मािलकको एकजना बिलयो र शिक्तशाली मािनस छ।
त्यो मािनस यस देशमा अिसनाका िढका र आँधी बेह्री झैं आउने छ।
ऊ तूफान जस्तो भएर यो देशिभत्र आउने छ।
ऊ शिक्तशाली नदीको पानी सरह बाढी भएर यो देशमा आउनेछ।
उसले मुकुट भूईमंा फािल िदनेछ।

3 एप्रैमका मातेका मािनसहरू आफ्नो “सुन्दर मुकुट” को गवर् गनेर्छन्।
तर शहर कुिल्चिमिल्च पािरनेछ।

4 त्यो शहर पहाडमा अविस्थत छ।
सुन्दर घाँटीहरूले यसलाई घेरकेो छ।
अिन फूलहरूको त्यो सुन्दर मुकुट ओइलाउँद ैगएको बोट जस्त ैहो।
यो ग्रीष्मको पिहलो नेभारा जस्तो हुनेछ।
जब एकजना मािनसले नेभार देख्छ,
उसले त्यसलाई िटप्छ अिन खान्छ।
5 त्यस समयमा उहाँ आफ्ना छोिडएका मािनसहरूका िनिम्त

सेनाहरूका परमप्रभु “सुन्दर मुकुट” हुनुहुने छ। “छक्क पदोर् फूलहरूको
मुकुट” हुनुहुनेछ। 6 तब परमप्रभुले मािनसहरूलाई शासन गनर्को लािग
न्यायधीशहरूलाई न्यायको ज्ञान िदनु हुनेछ। परमप्रभुले शहरको
प्रवेशद्वारमा लडाईकँालािग मािनसहरूलाई शिक्त िदनुहुनेछ। 7 अिहले
ती अगुवाहरू मातेकाछन्। पूजाहारीहरू र सब ैअगमवक्ताहरू सम्पूणर्
रूपले दाखमद्यमा डुबेकाछन् अिन ितनीहरू भ्रिमत भएर धमर्राउँछन्। 8

जब ितनीहरू सपना देख्छन् अगमवक्ताहरू मातेका हुन्छन्। िनणयर् िलदाँ
न्यायधीशहरू मातेको हुन्छन्।

परमपरमेेश्वरश्वर आफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई सहायतासहायता गनगनर्र् चाहनुचाहन ुहहुुन्छन्छ
9 “परमप्रभुले मािनसहरूलाई पाठ िसकाउने कोिशश गिररहनु

भएकोछ। परमप्रभु आफ्ना उपदेशहरू मािनसहरूलाई बुझाउने कोिशश
गनर् ुहुन्छ। तर मािनसहरू भने बालख ैजस्त छन्। ितनीहरू भने केही क्षण
अिघबाट मात्र आमाको दधू खान लागे जस्ता छन्। 10 परमप्रभु
ितनीहरूसँग नानीहरूसँग बोले जस्त ैबोल्नुहुन्छ:
“सौ लासौ सौ लासौ,
काव लाकाव काव लाकाव,
जेईर शाम जेईर शाम”

11 परमप्रभुले यस्तो प्रकारको नयाँ कुरा गनर् ुहुन्छ। अिन उहाँले ती
मािनसहरू िसत बोल्न अन्य भाषाहरू चलाउनु हुन्छ।

12 अिततमा परमप्रभु ती मािनसहरूिसत बोल्नु भयो, “यहाँ एउटा
आराम गनेर् ठाउँछ। यो शािन्तमय जग्गा हो। थिकत मािनस यहाँ आएर
िबताउन यो शािन्तको जग्गा हो।”
तर मािनसहरूले परमेश्वरको कुरा प्रित ध्यन ैिदएनन्। 13 यसथर्

परमेश्वरद्वारा बोिलने शब्दहरू सरलहुनु पछर् :
“सौ लासौ सौ लासौ,
काव लाकाव काव लाकाव,
जेईर शाम जेईर शाम”
ितनीहरूले त्यस ैगर ेजस्तो ितनीहरूले मन पराए। त्यही कारण

ितनीहरू पछौटे भए अिन परािजत भए। मािनसहरू धरापमा पर ेअिन
पक्राउमा पर।े

कोहीकोही पिनपिन परमपरमेेश्वरकोश्वरको न्यायबाटन्यायबाट बाँच्नबाँच्नेे छछैैनन
14 ितमी अगुवाहरू जो यरूशलेममा छौ, ितमीहरूले परमप्रभुको

सन्देश सुन्नु पछर् । 15 ितमीहरूले भन्छौ, “हामीले मृत्यसँुग सम्झौता
गरकेा छौं। हाम्रो पातालसँग सम्झौता छ। यसलेै हामी दिण्डत हुने छैनौं।

दण्डले हामीलाई घात नगरी जानेछ। हामी हाम्रो चलाकी अिन झूटो
पछाडी लुक्नेछौं।”

16 ती कुराहरूले गदार् परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “म
िसयोनको भूिममा एउटा मूलढुङ्गा रािखिदनेछु।यो एकदम ैबहुमूल्य ढुङ्गा
हुनेछ। प्रत्येक कुरा यस महत्वपूणर् ढुङ्गामािथ बनाइनेछ। जसले त्यो
ढुङ्गामा भरोसा राख्दछ ऊ िनराश हुनेछैन।

17 “मािनसहरूले पखार्ल िसधा देखाउनलाई वजन सिहतको साऊल
प्रयोग गर।े त्यस्त ैप्रकारले के चाँिह ठीक हो देखाउनलाई म इन्साफ र
सद्भावना चलाउनेछु।

“दषु्ट मािनसहरू ितमीहरू आफ्नो चलाकी अिन झूटोको पछाडी लुक्न
खोिजरहेछौ। तर ितमीहरू दिण्डत हुनेछौ। ितमीहरू लुक्ने ठाउँहरूमा
तूफान वा बाढी जस्तो नष्ट गनर् आइरहेछ। 18 मृत्यसँुग भएको ितम्रो
सम्झौता मेिटएर जानेछ। पातालसँग भएको ितम्रो सम्झौताले ितमीलाई
सहयोग गनेर्छैन।

“कोही एकजना मािनस आएर ितमीहरूलाई दण्ड िदनेछ। उसले
ितमीहरूलाई फोहर-मलैा जस्त ैकुल्चेर जानेछ। 19 त्यो मािनस आएर
ितमीहरूलाई लगेर जानेछ। ितमीहरूलाई भयानक दण्ड हुनेछ।
ितमीहरूकहाँ दण्ड िबहान ैआउनेछ अिन राती सम्म रिहरनेछ।

“त्यसपिछ मात्र ितमीहरूले यो कथा बुझ्नेछौ 20 एक जना मािनसले
एउटा ओछ्यानमा सुत्ने प्रयास गयोर् जुन उसकोलािग एकदम ैछोटो
िथयो। अिन ऊसँग एउटा कम्बल त िथयो तर त्यसले पुर ैढािंकद ैिथयो।
ओछ्यान र कम्बल बेकामको भयो, अिन त्यस्त ैप्रकारले ितमीहरूका
सम्झौताहरू पिन बेकामको भयो।”

21 परमप्रभु पराजीम पवर्तमा जस्त ैयदु्ध गनर् ु हुनेछ। उहाँ िगबोनको
बेंसीमा भए जस्त ैक्रोिधत हुनु हुनेछ। तब परमप्रभुले ती कुराहरू गनर् ु हुने
न ैछ, परमप्रभुले केही अद्भतु कामहरू गनर् ुहुनेछ। तर उहाँले आफ्नो काम
िसध्याउनु न ैहुनेछ। उहाँका कायर्हरू अनौंठो कायर्हरू हुन्। 22 अब
ितमीहरूले ती चीजहरूको िवरूद्धमा लडाइँ गनर् ु न ैहँुदनै्। यिद गयौर् भने,
डोरीहरूले ितमीहरूलाई विरपिर कसेर बाँध्नेछ।
मलेै सुनेका शब्दहरू बिद्लने छैनन्। ती शब्दहरू सेनाहरूका

परमप्रभुबाट आएका हुन् जो सारा पृथ्वीका शासक हुनुहुन्छ। अिन ती
कुराहरू हुने न ैछन्।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे िनष्पक्षिनष्पक्ष रूपमारूपमा दण्डदण्ड िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

23 मलेै ितमीहरूलाई भिनरहेका सन्देश अत्यन्त ध्यान िदएर सुन्।
24 के िकसानले सारा समय खेत जोितरहन्छ? होइन! के पूर ैसमय
त्यसले माटो फुटाउने काम गछर्? होइन! 25 िकसान पिहला खेत तयार
गदर्छ र िबऊ छदर्छ। िकसानले िबऊहरू धेर ैप्रकारले रोप्ने गदर्छ।
िकसान मसलाका िबऊहरू छदर्छ। जीराका िबऊहरू माटोमा छदर्छ। गहँु
लहर पादैर् रोप्दछ। िकसान खास जग्गामा जौं रोप्दछ, अिन गहँुका िबऊ
खेतमा छनेर् गदर्छ।

26 हाम्रा परमेश्वरले उसलाई िशक्षा िदनु यो प्रयोग गनर् ुहुनेछ। िकनभने
परमेश्वरले उसलाई िदशा-िनदेर्श िदनुहुन्छ अिन सही बाटो देखाउनु
हुन्छ। 27 के िकसानले रोपेका िबऊहरू फुटाउनलाई काटाँहरू प्रयोग
गछर्? अँहँ! एक िकसानले जीराको िबऊहरू गोड्नलाई चारचके्क
गोरूगाडी चलाउँछ? होइन! िकसान ती अन्नहरूको एउटा फुटाउनलाई
एक सानो लौरो चलाउनेछ।

28 जब एकजना स्त्रीले रोटी पकाउँछे, उसले पीठोको स-साना
डल्लाहरू बनाउँछे अिन आफ्नो हातले िथच्दछे। अन्न लगातार िदइदनै,
िकनभने गाडाको चक्काले ितनीहरूलाई नष्ट पाछर्  अिन दाउने कायर् शेष
हुन्छ। 29 यस्तो पाठ सेनाहरूका परमप्रभुबाट आउँदछ। परमप्रभुले
अनौठो सल्लाह िदनुहुन्छ। परमेश्वर साँच्ची न ैज्ञानी हुनुहुन्छ।

यरूशलयरूशलेेमिसतमिसत परमपरमेेश्वरकोश्वरको प्रेमप्रेम

परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, “अरीएलमा हेर! अरीएल। त्यो शहर,
जहाँ दाऊदले छाउनी बनाएका िथए। त्यहाँ बािर्षक चाड़हरू
र उत्सवहरू भइरहन्थ्यो। 2 तर म अरीएललाई दण्ड

िदन्छु। म त्यो शहरलाई द:ुख र िवलापले पिरपूणर् पनेर् छु। तर सधैँ मेरी
अरीएल भईरहनेछे।

यशयैा 28:2 465 यशयैा 29:2
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3 “अरीएल मलेै ितम्रो विरपिर सिैनकहरू तनैाथ पारें र राखें। मलेै
ितम्रो िवरूद्ध िवशाल यदु्ध आह्वान गरें ितमी परािजत भयौ। 4 अिन
भूईमंा ढल्यौ। अब, म भूईबंाट प्रेतको आवाज जस्तो ितम्रो आवाज
सुन्दछु ितम्रो शब्दहरू मलैाबाट आउने सुक्खा आवाज जस्तो छ।”

5 त्यहाँ धूलोका कणहरू जस्त ैधेरजैना िवदेशीहरू छन्। त्यहाँ
हावामा उड्ने फूलको पराग जस्त ैधेर ैकु्रर मािनसहरू छन्। अचानक
ितमीकहाँ न ैआउनेछन्। 6 सेनाहरूका परमप्रभुले ितमीहरूलाई
भूईचंालो, बज्रपात र डरलाग्दो होहल्लाद्वारा दण्ड िदनु हुन्छ। भूवँरी,
आँधी-बेहरी र आगो िथए, जसले जलाउँछन अिन नष्ट पाछर् । 7 धेर-ैधेरै
जाितहरू अरीएलको िवरूद्ध यदु्ध गनर् तयार भए यो एक भयानक सपना
जस्तो िथयो। सिैनकहरूले अरीएललाई घेररे दिण्डत गर।े 8 तर यो पिन
सिैनकहरूको लािग सपना जस्त ैभयो। ितनीहरूले मन पराएको केही
भेटेनन्। यो एक जना भोको मािनसले भोजनको सपना देखे जस्त ैिथयो।
जब त्यो मािनस ब्यूँिझन्छ, ऊ भोकै हुनेछ। यो एकजना ितखार्एको
मािनसले देखेको पानीको सपना जस्त ैहुनेछ। जब मािनस ब्यूँझन्छ, ऊ
ितखार्एकै हुन्छ। यो िसयोनको िवरोधमा लड्ने प्रत्येक राष्ट्रको लािग
साँचो हो, ती राष्ट्रहरू सन्तुष्ट िथएनन्।

9 आश्चयर्चिकत र छक्क पर!
तर दाखरस िपएर होइन ितमी घरमिरद ैलड्नेछौ।

10 परमप्रभुले ितमीहरूमा गहीरो िनद्रा ल्याइिदनु भएको छ।
परमप्रभुले ितमीहरूका आँखाहरू बन्द गिरिदनु हुनेछ।(अगमवक्ताहरू

न ैितमीहरूको आँखाहरू बन्नेछ।)
परमप्रभुले ितमीहरूका टाउकाहरू छोिप िदनुहुनेछ।(अगमवक्ताहरू

ितमीहरूका िशर हुनेछन्।)
11 यी कुरारू घट्ने छन् म ितमीहरूलाई भन्छु, तर ितमीहरूले मलाई

बुझ्ने छैनौ। मेरा शब्दहरू त्यस्ता शब्दहरू हुन् जो पुस्तकमा बन्द र मोहर
लगाएको छ। ितमीले त्यो पुस्तक त्यस मािनसलाई िदनसक्छौ जसले
पढ्न सक्छ, अिन त्यस मािनसलाई त्यो पुस्तक पढ्नु भन। तर त्यस
मािनसले भन्नेछ, “म त्यो पुस्तक पढ्न सिक्तनँ, यो बन्दछ र म खोल्न
सिक्तनँ” 12 अथवा ितमीले त्यो पुस्तक त्यस मािनसलाई िदन सक्छौ
जसले पढ्न सक्दनै्। अिन त्यस मािनसलाई पढ भनेर भन। त्यस
मािनसले भन्नेछ, “म यो पुस्तक पढ्न सिक्तन िकनभने म पढ्न
जािन्दनँ।”

13 मेरो मािलकले भन्नुहुन्छ, “ती मािनसहरूले मलाई प्रेम गछुर्
भन्छन्। ितनीहरूले मलाई मुखबाट शब्दहरू िनकालेर सम्मान
दशार्उँछन्। तर ितनीहरूका हृदय मबाट धेर ैटाढा छ। ितनीहरूले मप्रित
दशार्एका आदर अिन गौरव केही होइन ितनीहरूले केवल मानव िविधहरू
स्मरण गरकेा मात्र हुन्। 14 यसलेै म ितनीहरूलाई लगातार प्रभाव पूणर् र
अचम्म लाग्दा कामहरू गररे चिकत पािररहन्छु। ितनीहरूका ज्ञानी
मािनसहरूले आफ्ना िववेकहरू हराउनेछन्। ितनीहरूमा बुझ्ने क्षमता
हँुदनै।”

15 ती मािनसहरू धेर ैकुराहरू परमप्रभुबाट लुकाउने कोिशश गदर्छन्।
ितमीहरूले सोच्दछन् िक परमप्रभुले बुझ्नु हुन्न्। ितनीहरूले आफ्नो दषु्ट
कायर्हरू अँध्यारोमा गनेर्छन्, ितनीहरूले आफैं लाई भन्ने छन्, “कसलेै
पिन हामीलाई देख्न सकै्तन। हामी को हौं भनेर पिन कसलेै िचन्दनै।”

16 ितमी अन्योलमा पनेर्छौ। ितमी माटो र कुमालेलाई बराबर हो भन्ने
सोच्छौ। ितमी सोच्छौ एउटा चीज जुन बनाइन्छ त्यसले आफ्नो
सृिष्टकतार्लाई भन्न सक्छ, “ितमीले मलाई बनाएनौ।” यो आफूलाई सृिष्ट
गनेर्लाई भिनरहेको भाडाँ जस्त ैहो, “ितमी बुझ्दनैौं।”

उत्तमउत्तम समयसमय आइरहआइरहेेछछ

17 यो सत्य हो। केही समय पिछ कमेर्ल पवर्त झैं लबानोनले मिललो
माटो पाउनेछ अिन कमेर्ल पवर्तको खेतहरू बाक्ला बन जस्त ैहुनेछन्। 18

बिहराले पुस्तकको शब्दहरू सुन्नेछ। अन्धाले अन्धकारमय कुिहरोबाट
देख्नेछ। 19 परमप्रभुले दीन, दःुखीहरूलाई खशुी बनाउनु हुनेछ। ती
द:ुखी मािनसहरूले इस्राएलको परम-पिवत्रतामा आनन्द मानाउनेछन्।

20 दषु्ट र िनदर्यी मािनसहरूको अन्त भएपिछ यस्तो घटना हुनेछ।
जब ती मािनसहरूले नराम्रा कामहरू गदैर् आनन्द लुिटरहेको िदनहरू
समाप्त भएपिछ यस्तो घटना हुनेछ। 21 (ती मािनसहरूले असल

मािनसहरूका बारमेा झूटो कुरा गनेर्छन्। ितनीहरूले मािनसहरूलाई
न्यायालयमा पुयार्उनँ खोज्दछन्। ती िनदोर्ष मािनसहरूलाई नाश पानर्
चाहन्छ।)

22 यसलेै परमप्रभु याकूबका पिरवारिसत बात मानर् ु हुन्छ। उहाँ उही
परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले अब्राहामलाई स्वतन्त्र पानर् ु भयो। परमप्रभु
भन्नुहुन्छ, “अब याकूब लिज्जत र व्याकुल हुनेछैन् न त ितनीहरूको
अनुहार पहेंलो हुनेछ। 23 उसले आफ्नो छोरा-छोरीहरू देख्नेछ अिन
उसले मलाई मेरो नाउँ पिवत्र छ भन्नेछ। ती केटा-केटीलाई मलेै आफ्ना
हातहरूले बनाएँ। अिन ती केटा-केटीहरूले याकूबका पर-मपिवत्र एकदमै
िवशेष प्रकारको रहेछ भन्नेछन्। ती केटा-केटीहरूले इस्राएलका
परमेश्वरलाई मान्ने छन्। 24 धेर ैजना मािनसहरूले बुझेनन् यसलेै
ितनीहरूले गल्ती कामहरू गर।े ती मािनसहरूले बुझेनन्, तर ितनीहरूले
आफ्नो िशक्षा पाउनेछन्।”

इस्राएललइस्राएललेे परमपरमेेश्वरमाश्वरमा िवश्वासिवश्वास गनगनर्र् ुपछुपछर्र् , िमश्रलाईिमश्रलाई होइनहोइन

परमप्रभुले भन्नुभयो, “ती केटा-केटीहरूलाई हेर। ितनीहरूले
मेरो आज्ञा पालन गदैर्नन्। ितनीहरू योजनाहरू तयार गछर्न्
तर ितनीहरूले मलाई सहायता माग्दनैन्। ितनीहरूले अन्य

जाितहरूसँग सम्झौता गछर्न्, तर मेरो आत्माले ती सम्झौताहरू
चाहँदनैन्। ती मािनसहरूले स्वय ंन ैपापमािथ पापहरू थुपादर्छन्। 2 ती
केटा-केटीहरू सहायता माग्नलाई िमश्रितर झदैर्छन् यिद त्यसो गनर् ु सही
िथयो? तर ितनीहरू मसँग सहायता माँगेनन्। ितनीहरूले आशा गछर्न् िक
मसँग िफरऊनले ितनीहरूलाई बचाउँछ। िमश्रले ितनीहरूलाई सुरक्षा
गरोस् भन्ने चाहन्छन्।

3 “तर म ितमीहरूलाई भन्छु, िमश्रमा लुक्दमैा ितमीहरूलाई सहायता
िमल्छ भन्ने छैन्। िमश्र ितमीहरूलाई बचाउन सक्ने योग्यको छैन्। 4

ितमीहरूका अगुवाहरू िसयोनमा गइसके र ितमीहरूका राजदतूहरू
हानेसमा गए। 5 तर ितनीहरू िनराश हुने छन्। ितनीहरू एक अकार्
जाितमािथ भरपिर रहेका छन् जसले ितनीहरूलाई सघाउन सकै्तनन्।
िमश्र काम न दामको छ िमश्रले साथ िदने छैन। िमश्रको कारणले लाज र
िगल्ला पानेर्छ।”

यहयहूूदालाईदालाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

6 नेगव के्षत्रका पशुहरूको िनिम्त एउटा शोक सन्देश नेगव एउटा
भयानक ठाउँ हो।
यो ठाउँ िंसहहरू, िवषालु सपर्हरू र उडने सपर्हरूले भिरएकोछ। तर

केही मािनसहरू नेगव भएर यात्रा गछर्न्, ितनीहरू त्यस ठाउँमा
गइरहेकाछन् जुन ठाउँले ितनीहरूलाई सघाउन सकै्तन्। ितनीहरूले
आफ्नो धन-सम्पित्त गधाहरूको िपठ्यूँमािथ चढाएकाछन्। ितनीहरूले
आफ्ना बहुमूल्य खजानाहरू ऊँटहरूको िपठ्यूँमािथ चढाएकाछन्।
यसको तात्पयर् हो अरू राष्ट्रहरूमािथ भर पनेर् मािनसहरूलाई यसले
सहयोग गदैर्न। 7 त्यो िमश्र एकदम ैव्यथर्को जाित हो। िमश्रको सहयोग
व्यथर्को छ। यसलेै मलेै िमश्रलाई भनें, “केही पिन नगरी बस्ने राहाब हो।”

8 अब संकेतको रूपमा यो लेख, तािक सब ैमािनसहरूले यो देख्न
सकुन्। अिन यो एउटा पुस्तकमा लेख। यो िलिखत रूपमा अिन्तम
िदनको लािग राख। यो िनकट भिवष्यमा साक्षी बिननेछ।
9 यी मािनसहरू त्यस्ता छोराछोरीहरू जस्ता हुन् जसले आफ्ना माता
िपतालाई टेदैर्नन्। ितनीहरूले परमप्रभुको िशक्षाहरू मान्नलाई अस्वीकार
गदैर्छन्। 10 ितनीहरूले अगमवक्ताहरूलाई भने, “ती हामीले गनर् ु पनेर्
कामहरूमािथ दृिष्ट नराख। हामीलाई सत्य नबताऊ। हामीलाई राम्रो
कुराहरू भन जसले हामीलाई स्वस्थ्य अनुभव हुन सकोस्। हाम्रा लािग
असल कुराहरू मात्र हेर। 11 ती कुराहरूलाई हेनर् छािडदेऊ जुन साँिच्च
न ैहुनेछ। हाम्रो बाटोबाट िनस्की हाल अिन इस्राएलका परम-पिवत्रको
बारमेा भन्न छोड।”

परमपरमेेश्वरबाटश्वरबाट मात्रमात्र यहयहूूदालाईदालाई सहायतासहायता आउआउँँदछदछ

12 इस्राएलका परम-पिवत्र भन्नुहुन्छ, “परमप्रभुबाट आएका सन्देश
स्वीकार गनर् ितमीहरू मानेनौ। ितमीहरू लडाइँ गनर् र झूटोको सहायतामा
बाँच्न चाहन्छौ। 13 ितमीहरू ती कुराहरूको दोषी छौ। यसकारण
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ितमीहरू चिर्कएको अग्लो पखार्ल जस्तो छौ। त्यो पखार्ल अचानक
ढल्नेछ र टुक्रा-टुक्रा हुनेछ। 14 ितमी ठूलो माटाको टुिक्रएको हाँडी
जस्तो छौ। ती टुक्राहरू बेकामका हुनेछन्। ती टुक्राहरूद्वारा न त
ितमीहरू बल्द ैगरकेो आगो ल्याउन सक्छौ न त कुवाबाट पानी ओसानर्
सक्छौ।”

15 परमप्रभु मेरा मािलक, इस्राएलका परमपिवत्र यही भन्नुहुन्छ, “यिद
ितमी मकहाँ फिर्कन्छौ भने ितमी सुरिक्षत हुनेछौ। अिन ममािथ गरकेो
भरोसाले ितमीलाई मकहाँ ल्याउने शिक्त हुनेछ। तािक ितमी शािन्तमा
रहन सक्छौ।”
तर ितमीहरू त्यसो गनर् चाँहदनैौ। 16 ितमीहरू भन्छौ, “होइन,

हामीलाई भाग्नकालािग घोडाहरू चािहन्छन्।” त्यो सत्य हो ितमीहरू
घोडाहरूमा चढेर भाग्नेछौ। तर ितम्रो शुत्र चाँडै ितम्रो पिछ लाग्नेछ अिन
ितमीलाई भेटनेछ। 17 एकजना शत्रुले ितमीहरूलाई धम्की िदन्छ र
ितमीहरू हजारौं जना भाग्नेछौ। पाँचजना शत्रुहरूले डर देखाउँदा
ितमीहरू सब ैभाग्नेछौ। ितमीहरूका सेनाले एउटा खाली चीज मात्र त्यहाँ
छाडी जानेछ त्यो पहाडमािथ झण्डा गाड्ने एउटा खम्बा हुनेछ।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई सहयोगसहयोग गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
18 परमप्रभुले ितमीहरूप्रित यही अनुग्रह दशार्उनु चाहनु हुन्छ।

परमप्रभुले प्रतीक्षा गिररहनु भएको छ। परमप्रभु उठेर ितमीहरूलाई
सान्त्वना िदन चाहनु हुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर िनष्पक्ष हुनुहुन्छ, अिन
प्रत्येक मािनस जसले परमप्रभुको साथ पखर्न्छ उसलाई आशीवार्द
हुनेछ।

19 परमप्रभुका मािनसहरू यरूशलेम र िसयोन पवर्तमा बस्नेछन्।
ितमीहरू लगातार रूने छैनौ। परमप्रभुले ितमीहरू रोएको सुन्नु हुनेछ
अिन सान्तवना िदनु हुनेछ। परमप्रभुले ितम्रो िवलाप सुन्नु हुनेछ, अिन
उहाँले ितमीलाई सहयोग गनर् ुहुनेछ।

20 अतीतमा, मेरो मािलकले ितमीहरूलाई द:ुख र कष्ट िदनुभयो। त्यो
ितमीहरूले खाएको रोटी र पानी जस्तो िथयो। तर परमेश्वर ितमीहरूका
गुरू हुनुहुन्छ, अिन उहाँ ितमीहरूबाट लगातार लुकेर बस्नु हुनेछैन्।
ितमीहरूले आफ्ना गुरूलाई आफ्न ैआँखाले हेनर् पाउनेछौ। 21 तब यिद
ितमीहरूले गल्ती काम गछौर् भने वा गल्तीबाटो न ैगयौ भने, ितमीहरूले
एक आवाज सुन्नेछौ ितमीहरूको आफ्ना आवाज पछाडी, “यो
ितमीहरूको दािहने बाटो हो। ितमीहरू यही बाटो जानुपछर् ।”

22 ितमीहरूले सुन र चाँदीले मूिर्तहरूलाई ढािकिदएका छौ। ती झूटो
देवताहरूले ितमीहरूलाई फोहरी बनाई िदए। तर ितमीहरूले ती झूटो
देवताहरूलाई आराधना गनर् रोक्न सक्छौ। ितमीहरूले ती झूटो
देवताहरूलाई फोहर मलैा, किसङ्गर जस्त ैटाढा फाली िदनेछौ।

23 त्यस समय, परमप्रभुले ितमीहरूका िनिम्त बषार् पठाई िदनुहुनेछ।
ितमीहरूले भूिममा िबऊहरू रोप्नेछौ, अिन त्यस भूिमले ितमीहरूका
िनिम्त खाद्यान्न उप्जाई िदनेछ। ितमीहरूले प्रशस्त बाली पाउनेछौ।
आफ्ना पाल्तु पशुहरूका लािग त्यस भूिमले प्रशस्त मात्रामा खाद्यन्न
िदनेछ। त्यहाँ ितमीहरूका भेंडाका लािग िवस्तृत खर्क हुनेछ। 24

ितमीहरूका गोरू र गधाहरूले आवश्यक अनुसार सब ैप्रकारको दाना
पाउनेछन्। पशुहरूका िनिम्त दाना यित िवध्न हुन्छ िक पशुहरूलाई
दाना िंददा पिन ितमीहरू फरूवा र बेल्चाहरू चलाउँछौ। 25 प्रत्येक
पहाड र पवर्तिसत पानी भिरएको भन्ज्याङ हुनेछन्। यी कुराहरू धेरै
संख्यामा मािनसहरू मािरए पिछ अिन भूिममा धरहराहरू ढलेपिछ मात्र
हुनेछन्।

26 त्यस समयमा चन्द्रमाको प्रकाश सूयर्को प्रकाश भन्दा चहिकलो
हुनेछ। घामको प्रकाश अिहलेको भन्दा सात गुणा बढी चहिकलो हुनेछ।
एक िदनको घामको प्रकाश एक साताको प्रकाश जित हुनेछ। यी कुराहरू
त्यित बेला हुनेछ जब परमप्रभुले आफ्नो मािनसहरूको घाउहरूमा पट्टी
लगाउनु हुनेछ अिन िनको पानर् ुहुनेछ।

27 हेर! परमप्रभुको नाउँ सुदरू जग्गाबाट आइरहेछ। उहाँको क्रोध
यस्तो आगो झैं छ जो धुवाँको कालो मुस्लोिसत िमिसए जस्त ैछ।
परमप्रभुको मुख क्रोधले भिरएको छ र उहाँको िजव्रो ज्वाला जस्तो छ।
28 परमप्रभुको सास एउटा महानदी समान छ जुन त्यितन्जेल सम्म
बिढरहनेछ, जब सम्म त्यो घाँटी सम्म पुग्दनै्। परमप्रभुले राष्ट्रहरूमािथ

न्याय गनर् ुहुनेछ। परमप्रभुको न्याय गराई राष्टहरूलाई िवनाश चाल्नीमा
चाले झैं हुनेछ। परमप्रभुले ितनीहरूलाई आफ्नो मुट्ठीमा ल्याउनु हुनेछ।
त्यो काबु पशुलाई रत्याउनु लगाइएको लगाम जस्त ैहुनेछ। त्यसले
ितनीहरूलाई िवनास ितर डोयार्उनेछ।

29 त्यस समय, ितमीहरूले खशुीको गीतहरू गाउने छौ। त्यो समय
ती रातहरू झैं हुनेछ जब ितनीहरू आफ्नो उत्सव मनाउन शुरू गछौर्।
त्यितबेला ितमीहरू ती मािनसहरू झैं खशुी हुनेछौ। जो इस्राएलको
चट्टान परमप्रभुको पवर्तमा जाँदा बाँसुरीको धुन सुनेर खशुी भएका िथए।

30 परमप्रभुले उहाँको महान वाणी सुन्न मािनसहरूलाई िववश पानर् ु
हुनेछ। परमप्रभुले आफ्नो िरसले शिक्तशाली पाखरुा तल झरकेो हेनर्
मािनसहरूलाई िबवश पानर् ु हुनेछ। त्यो पाखरुा सम्पूणर् कुराहरू जलाई
िदने भयानक आगो सरह हुनेछ। परमप्रभुको शिक्त बषार् र अिसना
बसार्उने भयानक तूफान जस्तो हुनेछ। 31 परमप्रभुको आवाज सुनेपिछ
अश्शूर डराउने छ। परमप्रभुले अश्शूरलाई राजदण्डले िहकार्उँनु हुनेछ।
32 परमप्रभुले अश्शूरलाई िहकार्उँदा त्यो खैंजडी र वीणाहरू बजाइएको
जस्तो हुनेछ। परमप्रभुका ठूला पाखरुाले अश्शूरलाई हराउनु हुनेछ।

33 धेर ैपिहले देिख न ैतोपेतलाई तयार पािरएको छ। यो राजाको
लािग तयार छ। यो एकदम गिहरो र चौंडावाला िथयो। त्यहाँ दाउराको
थाक र आगो छ। अिन परमप्रभुको सास बिलरहेको गन्धकको तूफान
जस्त ैआउने छ अिन यो बल्नेछ।

इस्राएलइस्राएल परमपरमेेश्वरकोश्वरको शिक्तमाशिक्तमा आिश्रतआिश्रत हहुुनपछनपछर्र्

िमश्रितर सहायता माग्न गइरहेको मािनसहरूलाई हेर।
मािनसहरूले घोडाहरू मािगरहेका छन्। घोडाहरूले
ितनीहरूलाई बचाउनेछ भनेर सोच्दछन्। िमश्रबाट आएका

रथहरू र घोडचढी सनै्यहरूले ितनीहरूलाई रक्षा गनेर्छ भनेर आशा
गिररहेछन्। मािनसहरूले सोच्दछन िक िवशाल सिैनक हँुदा उनीहरू
सुरिक्षत हुनेछन्। मािनसहरूले इस्राएलका परम-पिवत्रलाई भरोसा
गदैर्नन्। मािनसहरू परमप्रभुसँग सहायता माग्दनैन्। 2 तर, उहाँ परमप्रभु
हुनुहुन्छ जो ज्ञानी हुनुहुन्छ। अिन परमप्रभुले न ैउनीहरूका िबरूद्ध कष्ट
ल्याइिदनु हुन्छ। मािनसहरूले परमप्रभुको आज्ञालाई पिरवतर्न गनर्
सकै्तनन्। परमप्रभु उठ्नु हुनेछ र दषु्ट मािनसहरूका िबरूद्ध लड्नु हुनेछ।
अिन परमप्रभु ती मािनसहरूका िवरूद्ध लड्नु हुनेछ जसले दषु्ट
मािनसहरूलाई सघाउन सहायता गछर्न्।

3 िमश्रका जनताहरू केवल मािनसहरू मात्र हुन् परमेश्वर होइनन्।
िमश्रबाट आएका घोडाहरू केवल पशुहरू मात्र हुन् आत्मा होइनन्।
परमप्रभुले आफ्नो हात फैलाउनु हुनेछ र सहायता गनेर्हरू परािजत
हुनेछन्। अिन सहायता चाहने मािनसहरू पतन हुनेछन्। ती सबै
मािनसहरूसँग ैनाश हुनेछन्।

4 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो “जब एउटा िंसह अथवा िंसहको बच्चाले
खानलाई पशु पक्रन्छ, िंसह मृत पशुको छेऊमा उिभन्छ अिन गजर्न्छ।
त्यसबेला कसलेै पिन ठूलो िंसहलाई डर देखाउन सकै्तनन्। यिद
मािनसहरू आएर कराए पिन िंसह डराउँदनै। मािनसहरू ठूलो स्वरमा
कराए पिन िंसह भाग्दनै।”
यस्त ैप्रकारले, सेनाहरूका परमप्रभु िसयोन पवर्तमा झनर् ु हुनेछ।

परमप्रभुले त्यस पवर्तमािथ लडाई ँगनर् ु हुनेछ। 5 चराहरू आफ्ना
गँुडहरूमािथ उडीरहे जस्त ैगरी सेनाहरूका परमप्रभुले यरूशलेमलाई
बचाउनु हुन्छ। परमप्रभुले उसलाई बचाउनु हुन्छ। परमप्रभुमािथबाट
जानुहुनेछ र यरूशलेमलाई बचाउनु हुनेछ।

6 इस्राएलका नानीहरूले परमेश्वरको िवरूद्ध िवद्रोह गर।े ितमीहरू
परमेश्वरकहाँ फकेर् र आउन ैपनेर्छ। 7 तब मात्र मािनसहरू ती सुन र
चाँदीले बिनएका मूिर्तहरू पूज्न छाड्नेछन्। ितमीहरूले ती मूिर्तहरू
बनाएर साँिच्च न ैपाप कमायौ।

8 यो साँच्चो हो अश्शूर तरवारले परािजत हुने न ैछ। तर त्यो तरवार
मािनसको तरवार हुने छैन्। अश्शूर परमप्रभुको तरवारदेिख भािग जाने
छ। तर यवुकहरूलाई समातेर नोकर बनाइने छ। 9 ितनीहरूका
सुरक्षाको ठाउँ नष्ट हुने छ। ितनीहरूका अगुवाहरू परािजत हुनेछन् र
झन्डा छाडेर भाग्नेछन्।
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परमप्रभुले यी सब ैकुराहरू भनी सक्नु भयो। परमप्रभुको अिग्न स्थान
िसयोनमािथ छ। परमप्रभुको िसयोन र भट्टी यरूशलेम हो।

अगुवाहरूअगुवाहरू असलअसल रर िशष्टिशष्ट हहुुननु ुपछपछर्र्

यो कुरा ध्यान िदएर सुन जो म भन्छु। राजा सदाचारी हुनु
पछर्  जसले दया ल्याउन सक्छ। अगुवाहरूले मानिसहरूलाई
नेतृत्व िंददा िनष्पक्ष िनणर्य िलनु पछर् । 2 यिद यस्तो हुन्छ

भने राजा हावा पानीबाट लुक्ने ठाउँ हुनुहुनेछ अिन सुक्खा जमीनमा
पानीको धारा हुनुहुनेछ। यस गरम ठाउँमा ठूलो चट्टानको शीतल छाँया
हुनेछ। 3 मािनसहरू राजासँग सहायता माग्नलाई त्यताितर जान्छन् अिन
मािनसहरूले साँच्चै न ैउहाँका कुरा सुन्नेछन्। 4 मािनसहरू जो अिहले
अन्यौलमा परकेा छन्, पिछ ितनीहरू बुझ्न सक्ने योग्यका हुनेछन्। जुन
मािनसहरूले स्पष्ट बोल्न सक्दनैन् ितनीहरू अब स्पष्ट र िछटो
बोल्नेछन्। 5 मूखर् मािनसहरूलाई महान मािनसहरू भिनने छैन्।
मािनसहरूले ितनीहरूलाई आदर गदैर्नन्। जसले गुप्त रूपमा योजना
बनाउँछन्।

6 मूखर् मािनसहरूले मूखर् कुराहरू न ैगछर्न्, अिन उसको हृदयमा दषु्ट
कामहरू गनेर् योजनाहरू हँुदछ। मूखर् मािनसहरूले ती कुराहरू न ैगनर्
चाहन्छन् जुन गल्ती छ। मूखर् मािनसहरूले गरीब मािनसहरूलाई भोजन
गनर् िददनै्। मूखर् मािनसहरूले परमप्रभुको बारमेा अधािर्मक कुराहरू
भन्दछन्। मूखर् मािनसहरूले ितखार्एका मािनसहरूलाई पानी िपउन
िंददनैन्। 7 त्यस मूखर् मािनसले पापलाई हितयार जस्तो चलाउँदछ।
उसको योजनाहरूले गरीब मािनसहरूबाट सब ैथोकहरू लुट्ने बाटो
बनाउँदछ। त्यो मूखर् मािनसले गरीब मािनसहरूको िवषयमा झूटो
कुराहरू गदर्छ। अिन त्यस्ता झूटो कुराहरूबाट गरीब मािनसहरू िनष्पक्ष
रूपबाट न्याय पाउनदेिख विञ्चत हँुदछन्।

8 तर असल अगुवाको योजनाहरू राम्रो काम गनर्लाई न ैहँुदछ। अिन
ती असल कुराहरूले न ैउसलाई असल अगुवा बनाउँदछै।

किठनकिठन समयसमय

9 ितमीहरू माझ कितपय स्त्रीहरूलाई अिहले शािन्त छ। ितमीहरूले
सुरिक्षत अनुभव गिररहेका छौ। तर ितमीहरूले उिभएर मलेै भनेका
कुराहरू सुन्नु पछर् । 10 ितमी स्त्री मािनसहरूले अिहले सुरिक्षत अनुभव
गिररहेका छौ, तर एक बषर् पिछ ितमीहरू कष्टमा पनेर् छौ। िकनभने
ितमीहरूले आउने बषर्मा दाखहरू बटुल्न सक्ने छैनौ। त्यहाँ बटुल्नलाई
दाखहरू न ैहुनेछैन्।

11 स्त्रीहरू, ितमीहरू अिहले शान्त छौ, तर ितमीहरू भयभीत हुन
पलार्। स्त्रीहरू हो अिहले ितमीहरू शान्त अनुभव गिररहेका छौ तर
ितमीहरू िचिन्तत हुन पनेर्छ। ितमीहरूको राम्रो लुगाहरू खोली देऊ
अिन शोकको लुगाहरू लगाऊ। आफ्ना कम्मरमा विरपिर ती लुगाहरू
बेर। 12 ती शोकमा लगाउने लुगाहरू आफ्ना द:ुखहरूले भिरएका
छातीमा लगाऊ।डाको छोडेर िवलाप गर, िकनभने ितमीहरूका खेतहरू
िरत्ता छन्। ितमीहरूका दाखका बोटहरूले एकपल्ट फल िदए तर अिहले
ितनीहरू िरत्ता छन्। 13 मेरा मािनसका जमीनका लािग डाँको छोडेर
रोऊ। िकनभने त्यहाँ काँढा र िसउँडी मात्र उम्रनेछ। ती शहरको िनिम्त
अिन सब ैघरहरूको िनिम्त िबलाप गर जुन एक पल्ट आनन्दले भिरपूणर्
िथए।

14 मािनसहरूले प्रमुख शहर छोडेर जानेछन्। ितनीहरूले राजमहल र
रक्षा धरहराहरू छोड्नेछन्। मािनसहरू घरहरूमा बस्ने छैनन्। ितनीहरू
ओडारहरूमा बस्नेछन्। जगंली गधाहरू र भेंडा़हरू शहरमा बस्नेछन्
अिन त्यहाँ घाँस खान पशुहरू जानेछन्।

15 जब परमप्रभुले मािथबाट आफ्नो आत्मा िदनु हँुदनै तब सम्म
हुनेछ। अब त्यस देशमा धमर् छैन्। यो मरुभूिम सरह भएको छ। 16 तर
भिवष्यमा त्यो मरुभूिम कमेर्ल जस्त ैमिललो जमीन हुनेछ। न्याय िनष्पक्ष
हुनेछ। अिन मिललो खेत हिरयो जङ्गल सरह हुनेछ। त्यहाँ धािर्मकता
हुनेछ। 17 त्यो धािर्मकता शािन्त र सुरक्षा सदाका िनिम्त रहनेछ।
ितनीहरू चुपचाप शुन्य र शािन्तमय ठाउँमा बस्ने छन्। 18 मेरा
मािनसहरू एकदम ैसुरिक्षत अिन शािन्तपूणर् ठाउँमा बस्नेछन्।

19 तर यी कुराहरू हुन अिघ न ैवन-पतन हुन ैपछर् । त्यो शहर परास्त
हुन ैपछर् । 20 ितनीहरू कितपय मािनसहरूले खोलाको छेउछाउमा
िबऊहरू रोप्नेछन्। आफ्ना गोरू र गधाहरूलाई स्वततं्र रूपमा त्यहाँ चनर्
र खान िदनेछन्। ितमीहरू एकदम खशुी हुनेछौ।

ददुषु्टलष्टलेे ददुषु्टताष्टता मात्रमात्र उत्पन्नउत्पन्न गछगछर्र्

हेर, ितमीहरू यदु्ध गछौर् र मािनसहरूका चीजबीजहरू
लुटपीट पाछौर्, तर ती मािनसहरूले ितमीहरूबाट केही पिन
लुट्दनैन्। ितमीहरू मािनसहरूको िवरूद्ध जानेछौ, तर ती

मािनसहरू ितमीहरूका िवरूद्ध किहल्य ैउिभने छैनन्। यसथर् ितमीहरूले
जब चोनर् छोड्नेछौ, अरू मािनसहरूले चोरी गनर् थाल्नेछन्। जब
ितमीहरू मािनसहरूको िवरूद्ध उिभन छोड्नेछौ अरू मािनसहरू
ितमीहरूका िवरूद्ध उिभन थाल्नेछन्।

2 हे परमप्रभु, हामीमा अनुग्रह गनर् ुहोस्।
हामी तपाईकंो सहायतकोलािग पिर्खरहेका छौं।
परमप्रभु, हामीलाई प्रत्येक िबहान शिक्त प्रदान गनर् ुहोस,
कष्टमा हाम्रो उद्धार हुनुहोस।

3 तपाईकंो प्रभावपूणर् सोरले मािनसहरूलाई भयभीत पादर्छ।
अिन ितनीहरू तपाईदेंिख भाग्नेछन् तपाईकंो महानताले जाितहरूलाई

भगाउँछ।
4 ितमीहरूले यदु्धमा चोरकेा चीजबीजहरू ितमीहरूबाट खोिसनेछन्।

धेर-ैधेर ैमािनसहरू आउनेछन् र ितमीहरूको धन सम्पित्त लुटेर
लानेछन्। यो त्यस्तो समय हुनेछ जब सलहहरू आएर ितमीहरूका सबै
अन्नहरू खानेछन्।

5 परमप्रभु महान हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम उच्च ठाउँमा बस्नुहुन्छ।
परमप्रभुले िसयोनलाई न्याय अिन धािर्मकताले भिरपूणर् पानर् ुहुनेछ।

6 यरूशलेम ितमी सम्पन्न छौ। ितनी ईश्वरी ज्ञान र बुिद्धले सम्पन्न छौ।
ितमीहरू मुिक्तले समृद्ध छौ। ितमीहरू परमप्रभुको आदर गछौर्, अिन
त्यसलेै ितमीहरू समृद्ध छौ। यसथर् ितमीहरू जान्न सक्छौ ितमीलाई
यस्त ैभइरहनेछ।

7 तर ध्यान िदएर सुन्। वीर मािनसहरू बािहर रोइरहेकाछन्। ती
सन्देशवाहकहरू जसले शािन्त ल्याउँछन् ितनीहरू डाको छोडेर
रोइरहेकाछन्। 8 बाटोहरू नष्ट भएका छन्। कोही पिन गल्लीहरूमा
िहँडेका छैनन्। मािनसहरूले जुन सिन्ध गरकेा िथए त्यसलाई भङ्ग
गिरिदएकाछन्। मािनसहरूले गवाहीहरूले िदएको प्रमाण अस्वीकार
गरकेाछन्। कसलेै पिन अरूलाई आदर गदैर्नन्। 9 यो भूिम रोगी भएको
छ। लबानोन शमर्मा पररे ओइलायो र शारोन खाडी सुक्खा र िरत्तो
भएको छ। बाशान र कमेर्लले एकपल्ट सुन्दर पातहरू उब्जाउने िथयो
तर अिहले ती पातहरू उब्जन बन्द भएका छन्।

10 परमप्रभु, भन्नुहुन्छ, “अब म उिभनेछु र मेरो महानता देखाउँछु।
अब म मािनसहरूकालािग महत्वपूणर् हुनेछु। 11 ितमीहरूले अनुिचत
कामहरू गयौर्। ती कुराहरू पराल जस्ता हुन्। ितनीहरू केही काम लाग्ने
छैनन्। मेरो आत्मा आगो जस्तो हुनेछ अिन यसले ितमीलाई जलाउनेछ।
12 मािनसहरू त्यितबेला सम्म जल्नेछन् जब सम्म उनीहरूका हड्डीहरू
जलेर सेतो चूना जस्तो हँुदनै्। मािनसहरू चाँडै काँढाहरू र सुख्खा
घाँसहरू जस्त ैबािलनेछन्।

13 “टाढा देशहरूमा हुने मािनसहरू, मलेै गरकेा ती कुराहरू सुन्।
मािनसहरू जो मेरा निजकमा छौ मेरो शिक्तको बारमेा बुझ।”

14 िसयोनमा भएका पापीहरू त्रािसत छन्। ती मािनसहरू जसले
नराम्रा कामहरू गछर्  उनीहरू डरले काम्दछ। ितनीहरूले भने, “के हामी
मध्ये कोही यस आगोबाट िछनर् सक्छौं जसले खरानी बनाउँछ? यस
आगोको छेउमा बस्न सक्छौ जसले पोल्दछ?”

15 असल, धािर्मक मािनसहरू जसले पसैाको लािग अरूलाई चोट
पुयार्उन चाहँदनैन्, ितनीहरू यस आगोबाट िछररे पिन बाँच्न सक्छन्।
ितनीहरूले घुसहरू िलन स्वीकार गदैर्नन ितनीहरू अरूलाई हत्या गनेर्
योजनाहरू फकेर् र पिन हेदैर्नन्। 16 ती मािनसहरू उच्च ठाउँहरूमा
सुरिक्षत बस्ने छन्। ितनीहरूले सधैँ भोजन र पानी पाउनेछन्। ितनीहरू
उच्च चट्टाने िकल्लाहरूमा सुरिक्षत बस्नेछन्।

यशयैा 32:2 468 यशयैा 33:16



34

35

17 ितमीहरूले आफ्ना आँखाहरूले राजालाई उहाँको आफ्नो
सुन्दरतामा देख्नेछौ। ितमीहरूले महान देश देख्नेछौ। 18 ितमीहरूले
पिहलेका द:ुख र यातनाहरूको बारमेा सोच्नेछौ। ितमीहरूले सोच्नेछौ,
“कहाँ छन् ती अन्य देशहरूबाट आएका मािनसहरू? ितनीहरूले बोलेको
भाषा हामी बुझ्न सक्दनैौ। अरू जग्गाबाट आएका ती अिधकारीहरू र
कर उठाउनेहरू कहाँ गएका छन्? जसले हाम्रा सतकर् ता संरक्षण गर ेती
गुप्तचर कहाँ छन? ितनीहरू सब ैगए। ितमीहरूले फेिर ितनीहरूलाई देख्ने
छैनौं।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे यरूशलयरूशलेेमकोमको रक्षारक्षा गनगनर्र् ु ुहहुुननेेछछ
20 िसयोनमा हेर, हाम्रा धािर्मक चाडहरूको शहर। यरूशलेममा हेर-

त्यो िवश्रामको सुन्दर ठाँउ यरूशलेम एउटा पाल लगाइएको ठाउँ जस्तै
हो जुन किहल्य ैउखेिलने छैन्। खाँबाहरू जसलाई उसले समातेर
राखेको छ त्यो किहल्यमैािथ तािनने छैन्। उसका कीलाहरू किहल्यै
चँुिडने छैन्। 21 िकनभने सेनाहरूका परमप्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो जग्गा
खोला र फैिलएको नदीहरूको ठाउँ हो। तर त्यहाँ कुन ैपिन शत्रुहरूका
नाँउहरू र शिक्तशाली जहाजहरू छैनन्। ितमीहरू जो त्यस नाँउहरूमा
काम गिररहेछौ ितमीहरू डोरीहरू सिहत ती कामबाट भाग्न सक्छौ।
ितमीहरू एकदम दिरलो खम्बा बनाउनँ सक्दनैौ। ितमीहरू पालहरू
खोल्न सक्ने हँुदनैौ। िकनभने परमप्रभु न ैहाम्रा न्यायकतार् हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले हामीलाई व्यवस्था गिरिदनु हुन्छ। परमप्रभु न ैहाम्रा राजा
हुनुहुन्छ। उहाँले न ैहामीलाई बचाउनु हुन्छ। यसलेै परमप्रभुले हामीलाई
प्रशस्त धन सम्पित्त िदनु हुन्छ। लङ्गडा मािनसहरूले पिन यदु्धमा ठूलो
सम्पित्त िजत्नेछ। 24 त्यहाँ बस्नेहरू कसलेै पिन भन्ने छैन, “म िबरामी
छु।” त्यहाँ बस्ने मािनसहरू ती मािनसहरू हुन् जसका पापहरू क्षमा
गिरएको छ।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नोआफ्नो शत्रुहरूलाईशत्रुहरूलाई दण्डदण्ड िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

सारा जाित जाितका मािनसहरू हो निजकै आओ र ध्यान
िदएर सुन्। ितमीहरू सबलेै एकदम ध्यान िदएर सुन्नुपछर् ।
पृथ्वीमािथ भएका सब ैमािनसहरूले यी कुराहरू सुन्नुपछर् । 2

परमप्रभु ती सारा जाितहरू र आफ्ना शत्रुहरूमािथ क्रोिधत हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले ती सबलैाई नाश गनर् ु हुनेछ। उहाँ न ैितनीहरूका मृत्यकुो
कारण हुनुहुनेछ। 3 ितनीहरूका मािरएकाहरू बािहर फ्याँिकने छन्।
ितनीहरूका लाशहरूबाट नराम्रा दगुर्न्धहरू आउनेछ, अिन रगतहरू
पवर्तितर झदैर् बग्नेछ। 4 आकाश िकताब पिढसके पिछ बन्द गर ेजस्तै
हुनेछ। अिन ताराहरू झनेर्छन् जसरी दाखका रूखहरू र जतैूनका
रूखहरूबाट पातहरू झदर्छ। आकाशमा भएका सारा ताराहरू झनेर्छन्।
5 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यस्तो घट्ने न ैछ जब मेरो तरवार आकाशमा
रगतले लत्पत् हुन्छ।”
हेर! परमप्रभुको तरवारले एदोमलाई काट्नेछन् परमप्रभुले ती

मािनसहरूलाई अपराधी ठहराउनु भएकोछ। अिन ितनीहरू मनर् ु न ैपछर् ।
6 िकनभने परमप्रभुलाई भेंडा़ र बाख्राको प्रशस्त बिल िलइसक्नु भएको
छ। परमप्रभुले िनणर्य िलनु भएको छ िक बोज्रा र एदोममा संहारको समय
आउनु न ैपछर् । 7 यसकारण भेंडा़हरू, गोरूहरू, बाछाहरू र भैंसीहरू
मािरनेछन्। जमीन ितनीहरूको रगतले भिरने छ। फोहर-मलैा पिन
ितनीहरूका बोसोले छोिपनेछ।

8 ती कुराहरू हुने न ैछन्, िकनभने परमप्रभुले दण्ड िदने समय िनणर्य
गिरसक्नु भयो। परमप्रभुले बषर् पिन चुिनसक्नु भयो। मािनसहरूले
िसयोनले गरकेा कामहरूको पिरणाम भोग्नु न ैपनेर्छ। 9 एदोमका नदीहरू
अलकत्रा जस्तो तातो हुनेछ। एदोमको धूलो जिलरहेको गन्धक जस्तो
हुनेछ। 10 िदन-रात आगो बिलनरैहनेछ। कसलेै पिन त्यो आगो थाम्न
सकै्तन। एदोमबाट धूवाँ िनरन्तर िनस्कानेछ। त्यो ठाउँ सदा-सवर्दाको
लािग नष्ट हुनेछ। कोही पिन त्यस ठाउँबाट किहल्य ैयात्रा गनर् सक्ने
छैनन्। 11 चराहरू र पशुहरूका आफ्न ैठाउँ हुनेछ। लाटाकोसेरोहरू,
उल्लहुरू र कागहरू त्यहाँ बस्ने छ। त्यो ठाउँलाई “िरत्तो मरुभूिम”
भिननेछ। 12 त्यस ठाउँका असल नागिरकहरू र अगुवाहरू सब ैगई
सके। अिन त्यहाँ शासन गनर्लाई केही पिन छािडएको छैन।

13 ती सुन्दर घरहरूमा काँढाहरू र वन-झारहरू उिम्रनेछ। जङ्गली
कुकुरहरू र लाटकोसेरोहरू ती घरहरूमा बस्ने छन्। जङ्गली पशुहरूले
त्यहाँ बासस्थान बनाउनेछन्। ठूला-ठूला चराहरू त्यहाँ उम्रेका
घाँसहरूमा बस्नेछन्। 14 जङ्गली िबरालोहरू त्यहाँ ब्वाँसोहरूसँग बस्ने
छन्। अिन जङ्गली बाख्राहरूले आफ्ना साथीहरूलाई बोलाउनेछन्।
रातका पशुहरूले त्यस ठाउँको हेरचाह गदैर् त्यहाँ िवश्राम गनेर् ठाउँ
पाउँनेछ। 15 सपर्हरूले त्यहाँ आफ्नो बासस्थान बनाउने छन्। सपर्हरूले
कालो ठाउँहरूमा अण्डाहरू पानेर्छन्। अण्डाहरू फुटेर त्यहाँबाट स-
साना सपर्हरू घिस्रँद ैिनस्कनेछन्। चराहरू जसले मरकेा चीजहरू
खान्छन् आइमाईहरू आफ्ना साथीहरूसँग भेट्न आए जस्त ैभेला
हुनेछन्।

16 परमप्रभुको पुस्तकमा हेर! पढ, त्यहाँ के लेिखएको छ। केही पिन
हराएको छैन्। यो पुस्तकमा लेिखएको छ िक ती पशुहरू भेला हुनेछन्।
परमेश्वरले भन्नुभयो उहाँले ितनीहरूलाई त्यहाँ एकै साथ भेला गनर् ुहुनेछ।
यसकारण परमेश्वरको आत्मा ितनीहरूसँग िमल्नेछ। 17 ितनीहरूलाई के
गनर् ु पनेर् परमेश्वरले िनणर्य गनर् ुहुनेछ। तब परमेश्वरले ितनीहरूको िनिम्त
ठाउँ तयार पानर् ुहुनेछ। परमेश्वरले धकार् कोररे ितनीहरूलाई आफ्नो ठाउँ
देखाई िदनुहुनेछ। यसलेै पशुहरूले आफ्नो ठाउँ बनाउने छन्। ितनीहरू
त्यहाँ सधैँका लािग बस्नेछन्।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई सान्त्वनासान्त्वना िदनुहिदनुहुुननेेछछ

खडेरीले डडेको भूिममा त्यस समयमा पानीको खोला बग्नेछ।
सुख्खा जग्गाहरूमा पानीको कुवाहरू हुनेछन्। 2 जुन ठाउँ
एक समय पशुहरूको अधीनमा िथयो त्यहाँ अग्ला-अग्ला

जल वृक्षहरू हुनेछन्। मरुभूिम फुलेका फूलहरूले भिरपूणर् हुनेछ अिन
यसले आफ्नो खशुीयाली दशार्उनेछ। यो यस्तो प्रफुिल्लत हँुदछ िक
मरुभूिम खशुीले नािचरहेकोछ। मरुभूिम लबानोनको बगैंचा जस्तो हुनेछ।
यस्तो हुने न ैछ िकनभने मािनसहरूले परमप्रभुको मिहमा देख्नेछन्।
मािनसहरूले हाम्रो परमप्रभुको सुन्दरता देख्नेछन्।

3 कमजोर पाखरुाहरू फेिर बिलयो पार। कमजोर गोडाहरू दिरलो
पार। 4 मािनसहरू भयभीत र अन्योलमा परकेा छन्। ती मािनसहरूलाई
भन, “बिलयो होऊ, नडाराऊ!” हेर, ितमीहरूका परमेश्वर आउनु हुनेछ
अिन शत्रुहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ। उहाँ आएर ितमीहरूलाई पुरस्कार
िदनु हुनेछ। परमप्रभुले ितमीहरूलाई बचाउनु हुनेछ। 5 तब अन्धा
मािनसहरूले फेिर पिन देख्न सक्नेछन्। ितनीहरूका आखाँहरू खोिलने
छन्। तब बिहराले पिन सुन्न सक्ने छन्। ितनीहरूका कानहरू खोिलने
छ। 6 लङ्गडा मािनसहरू मृग जस्तो नाच्ने छन्। अिन बोल्न नसक्ने
लाटा मािनसहरूले पिन आफ्ना स्वरले खशुीको गीतहरू गाउनेछन्। यो
त्यित बेला हुनेछ जब मूलको पानी मरुभूिममा बिर्षन थाल्ने छ।
झरनाहरू सकेको ठाउँहरूमा बहनेछ। 7 बल्द ैगरकेो तातो भूिममा
पानीको धाराहरू हुनेछ। सुखा ठाउँहरूमा इनारहरू हुनेछन्। भूईबंाट
पानी बग्नेछ। त्यहाँ अग्ला जलीय रूखहरू उिम्रनेछन् जहाँ एक समय
पशुहरूले शासन गरकेा िथए।

8 त्यसबेला, त्यहाँ एउटा मुलबाटो बिननेछ र त्यसलाई “पिवत्र मागर्”
भिननेछ। दषु्ट मािनसहरूलाई त्यहाँ िंहड्ने अनुमित िदइने छैन्। कुन ैमूखर्
त्यस बाटोबाट िंहड्न पाउने छैन्। खाली असल मािनसहरू त्यस मागर्
भएर िहँड्ने छन्। 9 त्यस बाटोमा कुन ैप्रकारको खतरा हुने छैन्। त्यहाँ
मािनसहरूलाई घात पानेर् कुन ैिंसहहरू हुने छैन्। त्यस बाटोमा कुनै
प्रकारको िंहस्रक पशुहरू हुने छैन्। परमेश्वरले मािनसहरूको लािग त्यो
बाटो जोगाई राख्नु भएको हो।

10 परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई स्वतन्त्र पािरिदनु हुनेछ। अिन
ती मािनसहरू उहाँकहाँ फकेर् र आउनेछन्। मािनसहरू खशुी हुने छन् जब
उनीहरू िसयोनिभत्र आउने छन्। मािनसहरू सदा-सवर्दाको लािग खशुी
हुनेछन्। ितनीहरूको खशुी उनीहरूको िशरको मुकुट हुनेछ। ितनीहरूको
रमाहट र आनन्दले ितनीहरूलाई भिरपूणर् पानेर्छ। शोक र उदासीनताको
िदनहरू टाढा-टाढा भाग्नेछन्।

यशयैा 33:17 469 यशयैा 35:10
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अश्शूरहरूलअश्शूरहरूलेे यहयहूूदामादामा आक्रमणआक्रमण गदगदर्र्छछ

िहजिकयाह राजा भएको चौधौं बषर्मा अश्शूरका राजा
सनहेरीब यहूदाका मुख्य शहरहरूको िवरूद्ध लडाई ंलड्न
गए। सनहेरीबले ती शहरलाई परािजत गर।े 2 सनहेरीबले

आफ्ना कप्तानसँग िवशाल सेनाहरू यरूशलेममा राजा िहजिकयाहकहाँ
पठाए। कप्तान र उनका सेनाहरू लाकीश छाडेर यरूशलेम ितर गए।
ितनीहरू मािथल्लो झाडीको जलमागर् निजक रोिकए। (मािथल्लो पोखरी
धोबीको खेत जाने बाटोतफर्  पछर् ।)

3 यरूशलेमबाट तीन जना पुरूषहरू कप्तानसँग कुरा गनर् गए।
ितनीहरू हुन िहिल्कयाहको छोरो एल्याकीम, आसापको छोरो योआ
अिन शेब्ना। एल्याकीम राजदरबारका प्रशासक िथए। योआ लेखापाल
िथए। अिन शेब्ना दरबारको सिचव िथए।

4 कप्तानले ितनीहरूलाई भने, “िहिजिकयाहलाई, महाराज, अश्शूरका
राजाले यसो भन्छन्,
“‘ितमीहरूले सहायताको लािग केमा भरोसा गिररहेकाछौ? 5 म
ितमीहरूलाई भन्दछु यिद ितमीहरूले शिक्त र यदु्धको योजनामा भरोसा
गदर्छौ, यो व्याथर् हो। ितनीहरू खोक्रा शब्दहरू बाहेक केही होइनन्। अब
म ितमीहरूलाई सोध्दछु, ितमीहरूकोमािथ भरोसा गररे मेरो िवरूद्धमा
िवद्रोह गिररहेका छौ? 6 के ितमीहरू सहयोगको लािग िमश्रमािथ भर
पिररहेकाछौ? िमश्र एउटा भाँिचएको लौरो जस्तो छ। यिद ितमीहरू
सहायताको लािग त्यता ढिल्कन्छौ भने, त्यसले केवल ितमीहरूलाई
चोट पुयार्उनेछ र ितम्रो हातमा दलुो पािरिदनेछ। िमश्रका राजा
िफरऊनमािथ कसलेै पिन भरोसा राख्न सक्दनै्।
7 “‘तर ितमीहरू यसो भन्न सक्छौ, “हामी आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरबाट
सहायता पाउने भरोसा गिररहेछौ।” तर म जान्दछु िहजिकयाहले ती
वेदीहरू र उच्च स्थानहरू नष्ट पार ेजहाँ मािनसहरूले परमप्रभुलाई
पूज्दथे। अिन िहजिकयाहले यहूदा र यरूशलेमका मािनसहरूलाई भने,
“ितमीहरूले यहाँ यरूशलेमको एउटा बेदीमा आराधना गनर् ुपछर् ।”
8 “‘यिद ितमीहरू अझ लडाइँ गनर् चाहन्छौ भने मेरो मािलक, अश्शूरका
राजाले ितमीहरूसँग यो सम्झौता गनेर्छन्। यिद ितमीहरूले यदु्धको लािग
घोड-सवारहरू पाउन सक्छौ भने म दइु हजार घोडाहरू िदने वचन
िदन्छु। 9 तर त्यसो हँुदा पिन ितमीहरूले मेरो मािलकका िनम्न स्तरका
अिधकारीहरू सम्मलाई परािजत गनर् सक्दनैौ। यसकारण िकन ितमीहरू
लगातार िमश्रका रथहरू र घोड-सवारी सेनाहरूमा भर पछौर्?
10 “‘अिहले के ितमीहरू सोच्दछौ िक म परमप्रभुको सहयोग िबना यो
देश ध्वंश गनर् आएको िथएँ? होइन! परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “यो
देशको िवरूद्ध उठ्, जा र नष्ट पार।”’”

11 तब एल्याकीम, शेब्ना र योआहले रबशाकेलाई भने, “दया गररे
हामी प्रित अरामी भाषामा बोल्नु होस्। हामी त्यो भाषा बुझ्छौ। हामीिसत
यहूदी भाषामा नबोल्नु होस्। यिद ितमीले हाम्रो भाषा प्रयोग गयौर् भने
शहरका पखार्लहरूमा भएका मािनसहरूले पिन बुझ्नेछन्।”

12 तर रबशाकेले भने, “के मेरा मािलकले ितमीहरू र ितमीहरूका
मािलकहरूिसत मात्र बोल्न पठाएको होइन्। मेरो मािलकले ती
मािनसहरूसँग पिन बोल्न पठाए जो पखार्लहरूमािथ बिसरहेका छन्। ती
मािनसहरूसँग खाद्य र पानी सम्म छैन, ितमीहरूले जस्त ैितनीहरूले
आफ्न ैिदशा खानेहरू र आफ्न ैिपसाब िपउनेछन्।”

13 तब रबशाके यहूदी भाषामा साह्रो िचच्याए अिन यसो भने, 14

“अश्शूरका महाराजाको यो सन्देश सुन:
“‘िहजिकयाहले ितमीहरूलाई मूखर् नबनाओस। उसले आफ्नो शिक्तले
ितमीहरूलाई बचाउँन सक्दनै्। 15 िहजिकयाहमािथ भरोसा नगर जब
उसले भन्दछ, “परमप्रभुमा भरोसा गर! परमप्रभुले िनश्चय हामीलाई
बचाउँनु हुनेछ। परमप्रभुले अश्शूरका राजालाई यो शहर परास्त गनर्
िदनुहुने छैन।”
16 “‘िहजिकयाहबाट ती शब्दहरू नसुन्। अश्शूरका महाराजाको कुरा
सुन्। अश्शूरका राजाले भन्दछ, “हामीले एउटा सम्झौता गनर् ुपछर् ।
ितमीहरू शहरबाट मकहाँ आउनु पछर् । तब मात्र प्रत्येक मािनसले आफ्नो
घर जानलाई स्वतन्त्र हुनेछ। प्रत्येक मािनसले आफ्ना दाखको बोटबाट
स्वतन्त्र रूपले दाख खान पाउनेछ। अिन प्रत्येक मािनसले स्वतन्त्र

रूपमा आफ्नो नेभाराको बोटबाट फल खान पाउने छ। प्रत्येक
मािनसहरूले आफ्ना इनारबाट स्वतन्त्र रूपमा पानी िपउन पाउने छ।
17 जबसम्म म आउँिदन ितमीहरूले त्यसो गनर् सक्छौ अिन ितमीहरू
प्रत्येकलाई त्यस भूिममा िलएर जाँिदन जो ितमीहरूकै आफ्नो जस्त ैछ।
त्यस नयाँ देशमा ितमीहरूले राम्रो अन्न र नयाँ दाखरस, रोटी अिन
अङु्गरका लहराहरू पाउनेछौ।”
18 “‘िहजिकयाहलाई कष्ट पुयार्उन नदेऊ। िहजिकयाह भन्दछ,
“परमप्रभुले हामीलाई बचाउनु हुने छ।” तर म ितमीहरूलाई सोध्छु, के
अन्य जाितहरूका देवताहरूले ितनीहरूको देशलाई अश्शूरका राजाबाट
बचाउन सक्यो? अँहँ। 19 हमात र अपार्दका देवताहरू कहाँ छन?
ितनीहरू परास्त भए। सपबेर्मका देवताहरू कहाँ छन्? ितनीहरू परास्त
भए! के ितनीहरूले शिक्तद्वारा सामिरयालाई बचाए? अँहँ। 20 के अन्य
देवताहरूले अरू देशहरूमा मबाट आफ्ना ठाउँहरू बचाए? अँहँ! के
परमप्रभुले मबाट यरूशलेम बचाउन सक्नुहोला त?’”

21 तर यरूशलेमका मािनसहरू एकदम चुपचाप िथए। ितनीहरूले एक
शब्द पिन कप्तानलाई भनेनन् िकनभने राजा िहजिकयाहले ितनीहरूलाई
हुकुम िदएका िथए। उनले भने, “उसलाई केही पिन नभन।”

22 त्यसपिछ राजदरबारका व्यवस्थापक (िहिल्कयाहको छोरो
एल्याकीम), राजकीय सिचव शेब्ना अिन धमर्शास्त्री आसापको छोरो
योआ िहजिकयाह कहाँ गए। ितनीहरूले शोकव्यक्त गनर् आफ्ना लुगाहरू
च्याते अिन िहजिकयाहलाई प्रत्येक कुरा भने जो अश्शूरका कप्तानले
भनेका िथए।

िहजिकयाहलिहजिकयाहलेे परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई सहयोगसहयोग मागमागेे

राजा िहजिकयाहले ती कुराहरू ध्यानपूवर्क सुने। त्यसपिछ
उनले आफ्ना लुगाहरू च्याते अिन आफ्नो शोक प्रकट गर।े
त्यसपिछ उनले शोक वस्त्रहरू लगाए, अिन परमप्रभुको

मिन्दर गए।
2 िहजिकयाहले राज-दरबारका व्यवस्थापक एल्याकीम राजकीय

सिचव शेब्ना अिन पूजाहारीहरूका बूढा-प्रधानहरूलाई आमोसको छोरा
अगमवक्ता यशयैाकहाँ पठाए। ितनीहरूले यस्ता लुगाहरू लगाएका िथए
जसले ितनीहरूको शोक र िखन्नता प्रकट गदर्थ्यो। 3 ती मािनसहरूले
यशयैालाई भने, “राजा िहजिकयाहले आदेश गर ेिक आजको िदन द:ुख
र शोकको िवशेष िदन हो। यो अत्यन्त ैशोकमय िदन हुनेछ। यो यस्तो
िदनु हुनेछ जब एउटा बालक जन्मनेवाला छ। तर शिक्तको अभावमा
जन्म िलन सकै्तन्। 4 सेनापितको मािलक, अश्शूरका राजाले उसलाई
जीिवत परमेश्वरको बारमेा अिनष्ट कुराहरू भन्नलाई पठाए। हुन सक्छ
परमप्रभु तपाईकंा परमेश्वरले ती कुराहरू सुन्नु भएकोछ। शायद परमप्रभुले
शत्रुको गल्ती छ भनेर प्रमाण गनर् ु हुनेछ। यसकारण छािडएका ती
मािनसहरूका लािग प्राथर्ना गर जो अझ जीिवत छन्।”

5 राजा िहजिकयाहका अिधकारीहरू यशयैाकहाँ गए। 6 यशयैाले
ितनीहरूलाई भने, “यो सन्देश ितमीहरूका मािलक िहजिकयाहलाई
देऊ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘कप्तानहरूका कुराहरू सुनेर ितमीहरू नडराऊ!
अश्शूर राजा बाट मेरो बारमेा आएका ती “केटाहरूले” जुन अिनष्ट
चीजहरू भने त्यो िवश्वास नगर। 7 हेर, म अश्शूरको िवरूद्ध एउटा
आत्मा पठाउने छु। अश्शूरका राजाले चेताउनी स्वरूप उसको देश
कष्टमा पनेर्छ। यसकारण ऊ आफ्नो देशमा फकेर् र जानेछ। त्यसबेला, म
उसलाई उसको आफ्नो देशको तरवारले मानेर्छु।’”

अश्शूरकाअश्शूरका ससेेनालनालेे यरूशलयरूशलेेमम छोड्दछन्छोड्दछन्

8 अश्शूरका राजाले एक िववरण प्राप्त गर।े िववरणमा भिनएको िथयो,
“ितहार्काह, कूशका राजा, ितमीहरूसँग लडाई ंगनर् आइरहेछ।” यसथर्,
अश्शूरका राजाले लाकीश त्यागेर िलब्नामा गए। 9 कप्तानले त्यस्तो
सुने, अिन ऊ िलब्ना शहरमा गए जहाँ अश्शूरका राजा यदु्ध गिररहेका
िथए।
उनले िहजिकयाहकहाँ दतूहरू पठाए। 10 उनले भने, “ितमीले

यहूदाका राजा िहजिकयाहलाई यी कुराहरू भन्नै पछर् :
‘ितमीहरूले िवश्वास गनेर् ईश्वरद्वारा मूखर् नबन। यसो नभन, “परमेश्वरले
अश्शूरका राजाद्वारा यरूशलेमलाई परास्त गराउनु िदनु हुने छैन।” 11
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अश्शूरका राजाहरूले अन्य सारा देशहरूलाई के गर ेभनेर सुनेकाछौ।
ितनीहरूले ितनीहरूलाई पूणर् रूपले नष्ट पारी िदए। के ितमीहरू सुरिक्षत
हुनेछौ? अँहँ। 12 के ती मािनसहरूका देवताहरूले ितनीहरूलाई बचाउनु
भयो? अँहँ। मेरा पुखार्हरूले ितनीहरू सबलैाई ध्वंश पािरिदए।
ितनीहरूले गोजान, हारान, रसेेपमा बस्ने मािनसहरू अिन तलस्सारमा
बस्ने एदेन वंशीहरूलाई नष्ट पार।े 13 हमातका राजा कहाँ छन्?
अपार्दका राजाकहाँ छन्? सपवेर्मका राजा कहाँ छन्? हेना र इब्बाका
राजाहरू कहाँ छन्? ितनीहरू सबलैाई ध्वंश पािरयो।’”

िहजिकयाहलिहजिकयाहलेे परमपरमेेश्वरसश्वरसँँगग प्राथप्राथर्र्नाना गरगरेे
14 िहजिकयाहले दतूहरूका हातबाट िचट्ठी िलए अिन पढे। त्यसपिछ

िहजिकयाह परमप्रभुको मिन्दरमा गए। िहजिकयाहले िचट्ठी खोले र
परमप्रभुको समक्ष रािखिदए। 15 िहजिकयाहले परमप्रभुिसत प्राथर्ना गदैर्
भने, 16 “हे सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर, तपाई ंराजा सरह
करूब दतूहरूमािथ बस्नु हुन्छ। तपाई,ं अिन तपाई ंमात्र, परमेश्वर
हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा भएका सारा राज्यहरूमािथ शासन गनर् ु हुन्छ।
तपाईलें स्वगर्हरू र पृथ्वी बनाउनु भयो। 17 हे परमप्रभु, दया गररे मेरो
कुरा ध्यान िदएर सुन्नु होस्। परमप्रभु, आफ्ना आखाँहरू खोल्नु होस् यस
सन्देशमा हेनर् ुहोस। हे जीिवत परमेश्वर! सनहेरीबबाट तपाईलंाई िनन्दा
गनर् पठाएका शब्दहरू सुन्नुहोस्। 18 हे परमप्रभु! यो सत्य हो, अश्शूरका
राजाहरूले जम्म ैजाितहरू नाश गर।े 19 अश्शूरका राजाहरूले ती
जाितहरूका सब ैदेवताहरू जलाई िदए। तर ितनीहरू वास्तिवक रूपमा
देवताहरू िथएनन्। ितनीहरू खाली मािनसहरूले बनाएका काठ र
ढुङ्गाहरूका मूिर्तहरू िथए। यसकैारण अश्शूरका राजाहरूले ितनीहरूलाई
नाश गनर् सके। 20 तर तपाई ंपरमप्रभु हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसलेै
कृपा गररे हामीलाई अश्शूरका राजाबाट बचाउनु होस्। तब सारा
जाितहरूले जान्ने छन् िक तपाई ंहाम्रो परमप्रभु हुनुहुन्छ, अिन तपाई ंमात्र
परमेश्वर हुनुहुन्छ।”

परमपरमेेश्वरकोश्वरको िहजिकयाहलाईिहजिकयाहलाई जवाफजवाफ

21 तब आमोसका छोरो यशयैाले िहजिकयालाई यो समाचार पठाए।
यशयैाले भने, “परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘ितमीहरूले त्यो
समाचार जुन सन्देश अश्शूरका राजा सनहेरीबबाट आएको िथयो। त्यस
बारमेा मलाई प्राथर्ना गयौर्।’

22 “सनहेरीबको बारमेा यो परमप्रभुको सन्देश हो:
‘िसयोनकी कन्या-छोरी सोच्छे ितमी महत्वपूणर् छैनौ।
उसले ितमीलाई िखसी गछेर्।
यरूशलेमकी छोरीले ितमीहरूलाई हाँसोको पात्र बनाउँछे।
र ितम्रो पिछ ितम्रै िखल्ली उडाउँछे।

23 ितमीले कसलाई अपमान गयौर् र हाँसोको पात्र बनायौ?
ितमीहरूले कसको िवरोधमा आवाज उठायौ?
ितमीहरू इस्राएलका परम-पिवत्रको िवरूद्ध िथयौ।
ितमीहरूले आफूलाई उहाँ भन्दा महान सोच्यौ।

24 ितमीहरूले आफ्ना अिधकारीहरू परमप्रभु,
मेरा मािलकलाई अपमान गनर् पठायौ।
ितमीले भन्यौ, “म अत्यन्त शिक्तशाली छु।
मसँग धेर-ैधेर ैरथहरू छन्।
म आफ्नो शिक्तले लबानोनलाई परास्त गछुर् ।
म लबानोनको उच्चतम पवर्तहरूमा चढें।
मलेै लबानोनका सब ैठूलो रूखहरू काटेर ढालें।
म ती उच्च पवर्त र जङ्गलको गिहरो भागहरूिभत्र िथएँ।

25 मलेै इनारहरू खनें र नयाँ ठाउँहरूबाट पानी िपएँ।
मलेै िमश्रका नदीहरू सुक्खा पारी िदएँ
अिन त्यस देशमािथ कुल्चेर िहडें।”

26 ‘त्यही त ितमीले भनेको हो तर ितमीले मलेै के भनें सुनेनौ।
मलेै धेर ैअिघ योजना बनाएको िथएँ।
मलेै यो प्राचीनकालदेिख न ैयोजना बनाएको िथएँ
अिन अिहले मलेै यसलाई गराएँ।
मलेै ितमीलाई शिक्तशाली शहरहरू ढाल्ने

अिन ितनीहरूलाई भग्नावशेष पिरणत गनेर् अनुमित िदएँ।
27 त्यस शहरहरूमा शिक्त िथएन
ितनीहरू भयभीत र अन्योलमा िथए।
ितनीहरू खेतमा भएका घाँस
र पालुवाहरू जस्ता कािटन लागेका िथए।
ितनीहरू हुिर्कनु भन्दा अिघन ैओइलाई जाने
घरका छानाहरूमा उिम्रएका घाँसहरू सरह भए।

28 म ितम्रा सारा यदु्धहरूका िवषयमा जान्दछु।
ितमीले किहले आराम गयौर् त्यो म जान्दछु,
ितमी किहले यदु्ध तफर्  गयौ त्यो म जान्दछु
ितमी किहले यदु्धबाट घरमा फिर्कयौ म जान्दछु।
म यो पिन जान्दछु िक ितमी मिसत किहले िखन्न भयौ।

29 हो, ितमी मिसत िखन्न िथयौ।
मलेै ितम्रो अहंकारी अपमानहरू सुनें
यसलेै मलेै ितम्रो नाकमा अकुंसे राखी िदएँ।
अिन मलेै ितम्रो मुखमा लगाम लगाई िदएँ।
त्यस पिछ मलेै ितमीलाई फनक्क घुमाएँ
र जहाँबाट आएका िथयौ त्यत ैडोयार्एँ।’”

िहजिकयाहलाईिहजिकयाहलाई परमप्रभुकोपरमप्रभुको सन्दसन्देेशश

30 त्यसपिछ परमप्रभुले िहजिकयाहलाई भन्नुभयो, “म ितमीलाई यी
शब्दहरू सत्य हुन भनी देखाउने एउटा यस्तो संकेत िदने छु। ितमी िबऊ
छनर् अयोग्य िथयौ। यसलेै यो बषर् ितमी िबऊ नछरी उिम्रएको न ैखानेछौ।
तर तीन बषर्मा ितमी आफैं ले रोपेको अन्न खानेछौ। ितमीहरू ती अन्नहरू
उमानेर्छौ अिन ितमीिसत खानलाई प्रचूर अन्न हुनेछ। ितमी अङु्गरका
िवरूवा रोप्नेछौ अिन त्यसको फल खानेछौ।

31 “यहूदाका कुलबाट आएका सन्तानहरू जो भागेको िथए र जीउँदै
छािडएका िथए ती बढ़न थाल्नेछन्। ती मािनसहरू पालुवाहरू जस्ता हुन
जसले आफ्ना जराहरू गिहरो प्रकारले भूईमंा गािडएका छन् र भूईमँािथ
फल फलाउँदछन्। 32 केही मािनसहरू मात्र िजउँदो रहनेछन् अिन
यरूशलेम बािहर जानेछन्। केही बाँचेकाहरू िसयोन पवर्तबाट
आउनेछन्।” यस्तो सेनाहरूका परमप्रभुको जोश प्रेम कै कारण हुनेछ।

33 यसकारण परमप्रभुले अश्शूरका राजाको बारमेा भन्नुहुन्छ:
“उनी यस शहर िभत्र आउने छैनन्,
उनले यस शहरमा काँड हान्ने छैनन्।
उनले आफ्नो ढालहरू यो शहरको लािग ल्याउने छैनन्
उनले यो शहरका पखार्लहरूमा धावा बोल्नलाई कुन ैप्रकारको गढ

बनाउने छैनन्।
34 उनी जुन बाटो आएका िथए,
त्यही बाटो फकेर् र जान्छन्।
उनी यस शहरिभत्र आउने छैनन, भनेर परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

35 म यस शहरको सुरक्षा गनेर्छु र बचाउनेछु,
यो म मेर ैिनिम्त र मेरो दास दाऊदको लािग गनेर्छु।”
36 त्यस रात, परमप्रभुका दतू गएर अश्शूरहरूको छाउनी एक लाख

पचासी हजार मािनसहरूलाई मार।े जब बाँचेका मािनसहरू िबहान ब्यूँझे
ितनीहरूले आफ्ना विरपरी मृत शरीरहरू देखे। 37 यसलेै अश्शूरका
राजा, सनहेरीब, िननवेमा गए अिन त्यहाँ बसे।

38 एकिदन सनहेरीब आफ्नो देवता िनस्रोकको मिन्दरमा उसको पूजा
गिररहेका िथए। त्यस बेला उनका दइुजना छोरा अद्रमेलेक र शरसेेरले
ितनलाई तरवारले मार।े त्यसपिछ छोराहरू अरातर ितर भागे। यसलेै
सनहेरीबको छोरो एसहर्ददोन अश्शूरका नयाँ राजा भए।

िहजिकयाहिहजिकयाह िवरामीिवरामी परपरेकेाका

त्यसबेला, िहजिकयाह िबमार भए अिन मृत्यकुो मुख सम्म
पुगे। आमोसको छोरो अगमवक्ता यशयैा उनलाई हेनर्
गए।यशयैाले राजालाई भने, “ितमीलाई यी कुराहरू भन्नु

परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो ‘ितमी चाँडै मनेर्छौ। यसलेै ितमीले ितम्रो
सन्तानहरूलाई ितमी मर ेपिछ के गनर् ु पनेर् बताउनु पछर् । ितमी िनको हुने
छैनौ।’”
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2 िहजिकयाह िभत्ताितर फिर्कए जुन मिन्दर सम्मुख पदर्थ्यो र प्राथर्ना
गनर् थाले। उनले भने 3 “हे परमप्रभु! याद गनर् ुहोस िक मलेै तपाईलंाई
आफ्नो साँच्चो हृदयबाट पूणर् रूपले सेवा गरकेोछु। मलेै ती कुराहरू गरे
जुन तपाईलें असल हुन भन्नुभयो।” तब िहजिकयाह धुरू-धुरू रोए।

4 यशयैाले यो वचन परमप्रभुबाट प्राप्त गर,े 5 “िहजिकयाकहाँ जाऊ
अिन उसलाई भन िक, परमप्रभु ितम्रो िपता-पुखार् दाऊदका परमेश्वरले
भन्नुहुन्छ, ‘मलेै ितम्रो प्राथर्ना सुनें अिन मलेै ितम्रो आँशुहरू देखें। म ितम्रो
आय ुपन्ध्र बषर् बढाईिदनेछु। 6 म ितमी र ितम्रो यस शहरलाई अश्शूरका
राजाबाट बचाउने छु। म यस शहरको रक्षा गनेर्छु।’”

21 तब यशयैाले िहजिकयाहलाई भने, “ितमीले नेभारा िपँधेर धूलो
पार अिन त्यो आफ्नो घाउमा लगाऊ, तब ितमी िनको हुनेछौ।”

22 तर िहजिकयाहले यशयैालाई सोधे, “त्यस्तो के संकेत छ
परमप्रभुबाट ता िक म िनको हुनेछु? त्यस्तो के संकेत छ जसले म
परमप्रभुको मिन्दर जाने समथर्ताको प्रमाण गदर्छ?”

7 यो परमप्रभुबाट संकत हो जसले देखाउँदछ िक उहाँले भन्नु भएका
कुराहरू न ैगनर् ु हुनेछ। 8 “हेर, दश पाइला पिछ हट्नुलाई म छाँया
बनाउँदछुै जुन अहाजको पाइलाहरूमािथ छ। जब घाम ती िसडीहरूमा
चम्कन्थ्यो त्यो छाँयाले िदनको समय बताउँथ्यो।”

िहजिकयाहकोिहजिकयाहको गीतगीत
9 यो िहजिकयाहबाट पठाईएको िचट्ठी हो जुन उनी आफ्नो िबमारी

अवस्थाबाट िनको भए पिछ लेखेका हुन:
10 मलेै स्वयलंाई भनें, “म बूढो भई बाँच्ने छु।
तर त्यितबेला मेरो उमेर पातालको प्रवेशद्वारहरूबाट जाने भइसकेको

हुनेछ।
अब मलेै मेरो सब ैसमयहरू यहाँ िबताएँ।”

11 यसकारण मलेै भने, “म परमप्रभु याहलाई
यस संसारमा फेिर बाँिचरहेको देख्ने छैन,
म पृथ्वीमा मािनसहरू बाँिचरहेको देख्ने छैन।

12 मेरो घर, मेरो गोठालाको तम्बु, भत्काई रहेछन्
अिन मबाट टाढा सािररहेछन्, म मािनसहरूले लुगा तानबाट,
तान्द ैिसलाउनलाई काटे जस्त ैशेष भइरहेछु।
तपाईलेँ मेरो जीवन यित चाँडै शेष पािरिदनु भयो।

13 सारा रात िंसह गजेर् जस्त ैम साह्रो रोएँ,
तर मेरा आशाहरू धुलो पािरिदए िंसहले हड्डीहरू चपाए जस्त।ै
ितमीले मेरो जीवन यित चाँडै शेष पािरिदयौ।

14 म ढुकुर जस्त ैरोएँ, म चरा जस्त ैरोएँ
मेरा आँखाहरू थिकत भए
तर मलेै लगातार स्वगर् ितर हेिररहे।
हे मेरो मािलक!
म अत्यन्त िखन्न भएँ
मलाई साथ िदने वचन िदनुहोस्।”

15 के म भन्न सक्छु?
के घटना हुनेछ मेरो मािलकले मलाई भन्नुभयो।
अिन मेरो मािलकले न ैत्यस्तो घट्ना गराउनु हुनेछ।
यस्तो िवपित्तहरू मेरो आत्मामा छँद ैिथयो
यसकारण अब मेरो जीवनभर िवनम्र हुनेछु।

16 हे मेरो मािलक! मेरो आत्मा बिलयो पानर्लाई,
यी द:ुखका िदनहरू देखाउनुहोस।
मेरो आत्मालाई बिलयो र स्वस्थ बनाउनलाई सघाउनुहोस।
मलाई असल हुनलाई सघाउनु होस्।
मलाई फेिर बाँच्नलाई साथ िदनुहोस्।

17 हेर! मेरा कष्टहरू गए।
अब मलाई शािन्त छ।
तपाईलें मलाई असाध्य प्रेम गनर् ुभयो।
तपाईलें मलाई िचहानमा सड्न िदनु भएन,
तपाईलें मेरो सारा पापहरू क्षमा गिरिदनु भयो।
तपाईलें मेरो सब ैपापहरू टाढा फािलिदनु भयो।

18 मृत मािनसहरूले तपाईकंो स्तुित-गान गाउन सकै्तन्।

पातालमा भएका मािनसहरूले तपाईकंो गुण गाउँदनैन्।
मृत मािनसहरूले उनीहरूलाई न ैसघाउन तपाईमंा भर पदैर्न्।
ितनीहरू धतीर्को प्वालिभत्र जान्छन् अिन किहल्य ैबोल्न सकै्तनन्।

19 जो मािनसहरू म जस्त ैजीउँदा छन्,
के आज ती मािनसहरूले तपाईकंो गुण गाउनेछन्?
िपताले ितनका छोरा छोरीहरूलाई भन्न सक्नु पदर्छ िक तपाई ं

िवश्वासयोग्य हुनुहुन्छ।
20 यसलेै म भन्दछु, “परमप्रभुले मलाई बचाउनु भएको छ।
यसलेै हामी परमेश्वरको मिन्दरमा आफ्नो जीवनभिर गीत गाउनेछौ,
अिन संङ्गीत बनाउने छौं।”

बाबबाबेेलबाटलबाट सन्दसन्देेशवाहकहरूशवाहकहरू

त्यसबेला बलदानको छोरो मरोदक बलदान बाबेलका राजा
िथए। मरोदकले िचट्ठी र एक उपहार िहजिकयाहलाई पठाए।
मरोदकले त्यसो गर ेिकनभने िहजिकयाह िबमार भएको

सुनेका िथए। 2 ती कुराहरूले िहजिकयाहलाई आनन्द पुरायो।
यसकारण िहजिकयाहले मािनसहरूलाई आफ्नो भण्डारबाट सारा
बहुमूल्य वस्तुहरू देखाए। िहजिकयाले ितनीहरूलाई सुन, चाँदी बहुमूल्य
मसलाहरू र मूल्यवान अत्तरहरू देखाए। िहजिकयाहले ितनीहरूलाई
यदु्धमा चलाएका तरवारहरू र ढालहरू देखाए। िहजिकयाहले
ितनीहरूलाई सब ैचीजहरू देखाए। जुन उनले सुरिक्षत राखेका िथए।
िहजिकयाहले आफ्ना घर अिन राज्यमा भएका सम्पूणर् चीजहरू
ितनीहरूलाई देखाए।

3 त्यसपिछ अगमवक्ता यशयैा राजा िहजिकयाहकहाँ गए र उनलाई
सोधे, “यी मािनसहरूले के भने? ितनीहरू कहाँबाट आएका हुन्?”
िहजिकयाहले भने, “ितनीहरू सुदरू देशबाट मलाई हेनर् भनी आएका

िथए। ितनीहरू बाबेलबाट आएका हुन्।”
4 यसलेै यशयैाले उनलाई सोधे, “ितनीहरूले ितम्रो घरमा के देखे?”
िहजिकयाहले भने, “ितनीहरूले मेरो राजमहलका सम्पूणर् चीजहरू

हेर।े मलेै ितनीहरूलाई जम्म ैसम्पित्तहरू देखाएँ।”
5 त्यसपिछ यशयैाले िहजिकयाहलाई यसो भने, “सेनाहरूका

परमप्रभुबाट आएको यी शब्दहरू ध्यान लगाएर सुन। 6 ‘समय आइरहेछ
आज सम्म ितमी र ितम्रो पुखार्हरूले बचत गररे राखेको सारा सम्पत्तीहरू
बाबेलमा बोकेर लजैानेछ। केही पिन छोड्ने छैन्।’ यी कुराहरू
सेनाहरूका परमप्रभुले भन्नुभयो। 7 बेिबलोिनहरूले ितम्रो आफ्नै
छोराहरू पिन लजैानेछन्। अिन ितम्रो छोराहरू बाबेलका राजाका
महलमा कािरन्दाहरू हुनेछन्।”

8 िहजिकयाहले यशयैालाई भने, “परमप्रभुबाट आएको यो सन्देश
राम्रो हो।” (िहजिकयाहले यसो भनेको कारण िथयो, “त्यहाँ खास शािन्त
र सुरक्षा हुनेछ जब म राजा हुन्छु।”)

इस्राएलकोइस्राएलको दण्डदण्ड समाप्तसमाप्त हहुुननेेछछ

ितमीहरूका परमेश्वरले भन्नुहुन्छ,
“मेरा मािनसहरूलाई सान्त्वना देऊ, सान्त्वना देऊ।

2 नम्र भएर यरूशलेमलाई भन,
‘ितमीहरूको सेवाको अविध सिकएको छ।
ितमीहरूले आफ्नो पापको प्रायिश्चत गिरसकेका छौ।’
परमप्रभुले यरूशलेमलाई उसले गरकेो एउटा पापकोलािग
दइुपल्ट दण्ड िदनु भएकोछ।”

3 सुन, कोही मािनस िचच्याइरहेको छ!
“मरुभूिममा परमप्रभुका लािग एउटा बाटो तयार गर।
मरुभूिममा हाम्रो परमेश्वरको लािग िचल्लो बाटो बनाऊ।

4 प्रत्येक बेंसी पूणर् गर प्रत्येक पवर्त
र पहाडलाई मदैान बनाऊ।
बाङ्गो-टेढो परकेा बाटोहरू सोझो बनाऊ।
खस्रो मदैानलाई िचल्लो बनाऊ।

5 तब, परमप्रभुको मिहमा प्रकट गिरनेछ।
अिन सँग-सँग ैसारा मािनसहरूले परमप्रभुको मिहमा देख्नेछन्।
हो, परमप्रभु, स्वयलें यी कुराहरू भन्नु भएको िथयो!”
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6 एउटा आवाजले भन्यो, “बोल।”
यसकारण मािनसले भन्यो, “मलेै के भन्नु पछर्?”
त्यो आवाजले भन्यो, “ितनीहरू सब ैघाँस जस्ता हुन्।
ितनीहरूको धमर् जङ्गली फूल जस्त ैहो।

7 परमप्रभुबाट एक प्रवाहपूणर् वाय ुघाँसमािथ बहनेछ
अिन घाँस मनेर्छ र फुल झनेर्छ।
हो, जम्म ैमािनसहरू घाँस जस्त ैहुन्।

8 घाँस मदर्छ र जङ्गली फूलहरू झदर्छ।
तर हाम्रो परमेश्वरको वचन िनरन्तर रिहरहन्छ।”

मुिक्तमुिक्त परमपरमेेश्वरकोश्वरको सुसमाचारसुसमाचार

9 िसयोन, भन्नलाई ितमीसँग सुसमाचारहरू छन्।
ितमी अल्गो पवर्तमािथ जाऊ र िचच्याउँद ैसुसमाचार प्रचार गर।
हे यरूशलेम! भन्नलाई ितमीसँग सुसमाचार छन्।
नडराऊ, कराएर बोल।
यी समाचार यहूदाका सारा शहरहरूमा भन
“हेर, यहाँ ितमीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ।”

10 परमप्रभु मेरा मािलक पराक्रमसाथ आइरहनु भएकोछ।
उहाँ सब ैमािनसहरूमािथ शासन गनर् बल प्रयोग गनर् ुहुनेछ।
परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूको राम्रो कमर्कोलािग,
पुरस्कार ल्याउनु हुनेछ।

11 असल गोठालेले झैं परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूको हेरचाहा
गनर् ुहुन्छ।
साना पाठो आफ्नो पाखरुामा च्यापे झैं उहाँले आफ्ना भेंडा़हरू

एकित्रत पानर् ुहुनेछ।
ितनीहरूका आमाहरू उहाँको पछािड िंहड्नेछन्।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे ससंसंारसार बनाउनुबनाउन ुभयोभयो, उहाँलउहाँलेे यसमायसमा शासनशासन गनगनर्र् ु ुहहुुन्छन्छ
12 कसले आफ्नो हातको हत्केलामा भररे समुद्र नाप्यो?
कसले आफ्नो हात प्रयोग गररे आकाशलाई नाप्यो?
कसले डालो चलाए पृथ्वीका सारा कणहरू नाप्नलाई?
पवर्तहरू र पहाडहरू नाप्नलाई कसले नाप्ने यन्त्र चलायो?
यी सब ैनाप्ने परमप्रभुमािथ िथए।

13 कसलेै पिन परमप्रभुको आत्मालाई उसले के गनर् ु पनेर्, बताएनन्।
कसलेै पिन उहाँले गरकेो कायर् कसरी गनर् ु पछर्  बताएनन्।

14 के परमप्रभुले कसबैाट सहयोग माग्नु भयो?
के कसलेै परमप्रभुलाई िनष्पक्ष हुनु िसकाए?
के कसलेै परमप्रभुलाई ज्ञान िसकायो?
के कसलेै परमप्रभुलाई समझको मागर् देखायो? होइन!
पिहल्यबैाट परमप्रभुलाई ती कुराहरूको ज्ञान िथयो।

15 हेर, यस संसारमा सारा जाितहरू गाग्रीमा रहेको एक थोपा पानी
सरह छन्।
यिद परमेश्वरले टाढा-टाढाका सब ैजाितहरूलाई एकसाथ आफ्नो

जोख्ने तराजुमा राख्नुभयो भने,
पिन ितनीहरू मिसना धूलोका कणहरू जस्त ैहुनेछन्।

16 लबानोनमा भएका जम्म ैरूखहरूले पिन,
परमप्रभुको लािग दाउरा प्रशस्त हँुदनै्।
अिन लबनोनका जम्म ैपशुहरू,
होमबिलका ितिम्त प्रशस्त हँुदनै्।

17 परमेश्वरसँग तुलना गदार् संसारका सारा देश केही पिन होइनन्।
परमेश्वरसँग तुलना गदार् सब ैजाितहरू अत्यन्त तुच्छ रहन्छन्।

परमपरमेेश्वरश्वर कस्तोकस्तो हहुुनुहनुहुुन्छन्छ, मािनसहरूलमािनसहरूलेे कल्पनाकल्पना गनगनर्र् सक्तसकैै्तनन्नन्

18 के ितमी परमेश्वरलाई अन्य केही थोकसँग तुलना गनर् सक्छौ? अँहँ!
के ितमी परमेश्वरको प्रितरूप बनाउन सक्छौ? अँह।

19 तर कितपय मािनसहरूले ढुङ्गा र काठबाट मूिर्तहरू बनाउँछन्
अिन ितनीहरूलाई देवताहरू भन्छन्।
एकजना कारीगरले मूिर्त बनाउँदछ
त्यसपिछ अकोर् कारीगरले त्यसलाई सुनले ढािकिंददछ।

अिन चाँदीको िसक्रीहरूले त्यसलाई बाँिधिदँदछ।
20 अिन त्यसको आधारको लािग उसले नकुिहने िवशेष प्रकारको

काठ छान्छ।
त्यस पिछ उसले काठको खास काम गनेर् कमीर् खोज्दछ।
अिन त्यस कारीगरले “देवता” तयार पादर्छ,
जुन हिल्लएर लड्ने छैन।

21 िनश्चय ितमीहरू वास्तिवकतालाई जान्दछौ, होइन र?
िनश्चय ितमीहरूले सुनेका छौ।
िनश्चय कसलेै ितमीहरूलाई धेर ैपिहल्य ैभनीसकेको छ।
िनश्चय ितमीहरू जान्दछौ कसले पृथ्वी बनाएको हो।

22 परमप्रभु न ैसाँच्चो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँ पृथ्वीको पिरिध भन्दा मािथ िवराजमान हुन हुन्छ,
अिन उहाँसँग तुलना गदार् मािनसहरू फट्याङ्ग्रा बराबर मात्र हुन्।
उहाँले लुगाको टुक्रा बेर ेजस्तो आकाशलाई बेनर् ु भयो।
बस्नलाई पाल टाँगे जस्तो उहाँले आकाशलाई िफँजाउनु भयो।

23 उहाँ शासकहरूलाई महत्वहीन पानर् ु हुन्छ।
उहाँले पृथ्वीका न्यायधीशहरूलाई सम्पूणर् रूपले अयोग्य बनाउनु

हुन्छ।
24 ती शासकहरू माटोमा रोिपएका िबरूवाहरू जस्ता छन्
तर ितनीहरूले माटोमा जराहरू हाल्नु अिघ नै
परमेश्वरले “िबरूवाहरू” मािथ फुक्नु भयो भने
ितनीहरू सुक्खा र मृत हुन्छन
अिन हावाले ितनीहरूलाई पराल झैं उडाइिदन्छ।

25 परम-पिवत्र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ,
“के कससँैग ितमीहरू मेरो तुलना गनर् सक्छौ? अँह।
मेरो बराबर कोही पिन छैन।”

26 मािथ आकाशमा हेर ती ताराहरू कसले रचे?
कसले ती सारा “सनै्यहरू” आकाशमा रचे?
प्रत्येक ताराको नाउँ कसले जान्दछ?
साँच्चो परमेश्वर अत्यन्त बलवान
र शिक्तशाली हुनुहुन्छ,
यसलेै कुन ैपिन तारा हराउँदनैन्।

27 हे याकूबका मािनसहरू! यो सत्य हो।
इस्राएल यसलाई ितमीहरूले िवश्वास गनैर् पछर् ।
यसलेै ितमी िकन भन्छौ, “मेरो जीवन शलैी परमप्रभुले देख्न सक्नुहुन्न्।
परमेश्वरले मलाई भेट्न सक्नुहुन्न र दण्ड िदन सक्नुहुन्न्।”

28 िन:सन्देह ितमी जान्दछौ र सुनेकाछौ िक
परमप्रभु परमेश्वर अत्यन्त ैबुिद्धमानी हुनुहुन्छ।
मािनसहरूले प्रत्येक कुरो िसक्नु सकै्तनन्, उहाँले जान्नु हुन्छ।
परमप्रभु थाक्नु हुन्न र आरामको खाँचो पिन पदैर्न।
परमप्रभुले पृथ्वीमा सुदरू स्थानहरू बनाउनु भयो
परमप्रभु सनातनका परमेश्वर हुनुहुन्छ।

29 परमप्रभुले दवुर्ल मािनसहरूलाई बिलयो पानर् सहयोग गनर् ु भयो।
उहाँले न ैदवुर्ल मािनसहरूलाई शिक्तशाली बनाउनु हुन्छ।

30 जवान मािनसहरू थाक्छन र आरामको खाँचो पदर्छ,
तन्देरी केटाहरू पिन ढुन्मुिनद ैलड्छन्।

31 तर ितनीहरू जसले परमप्रभुमािथ भरोसा गदर्छ
ऊ अझ बिलयो हुन्छ अिन चीलहरू जस्त ैआकािसन्छ।
ती मािनसहरू दवुर्ल नभई दगुछर्न्।
ती मािनसहरू थिकत नभई िहँड्छन्।

परमप्रभुपरमप्रभ ुअमरअमर सृिष्टकतार्सृिष्टकतार् हहुुनुहनुहुुन्छन्छ

परमप्रभुले भन्नुहुन्छ,
“टाढामा भएका देशहरू, शान्त बन र मकहाँ आऊ।
जाितहरू बालवान होऊ।

मकहाँ आऊ र बोल।
हामी साथ-साथ ैभेट्नेछौं,
अिन को ठीक हो भनेर िनणर्य गनेर्छौं।

2 जो मािनस पूवर्बाट आइरहेको छ उसलाई कसले जगायो?
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उसले धािर्मकतालाई उसँग िहँड्न बोलाउँछ।
उसले आफ्नो तरवार चलाउँछ र जाितहरू परास्त गछर् ।
ितनीहरू धूलो जस्ता हुन्छन्।
उसले आफ्नो धनु चलाउँछ र राजाहरूलाई िजत्छ
अिन ितनीहरू हावाले पराल उडाए झैं भाग्दछन्।

3 उसले सनै्यहरूको खेदो गदर्छ र किहल्य ैघाइते हँुदनै्।
ऊ किहल्य ैनपुगेका ठाउँहरू पुग्दछ।

4 कसले यी कुराहरू हुने गरायो, कसले यो गयोर्?
कसले प्रारम्भदेिख सारा मािनसहरूलाई बोलायो?
म, परमप्रभुले, यी कुराहरू गरें।
म, परमप्रभु न ैप्रथम मािनस हँु,
अिन जब पृथ्वीमा सारा थोकहरू समाप्त हुन्छन् म यहाँ हुनेछु।

5 ितमीहरू सब ैसुदरू ठाउँहरू हेर, अिन डराऊ।
ितमीहरू सब ैसुदरू ठाउँहरू,
पृथ्वीमािथ डरले किम्पत हौ।
यहाँ मकहाँ आऊ र ध्यान िदएर सुन्।”
अिन ितनीहरू आए।
6 “कमीर्हरू एकाकार्मा सहयोग गछर्न् आपस साथ िनभाउँदछन्।

ितनीहरू बिलयो हुनलाई परस्परमा प्रेरणा िदन्छन्। 7 एकजना कमीर्ले
मूिर्त बनाउनलाई काठ काट्छ। त्यस मािनसले सुनारलाई प्रेरणा िदन्छ।
अकोर् एकजना कमीर्ले मातोर्ल िपटेर धातुलाई िचल्लो पादर्छ। त्यसपिछ
त्यस कमीर्ले लीही चलाउनेलाई प्रेिरत गदर्छ। यो अिन्तम कमीर्ले भन्दछ,
‘यो काम असल हो, धातु आउने छैन।’ त्यसपिछ भूईमँा नखसोस् भनेर
त्यसलाई काँटी ठोकेर दिरलो बनाउँदछ तािक त्यो किहल्य ैनढलोस्।
अिन त्यो किहल्य ैनहिल्लयोस्।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे मात्रमात्र हामीलाईहामीलाई बचाउनबचाउन सक्नुसक्न ुहहुुन्छन्छ
8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ “ितमी इस्राएल मेरो दास हौ,
याकूब मलेै ितमीलाई रोजें।
ितमी आब्राहाम पिरवारका हौ।
अिन म आब्राहामलाई प्रेम गदर्छु।

9 ितमी टाढा देशमा िथयौ,
तर म ितमीकहाँ पुगें,
मलेै ितमीलाई त्यो टाढा ठाउँबाट बोलाएँ।
मलेै भने, ‘ितमी मेरो दास हौ।’
ितमीलाई रोजें।
अिन मलेै ितमीलाई रद्ध गिरनँ।

10 सुतार् नगर, म ितमीिसत ैछु।
नडराऊ, म ितम्रै परमेश्वर हँु।
म ितमीलाई बिलयो बनाउनेछु।
म ितमीलाई सहायता िदनेछु,
म ितमीलाई मेरो धािर्मकताको दािहने हातले समाल्नेछु।

11 हेर, कितपय मािनसहरू ितमीसँग िरिसएका छन्।
तर ितनीहरू लिज्जत हुनेछन्।
ितम्रा शत्रुहरू हराउनेछन् र िवलाई जानेछन्।

12 ितमीले ती मािनसहरूलाई खोज्नेछौ जो ितम्रो िवरोधीहरू िथए,
तर ितमीले ितनीहरूलाई भेट्टाउनँ सक्ने छैनौ।
ती मािनसहरू जो ितम्रो िवरूद्ध लडे
ितनीहरू पूणर् रूपमा िबलाई जानेछन्।

13 म परमप्रभु ितम्रो परमेश्वर हँु।
मलेै ितम्रो दािहने हात समाित रहेकोछु।
अिन म ितमीलाई भन्दछु नडराऊ।
म ितम्रो साथमा हुनेछु।

14 हे बहुमूल्य यहूदा, नडराऊ!
मेरा इस्राएलका िप्रय मािनसहरू, भयभीत न हौ,
म साँिच्च न ैितमीहरूलाई सघाउने छु।”
परमप्रभु स्वयलें ती कुराहरू भन्नु भएको िथयो।
“इस्राएलका पिवत्र परमप्रभु जसले ितमीलाई बचाए,
उहाँले ती कुराहरू भन्नुभयो।

15 हेर, म ितमीलाई एक झाँट्ने उपकरण बनाउनेछु।
त्यो उपकरण धेर ैतीखा दाँतहरू भएका हुनेछन्,
कृषकहरूले यो अन्न कुट्नलाई चलाउने छन्,
यसकारण ितनीहरूले अन्न देिख खोस्टा अलग्ग ैपानेर्छन्।
ितमी पवर्तहरूमािथ कुिल्चँद ैिहँड्नेछौ र ितनीहरूलाई धूलोपीठो

पानेर्छौ।
16 ितमीले ितनीहरूलाई बतासमा फ्याँकी िदनेछौ,
अिन ितनीहरूलाई उडाएर लजैाने छ र छरपष्ट पािरिदने छ।
तब ितमी परमप्रभुमा रमाहट हुनेछौ।
ितमी इस्राएलका पिवत्र परमप्रभुसँग गवर् गनेर्छौ।

17 “गरीब र दीन-द:ुखी मािनसहरूले पानी खोज्नेछन्,
तर ितनीहरूले पाउने छैनन् र पिन ितनीहरू प्यासी छैनन्।
ितनीहरूको िजब्राहरू सुख्खा छन्।
म ितनीहरूक प्राथर्नाको प्रत्यतु्तर िदनेछु।
म ितनीहरूलाई त्यस ैछोडने छैन र मनर् िदने छैन्।

18 म सुख्खा पहाडहरूमा नदीहरू बगाइ िदनेछु।
म झनार्को मूल फुटाएर बेंसीहरूमा बगाउने छु।
म पानीले भिरपूणर् पानेर्छु, मरुभूिमलाई तलाउमा पिरवर्तन गनेर्छु।
त्यहाँ सुख्खा भूिमहरूमा झनार्को पानी हुनेछ।

19 देवदारूहरू मरुभूिममा उिम्रनेछन्,
त्यहाँ बबुलका रूखहरू, चन्दनका र जतैूनका रूखहरू र धूपीका

रूखहरू हुनेछन्।
20 मािनसहरूले ती कुराहरू हेनेर्छन्।
अिन उनीहरूले बुझ्ने छन् िक यी सब ैपरमप्रभुकै शिक्तले भएका हुन्।
मािनसहरूले यी कुराहरू देख्नेछन्
अिन ितनीहरूले बुझ्न थाल्नेछन िक,
इस्राएलका पिवत्र परमप्रभुले यी कुराहरू गरकेा हुन्।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे झूटाझूटा ददेेवताहरूलाईवताहरूलाई चुनौतीचुनौती िदनुभयोिदनुभयो

21 परमप्रभु, याकूबका राजाले भन्नहुन्छ, “आऊ मलाई ितमीहरूका
वाद-िववादहरू बताऊ। मलाई ितमीहरूका प्रमाणहरू देखाऊ, अिन
हामी ती कुराहरू ठीक रहेछन् भनेर िनणर्य गनेर्छौ। 22 ितमीहरूका झूटा
देवताहरू आउनु पछर्  अिन के भइरहेछ बताउनु पछर् ।आिदमा के भयो?
हामीलाई बताऊ। भिवष्यमा के हुने हो? हामीलाई बताऊ। हामी एकदम
ध्यान िदएर सुन्नेछौं। तब मात्र हामीहरू जान्नेछौ िक अकोर् पल्ट के हुने
हो। 23 हामीलाई ती कुराहरू बताऊ जुन के हुने होला हामीले जान्नै
पछर् । तब ितमीहरू वास्तवमा देवताहरू न ैहौ भनेर हामी िवश्वास गनेर् छौ।
केही त गर! जे पिन गर राम्रो वा नराम्रो। तब ितमी जीउँदो न ैहौ भनेर
हामी देख्नेछौ। अिन हामी ितमीलाई पछ्याउने छौं।

24 “हेर, झूटा देवताहरू, ितमीहरू वास्तवमा केही पिन होइनौ।
ितमीहरू केही गनर् सकै्तनौ। केवल मूखर् मािनसहरूले मात्र ितमीहरूलाई
पुज्ने छन्।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे प्रमािणतप्रमािणत गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ िकिक उहाँउहा ँमात्रमात्र एकएक परमपरमेेश्वरश्वर हहुुनुहनुहुुन्छन्छ
25 “मलेै उत्तरबाट एकजना मािनसलाई मािथ उठाउएको छु।
ऊ पूवर्बाट आइरहेकोछ जहाँबाट सूयर् उदाउँछ।
उसले मेरो आराधना गछर् ।
एकजना कुमाले जसले भाँडा बनाउँछ, िहलो माटोमा िहँड्छ।
त्यस्त ैप्रकारले त्यो मािनस राजाहरूलाई िमचेर िहँड्छ।

26 “यस्तो हुन भन्दा अिघ हामीलाई कसले भन्यो?
हामीले उनलाई परमेश्वर भनेर घोषणा गनर् ुपछर् ।
के ितमीहरूको एउटै मूिर्तले यी कुराहरूको िवषय भन्यो र? अँहँ।
ती कुन ैपिन मूिर्तहरूले हामीलाई केही पिन भनेनन्।
ती मूिर्तहरूले एउटा शब्द पिन भनेनन्
अिन ती झूटा देवताहरूले ितमीले भनेका शब्दहरू सुन्न सकै्तनन्।

27 िसयोनका बारमेा ती कुराहरू भन्ने म, परमप्रभु, न ैप्रथम ब्याक्ती
िथएँ।
मलेै यो समाचार सिहत यरूशलेममा सन्देशवाहकहरू पठाएँ
‘हेर, ितम्रा मािनसहरू फकेर् र आइरहेछन्।’”
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28 मलेै ती झूटा देवताहरूमा हेरें।
ितनीहरू केही भन्नलाई कोही पिन
बुिद्धमानी िथएनन्।
मलेै ितनीहरूलाई प्रश्नहरू गरें
तर ितनीहरूले एउटा शब्द पिन भनेनन्।

29 ती सारा देवताहरू वास्तवमा केही पिन होइनन्।
ती मूिर्तहरू पूणर्त महत्वहीन छन्।
ितनीहरूले केही गनर् सकै्तनन्।

परमप्रभुकोपरमप्रभुको खासखास दासदास

“मेरो दासलाई हेर!
म उसलाई सम्हाल्नेछु,
उसलाई मात्र रोजेको हँु।

अिन म उसँग एकदम खशुी छु।
मलेै मेरो आत्मा उसमा हालीिदए।
उसले जाितहरूमा िनष्पक्ष न्याय गनेर्छ।

2 उनी गल्लीहरूमा कराएर बोल्ने छैनन्,
उनी िचच्याउनेछैनन्, नत उच्च स्वरमा कराउने छन्।

3 ऊ भद्र हुनेछ, उसले पानीको छेउमा उम्रने िनगालो सम्म भाँच्ने
छैन।
उसले िनभ्न लागेको कम्जोर िदयोलाई सम्म फुकी िनभाउने छैन्।
उसले िनष्पक्ष रूपमा जाँच गररे सत्य कुरा िनकाल्ने छ।

4 उसले जबसम्म संसारमा खास इन्साफ ल्याउने छैन, तबसम्म ऊ
कमजोर हुने छैन।
नत िशिथल न ैहुने छ अिन टाढा देशमा बस्ने मािनसहरूले उनमािथ

िवश्वास राख्नेछन्।”

परमप्रभुपरमप्रभ ुननै ैससंसंारकासारका शासकशासक रर िनमार्णकत्तार्िनमार्णकत्तार् हहुुनुहनुहुुन्छन्छ
5 परमप्रभु, साँच्चो परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो। (परमप्रभुले

आकाशहरू बनाउनु भयो। परमप्रभुले आकाशलाई पृथ्वीभिर न ैफैलाउनु
भयो। उहाँले पृथ्वीमा अन्य थोकहरू पिन बनाउनु भयो। परमप्रभुले
पृथ्वीमा भएका सारा मािनसहरूिभत्र प्राण संचार गनर् ुहुन्छ। परमप्रभुले
प्रत्येक मािनसलाई आत्मा प्रदान गनर् ु भयो जो पृथ्वीमा िहँड्दछन्।)

6 “म, परमप्रभुले, ितमीलाई मेरो धािर्मकता-अनुसार बोलाएको छु।
म ितम्रो हात समाउने छु। अिन म ितम्रो रक्षा गनेर्छु।
ितमी त्यस्तो िचन्ह हुनेछौ जसले देखाउँदछ।
मािनसहरूसँग मेरो करार भएको।
ितमी सारा मािनसहरूका िनिम्त प्रज्विलत ज्योित हुनेछौ।

7 ितमीले अन्धाका आँखाहरू खोिल िदने छौ,
अिन ितनीहरूले देख्न सक्नेछन्।
धेर ैमािनसहरू कैदमा छन, ितमीले ितनीहरूलाई स्वतन्त्र पानेर्छौ,
धेर ैमािनसहरू अन्धकारमा बस्दछन्,
ितमीले ितनीहरूलाई त्यस कदबैाट िनकाल्नेछौ।

8 “म परमप्रभु हँु, मेरो नाउँ यहोवा हो।
मेरो मिहमा म अरूलाई िदने छैन्।
म झूटा देवताहरूलाई प्रशसंा लजैान िदने छैन,
जुन मेरो हुनुपनेर्छ।

9 शुरूमा न ैकेही घटना हुनेछ भनेर भनी सकेको िथए
अिन ती घटनाहरू भए।
अिन अब, यी घटनाहरू हुनु अिघ न,ै
केही कुराहरू म ितमीहरूलाई बताउनेछु जुन भिवष्यमा हुनेछ।”

परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई एकएक स्तुितस्तुित गानगान
10 परमप्रभुका िनिम्त एउटा नयाँ गीत गाओ:
टाढा देशहरूमा भएका सारा मािनसहरू,
समुद्रमा यात्रा गनेर् सारा मािनसहरू,
सागरहरूमा भएका सारा पशु-प्राणीहरू,
टाढा ठाउँहरूमा भएका सारा मािनसहरू परमप्रभुको गुण गाओ!

11 मरुभूिम र शहरहरू,

केदारका गाउँहरू परमप्रभुको प्रशसंा गर।
सेलामा बस्ने मािनसहरू, खशुीको गीत गाओ।
ितम्रो पवर्तको चुचुरा देिख गाओ।

12 परमप्रभुलाई मिहमा प्रदान गर,
सबलेै उहाँको प्रशसंा गर, जो टाढा टाढामा छन्।

13 परमप्रभु शिक्तशाली सिैनक जस्तो बािहर िनस्केर जानु हुनेछ।
उहाँ यदु्ध गनर् तयार भएको मािनस जस्तो हुनुहुनेछ।
उहाँ साह्रै उत्तेिजत हुनुहुनेछ।
उहाँले िचच्याउनु हुनेछ र जोडले कराउनु हुनेछ
अिन उहाँले शत्रुहरूलाई परािजत गनर् ुहुनेछ।

परमपरमेेश्वरश्वर अत्यनतअत्यनतै ैसहनशीलसहनशील हहुुनुहनुहुुन्छन्छ
14 “धेर ैलामो समय देिख मलेै केही पिन भनेको छैन्।
मलेै स्वयलाई न ैिनयन्त्रण गरें अिन केही पिन भिननँ।
तर अब म िशशुलाई जन्म िदइरहेकी स्त्री जस्त ैकराउनेछु,
म तेज जबरजस्ती गररे सास फेनेर्छु।

15 म पहाड र पवर्तहरूलाई उजाड पािरिदनेछु
म त्यहाँ उिम्रने सारा वनस्पितहरूलाई सुकाइिदनेछु।
म नदीहरूलाई सुख्खा धतीर्मा पिरवर्तन गनेर्छु।
म पानीका इनारहरू पिन सुकाइिदनेछु।

16 तब ितनीहरूले किहल्य ैनजानेका बाटोमा,
म अन्धा मािनसहरूलाई डोराउनेछु।
म अन्धा मािनसहरूलाई त्यस्ता ठाउँहरूमा डोयार्ई लजैानेछु
जहाँ ितनीहरू पिहला गएका िथएनन्।
म ितनीहरूका अँध्यारोलाई प्रकाशमा बिद्ल िदनेछु
अिन म खस्रो भूिमलाई िचल्लो पािरिदनेछु।
मलेै वचन िदएका ती कुराहरू म गनेर्छु,
अिन म आफ्नो मािनसहरूलाई त्याग्ने छैन्।

17 तर कितपय मािनसहरूले मलाई पछ्याउन छाडे।
ती मािनसहरूसँग मूिर्तहरू छन् जुन सुन ैसुनले ढािकएको छ।
ितनीहरूले ती झूटा मूिर्तहरूलाई, ‘तपाई ंमेरो देवताहरू हुनुहुन्छ’
भन्छन्।
ती मािनसहरू आफ्ना झूटा देवताहरूमा भरोसा गछर्न्,
तर ती मािनसहरू िनराश हुनेछन्।

इस्राएललइस्राएललेे परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई ध्यानध्यान िदनुिदन ुअस्वीकारअस्वीकार गरगरेे
18 “हे बिहरा मािनसहरू हो, ितमीहरूले मलाई सुन्नु पछर् !
हे अन्धा मािनसहरू, ितमीहरूले मलाई हेनर् ु र देख्नपछर् ।

19 सारा संसारमा, मेरो दास अत्यन्त अन्धा छन्।
सन्देशवाहक जसलाई संसारमा मलेै पठाएँ त्यो अत्यन्त बिहरो छ।
मलेै छानेका मािनसहरू अत्यन्त अन्धा छन्।
जोसँग मलेै करार गर ेऊ अत्यन्त अन्धो छ।

20 मेरो दासले िनकै हेछर्
तर उसले मेरो आज्ञा पालन गदैर्न्।
उसले आफ्नो कानले सुन्न सक्छ
तर उसले मेरो कुरा सुन्न अस्वीकार गदर्छ।”

21 परमप्रभुले आफ्नो सेवक धािर्मक भएको चाहनुहुन्छ।
परमप्रभुले उसको अनौठापूणर् व्यवस्थाबाट,
उसको सम्मान रहेको हेनर् चाहनुहुन्छ।

22 तर मािनसहरूमा हेर!
अन्य मािनसहरूले ितनीहरूलाई परास्त गररे ितनीहरूका

सम्पित्तहरू लुटे।
सारा जवान मािनसहरू डराएका छन्।
ितनीहरू झ्यालखानामा बन्द छन्,
मािनसहरूले ितनीहरूका रूिपयाँ पसैा लगेर गए
अिन त्यहाँ उनीहरूलाई बचाउने कोही छैन।
अन्य मािनसहरूले ितनीहरूका पसैामा ध्यान िदए।
“यो फकार्ई देऊ” भन्ने त्यहाँ कोही पिन िथएनन्।
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23 के ितमीहरू मध्ये कसलेै पिन परमेश्वरका वचनहरूमा ध्यान िदयौ?
अँहँ! तर ितमीहरूले उहाँको वचनहरूलाई अत्यन्त गिहरो प्रकारले ध्यान
िदनुपछर्  अिन के हुने हो भन्ने कुरा सोच्नुपछर् । 24 याकूब र इस्राएलबाट
धन िलनलाई कसले मािनसहरूलाई लगायो? परमप्रभुले ितनीहरूलाई
त्यसो गनेर् आज्ञा िदनु भयो! हामीले परमेश्वरको िवरूद्धमा पाप गयौर्ं।
यसकैारण परमप्रभुले मािनसहरूलाई हाम्रो धन-सम्पित्त लजैाने अनुमित
िदनु भयो। इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुले चाहनु भएको बाटोमा
बाँच्न चाहेनन्। इस्राएलका मािनसहरूले उहाँको व्यवस्थाहरू सुन्न
रूचाएनन्। 25 यसकारण परमप्रभु ितनीहरूिसत क्रोिधत हुनुभयो।
परमप्रभुले ितनीहरूका िवरूद्ध शिक्तशाली यदु्धहरू गराउनु भयो।
इस्राएलका मािनसहरू जस्त ैउहाँले ितनीहरूका विरपिर आगो
लगाइिदनु भयो तर के भइरहेको िथयो भनेर ितनीहरूले जानेनन्।
ितनीहरू जिलरहेका जस्त ैिथए। तर ती भएका घटनाहरू बारमेा
ितनीहरूले जान्न चाहेनन्।

परमपरमेेश्वरश्वर सधसधैैँ ँआफ्नाआफ्ना मािनसहरूसमािनसहरूसँँगग हहुुनुहनुहुुन्छन्छ

याकूब, ितमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। इस्राएल,
ितमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। अिन अब परमप्रभु
भन्नुहुन्छ, “ितमीहरू नडराऊ! मलेै ितमीहरूलाई बचाएँ। मलेै

ितम्रो नाउँ राखे। ितमी मेरो हौ। 2 जब ितमीमािथ कष्टहरू पछर्न्, म ितम्रो
साथमा छु। जब ितमी नदीहरू तछौर् ितमीलाई चोट लाग्नेछैन। जब ितमी
आगोबाट िंहड्दछौ, ितमी जल्ने छैनौ; आगोको ज्वालाले ितमीलाई
लपेट्ने छैन्। 3 िकनभने म, परमप्रभु, तेरो परमेश्वर हँु। म इस्राएलको
परम-पिवत्र तेरो उद्धारक ितमीहरूको उद्धारको िनिम्त मलेै िमश्र भुक्तान
गरकेो िथएँ। ितमीलाई आफ्नो बनाउन मलेै कूश र सेबालाई िदएको
िथएँ। 4 ितमी मेरो िनिम्त अत्यन्त मुख्य छौ। यसकारण म ितम्रो सम्मान
गछुर् । म ितमीलाई प्रेम गछुर्  र ितम्रोलािग सारा मािनसहरू एवं जाितहरू
प्रदान गनेर्छु तािक ितमी बाँच्न सक।

5 “यसलेै नडराऊ! म ितमीहरूको साथमा छु। म ितम्रो नानीहरूलाई
भेला गररे ितमीकहाँ ल्याइिदनेछु। म ितनीहरूलाई पूवर् र पिश्चमबाट भेला
गनेर्छु। 6 म उत्तर िदशालाई भन्नेछु मेरा मािनसहरू मलाई देऊ! म
दिक्षण िदशालाई भन्नेछु; मेरा मािनसहरूलाई बन्दी बनाएर नराख! मेरा
छोरा-छोरीहरू जो टाढा-टाढा छन्, मलाई देऊ। 7 ती सब ैमािनसहरू
देऊ जो मेरा हुन् मेरो नाउँ ितनीहरूिसत संयकु्त छ। मलेै ती मािनसहरू
आफ्नोलािग सृिष्ट गरें। ितनीहरूलाई सृिष्ट गरें यसकारण ितनीहरू मेरा
हुन्।”

8 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “जसका आँखाहरू छन् तर ितनीहरू अन्धा छन्
भने, ती मािनसहरू मकहाँ ल्याऊ। ती मािनसहरू मकहाँ ल्याऊ जसका
कानहरू छन् तर बिहरा छन्। 9 सब ैमािनसहरू र जाित-जाितहरू राष्ट्र
एकैसाथ भेला हुनुपछर् । हुन सक्छ ितनीहरूका झूटा देवताहरू मध्ये
एकजनाले प्रारम्भमा के भएको िथयो बताउन चाहन्छ। ितनीहरूले
आफ्ना कुरालाई प्रमािणत पानर्लाई साक्षीहरू पिन ल्याउनु पछर् ।
साक्षीहरूले साँच्चो कुरा बोल्नु पछर् । तब ितनीहरू ठीक रहेछन् भन्ने
सािबत हुनेछ।”

10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितमीहरू मेरो साक्षी हौ। मलेै चुनेका दास
ितमी हौ। मलेै ितमीहरूलाई छानें तािक ितमीहरूले मािनसहरूलाई
मप्रित िवश्वस्त पानर्लाई सहयोग गर। मलेै ितमीहरूलाई छाने तािक
ितमीहरूले बुझ्नु पछर्  िक ‘म न ैउही हँु’ म न ैसाँचो परमेश्वर हँु। मभन्दा
पिहल्ये त्यहाँ कोही पिन परमेश्वर िथएन अिन म पश्चात पिन कोही
परमेश्वर हुने छैन। 11 म हँु, म न ैपरमप्रभु हँु। मबाहेक अरू कोही पिन
मुिक्तदाता छैन। 12 म एकजना हँु जसले ितनीहरूिसत बोल्यो। मलेै
ितमीलाई बचाएँ, मलेै ती कुराहरू भनें। त्यो ितमीिसत जो िथयो नयाँ
वस्तु होइन। ितमी म साक्षी हौ अिन मेरो ितम्रो परमेश्वर हँु।” परमप्रभु
आफैं ले यी कुरा भन्नुभयो, 13 “म सधैँ न ैपरमेश्वर रहेको छु। जब म कुनै
काम गछुर् , कसलेै पिन त्यो मलेै गरकेो कुरा बिद्लन सकै्तनँ। अिन कसलेै
पिन मािनसहरूलाई मेरो शिक्तबाट बचाउनँ सकै्तन।”

14 परमप्रभु, इस्राएलका परम-पिवत्रले, ितमीहरूलाई बचाउनु हुनेछ।
अिन परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूका खाितर म बाबेलमा सेनाहरू
पठाउने छु। धेर ैमािनसहरू पक्राउ पनेर्छन्। ती मािनसहरू, कल्दीहरू,

उनीहरू कै आफ्ना जहाजहरूमा लजैानेछु। (कल्दीहरू आफ्ना
जहाजहरूमािथ गवर् गछर्न्।) 15 म परमप्रभु ितमीहरूका परम-पिवत्र हँु।
मलेै इस्राएल बनाएँ, म ितमीहरूका राजा हँु।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई पुनपुन: बचाउनुबचाउन ुहहुुन्छन्छ
16 परमप्रभुले समुद्रमा बाटोहरू बनाउनु हुनेछ। उहाँले धिमलो

पानीबाट पिन आफ्ना मािनसहरूको लािग बाटो बनाउनु हुनेछ। अिन
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, 17 “मािनसहरू ज-जसले मेरो िवरूद्ध ितनीहरूको
रथहरू, घोडाहरू, र सेनाहरू सिहत लड्ने छन ितनीहरू परािजत
हुनेछन्। ितनीहरू फेिर उठ्न सक्ने छैनन ितनीहरू नष्ट हुनेछन्।
ितनीहरू मनैबत्ती जस्तो थािमने छन्। 18 यसकारण जो शुरूमा भएको
िथयो त्यसलाई नसम्झ। धेर ैबषर् अगडी जे भइसकेको छ त्यसलाई
नसोच। 19 िकनभने म नयाँ काम गनेर्छु। अब ितमी नयाँ पालुवा जस्तो
उम्रनेछौ। िनसन्देह ितमी जान्दछौ िक यो सत्य हो। म साँिच्च नै
मरुभूिममा बाटो बनाउने छु। म साँिच्च न ैसुख्खा जग्गाहरूमा नदीहरू
बगाउनेछु। 20 यसले गदार् जङ्गली पशुहरू सम्मले मलाई धन्यवाद प्रकट
गनेर्छन्। िवशाल पशुहरू र चराहरूले पिन मप्रित धन्यवाद प्रकट गनेर्छ।
ितनीहरूले मलाई सम्मान गनेर्छन् जब म मरुभूिममा पानी पानेर्छु। म
यसो गनेर्छु मेरा मािनसहरूलाई पानी िदनलाई-जसलाई मलेै रोजे। 21

ती मािनसहरूलाई मलेै बनाएको हो। अिन ती मािनसहरूले मेरो स्तुित
गान गाउनेछन्।

22 “याकूब, ितमीले मेरो पुकारा गरनेौ। िकनभने ितमी इस्राएलीहरू
मसँग थिकत भएकाछौ। 23 ितमीहरूले मेरो लािग होमबिल चढाउनलाई
आफ्नो भेंडा़ ल्याएनौ। ितमीहरूले मेरो सम्मान गरनेौ। ितमीहरूले
मेरोलािग बिल चढाएनौ। मलेै बिलहरू चढाऊ भनेर जबरजस्ती गिरनँ।
मलेै धूपहरू सत्काउनु भनेर कर लगाइन जब सम्म ितमीहरू थिकत
भयौ। 24 यसथर् मेरो सम्मानकोलािग ितमीहरूले आफ्नो पसैाले केही
पिन िकनेनौ, तर ितमीहरूले मलाई आफ्नो पापको भारी बोकायौ।
ितमीहरूले त्यितन्जेल पाप गयौर् जब सम्म म ितमीहरूका नराम्रा
कुराहरूले अत्यन्त कमजोर भईन्।

25 “म, उही हँु, जसले ितमीहरूका सारा पापहरू धोई पखाली िदएँ।
मलेै यी सब ैस्वयलंाई खशुी पानर्लाई गदर्छु। म ितमीहरूका पापहरू
सम्झने छैन्। 26 तर ितमीहरूले मलाई सम्झनु पछर् । हामी एकै साथ
भेला हुनुपछर्  अिन िनणर्य िलनुपछर्  जसले गदार् ितमीहरू आफ्नो िस्थित
प्रस्तुत गनर् सक्छौ अिन हामी के सही हो िनणर्य िलनु सक्छौं। 27

ितमीहरूका पिहले िपता-पुखार् पापी िथए। अिन ितमीहरूका वकीलहरूले
मेरो िवरूद्ध कुराहरू गर।े 28 यसकारण म पिवत्र शासकहरूलाई अपिवत्र
बनाउनेछु अिन याकूबलाई गाली गनेर्छु। नराम्रा घटनाहरू इस्राएलमा
हुनेछन्।”

परमप्रभुपरमप्रभ ुननै ैककेेवलवल परमपरमेेश्वरश्वर हहुुनुहनुहुुन्छन्छ

“याकूब, ितमी मेरो दास हौ। मेरो कुरा होिशयारी साथ सुन,
इस्राएल मलेै ितमीलाई छानेको छु। म जे कुरा भन्छु सुन्। 2

म परमप्रभु हँु अिन मलेै ितमीलाई बनाएँ। म मात्र हँु जसले
ितमीलाई बनाए जो अिहले ितमी छौ। मलेै ितमीलाई त्यित बेलादेिख
सहयोग गरकेो हँु जब ितमी आमाको गभर्मा िथयौ। मेरो दास, याकूब,
नडराऊ। यशूरून (इस्राएल) मलेै ितमीलाई चुनेको हँु।

3 “म ितखार्एको मािनसहरूलाई पानी खन्याई िदनेछु। म सुक्खा
भूिमहरूमा खोला बगाइिदनेछु। म मेरो आत्मा ितम्रा छोरा-छोरीहरूमािथ
खन्याई िदनेछु, यो ितम्रो सन्तानमा बिगरहने पानीका धाराहरू जस्तै
हुनेछ। 4 ितनीहरू संसारका मािनसहरूका माझमा बढ़नेछन्। ितनीहरू
खोलाहरूका छेउमा उम्रेर बढ़ने रूखहरू जस्ता हुनेछन्।

5 “एकजनाले भन्नेछ, ‘म परमप्रभुको हँु।’ अकोर् मािनसले ‘याकूबको’
नाउँ िलनेछ। अझ ैअकोर् मािनसले उसको नाउँ बताउनेछ? ‘म
परमप्रभुको हँु’ अिन अकोर् मािनसले ‘इस्राएलको’ नाउँ प्रयोग गनेर्छ।”

6 परमप्रभु इस्राएलको राजा हुनुहुन्छ। सेनाहरूका परमप्रभुले
इस्राएललाई बचाउनु हुनेछ। परप्रभुले भन्नु हुन्छ, “म केवल परमेश्वर हँु।
यहाँ अरू कोही देवताहरू छैनन्। म न ैआिद हँु र म न ैअन्त हँु। 7 यहाँ
म जस्त ैअन्य कुन ैपरमेश्वर छैन। यिद यहाँ छ भने, त्यो परमेश्वरले जस्तै
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बोल्नु पछर् । त्यो परमेश्वर आएर म जस्त ैपरमेश्वर हो भनी प्रमाण गनर् ु पछर् ।
त्यो परमेश्वरले त्यस समयदेिखको घटनाहरू बताउनु पछर्  जब मलेै
प्राचीन मािनसहरू बनाएँ। त्यस परमेश्वरले भिवष्यमा हुने कुराको संकेत
पिन िदन सक्नुपछर् ।

8 “ितमीहरू नडराऊ। सुतार् नगर। मलेै ितमीहरूलाई के हुनेछ भनेर
पिहल्य ैभिनसकेको छु। ितमीहरू मेरा साक्षी हौ। यहाँ अन्य कुन ैपरमेश्वर
छैन। यहाँ अन्य कुन ै‘चट्टान छैन,’ म जान्दछु म मात्र एक हँु।”

झूटाझूटा ददेेवताहरूवताहरू व्यथव्यथर्र्काका छन्छन्

9 केही मािनसहरूले मूिर्तहरू बनाउँछन्। तर ितनीहरू काम ैनलाग्ने
छन्। ती मािनसहरू मूिर्तहरूका साक्षीहरू हुन्—तर ितनीहरूले देख्न
सक्दनैन्। ितनीहरू केही जान्दनैन्। ितनीहरूले जे गरकेाछन् त्यसका
लािग ितनीहरूलाई लिज्जत बनाइनेछ।

10 कसले ती झूटा देवताहरू बनाए? कसले ती व्यथर्का मूिर्तहरू
बनाए? 11 कारीगरहरूले ती देवताहरू बनाए! अिन ती कारीगरहरू
केवल मािनसहरू न ैहुन् देवताहरू होइनन्। यिद त्यस्ता मािनसहरू
एकसाथ आएर ती कुराहरूमा छलफल गर, तब ितनीहरू लिज्जत र
त्रिसत हुने िथए।

12 एक कारीगरले तातो आगोमा फलाम तताउनु आफ्ना हितयारहरू
चलाउँदछ। त्यो धातु िपट्नलाई त्यस मािनसले मातोर्ल चलाउँदछ, अिन
त्यो धातुबाट मूिर्त बन्दछ। त्यस मािनसले आफ्ना शिक्तशाली पाखरुाहरू
चलाउँदछ। तर जब त्यो मािनस भोको हुन्छ, उसले आफ्नो शिक्त प्रयोग
गदर्छ। यिद मािनसले पानी िपउँदनै भने, उसको ितखार् मेटीदनै।

13 अकोर् कारीगरले काठमािथ रखेाहरू िखच्नका लािग िफता र
िससाकलम चलाउँदछ। यसो गनार्ले के देखाउँछ भने उसले काठ कहाँ
काट्नु पछर् । त्यसपिछ त्यस मािनसले आफ्नो िछनोहरू चलाउँदछ र
काठबाट मूिर्त काट्दछ। उसले आफ्नो िफताले मूिर्त नाप्ने काम गदर्छ।
यस प्रकारले, कारीगरले काठलाई एउटा मािनस जस्तो देिखने स्वरूप
बनाउँदछ। अिन यो मािनस जस्तो देिखने मूिर्तले केही गदैर्न, तर त्यसको
घरमा बस्दछ।

14 मािनसले धुपी, देवदारहरू काठ र फलाँटको रूखहरू काट्छ। त्यो
मािनसले रूखहरू उमारने, ती रूखहरू आफैं  उम्रन्छ। यिद कुन ैएउटा
मािनसले धुपीको रूख रोप्दछ भने, बषार्ले ती रूख उमादर्छ।

15 त्यसपिछ त्यस मािनसले त्यो रूख आफ्नो आगोमा बाल्दछ।
मािनसहरूले त्यस रूखलाई दाउराको रूपमा काट्दछन्। अिन उसले
त्यी दाउरा खाना पकाउन र आफूलाई न्यानो बनाउनका लािग प्रयोग
गदर्छ। मािनसले केही दाउरा बालेर आफ्नो लािग रोटी बनाउँछ तर
मािनसले त्यही रूखलाई अथवा त्यस रूखको केही अशंबाट देवता
बनाउँछ अिन त्यस देवतालाई पूज्न थाल्दछ। त्यो देवता मािनसले
बनाएको मूिर्त हो तर मािनस त्यस मूिर्त समक्ष झुक्छन्। 16 मािनसले
आधा जस्तो काठ आगोमा बाल्छ। मािनसले त्यो आगोमा मासु पकाउछ
र अघाउन्जेल खान्छ। मािनसले आफूलाई न्यानो राख्नका लािग दाउरा
बाल्दछ। त्यस मािनसले भन्छ, “असल! अब म न्यानो भएँ अिन म देख्नु
सक्छु, त्यो आगोको उज्यालो कहाँसम्म पदर्छ।” 17 तर सानो रूखको
टुक्रा त्यहाँ छािडयो, यसकारण मािनसले त्यस टुक्राबाट मूिर्त बनाउँछ
अिन ईश्वर मान्छ। ऊ त्यस देवता समक्ष झुक्छ अिन पूजा गदर्छ।
मािनसले देवताहरूलाई प्राथर्ना गदैर् भन्दछ, “तपाई ंमेरा ईश्वर हुनुहुन्छ,
मलाई बचाउनु होस्।”

18 ती मािनसहरूले जान्दनैन् ितनीहरूले के गिररहेकाछन्।
ितनीहरूले बुझ्दनैन्। ितनीहरूका आँखा बन्द भए जस्त ैछन, यसलेै
ितनीहरूले देख्न सक्दनैन्। ितनीहरूको हृदयले बुझ्ने कोिशश गदैर्नन्।
19 ती मािनसहरूले यस िवषयमा सोच िवचार गरकेा छैनन्।
मािनसहरूले बुझ्दनैन् यसकारण ितनीहरूले आफ्नो बारमेा किहल्यै
सोचेका छैनन, “मलेै आधा दाउरा आगोमा बालें। मलेै तातो कोइलामा
रोटी बनाएँ अिन मासु पकाएँ। त्यसपिछ मलेै मासु खाँए। अिन मलेै
बाँचेको ती काठहरूले यस्तो भयानक चीज बनाएँ। मलेै दाउराका
मुढालाई पूजीरहेको छु।”

20 त्यो मािनसले जान्दनै आफूले के गिररहेछ। ऊ अन्योलमा छ,
यसकारण उसको मनले उसलाई झूटो बाटोमा लिगरहेकोछ। त्यस

मािनसले आफूलाई बचाउन सकै्तन्। अिन उसले गिररहेका गल्ती काम
देख्न सकै्तन। मािनसले भन्नेछ, “यो मूिर्त जुन मलेै समाती रहेकोछु त्यो
झूटा देवता हो।”

परमप्रभुपरमप्रभ,ु सत्यसत्य परमपरमेेश्वरलश्वरलेे, इस्राएललाईइस्राएललाई साथसाथ िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

21 “याकूब, यी कुराहरू याद राख।
इस्राएल, याद राख, ितमी मेरो सेवक हौ।
मलेै ितमीलाई बनाएँ! ितमी मेरो सेवक हौ,
यसकारण इस्राएल, म ितमीलाई किहल्य ैिबिर्सने छैन्।

22 ितम्रो पापहरू ठूलो बादल जस्ता िथए
तर मलेै ती पापहरू पखािलिदएँ।
ितम्रा पापहरू मेिटएर गए,
जसरी बादल पातलो हावामा हराउँदछ।
मलेै ितमीलाई जोगाएँ,
अिन बचाएँ यसलेै ितमी फकेर् र मकहाँ आयौ।”

23 आकाशहरू आनिन्दत छन् िकनभने परमप्रभुले ती महान वस्तुहरू
बनाउनु भयो।
पृथ्वी आनिन्दत छ, पृथ्वी मुिनका गिहयार्ई सम्म।
पवर्तहरू परमप्रभुलाई धन्यवाद प्रकटगदैर् गाउँदछन्।
जङ्गलमा भएका सारा रूखहरू आनिन्दत छन्।
िकनभने परमप्रभुले याकूबलाई बचाउनु भयो।
परमप्रभुले महान कुराहरू इस्राएलको लािग गनर् ु भयो।

24 परमप्रभुले ितमीलाई बनाउनु भयो जो ितमी आज छौ।
परमप्रभुले त्यस्तो गिररहनु भएको बेला ितमी आमाको गभर्िभत्रै िथयौ।
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म, परमप्रभुले, सब ैथोक बनाएको हो।
म स्वयलें आकाश राखें।
मलेै पृथ्वीलाई मेरो समक्ष फैलाएँ।”
25 झूटा अगमवक्ताहरूले झूटो बोल्दछन्, तर परमप्रभुले ितनीहरूका

झूटा कुराहरू गल्ती हुन् भनेर देखाउनुहुन्छ। परमप्रभुले मूखर् मािनसहरू
बनाउनु हुन्छ जसले जाद ूगदर्छन्। ितनीहरू सोच्दछन् िक ितनीहरू
ज्यादा जान्दछ। परमप्रभुले ज्ञानी मािनसहरू सम्मलाई अन्योलमा
पािरिदनुहुन्छ। परमप्रभुले ितनीहरूलाई मूखर् पानर् ुहुन्छ। 26 परमप्रभुले
आफ्ना दासहरूलाई समाचार भन्नलाई मािनसहरूकहाँ पठाउनु भयो।
अिन परमप्रभुले ती समाचारहरूलाई सत्य सािबत पानर् ुभयो। परमप्रभुले
दतूहरूलाई मािनसहरूकहाँ के कुराहरू गनर् ुपछर्  भनेर बताउनलाई
पठाउनु भयो। अिन परमप्रभुले ितनीहरूको सल्लाह असल हो भनेर
देखाउनुहुन्छ।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे यहयहूूदादा पुनपुन:िनमार्णिनमार्ण गनगनर्र्लाईलाई कोरकोरेसेस छान्नुछान्न ुहहुुन्छन्छ

परमप्रभुले यरूशलेमलाई भन्नुहुन्छ, “मािनसहरू फेिर त्यहाँ बस्नेछन्।”
परमप्रभुले यहूदाका शहरहरूलाई भन्नुहुन्छ, “ितमी फेिर पुनिनमार्ण
हुनेछौ।”
परमप्रभुले ती शहरहरूलाई भन्नु हुन्छ िक ितनीहरू ध्वंश भए,
“म ितमीलाई नयाँ शहरमा पुनःस्थािपत गनेर्छु।”

27 परमप्रभुले गिहरा पानीलाई भन्नुहुन्छ, “सुख्खा भई जाओस्।
म ितम्रा मूल श्रोतहरू पिन सुकाइिदनेछु।”

28 परमप्रभुले कोरसेलाई भन्नुहुन्छ, “ितमी मेरो भेंडा गोठाला हौ,
ितमीले त्यही कुरा गनेर् छौ जो म चाहन्छु।
ितमीले यरूशलेमलाई भन्नेछौ, ‘ितमी पुनःिनमार्ण हुनेछौ।’
ितमीले मिन्दरलाई बताउनेछौ, ‘ितम्रो जग पुनःिनमार्ण हुनेछ।’”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे इस्राएललाईइस्राएललाई स्वतन्त्रस्वतन्त्र पानपानर्र् ु ुकोरकोरेसेस छान्नुछान्न ुहहुुन्छन्छ

आफैले अिभषेक गनर् भएको राजालाई यी िनम्न कुराहरू
परमप्रभुले कोरसेको बारमेा भन्नुहुन्छ:
“म कोरसेको दािहने हात समाउनेछु।

राजाहरूका शिक्त िलनलाई म उसलाई सहायता गनेर्छु।
शहरका ढोकाहरू कोरसेलाई बन्द हुनेछैन,
म शहरका प्रवेशद्वारहरू खोली िदनेछु अिन कोरसे शहर िभत्र जानेछ।
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2 कोरसे, ितम्रा सेनाहरूले अिघ बढ्नेछन् अिन म ितम्रो अघाडी
जानेछु।
म पवर्तहरू मदैान तुल्य पािरिदनेछु।
म शहरका काँसाका प्रवेशद्वारहरू भत्काइिदनेछु।
म फलामका ढोकाको बारहरू कािटिदनेछु।

3 म ितमीलाई त्यो धन िदनेछु जसले अन्धकारमा बँचाउनेछ।
म ितमीलाई ती गुप्त स्थानमा जम्मा गरकेो धन िदनेछु।
म यसो गनेर् छु तािक ितमीहरूले म इस्राएलको परमप्रभु परमेश्वर हँु,
भनेर जान्नेछौ।
अिन म ितमीलाई ितम्रो नाउँले बोलाउने छु।

4 म यी कुराहरू मेरो दास याकूबको लािग गछुर् ।
म यी कुराहरू मलेै चुनेको इस्राएलको लािग गछुर् ।
कोरसे, म ितमीलाई नाउँले बोलाउनेछु ितमी मलाई जान्दनैौ।
तर म ितमीलाई जान्दछु त्यसलेै नाउँले बोलाउनेछु।

5 म परमप्रभु हँु, म मात्र परमेश्वर हँु।
म बाहेक अरू परमेश्वर छैन्।
मलेै ितमीलाई बलसँग ैलुगा लगाइिदएँ।
तर अझ ैितमी मलाई बुझ्दनैौ।

6 यी कुराहरू गछुर्  तािक सारा मािनसहरूले
म न ैपरमेश्वर हँु भनेर जानुन्।
पूवर्देिख पिश्चम सम्मका मािनसहरूले म परमप्रभु हँु भनेर जानुन्,
अिन त्यहाँ म बाहेक अरू कुन ैपरमेश्वर छैन।

7 मलेै उज्यालो बनाएँ अिन मलेै अँध्यारो बनाएँ।
मलेै शािन्त बनाएँ अिन मलेै कष्टहरू बनाएँ।
म परमेश्वर हँु अिन मलेै यी सब ैचीजहरू बनाएँ।

8 “मािथ आकाश बाट पृथ्वीमा पण्टा बिर्षन्छ,
जसरी बादलबाट पानी बिर्षन्छ, पृथ्वी खोिलन्छ,
अिन मुिक्त उत्पन्न होस्! मुिक्तको िवकास हुन्छ
साथ-साथ ैसद्भावना बढ्छ।
म परमप्रभुले न ैयी सबथैोक बनाएँ।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नाआफ्ना सृिष्टलाईसृिष्टलाई वशमावशमा राख्नुराख्न ुहहुुन्छन्छ
9 “यी मािनसहरूलाई हेर! कसले ितनीहरूलाई सृिष्ट गर ेत्यसबारे

उिसत तकर्  गिररहेकाछन्। ितनीहरूलाई हेर मसँग ैितनीहरू वहश
गिररहेका छन्। ितनीहरू माटोको फुटेको भाँडा जस्ता छन्। मािनसले,
िभजेको िगलो माटो भाँडा बनाउन प्रयोग गछर्  अिन िगलो माटोले
सोध्दनै, ‘मािनस, ितमी के गिररहेकाछौ?’ चीजहरू जो बनाइन्छन। ती
चीजहरूमा त्यो शिक्त हुदनै िक जसले बनायो उसलाई सोधोस्।
मािनसहरू पिन िगलो माटो जस्त ैहुन्। 10 एकजना िपताले नानीहरूको
जन्म गराउँछ। अिन नानीहरूले सोध्न सकै्तनन्, ‘तपाईलें िकन हामीलाई
जीवन िदइरहनु भएकोछ?’ नानीहरूले आफ्नी आमालाई सोध्न सकै्तनन्,
‘तपाईलें िकन हामीलाई जन्म िदइरहनु भएको छ?’”

11 परमप्रभु परमेश्वर एकमात्र इस्राएलको परम-पिवत्र हुनुहुन्छ। उहाँले
इस्राएल बनाउनु भयो। अिन परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“मेरा छोरा, ितमीहरूले मलाई िचन्ह िदनुहोस् भनेर भन्यौ।
ितमीहरूले मलाई मलेै गरकेा कामहरू देखाउनु होस् भन्यौ।

12 यसकारण हेर, मलेै पृथ्वी बनाएँ,
अिन मलेै सारा मािनसहरूलाई यसमा जीवन िदएँ।
मलेै आफ्न ैहातहरूद्वारा आकाशहरू बनाएँ।
अिन मलेै सारा तारामण्डललाई आकाशमा आदेश िदए।

13 मलेै कोरसेलाई शिक्त प्रदान गर ेतािक उसले राम्रो काम गरोस्।
अिन मलेै उसको कामहरू सहज पािरिदएँ।
कोरसेले मेरो शहर पुनिनमार्ण गनेर्छ।
अिन उसले मेरा मािनसहरू स्वतन्त्र पानेर्छ,
कोरसेले मेरा मािनसहरू मलाई बेच्नेछैन्,
मलेै उसलाई ती कुराहरू गनर्लाई त्यसको मूल्य ितनर् ु पनेर्छैन्।”
सेनाहरूका परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो।
14 परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, “िमश्र र कूश धनी छन्
तर इस्राएल, ितमीले ती धनहरू पाउनेछौ।

शबाईका अग्ला मािनसहरू ितम्रा हुनेछन्।
ितनीहरूको गदर्न विरपिर बाँिधएको साङ्गलोिसत,ै
ितनीहरू ितम्रो पिछ पिछ िंहडनेछन्।
ितनीहरू ितमी समक्ष झुक्नेछन्।
अिन ितनीहरूले ितमीिसत प्राथर्ना गनेर् छन्।
अिन त्यहाँ अन्य कोही परमेश्वर हुनेछैन्।
इस्राएलका, परमेश्वर ितमीसँग हुनुहुन्छ।”

15 परमेश्वर, तपाई ंसवर्शिक्तमान् हुनुहुन्छ,
मािनसहरूले देख्न सकै्तनन्।
तपाई ंइस्राएलको उद्धारक हुनुहुन्छ।

16 धेर ैमािनसहरूले झूटा देवताहरू बनाउँछन्।
तर ती मािनसहरू िनराश हुनेछन्।
ती सारा मािनसहरू लिज्जत हुनेछन्।

17 तर इस्राएल परमप्रभुद्वारा बचाईनेछ।
त्यो उद्धार कायर् सदा-सवर्दा रहनेछ।
किहल्य ैपिन इस्राएल लिज्जत हुनेछैन्।

18 परमप्रभु न ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँले आकाशहरू र पृथ्वी बनाउनु भयो।
परमप्रभुले पृथ्वीलाई यसको ठाउँमा राख्नु भयो।
परमप्रभुले यस पृथ्वीलाई खाली गनर् चाहनुहुन्न,
जुन उहाँले बनाउनु भयो!
उहाँले पृथ्वी बस्नका लािग बनाउनु भयो!

“म परमप्रभु हँु।
म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन।”

19 “म गुप्तमा बोिल्दन म खलु्ला प्रकारले बोल्छु।
मलेै मेरा शब्दहरू यस संसारको अन्धकारमा लुकाईनँ।
मलेै याकूबका मािनसहरूलाई
यस िरत्तो ठाउँहरूमा हेर भनेर भिननँ।
म परमप्रभु हँु, अिन सत्य बोल्दछु।
मलेै भनेका कुराहरू सत्य छन्।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे प्रमािणतप्रमािणत गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ, िकिक उहाँउहा ँमात्रमात्र एकएक परमपरमेेश्वरश्वर हहुुनुहनुहुुन्छन्छ
20 “त्यसकारण, हे मािनसहरू हो, ितमीहरू भेला होऊ। ितमीहरू

अकार् राष्ट्रहरूबाट उम्केका छौ। मािनसहरू जान्दनैन् ितनीहरू के
गिररहेका छन्। (जब ितनीहरू काठको मूिर्तहरू बोक्छन् ितनीहरू
जान्दनैन िक ितनीहरू ती देवताहरूलाई प्राथर्ना गछर्न जसले
ितनीहरूलाई सहायता गनर् सकै्तनन्। 21 यी मािनसहरूलाई भन, मकहाँ
आऊ। ितनीहरूका आफ्ना मामला प्रस्तुत गदैर् ती कुराहरूका छलफल
ितनीहरूलाई देऊ।)

“कसले ितमीहरूलाई ती कुराहरू बताए जुन धेर ैबषर् अिघ घटेका
िथए? कसले धेर ैबषर्हरूदेिख यी कुराहरू लगातार भने? म, परमप्रभुले,
मात्र यी कुराहरू भनें। म मात्र परमेश्वर हँु। त्यहाँ के म जस्तो अन्य कोही
देवता छ? के त्यहाँ अन्य असल देवता छ? के त्यहाँ अन्य कोही देवता छ
जसले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउँदछ? अँह! त्यहाँ अन्य देवता छैन्।
22 टाढामा भएका सारा मािनसहरूले ती झूटा देवताहरू पछ्याउन
छोड्नु पछर् । ितमीहरूले मलाई पछ्याउनु पछर्  र बाँच्ने छौ। म परमेश्वर हँु।
त्यहाँ अन्य देवता छैन्। म परमेश्वर हँु।

23 “मेरो आफ्न ैशिक्तद्वारा यो प्रितज्ञा गछुर् । अिन जब प्रितज्ञा सत्य
हो। जुन कुरा िवषयमा म वचन िदँन्छु त्यो हुने न ैछ। अिन म वचन िदँदछु
िक प्रत्येक मािनस मेरो समक्ष झुक्नेछ। अिन प्रत्येक मािनसले मलाई
पछ्याउने प्रितज्ञा गनेर्छ। 24 मािनसहरूले भन्नेछन्, ‘धािर्मकता र शिक्त
परमप्रभुबाटै मात्र आउने छ।’”
कितपय मािनसहरू परमप्रभुिसत कोिधत छन्। तर परमेश्वरको साक्षी

आउनेछ र परमप्रभुले गनर् ु भएको कुराहरूको िवषयमा बताउनु हुनेछ।
यसकारण ती क्रोिधत मािनसहरू लिज्जत हुनेछन्। 25 असल काम
गनर्का लािग परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूलाई सघाउनु हुनेछ, अिन
मािनसहरू ितनीहरूका परमेश्वरिसत अत्यन्त आनिन्दत हुनेछन्।
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असत्यअसत्य ददेेवताहरूवताहरू िनरथिनरथर्र्कक छन्छन्

बाल देवता अिन नबो देवता, मेरो समक्ष झुक्नेछन्। ती झूटा
देवताहरू मूिर्त मात्र हुन्।

“मािनसहरूले ती मूिर्तहरू पशुहरूका ढाडहरूमािथ
राख्दछन ती मूिर्तहरू खाली बोक्नको भारी मात्र हुन्। 2 ती झूटा
देवताहरू झुक्नेछन ितनीहरू सब ैपतन हुनेछन्। ती झूटा देवताहरू
उिम्कन पाउने छैनन्। ितनीहरू सबलैाई कैदीहरू सरह ल्याइनेछ।

3 “हे याकूबका पिरवार, मलाई ध्यान िदएर सुन। इस्राएलबाट आएका
सारा मािनसहरू जो अझ जीिवत छन्, ध्यान िदएर सुन्। मलेै
ितमीहरूलाई बोकी ल्याएको हँु। ितमीहरू आफ्ना आमाको गभर्मा
हँुदादेिख न ैमलेै बोकी ल्याएको हँु। 4 जब ितमीहरू जिन्मयौ मलेै बोकेर
ल्याएँ अिन जब ितमीहरू वृद्ध हुनेछौ म बोकी न ैरहनेछु। ितमीहरूका
कपालहरू सेत ैपाकी सक्नेछ, त्यित बेला पिन म ितमीहरूलाई बोकी नै
रहने छु, िकनभने मलेै ितमीहरूलाई बनाएको हँु। म लगातार
ितनीहरूलाई बोकी रहनेछु अिन म ितमीहरूलाई बचाउनेछु।

5 “के ितमीहरू मलाई अरू कुन ैचीजिसत तुलना गनर् सक्छौ? अँहँ
कोही पिन मेरो बराबर छैन। म जस्तो कोही छैन्। 6 कितपय मािनसहरू
सुन र चाँदीको धनी छन्। सुन ितनीहरूको थलैोबाट झछर् , अिन
ितनीहरूले चाँदी तराजुमा तौलन्छन्। ती मािनसहरूले काठबाट झूटा
देवताहरू बनाउनलाई िशल्पकारहरूलाई पसैा िदँदछन्। त्यसपिछ ती
मािनसहरू नतमस्तक भएर झूटा देवता पूज्दछ। 7 ती मािनसहरू
आफ्ना काँधमा ती झूटा देवताहरू बोक्छन्। झूटो देवता अथर्हीन हो।
मािनसहरूले यसलाई बोक्नु पछर् । मािनसहरू भूईमंा मूिर्त उभ्याउँछन्।
अिन झूटो देवता त्यहाँबाट िहँडन सकै्तन्। झूटा देवता मूिर्त मात्र हो।
यसले मािनसहरूलाई सङ्कटबाट रक्षा गनर् सक्दनै्। मािनसहरू त्यसिसत
िचच्याउँछन् तर कुन ैउत्तर पाउँदनैन्। झूटो देवता मात्र मूिर्त हो। यसले
मािनसहरूलाई ितनीहरूको समस्याबाट रक्षा गनर् सकै्तन्।

8 “ितमीहरूले पाप गरकेाछौ, ितमीहरूले ती कुराहरूको बारमेा फेिर
िवचार गनर् ुपछर् । ती कुराहरूलाई सम्झ र बिलयो हौ। 9 त्यो धेर ैबषर्
अघाडी घटेको घटना सम्झ। सम्झ म परमेश्वर हँु। त्यहाँ अन्य कोही
परमेश्वर छैन्। ती झूटा देवताहरू म जस्ता छैनन्।

10 “शुरूमा मलेै जो कुराहरू भनें ती अन्तमा हुनेछन्। धेर ैबषर् अिघ
घटनाहरूको बारमेा मलेै भनेको िथएँ जो घिटत भएका छैनन्। जब म
कुन ैयोजना गछुर्  त्यो अवश्य न ैहुनेछ। म ती कुराहरू आफ्नो इच्छाले
गछुर् । 11 अिन म मािनसलाई पूवर्बाट बोलाइरहेछु। त्यो मािनस चील
जस्त ैहुनेछ। ऊ धेर ैटाढा देशबाट आउने छ, म ती कुराहरू गनेर् िनणर्य
गछुर् । म ितमीलाई भिनरहेछु िक म यो गनेर् छु अिन म गनेर् न ैछु। मलेै
उसलाई बनाएँ र उसलाई ल्याउनेछु।

12 “ितनीहरू कितजनाले सोच्छौ िक ितमीसँग ठूलो शिक्त छ, मलाई
ध्यान िदएर सुन्। तर ितमीले राम्रो कामहरू गरनेौ। 13 म धािर्मक
कामहरू गनेर्छु। चाँडो गिर म मेरो मािनसहरू बचाउँनेछु। म िसयोनलाई
उद्धार गनेर्छु। मेरो आश्चयर्पूणर् इस्राएलका िनिम्त ल्याउनेछु।”

बाबबाबेेललाईललाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशश

“हे बाबेलकी कन्या तल आऊ अिन भूईमंा बस।
कल्दीहरूकी कन्ये छोरी, भूईमंा बस।
ितमी अिहले शासक होइनौ।

मािनसहरू सोच्ने छैनन् िक ितमी एकजना सुन्दरी, कोमल सुकुमारी
हौ।

2 अब ितमीले किठन पिरश्रम गनर् ुपछर् ।
ितमीले ढुङ्गाको जाँतो ल्याउनु पछर् ,
अिन अन्न िपँधेर पीठो बनाउनु पछर्
ितम्रो घुम्टो हटाऊ अिन ितम्रो सुन्दर पोषाकहरू खोल।
ितमीले ितम्रो देश छोड्नु पनेर्छ।
ितम्रा फिरयाहरू उठाऊ जबसम्म मािनसहरूले खटु्टाहरू देख्न

सकै्तनन्,
अिन नदीहरू पार गर।

3 मािनसहरूले ितम्रा गुप्त अङ्गहरू हेनेर्छन्

अिन ितम्रो लाज हेनेर्छन्।
ितमीले गरकेो सब ैदषु्टकमर्को बद्ला म चुकाउनेछु।
अिन कोही पिन ितमीलाई सघाउन आउने छैनन्।

4 “मेरा मािनसहरू भन्छन्, ‘परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु हुन्छ।
उहाँको नाउँ हो सेनाहरूका परमप्रभु,
इस्राएलका परमपिवत्र हुनुहुन्छ।’”

5 “यसकारण बाबेल, त्यहाँ बस अिन शान्त हौ।
कल्दीहरूका छोरीहरू अन्धकार िभत्र जाऊ।
िकनभने अब ितमी ‘राज्यहरूकी रानी’ रहने छैनौ।

6 “म मेरो मािनसहरूिसत क्रोिधत िथएँ,
ती मािनसहरू मेरा हुन्, तर म क्रोिधत िथएँ,
मलेै ितनीहरू ितमीलाई िदएँ, अिन ितनीहरूलाई ितमीले दण्ड िदयौ।
तर ितमीले ितनीहरूमािथ कृपा राखेनौ।
ितमीले बूढा-पाकहरूलाई पिन
किठन काम गनर् लगायौ।

7 ितमीले भन्यौ, ‘म सदा-सवर्दा बाँच्नेछु।
म सधैँ न ैरानी हुनेछु।’
ितमीले ती मािनसहरू प्रित गरकेो नराम्रो कुराहरूमा ितमीहरूले ध्यानै
िदएनौ।
ितमीले के हुने होला भनेर सोच्दा पिन सोचेनौ।

8 यसकारण अब, ‘िवलासी स्त्री’ ध्यान िदएर सुन!
ितमी सुरिक्षत अनुभव गर र आफैं लाई भन,

‘म मात्र प्रमुख मािनस हँु।
म जस्तो प्रमुख अन्य कोही पिन छैन्।
म किहल्य ैपिन िवधवा हुने छैन्।
मसँग सधैँ नानीहरू हुनेछन्।’

9 यी दइु कुरा अचानक ितमीिसत घट्नेछन्।
पिहले, ितमीले आफ्ना नानीहरू गुमाउनेछौ,
अिन त्यसपिछ ितमीले आफ्नो लोग्ने गुमाउनेछौ।
हो, यी कुराहरू साँिच्च न ैितमीिसत घट्ने न ैछन्।
अिन ितम्रा सब ैमन्त्र र मोहनी शिक्तले ितमीलाई बचाउँनेछैन।

10 ितमीले दषु्ट कमर्हरू गयौर्, तर अझ ितमी सुरिक्षत अनुभव गछौर्।
ितमीले सोच्छौ, ‘मलेै गरकेो दषु्ट कामहरू कसलेै पिन देख्दनै।’
ितमी सोच्छौ िक ितम्रो िववेक र बुिद्धले ितमीलाई बचाउने छ।
ितमी आफैं लाई सोच्छौ ‘म मात्र हँु,
म जस्तो अरू कोही मुख्य छैन्।’

11 “तर कष्टहरू ितमीमािथ आइलाग्नेछ।
ितमी जान्दनैौ यो किहले घट्ने छ? तर िवपित्त आइरहेछ।
ितमी ती कष्टहरूलाई रोक्न केही पिन गनर् सक्नेछैनौ।

12 ितमीले टुना-मुना र तन्त्र-मन्त्र िसक्नलाई,
ितम्रो जीवनमा अत्यन्त पिरश्रम गयौर्।
यसकारण ितम्रो टुना-मुना र तन्त्र-मन्त्र प्रयोग गनर् शुरू गयौर्।
हुनसक्छ ितम्रो टुना-मुनाले ितमीलाई साथ देला।
हुनसक्छ ितमीले कसलैाई भयग्रस्त पानर् सक्छौ।

13 ितमीसँग धेरजैना सल्लाहकारहरू छन्,
के ितमी ितनीहरूका सल्लाहरूबाट थिकत भयौ?
तब ितम्रा ज्योितषीहरू पठाऊ तािक ताराहरू पढुन्।
ितनीहरूले ितमीलाई महीना किहले शुरू हुन्छ बताउन सकुन्।
कष्टहरू किहले आउन सक्छ भनेर बताउन सकुन्।

14 तर ती मािनसहरूले आफैं लाई सम्म बचाउँन सकै्तन।
ितनीहरू पराल जस्तो जल्नेछन्।
ितनीहरू यित चाँडो जल्नेछन िक
कसलैाई तातो पानर् कोइला सम्म रहने छैन।

15 त्यो प्रत्येक कुरामा घट्ने छ जुन ितमीले पिरश्रम साथ गयौर्।
जो मािनसहरूसँग ितमीले जीवनभर काम गयौर् ितनीहरूले ितमीलाई

छाड्नेछन्।
प्रत्येक मािनस आ-आफ्नो बाटो जाने न ैछन्,
अिन त्यहाँ ितमीलाई बचाउने कुन ैपिन मािनस रहने छैन।”

यशयैा 46:2 479 यशयैा 47:15



48

49

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नोआफ्नो ससंसंारमासारमा शासनशासन गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ

परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “हे याकूबका पिरवार हो मलाई ध्यान
िदएर सुन्।
ितमीहरू आफैं ले आफूलाई इस्राएल भन्यौ।

ितमीहरू यहूदाको वंशहरू हौं।
ितमीले वचन राख्नलाई परमप्रभुको नाउँ चलायौ,
ितमीले इस्राएलको परमेश्वरको स्तुित गान गयौर्।
तर ितमी धािर्मक र िनष्कपट िथएनौ जब ितमीले ती कुराहरू गयौर्।

2 “हो, ितनीहरू पिवत्र शहरका नागिरकहरू हुन्।
ितनीहरू इस्राएलका परमेश्वरमािथ आिश्रत छन्।
उहाँको नाउँ सेनाहरूका परमेश्वर न ैहो।
3 “जुन कुरो घट्ने छ मलेै धेर ैअिघ त्यस िवषयमा बताएको िथएँ।
मलेै ती कुराहरूको बारमेा भनेको िथएँ।
अिन मलेै ितनीहरूलाई अचानक हुने बनाएँ।

4 मलेै यी सब ैगरें िकनभने म जान्दथें ितमी एकदम ैअट्टेरी िथयौ।
ितमीले मलेै भनेको कुन ैपिन कुरामा िवश्वास गनर् मानेनौ।
ितमी एकदम ैअटेरी िथयौ फलाम जस्त ैनबािङ्गने अिन काँसा जस्तै

कडा।
5 यसकारण के घटना घट्छ होला भनेर धेर ैअिघ मलेै ितमीहरूलाई

भनेको िथएँ।
मलेै ती कुराहरू घट्नु भन्दा अिघ न ैितनीहरूको बारमेा भनेको िथएँ।
मलेै यो गरें तािक ितमीले भन्नु नपरोस्,
‘ती सब ैहामीले बनाएका देवताहरूले गरकेा भनेर।’
मलेै यस्तो गरें भनी ितमीले भन्नु नपरोस,
‘हाम्रा मूिर्तहरूले यी देवताहरू हाम्रा हुन् भन्ने कुरा बतायो।’”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे इस्राएललाईइस्राएललाई शुद्धशुद्ध पानपानर्र्लाईलाई दण्डदण्ड िदनुिदन ुहहुुन्छन्छ
6 “ितमीले के भयो भनेर ती घट्नाहरू देख्यौ र सुन्यौ।
यसलेै ितमीले अन्य मािनसहरूलाई यी खबरहरू भन्नु पनेर्छ।
अब म ितमीलाई नयाँ समाचारहरू बार ेबताउनेछु
ती कुराहरू अझ सम्म ितमी जान्दनैौ।

7 यी कुराहरू ती होइनन् जो अिघन ैघिटसकेका िथए।
यी ती कुराहरू हुन जुन अिहले भइरहेकाछन्।
आज भन्दा पिहले ितमीले ती कुराहरू जानेको िथएनौ
यसकैारण ितमीले भन्न सकै्तनौ, ‘हामीले पिहल्य ैजानेका िथयौं भनेर।’

8 तर त्यसो भएर पिन, ितमीले मेरो कुरामा ध्यान िदएनौ।
ितमीले केही पिन िसकेनौ।
मलेै भनेका कुन ैपिन कुरा ितमीले मान्द ैमानेनौ।
म शुरू देिख न ैजान्दछु िक ितमी मेरो िवरूद्ध उठ्नेछौ।
ितमी जन्मेकै िदनदेिख ितमीले मेरो िवरूद्धमा आन्दोलन गयौर्।

9 “तर, म धयैर्वान हुनेछु।
म यो आफ्नलैािग गनेर्छु।
तपैिन मलाई निरसाएको देखेर मािनसहरूले मेरो प्रशसंा गनेर्छन्।
िकनभने मलेै ितमीलाई नाश गिरनँ।

10 “हेर, म ितमीलाई शुद्ध पानेर्छु।
मािनसहरूले शुद्ध चाँदी बनाउनु तातो आगो प्रयोग गदर्छन्।
तर म ितमीलाई कष्टहरू िदएर शुद्ध पानेर्छु।

11 यो म स्वयकंोलािग गनेर्छु।
ितमीले मलाई त्यस्तो व्यवहार गनेर्छैनौ, मानौ म मुख्य होइन,
म मेरो मिहमा र प्रशसंा कुन ैझूटा देवताहरूलाई लजैान िदने होइन्।

12 “हे याकूब, मेरो कुरा ध्यान िदएर सुन्।
इस्राएल, म ितमीलाई मेरो मािनसहरू भनेर आह्वान गनेर्छु।
यसलेै मलाई ध्यान िदएर सुन्।
म न ैआिद हँु,
र म न ैअन्त हँु।

13 मलेै पृथ्वीलाई मेरो आफ्न ैहातले बनाएँ।
मेरो दािहने हातले आकाश बनाएँ,
अिन यिद मलेै ितनीहरूलाई बोलाएँ भने,

ितनीहरू एकैसाथ मेरो समक्ष आउनेछन्।
14 “ितमीहरू सब ैयहाँ आऊ र मेरो कुरा ध्यान िदएर सुन।
के कुन ैझूटो देवताले यी कुराहरू घट्नेछन् भनी भने? अँहँ।
त्यस मािनस जसलाई परमप्रभुले बाबेल अिन कल्दीहरूलाई सजाय
िदन रोज्नुहुन्छ,
उसले जे मन पछर्  त्यही गछर् ।”

15 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “मलेै ितमीहरूलाई भनें, ‘म उसलाई बोलाउनेछु
अिन म उसलाई ल्याउँनेछु।
म उसलाई सफल तुल्याउनेछु।’

16 यहाँ आऊ र मलाई ध्यान िदएर सुन्।
म त्यहाँ िथएँ जब बाबेल एक राष्ट्र  सरह भएको िथयो
अिन आिददेिख न ैमलेै स्पष्ट रूपले बोले,
यसकारण ती मािनसहरूले जान्न सकोस मलेै के भनें।”
त्यस पिछ यशयैाले भने, “अिहले परमप्रभु मेरो मािलकले मलाई

पठाउनु हुन्छ अिन उहाँको आत्माले यी कुराहरू भन्नु हुन्छ, 17

‘परमप्रभु, ितम्रो उद्धारक र इस्राएलका परमपिवत्र भन्नुहुन्छ,
“‘म ितम्रो परमप्रभु परमेश्वर हँु।
म ितमीहरूलाई ती कुराहरू िसकाउँछु जुन लाभदायक छ।
म ितमीहरूलाई ती बाटोहरू लानेछु जहाँ ितमीहरू जानुपछर् ।

18 यिद ितमीले मेरो कुरा मानेको भए,
ितमीहरूकहाँ पूणर् रूपमा
बगीरहेको पानी सरह शािन्त आउने िथयो।
असल कुराहरू घिरघिर आउने समुद्रका छालहरू सरह,
ितमीहरूकहाँ आउने िथयो।

19 यिद ितमीहरूले मेरो कुराहरू मानेको भए,
ितमीहरूले धेर ैछोरा छोरीहरू पाउने िथयौ।
ितनीहरू बालुवाका कणहरू जस्ता हुने िथए।
यिद ितमीले मेरा आज्ञा पालन गरकेो भए,
ितमीहरू नाश हुने न ैिथएनौ। ितमीहरू लगातार मसँग न ैहुने िथयौ।’”

20 मेरा मािनसहरू बाबेल त्याग।
मेरा मािनसहरू, कल्दीहरूबाट भाग।
आनन्दको स्वरले यो सन्देशहरू मािनसहरूसँग भन।
यो सन्देशहरू पृथ्वीको टाढा ठाउँहरूमा फैलाऊ।
मािनसहरूलाई भन,
“परमप्रभुले आफ्ना दास याकूबलाई बचाउनु भयो।”

21 परमप्रभुले मरुभूिमबाट भएर मािनसहरूलाई डोयार्उनु भयो,
तर ितनीहरू किहल्य ैितखार्एनन्।
िकनभने आफ्ना मािनसहरूका िनिम्त
चट्टानबाट बगाएर उहाँले पानी बनाउनु भयो।
उहाँले चट्टान फोनर् ु भयो र पानी बगाउनु भयो।

22 तर परमप्रभुले फेिर भन्नुभयो,
“त्यहाँ दषु्ट मािनसहरूकालािग शािन्त छैन।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नाआफ्ना िवशिवशेेषष दासलाईदासलाई डाक्नुडाक्न ुहहुुन्छन्छ

टाढामा रहेका मेरा मािनसहरू! मेरा कुरा ध्यान िदएर सुन्,
पृथ्वीमा बाँिचरहेका सम्पूणर् मािनसहरू ध्यान िदएर सुन्।
परमप्रभुले उहाँको सेवा गनर् मलाई आह्वान गनर् ुभयो।

म जन्मनु भन्दा अिघ न ैपरमप्रभुले मेरो नाउँ काढ़नु भयो,
जब म आमाको गभर्मा न ैिथएँ।

2 परमप्रभुले मलाई उहाँका िनिम्त बोल्न प्रयोग गनर् ुहुन्छ।
उहाँ मलाई धािरलो तरवार जस्त ैप्रयोग गनर् ुहुन्छ,
तर उहाँले मलाई रक्षा पिन गनर् ुहुन्छ।
ऊ हाँले मलाई आफ्नो हत्केलामा लुकाउनु हुन्छ।
परमप्रभुले मलाई ितखो काँड झैं प्रयोग गनर् ुहुन्छ,
तर उहाँले मलाई काँडको ढोक्रोमा लुकाउनु हुन्छ।

3 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “इस्राएल, ितमी मेरो दास हौ।
म ितमीसँग अचम्म लाग्दो कामहरू गनेर्छु।”

4 मलेै भने, “मलेै व्यथैर् पिरश्रम गरें,
मलेै आफूलाई थोत्रो पारें, तर उपयोगी काम भने भएन।
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मलेै मेरा सारा शिक्तहरू प्रयोग गरें
तर वास्तवमा मलेै केही पिन पाइनँ।
यसलेै, परमप्रभुले मसँग केही गनर्लाई िनणर्य िदनु पछर् ।
परमेश्वरले मेरो कामको प्रितफल िदन ैपछर् ।”

5 परमप्रभुले मलाई आमाको गभर्मा िसजर्ना गनर् ु भयो
तािक याकूब र इस्राएललाई उहाँ समक्ष फकार्उनका लािग
उहाँको सेवक हुन सकँु।
परमप्रभुले मलाई सम्मान गनर् ुहुनेछ।
म परमेश्वरबाट आफ्नो बल पाउनेछु।

6 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “ितमी मेरो एक मुख्य दास हौ।
इस्राएलका मािनसहरू कैदी छन्, तर ितनीहरूलाई मकहाँ फकार्ई

ल्याउनेछु।
याकूबका वंशहरू मकहाँ फकीर् आउनेछन्।
तर, ितमीसँग अकोर् काम छ यो त्यो भन्दा पिन अझ मुख्य छ।
सारा जाितहरूका लािग म ितमीलाई ज्योित बनाउनेछु।
ितमी पृथ्वीमा भएका सारा मािनसहरूलाई बचाउने मेरो बाटो

हुनेछौ।”
7 परमप्रभु, इस्राएलका परम-पिवत्र
र इस्राएलका उद्धारक भन्नुहुन्छ,

“मेरो दास नम्र छ उसले शासकहरूको सेवा गदर्छ,
तर मािनसहरूले उसलाई हेला गदर्छन्।
तर, राजाहरूले उसलाई हेनेर् छन्,
अिन उसलाई आदर गनर् उिभनेछन्।
महान अगुवाहरूले ऊ अिघ िशर झुकाउनेछन्।”
यो घट्ना हुने न ैछ िकनभने परमप्रभु, इस्राएलका परम-पिवत्रले, यो

चाहनुहुन्छ। अिन परमप्रभुलाई िवश्वास गनर् सिकन्छ। उहाँले न ैितमीलाई
चुन्नु भएको हो।

उद्धारकोउद्धारको िदनिदन
8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“त्यहाँ एक त्यस्तो िवशेष समय आउनेछ जब म आफ्नो दया
देखाउनेछु।
त्यस समय म ितम्रो प्राथर्नाको उत्तर िदनेछु।
त्यहाँ एक िवशेष समय आउनेछ जब म ितमीलाई बचाउँछु,
त्यस समय म ितमीलाई सहायता गनेर्छु म ितमीलाई रक्षा गनेर् छु
अिन मािनसहरू र म बीच भएको करार पत्रको ितमी साक्षी हुनेछौ।
देश अिहले ध्वंश भयो तर ितमीले त्यो भूिम िफतार् िदनेछौ,
ती मािनसहरूलाई जो त्यसको मािलक िथयो।

9 ितमीहरूले कैदीहरूलाई भन्ने छौ,
‘कैदबाट ितमीहरू बािहर आऊ।’
अन्धकारमा बस्ने मािनसहरूलाई ितमीहरूले भन्नेछौ,
‘अन्धकारबाट िनस्क।’
यात्रा गिररहेका बेलामा मािनसहरूले खानेछन्।
िरत्तो पहाडहरूमा ितनीहरूले खानेकुरा पाउनेछन्।

10 मािनसहरू भोको हुने छैनन् नत ितनीहरू ितखार्उने न ैछन्।
तातो घाम र बतासले ितनीहरूलाई हािन पुयार्उने छैन्।
िकनभने परमेश्वरले ितनीहरूलाई सान्त्वना िदनुहुनेछ,
अिन उहाँले ितनीहरूलाई डोयार्उनु हुनेछ।
उहाँले ितनीहरूलाई पानीका श्रोतहरूको छेउमा लजैानु हुनेछ।

11 मेरा मािनसहरूका लािग म बाटो बनाइिदनेछु।
पवर्तहरू समतल बनाई िदनेछु,
अिन भित्कएको बाटोहरू मािथ उठ्नेछन्।

12 “हेर, मािनसहरू टाढा-टाढाबाट मकहाँ आइरहेछन्
उत्तर अिन र पिश्चमबाट आइरहेछन्।
मािनसहरू मकहाँ िमश्रदेश अन्तगर्त आस्वानबाट आइरहेछन्।”

13 हे स्वगर् र पृथ्वी, आनिन्दत होऊ।
हे पवर्तहरू आनन्दले िचच्याऊ।
िकनभने परमप्रभुले आफ्नो मािनसहरूलाई सान्त्वना िदनुहुन्छ।
परमप्रभु आफ्ना गरीब मािनसहरू प्रित असल हुनुहुन्छ।

14 तर अिहले िसयोनले भन्दछ, “परमप्रभुले मलाई त्याग्नु भयो,
मेरो मािलकले मलाई भुल्नु भयो।”

15 तर परमप्रभु भन्छु,
“के एउटी आमाले आफ्नो नानी िबिर्सन सक्छे?
के एउटी स्त्रीले आफ्नो गभर्बाट जन्माएको आफ्न ैनानीलाई िबिर्सन

सक्छे र?
यिद उसले िबसर्न सक्छे भने पिन,
म ितमीलाई िबिर्सने छैन।

16 हेर, मलेै तेरो नाउँ मेरो हत्केलामा खोपेको छु।
म सारा समय तेरो बारमेा सोच्दछु।

17 ितमीहरूका नानीहरू ितमीहरूकहाँ फकेर् र आउनेछन्।
मािनसहरूले ितमीहरूलाई परािजत गर,े
तर ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई एकै्ल छोडेर गए।

18 मािथ हेर, ितम्रा चारिैतर हेर,
ितमीहरूका सारा नानीहरू एकसाथ ितमीहरूकहाँ आइरहेछ।”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “जस्तो म जीिवत छु म ितमीहरूसँग यो प्रण गदर्छु:
ितमीहरूका नानीहरू ितमीहरू कै घाँटी विरपिर बाँिधएको गहना

जस्तो हुनेछन्।
ितम्रा नानीहरू दलुहीले लगाउने घाँटीको हार जस्तो हुनेछन्।

19 “ितमीहरू अिहले परािजत र नष्ट भएकाछौ।
ितमीहरूका ठाउँहरू काम नलाग्ने भएकाछन्।
तर केही िछनमा न,ै ितमीहरू आफ्ना ठाउँमा धेर ैमािनसहरू हुनेछन्,
अिन मािनसहरू जसले ितमीहरूलाई नाश गर ेितनीहरू एकदम टाढा

हुनेछन्।
20 ितमीहरू आफ्ना नानीहरू हराउँदा द:ुखी भएका िथयौ,
तर ती नानीहरूले ितमीहरूलाई भन्नेछन् ‘यो भूिम एकदम सानो छ।
हामीलाई बस्न एउटा ठूलो ठाउँ िदनुहोस्।’

21 तब ितमीहरू स्वयलें भन्नेछौ,
‘कसले मलाई यी सारा नानीहरू िदए?
म द:ुखी र एकै्ल िथएँ।
म परािजत भएको िथएँ
र आफ्ना मािनसहरूबाट टाढा भएको िथएँ।
यसकारण कसले मलाई यी नानीहरू िदए?
हेर, म एकै्ल छािडएको िथएँ।
यी सारा नानीहरू कहाँबाट आए?’”

22 परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ,
“हेर म आफ्ना हात जाितहरू प्रित हल्लाउने छु।
म मेरो झण्डा सारा मािनसहरूले देख्ने गरी उठाउनेछु।
त्यसपछी ितनीहरूका नानीहरू ितमीहरूकहाँ ल्याउनेछन्।
ती मािनसहरूले ितमीहरूका नानीहरू काँधमा बोकेर ल्याउने छन्,
अिन ितनीहरूका पाखरुाहरूमा उनीहरूले समात्नेछन्।

23 राजाहरू ितम्रा नानीहरूका िशक्षकहरू हुनेछन्।
राजाका छोरीहरूले ितनीहरूलाई हेरचाह गनेर्छन्।
ती राजाहरू र छोरीहरूले ितमीहरूको अिघ आफ्ना िशर झुकाउने
छन्।
ितनीहरूले ितमीहरूका खटु्टाको मलैामा चुम्बन गनेर्छन्।
त्यसपिछ ितमीहरूले जान्नेछौ िक म परमप्रभु हँु।
तब ितमीहरूलाई थाहा हुनेछ िक जसले ममािथ आशा गदर्छ ऊ

िनराश हुनेछैन्।”
24 जब बलवान िसपाहीले यदु्धमा धन िजत्दछ,
ितमीहरूले उबाट त्यो धन िलन सकै्तनौ।
जब शिक्तपूणर् िसपाहीले कैदीलाई पहरा िदनछन्
त्यो कैदी भाग्न सकै्तन्।

25 तर परमप्रभु, भन्नुहुन्छ,
“कैदीहरू भाग्नेछन्।
टाढाका ती बलबान िसपाहीबाट कितजनाले ती कैदीहरू लजैाने छन्।
यो कसरी हुनेछ? िकनिक ितम्रो यदु्ध म लड्नेछु।
म ितम्रो नानीहरूको रक्षा गनेर्छु।

26 ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई चोट पुयार्उँछन्,
तर म ितनीहरूलाई आफ्न ैशरीरको मासु खान वाध्य गराउनेछु।
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ितनीहरूका आफ्न ैरगत दाखरस जस्तो हुन्छ जो उनीहरूले िपउने
छन्।
तब प्रत्येक मािनसले जान्नेछन्। िक म परमप्रभुले ितमीहरूलाई
बचाउनुभयो।
सारा मािनसहरूले जान्नेछन् िक याकूबको शिक्तशाली परमप्रभुले

ितमीहरूलाई बचाउनु भयो।”

ितनीहरूकाितनीहरूका पापकापापका कारणकारण इस्राएललइस्राएललेे दण्डदण्ड पायोपायो

परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“इस्राएलका मािनसहरू, ितमीहरूले भन्यौ िक, मलेै
ितमीहरूकी आमा यरूशलेमलाई त्यािगिदए।

तर कानूनी त्याग-पत्र कहाँ छ जसले उसलाई त्यागेको प्रमाण गछर्?
मेरा नानीहरू, के मलेै कसबैाट पसैा ऋण िलएको िथएँ?
तािक ऋण चुकाउनलाई मलेै ितमीलाई बेचें? अँहँ!
ितमीहरू बेिचयौ कारण ितमीहरूले पापपूणर् कामहरू गयौर्।
ितम्रो आमालाई टाढा पठाइयौ िकनभने ितमीहरूले नराम्रा कामहरू

गयौर्।
2 म घरमा आएँ, त्यहाँ कोही पिन िथएन्।
मलेै घिरघिर बोलाईन ैरहें।
तर के म ितमीहरूलाई बचाउँन सिक्तनँ भनेर सोच्दछौ?
ितमीहरूलाई आफ्ना सारा सङ्कटहरूबाट बचाउँन मसँग शिक्त छ।
हेर, यिद मलेै समुद्रलाई सुख्खा भई जा भनेर आदेश िदएँ भने
त्यो सुख्खा हुनेछ।
माछा पानी िबना मनेर् छ,
अिन ितनीहरूका शरीरहरू कँुिहएर जानेछन्।

3 द:ुखमा लगाउने कालो भन्दा कालो लुगा जस्तै
म आकाश अन्धकार बनाउन सक्छु।”

परमपरमेेश्वरकाश्वरका दासदास पूणपूणर्र्रूपमारूपमा परमपरमेेश्वरमाश्वरमा ननै ैआिश्रतआिश्रत हहुुन्छन्छ
4 परमप्रभु मेरो मािलक मलाई पढाउने ज्ञान िदनुहोस्। यसकारण म

यी द:ुखी मािनसहरूलाई अिहले पढाउँनेछु। प्रत्येक िबहान उहाँले मलाई
उठाउँनु हुन्छ एक छात्र सरह र पढाउनु हुन्छ। 5 परमप्रभु मेरो मािलकले
िशक्षा िलन मलाई सघाउनु हुन्छ, र म उहाँको िवरूद्ध उठेको छैन। मलेै
उहाँलाई पछ्याउन छाडेको छैन। 6 मलाई कुट्न ती मािनसहरू छाडी
िदन्छु। उनीहरूलाई मेरो बारीबाट केरा उखेल्न छाडी िदन्छु। पीर पनेर्
कुराहरू भने पिन, मेरो अनुहारमा थुके पिन म उनीहरूबाट अनुहार
लुकाउने छैन। 7 परमप्रभु मेरो मािलकले मलाई साथ िदनहुन्छ, यसलेै
ितनीहरूले मप्रित गरकेा नराम्रा कुराहरूले मलाई असर पादैर्न। म बिलयो
हुनेछु, म जान्दछु िक म िनराश हुने छैन।

8 परमप्रभु मसँग हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई िनदोर्ष ठहराउनुहुन्छ।
यसकैारण कसलेै पिन मलाई दोषी देखाउन सक्ने छैन्। यिद कसलेै म
गल्ती छु भनेर मलाई प्रमाण गनर् खोज्छ भने त्यो मािनस मकहाँ
आउनुपछर्  अिन हामीमा परीक्षा हुनेछ। 9 तर हेर, परमप्रभु मेरो
मािलकले मलाई साथ िदनुहुनेछ। यसकारण कसलेै पिन मलाई पापी
भएको देखाउनु सकै्तन्। ती सारा मािनसहरू पुरानो लुगाहरू जस्ता
हुनेछन्। मद्यले ितनीहरूलाई खानेछ।

10 ती मािनसहरू जसले परमप्रभुको सम्मान गछर्न, जसले आफ्नो
सेवकका कुराहरू सुन्छन् अिन के हुनेछ थाहा नपाई परमेश्वरिसत
जान्छन्, ितनीहरूले साँच्चै न ैपरमप्रभुको नाउँमािथ िवशवास गछर्न् र
परमेश्वरमािथ भर पछर्न्।

11 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “हेर, ितमीहरू आफ्नो तिरकाले बाँच्न
चाहन्छौ। ितमीहरूले आफ्नो िहसाबले आगो बाल्छौ र राँको
सल्काउँछौ। यसकारण आफ्ना तिरकाले न ैबाँच्छौ। तर, ितमीहरू
दिण्डत हुनेछौ। ितमीहरू आफैं ले बालेका आगो र राँकोमा झररे स्वयमं
जल्ने छौ। म त्यस्तो घट्ना घट्न िदनेछु।”

इस्राएलइस्राएल अब्राहामअब्राहाम जस्तोजस्तो हहुुननु ुपदपदर्र्छछ

“ितमीहरू कितपय असल जीवन जीउनलाई एकदम ैकोशीश
गछौर्। ितमीहरू यसको लािग परमप्रभुको सहयोग माग्न
जान्छौ। मलाई ध्यान िदएर सुन। ितमीहरूले आफ्ना िपता

अब्राहामलाई हेनर् ु पछर् । उनी एक चट्टान हुन जसको टुक्रा ितमीहरू होऊ।
2 अब्राहाम ितमीहरूका िपता हुन् अिन ितमीहरूले उनलाई खोज्नु पछर् ।
ितमीहरूले सारालाई हेर एक नारी जसले ितमीहरूलाई जन्म िदईन्।
अब्राहाम मलेै बोलाउँदा एकै्ल िथयो। त्यसपिछ मलेै उसलाई आशीवार्द
िदएँ अिन उसले एउटा ठूलो पिरवार प्रारम्भ गयोर्। धेर-ैधेर ैमािनसहरू
उसबाट न ैजिन्मए।”

3 यस्त ैप्रकारले परमप्रभुले िसयोनलाई सान्त्वना िदनुहुनेछ।
परमप्रभुले उनी र उनको सन्तानहरू प्रित द:ुख अनुभव गनर् ुहुनेछ अिन
उहाँले उसको लािग एक महान कायर् गनर् ुहुनेछ। परमप्रभुले मरुभूिमलाई
पिरवतर्न गनर् ु हुनेछ। त्यो मरुभूिम अदनको बगैंचा जस्तो हुनेछ। त्यो
जग्गा िरत्तो िथयो, तर त्यो परमप्रभुको बगैंचा जस्तो हुनेछ। मािनसहरू
त्यहाँ अित न ैखशुी हुनेछन्। मािनसहरूले त्यहाँ आनन्द प्रकट गनेर्छन्।
ितनीहरूले धन्यवाद र िवजयको गीत गाउँनेछन्।

4 “मेरा मािनसहरू, मलाई ध्यान िदएर सुन।
मेरो िनणर्यहरू कसरी जीउनु भनर ेमािनसहरूलाई देखाउँद ैज्योित

जस्ता हुनेछन्।
5 म िनष्पक्ष छु भनेर चाँडै न ैदेखाउनेछु।
म चाँडै न ैितमीहरूलाई बचाउनेछु म आफ्नो शिक्त लाएर सारा

जाितहरूमा न्याय गनेर्छु
सब ैसुदरूका ठाउँहरूले मलाई पिर्खरहेकाछन्।
ितनीहरूले आफ्ना मद्दतकोलािग मेरो शिक्तको प्रतीक्षा गदर्छन्।

6 मािथ आकाशमा हेर!
तल पृथ्वी विरपिर हेर!
आकाश बादलहरूका धँूवा सरह अिल्गद ैजानेछ।
पृथ्वी काम नलाग्ने पुरानो लुगा सरह हुनेछ।
पृथ्वीमा भएका मािनसहरू मनेर्छन्
तर मेरो उद्धार सदा-सवर्दा रिहरहनेछ।
मेरो सद्भावना किहल्य ैअन्त हुनेछैन।

7 ितमीहरू जसले मेरो धािर्मकतालाई जान्दछौ त्यसले मलाई ध्यान
िदएर सुन्नु पछर् ।
ितमीहरू जसले मेरो उपदेशहरू मान्दछौ उनीहरूले मलेै भनेका

कुराहरू मान्नु पदर्छ।
दषु्ट मािनसहरूबाट नडराऊ।
ितनीहरूले ितमीहरूलाई भनेका नराम्रा कुराहरूबाट नडराऊ।

8 िकनभने ितनीहरू पुराना लुगाहरू जस्ता हुन्।
माऊ कीराहरूले ितनीहरूलाई खानेछन्।
ितनीहरू ऊन जस्तो हुन् कीराहरूले ितनीहरूलाई खानेछन
तर मेरो सद्भावना सदा-सवर्दा चिलरहनेछ।
मेरो उद्धार सदा-सवर्दा लगातार चिलरहनेछ।”

परमपरमेेश्वरकोश्वरको शिक्तलशिक्तलेे आफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई बचाउबचाउँँननेेछछ

9 जाग! जाग!
हे परमप्रभुको बाहु, बलवान बन्।
आफ्नो बल चलाऊ जसरी ितमीहरूले धेर ैअिघ गरकेा िथयौ।
जसरी ितमीहरूले प्राचीन कालमा गरकेा िथयौ।
ितमीहरूसँग राहाबलाई परािजत गरकेो त्यो शिक्त छ।
ितमीहरूले अजीङ्गरलाई परािजत गयौर्।

10 ितमीहरूले गदार् न ैसमुद्रलाई सुख्खा हुने पायौर्।
ितमीहरूले अित गिहरोबाट पानी सुकायौ।
ितमीहरूले समुद्रको गिहरो भागमा बाटो बनायौ।
ितमीहरूले त्यो बाटो पार गररे बाँच्यौ।

11 परमप्रभुले उहाँका मािनसहरूलाई बचाउनु हुन्छ।
ितनीहरू आनिन्दत भएर िसयोन फिर्कनेछन्।
ितनीहरू अत्यन्त खशुी हुनेछन्।
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ितनीहरूका खशुीयाली ितनीहरूको िशरको एउटा मुकुट सरह सदा-
सवर्दा रहने छ।
ितनीहरूले खशुीसँग गाउनेछन्
सब ैद:ुखद अवस्थाहरू टाढा हटेर जानेछ।

12 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म मात्रै हँु ितमीहरूलाई सान्त्वना िदने।
यसलेै ितमीहरू िकन मािनसहरूसँग डराउँछौ?
ितनीहरू मािनसहरू मात्र हुन् जो घाँस जस्त ैमदर्छन्।”

13 परमप्रभुले ितमीहरूलाई बनाउनु भएको हो।
उहाँको आफ्नो शिक्तले पृथ्वी बनाउनु भयो।
अिन उहाँको आफ्नो शिक्तले पृथ्वी भिर आकाश फैलाउनु भयो।
तर ितमीहरूले उहाँलाई भुल्यौ र उहाँको शिक्तलाई पिन भुल्यौ।
यसकारण ितमीहरू क्रोिधत मािनससँग डराउँछौ,
जसले ितमीहरूलाई चोट पुयार्उँछ।
ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई नाश गनेर् योजना बनाए
तर ितनीहरू सब ैगए ितनीहरू अब कहाँ छन्।

14 कैदमा परकेा मािनसहरू चाँडै न ैस्वतन्त्र हुनेछन्।
ती मािनसहरू झ्यालखानमा मनेर् अथवा सड्ने छैनन्।
ती मािनसहरूले प्रशस्त खानेकुराहरू पाउनेछन्।

15 “िकनिक म, परमप्रभु, तेरो परमेश्वर हँु।
म समुद्रलाई उत्तेिजत पारी उठाउनेछु र छालहरू उठाउनेछु।”

(सेनाहरूका परमप्रभु उहाँको नाउँ हो।)
16 “मेरो दास, म ितमीहरूलाई ती वचनहरू िदने छु जुन म

ितमीहरूलाई भन्न चाहन्छु। अिन म ितमीहरूलाई मेरो हातले छेक्नेछु र
म ितमीहरूलाई बचाउनेछु। म ितमीहरूलाई नयाँ आकाश अिन नयाँ
पृथ्वी बनाउनलाई चलाउनेछु। म ितमीहरूलाई चलाउनेछु इस्राएललाई
यसो भन्नलाई, ‘ितमीहरू मेरा मािनसहरू हौ।’”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे इस्राएललाईइस्राएललाई दण्डदण्ड िदनुभयोिदनुभयो

17 जाग जाग!
यरूशलेम, उठ!
परमप्रभु ितमीहरूमािथ अित क्रोधीत हुनु हुन्थ्यो।
यसकैारण ितमीहरू दिण्डत भयौ।
यो दण्ड एक कचौरा िवष जस्तो िथयो, ितमीहरूले पीउनु न ैपथ्योर्,
अिन ितमीहरूले यसलाई िपयौ।
18 यरूशलेमसँग धेर ैमािनसहरू िथए, तर ितनीहरू मध्ये कोही पिन

यरूशलेमको अगुवा हुन सकेन्। ितनले उठाएका कुन ैपिन छोरा
छोरीहरूले उनलाई डोयार्एनन्। 19 कष्टहरू दइु वगर्मा यरूशलेममा
देखापर,े चोरी र सीिमत खाद्यन्न, ठूलो अिनकाल र यदु्ध।
ितमीहरू द:ुखमा परकेो बेला कसलेै पिन ितमीलाई साथ िदएन्।

कसलेै पिन ितमीहरू प्रित करूणा देखाएन्। 20 ितमीहरूका मािनसहरू
कमजोर भए ितनीहरू भूईमंा लडेर त्यही पिल्टरहे। ती मािनसहरू प्रत्येक
कुना काप्चा र गल्लीहरूमा लिडरहे। ितनीहरू पाशोमा परकेा पशुहरू
जस्ता भए। जब सम्म ितमीहरूले दण्ड थाम्न नक्सने भयो परमप्रभुको
क्रोधवाट दिण्डत भइरह्यौ। जब परमेश्वरले अिधक दण्ड िदन्छु भनेर
भन्नुभयो, ितनीहरू सातो हराएका झैं भए।

21 मलाई ध्यान देऊ, द:ुखी यरूशलेम। ितमीहरू दाखरस निपएता
पिन एउटा मद िपउने मािनस जस्त ैकमजोर छौ। ितमीहरू त्यस,
“िवषको कचौराबाट” कमजोर छौ।

22 ितमीहरूका परमेश्वर र मािलक, परमप्रभु, आफ्ना मािनसहरूका
लािग लड्नु हुन्छ उहाँले ितमीहरूलाई भन्नु हुन्छ, “हेर, म यस िवषको
कचौरालाई ितमीहरूबाट टाढा हटाइरहेछु। म मेरो क्रोध ितमीहरूबाट
टाढा लािगरहेछु। मेरो क्रोधको कारणले अब उप्रान्त ितमीहरू दिण्डत
हुने छैनौ। 23 म मेरो क्रोध ितनीहरूमािथ प्रयोग गनेर्छु जसले
ितमीहरूलाई चोट पुयार्उनेछ, जसले ितमीहरूलाई मानेर् प्रयास गदर्छ।
ितनीहरूले ितमीहरूलाई भने, ‘हाम्रो अघाडी घँुडा टेक अिन हामी
ितमीहरूमािथ िंहड्नेछौं।’ ितनीहरूले जबरजस्ती ितनीहरूलाई झुकाउने
कोिशश गछर्न्। अिन ितनीहरू ितमीहरूका ढाढमा िंहड्नेछन्। ितमीहरू
ितनीहरू िंहड्ने एक बाटो जस्तो हुनेछौ।”

इस्राएलइस्राएल सुरिक्षतसुरिक्षत हहुुननेेछछ

जाग! जाग! हे िसयोन! आफैं  वस्त्र लगाऊ!
आफ्नो शिक्त धारण गर र पिवत्र यरूशेलेममा उभ!
मािनसहरू जो परमेश्वरको बाटोमा िहँड्न तयार भएनन

ितमीहरूकहाँ फेिर प्रवेश गनेर्छैन्।
ती मािनसहरू शुद्ध र सफा छैनन्।

2 धूलो टक्टकाऊ, आफ्ना आश्चयर् पोषाकहरू लगाऊ!
यरूशलेम, िसयोनको छोरी, ितमी कैदी िथयौ,
तर अिहले, आफ्नो साङ्गलाहरूबाट मुक्त छौ,
जुन बन्धन ितम्रा घाँटी विरपिर बाँिधएका िथए।

3 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“ितमीहरू पसैाकोलािग बेिचएनौ।
यसकारण म ितमीहरूलाई मुक्त पानर् पसैाको प्रयोग गनेर् छैन्।”
4 परमप्रभु, मेरो मािलकले भन्नुहुन्छ, “मेरा मािनसहरू पिहले

बस्नलाई िमश्रितर गए अिन त्यसपिछ ितनीहरू दासहरू भए। पिछ
अश्शूरले ितनीहरूलाई दास बनाए। 5 अब हेर के भयो। अकोर् जाितले
मेरा मािनसहरू लगेर गयो। त्यो देशले ज्याला ितरने। यी जाितले मेरा
मािनसहरूमा शासन गर ेर उनीहरू हाँसे। ती मािनसहरूले मेरो बारमेा
सधैँ नराम्रा कुराहरू गदर्छन्।”

6 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यस्तो भयो, यसकारण मेरा मािनसहरूले मेरो
बारमेा िसक्नेछन्। मेरा मािनसहरूले म को हँु भनेर जान्नेछन्। मेरा
मािनसहरूले मेरो नाउँ जान्नेछन्, अिन ितनीहरूले म उही परमेश्वर हँु
भनेर जान्नेछन् जो उनीहरूिसत बोिलरहेकोछु।”

7 एकजना समाचार-वाहक सु-समाचार िलएर पहाडमािथ आउँदै
गरकेो देख्नु आश्चयर्पूणर् कुरा हो। समाचार-वाहकले िसयोनमा यो घोषणा
गरकेो सुन्दा खशुीयाली आउँछ, “शािन्त छ! हामी सुरिक्षत छौं!
ितमीहरूका परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ!”

8 शहरका पहरादारहरू िचच्याउन थाले।
ितनीहरू सब ैएकाकार्मा आनिन्दत छन्।
िकनभने ितनीहरू प्रत्येकले परमप्रभु िसयोन तफर्  फिर्करहेको
देख्दछन्।

9 यरूशलेम, ितम्रो भग्नावशेष भवनहरू फेिर खशुीले भिरनेछ।
ितमीहरू सब ैपुन आनिन्दत हुनेछौ।
िकनभने यरूशलेममािथ परमप्रभु कृपालु हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउनुहुनेछ।

10 परमप्रभुले आफ्नो पिवत्र बाहुबल सारा जाितहरूलाई देखाउनु
हुनेछ।
टाढामा भएका सारा राष्ट्रहरूले परमप्रभुले,
कसरी आफ्ना मािनसहरूको उद्धारलाई देख्नेछन्।

11 ितमीहरू बन्दी मुक्त हुनुपछर् ।
पूजाहरीहरू, त्यो ठाउँ छोड।
ितमीहरूले जे चीजहरू बोक्छौ सब ैपूजामा उपयोग हुन्छन्,
यसलेै आफूलाई शुद्ध पार।
कुन ैपिन अपिबत्र चीजहरू नछोऊ।

12 ितमीहरू कैदबाट मुक्त हुनेछौ,
तर ितनीहरूले ितमीहरूलाई छोडन हतार गदैर्नन्।
ितमीहरू बलपूवर्क खेिदनेछैनौ।
ितमीहरू िहँड्नेछौ अिन ितमीहरूसँग परमप्रभु िहँडनुहुनेछ।
परमप्रभु ितमीहरूका अिघ-अिघ जानुहुनेछ।
अिन इस्राएलका परमेश्वर पिछिल्तर हुनुहुनेछ।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको ससेेवकवक तड्पीतड्पी रहरहेेछछ
13 “मेरो दासलाई हेर! ऊ एकदम सफल हुने छ। उनी एकदम मुख्य

हुनेछ। भिवष्यमा मािनसहरूले उनको आदर र सम्मान गनेर्छन्। 14 तर
मािनसहरू मेरो दासलाई देखेर छक्क पनेर्छन्। उसलाई यस्तो प्रकारले
चोट पुयार्इएको िथयो िक उसलाई मािनस भनेर िचन्नलाई पिन गाह्रो
पथ्योर्। 15 तर अझ मािनसहरू छक्क पनेर्छन्। राजाले उसलाई हेनेर्छन,
छक्क पनेर्छन् र मुखबाट एक शब्द पिन िनस्कने छैन्। ती मािनसहरूले
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मेरो दासको कथा सुनेनन्। ितनीहरूले के भयो देखे। ितनीहरूले त्यो
कथा सुनेनन् तर ितनीहरूले बुझे।”

हामीले घोषणा गरकेा कुराहरू वास्तवमा कसले िवश्वास
गछर्? वास्तवमा कसले परमप्रभुको दण्डलाई स्वीकार गदर्छ?

2 ऊ एक सानो पालुवा जस्तो परमप्रभुको अगाडी
हुिर्कयो। ऊ सुख्खा भूइँमा उिम्ररहेको एउटा जरा जस्त ैिथयो। उसमा
त्यस्तो खास गौरव िथएन। उसमा िवशेष कुरा देिखँदनै िथयो। यिद
हामीहरूले उसलाई हेयौर्ं भने हामी त्यस्तो केही खास कुरा देख्ने छैनौ
जसले ऊ प्रित हामी आकृष्ट न ैहुने कारण ैदेिखन्दनै। 3 मािनसहरूले
उसलाई हाँसोको पात्र बनाए अिन आफ्नो साथीहरूले उसलाई
छािडिदए। ऊ पीडा न ैपीडाले भिरएको मािनस िथयो। ऊ राम्रो प्रकारले
िनको हुनेछ भनेर जान्दथे। मािनसहरूले उसलाई हेनर् िदएनन्। हामीले
उसलाई ध्यान ैिदएनौं।

4 तर उसले हाम्रा कष्टहरू आफ्न ैठान्यो। उसले हाम्रा यातनाहरूको
भारी उठायो अिन हामीले सोच्यौं उसलाई परमेश्वरले दण्ड िदनुभयो।
हामीले सोच्यौ उसले गरकेो दषु्टकमर्को लािग परमेश्वरले दण्ड िदनुभयो।
5 तर हामीले गरकेो भूल कामहरूका लािग उसलाई पीडा सहन बाध्य
गराइयो। उसलाई हाम्रो दोषकोलािग श्राप िदइयो। हाम्रो ऋणको िनिम्त
उसलाई सजाय िदइयो। उसको पीडाले न ैहामीलाई क्षमा गिरयो। 6

हामी सब ैभेंडा़ जस्त ैलक्ष्यिवहीन घुिमरह्यौं। हामी सब ैआ-आफ्ना बाटो
ितर लाग्यौ। परमप्रभुले हाम्रो दोषहरू माफ गिरिदनु भयो अिन हामीले
आफ्ना सब ैदोष उहाँमािथ थुपायौर्।

7 उसलाई चोट पुयार्एर दण्ड िदइयो। तर उसले किहल्य ैिवरोध गरने्।
मानर्लाई लगेको भेंडा जस्त ैउसले केही पिन भनेन। ऊ ऊन काट्दा पिन
चुपचाप रहने भेंडाको पाठो जस्तो भयो। उसले आफ्न ैबचाउको लािग
किहल्य ैमुख खोलेन। 8 मािनसहरूले जबरजस्ती गररे उसलाई लगे।
अिन ितनीहरूले उसलाई िनष्पक्ष प्रकारले न्याय गरनेन्। कसलेै पिन
उसको पिरवारको बारमेा केही भन्न सकेनन, िकनभने बाँिचरहेका
मािनसहरूका ठाउँबाट उसलाई लगेर गयो। मेरा मािनसहरूका
पापहरूका खाितर उसलाई दण्ड िदइयो। 9 ऊ मयोर् र उसलाई
धनीहरूको िचहानसँग ैगािडयो। उसलाई दषु्ट मािनसहरूसँग गािडयो।
उसले केही नराम्रो काम गरने। उसले किहल्य ैझूटो बोलेन तर यस्ता
दघुर्टनाहरू उमािथ भए।

10 परमप्रभुले उसलाई श्राप िदने िनणर्य गनर् ु भयो। परमप्रभुले ऊ
पीिडत हुन ैपछर्  भनेर िनणर्य गनर् ुभयो। यसकारण दासले स्वयलंाई मनर्को
लािग समपर्ण गर।े तर उसले लामो समय सम्म नयाँ जीवन बाँचे। उसले
आफ्ना मािनसहरूलाई देख्नेछन्। परमप्रभुले उसबाट चाहे जस्त ैउसले
ती कुराहरू पूणर्गनेर् छ। 11 मनमा ऊ कैयौं कुराहरूबाट पीिडत हुनेछ तर
उसले हुने असल कुराहरू देख्नेछ। उसले िसकेका कुराहरूबाट ऊ
सन्तुष्ट हुनेछ।
परमप्रभु भन्नु हुन्छ, “मेरो धमीर् दासले धेरलैाई दोषी बनाउनेछैन,

उसले ितनीहरूका दोष बोकी लानेछ। 12 यसकारण मलेै उसलाई मेरो
मािनसहरू मध्ये पुरस्कार िदएँ। उसले ती सब ैचीजहरू बिलया
मािनसहरूसँग बाँड्नेछ। म उसकैो लािग यो कुरा गिररहेछु िकनभने
उसले मािनसहरूको लािग आफ्नो जीवन अपर्ण गयोर् अिन मयोर्।
मािनसहरूले भने ऊ एक अपराधी िथयो। तर वास्तवमा के िथयो भने
उसले अन्य सबकैा पापहरू स्वयलें बोक्यो। अिन जोसँग पापहरू छन्
ती मािनसहरूकै लािग बोल्यो।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई घरघर ल्याउनुल्याउन ुहहुुन्छन्छ

“ए बाँझी स्त्रीहरू हो, खशुी होऊ!
ितमीहरूका नानीहरू छैनन्,
तर ितमीहरू खशुी हुनुपछर् ।”

परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“त्यो स्त्री जो एकै्ल छे,
लोग्ने भएका स्त्रीहरू भन्दा उसको धेर ैनानीहरू हुनेछन्।”
2 “ितमीहरूका डेरालाई ठूलो बनाऊ,
ितमीहरूका ढोकाहरू फरािकलो पार।
ितमीहरूको घर बढाउन नरोक।

ितम्रा डेरा ठूलो र बिलयो बनाऊ।
3 िकनभने ितमीहरू एकदम बडी हाल्नेछौ।

ितम्रा छोरा-छोरीहरूले धेर ैजाितहरूबाट मािनसहरू पाउनेछन्,
ितम्रा छोरा-छोरीहरू फेिर त्यही शहरहरूमा बस्ने छ जुन ध्वंश भएका

िथए।
4 नडराऊ!
ितमीहरू िनराश हुनेछैनौ।
मािनसहरूले ितमीहरूको िवरूद्ध अिनष्ट कुराहरू गनेर् छैनन्।
जब ितमीहरू जवान िथयौ,
ितमीहरू लिज्जत िथयो।
तर ितमीहरूले अिहले त्यो लाज िबिर्सयौ।
ितमीहरूले त्यो लाज सम्झना गदैर्नौ।
ितमीहरूले व्यक्त गयौर् जितबेला ितमीहरूका लोग्ने मर।े

5 िकनभने तेरा लोग्ने तेरा सृिष्टकतार् हुनुहुन्छ।
उहाँको नाउँ सेनाहरूका परमप्रभु हो!
उहाँ इस्राएलको संरक्षक हुनुहुन्छ।
उहाँ इस्राएलको एकजना परम-पिवत्र हुनुहुन्छ।
अिन उहाँलाई सारा पृथ्वीका परमेश्वर भिननेछ।

6 “ितमी त्यस्ती आइमाई िथयो जसलाई लोग्नेले त्यािगसकेको िथयो।
ितमी एकदम ैद:ुिखत िथयौ,
तर उहाँले ितमीलाई आफ्नो बनाउन बोलाउनु भयो।
ितमी त्यस्ती आइमाई हौ जसले सानो उमेरमा िववाह गरकेी िथई।
अिन उसको लोग्नेले पिरत्याग गरकेो िथयो।
तर परमेश्वरले ितमीलाई आफ्नो बनाउन बोलाउनु भएको िथयो।”

7 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “मलेै तँलाई केही क्षणको िनिम्त त्यागेको िथएँ।
ितमीहरूलाई फेिर भेला गनेर्छु अिन धेर ैदया दशार्उनेछु।

8 म अत्यन्त ैक्रोिधत भएँ अिन ितमीहरूदेिख केही क्षणको लािग लुके।
तर म ितमीहरूलाई सदा सवर्दा कृपाले सान्त्वना िदनेछु।”
परमप्रभु तेरा उद्धारक भन्नुहुन्छ।

9 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “सम्झ नूहको समयमा मलेै संसारलाई,
जलप्रलयद्वारा दिण्डत गरकेो िथएँ।
तर मलै नूहसँग वचन राखेको िथएँ िक म फेिर संसारलाई,
जलप्रलय द्वारा िवध्वंश गनेर् छैन।
त्यस्त ैप्रकारले म ितमीहरूसँग करार बाँध्दछु िक किहल्य ैपिन,
म ितमीहरूसँग िरसाउने छैन
अिन नराम्रा कुराहरू गनेर् छैन।”

10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “पवर्तहरू हराउन सक्छन्,
अिन डाँडाहरू धूलो हुनसक्छन्,
तर मेरो दया ितमीहरूबाट अलग हुनेछैन्।
म ितमीहरूसँग शािन्त कायम गनेर्छु,
अिन यसको किहल्य ैअन्त हुनेछैन्।”
परमप्रभुले ितमीहरूमािथ दया दशार्उनु हुन्छ।
अिन उही परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो।
11 “ितमी गरीब शहर!
शत्रुहरू तूफान सरह ितमीहरूका िवरूद्ध आई लागे।
अिन कसलेै पिन सान्त्वना िदएनन्।
तर म फेिर ितमीलाई िनमार्ण गछुर् ,
ढुङ्गाहरूका िभत्ताहरू सजाएर म सुन्दर ढुङ्गाले ितमीलाई बनाउनेछु।
म बहुमूल्य ढुङ्गाहरू प्रयोग गररे ितम्रो विरपिरको पखार्लहरू

बनाउनेछु।
12 िभत्ताको मािथल्लो तहका ढुङ्गाहरू लालमािणहरूले बनाउनेछु।
मूलद्वार बहुमूल्य चम्कने रत्नहरूले सजाउनेछु।
ितम्रा विरपिरका िभत्ताहरूमा बहुमूल्य रत्नहरू जड्नेछु।

13 ितम्रा नानीहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउनेछन्,
अिन उहाँले ितनीहरूलाई िशक्षा िदनुहुनेछ।
ितम्रा नानीहरूले वास्तिवक रूपमा शािन्त पाउनेछन्।

14 ितमी धािर्मकतामािथ िनमार्ण हुनेछौ।
यसलेै ितमी सुरिक्षत हुनेछौ।
केहीले पिन ितमीलाई चोट पुयार्उने छैन्।
ितमी डराई रहनु पनेर्छैन्।
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15 मेरा कुन ैपिन सनै्यले ितम्रो िवरूद्धमा लडाइँ गनेर् छैन।
यिद कुन ैसिैनकले आक्रमण गयोर् भने ितमीले त्यस सनै्यलाई

परािजत गनेर्छौ।
16 “हेर, मलेै लोहारलाई बनाएँ। उसले आगो फुक्छ र फलामलाई

तातो बनाउँछ। त्यसपिछ उसले तातो फलाम िलएर जस्तो चाहन्छ
त्यस्त ैहितयार बनाउँदछ। यस्त ैप्रकारले मलेै ‘नाश गनेर्वाला’ जसले धेरै
थोकहरू नष्ट पादर्छ उसलाई पिन मलेै न ैसृजना गरकेो हँु।

17 “मािनसहरूले ितम्रो िवरूद्ध लडाइँ गनर् हितयारहरू बनाउँनेछन्,
तर ती हितयारहरूले ितमीलाई परािजत गनर् सक्दनैन्। केही
मािनसहरूले ितम्रो िवरूद्ध कुराहरू गनेर्छन्, तर ितनीहरू जो ितम्रो
िवरूद्ध कुरा गछर्न् आफैं  दोषी रहेको प्रमािणत गनेर्छन्।”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “परमप्रभुको दासले के पाउनेछ? ितनीहरूले मबाट

क्षमा पाउँनेछन्।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे तृप्ततृप्त गराउनगराउनेे “भोजनभोजन” िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

“हे सब,ै ितखार्एका मािनसहरू, आऊ!
ितम्रोलागी पानी यहाँछ, आएर िपऊ!
पसैा छैन भनेर सुतार् नगर।

आऊ, अघाउन्जेल सम्म खाऊ र िपऊ!
ितमीहरूलाई पसैा चािहन्दनै,
खान र िपऊनुको ज्याला लाग्दनै।

2 िकन ितमीहरू त्यस्तो चीजहरूमा पसैा बबार्द गछौर् जुन खास भोजन
न ैहोइन?
िकन ितमीहरू त्यस्ता व्यथर्का कामहरू गछैर् जसले ितमीहरूलाई

सन्तुष्टी िदँदनै?
एकदम ैध्यान िदएर मेरा कुरा सुन अिन ितमीहरूले राम्रा भोजन खान
पाउनेछौ।
ितमीहरूले त्यस्तो राम्रा खाना खानेछौ जसले ितम्रो आत्मा तृप्त

पानेर्छ।
3 मलेै भनेका कुराहरूमा एकदम ैध्यान िदएर सुन्।
मेरो कुरालाई ध्यान िदएर सुन ितमीहरूका प्राणहरू बाँच्नेछन्।
मकहाँ आऊ र ितमीहरूसँग एक करार गनेर्छु जुन सदा-सवर्दा रहनेछ।
यो करार त्यस्तो हुनेछ जुन मलेै दाऊदसँग गरकेो िथएँ।
मलेै दाऊदलाई प्रेम गनेर्छु अिन सदा ऊ प्रित उदार रहनेछु भनेर

वचन िदएको िथएँ।
अिन ितमीहरूले त्यो करारमािथ िवश्वास गनर् सक्छौ।

4 मलेै मेरो शिक्त-प्रमाण र सब ैजाितहरूकालािग दाऊदलाई बनाएँ।
मलेै दाऊदलाई वचन िदएँ िक ऊ धेर ैजाितहरूका शासक र सेनापित

हुनेछ।”
5 ती ठाउँहरूमा धेर ैजाितहरू छन् जो ितमीहरू जान्दनैौ,
तर ितमीहरू ती जाितहरूलाई डाक्नेछौ।
ती जाितहरूले ितमीहरूलाई जान्दनैन्
तर ितनीहरू दौडेर ितमीहरूकहाँ आउनेछन्।
यस्तो घट्ना हुने छ िकनभने परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले घटना
चाहनुहुन्छ।
इस्राएलका परमपिवत्रले ितमीहरूलाई आदर गनर् ुहुन्छ।

6 यसलेै ितमीहरूले परमप्रभुलाई खोज्नु पछर्
एकदम ैिढलो हुनु अिघ न।ै
ितमीहरूले उहाँलाई अिहले न ैबोलाइहाल्नु पछर्
उहाँ निजक भएको बेला।

7 दषु्ट मािनसहरूले पापमय जीवन बाँच्न छाड्नु पछर् ।
ितनीहरूले नराम्रा कुराहरू सोच्न छाड्नु पछर् ।
ितनीहरू परमप्रभुकहाँ फेिर एकपल्ट आउनु पछर् ।
तब परमप्रभुले उनीहरूलाई सान्त्वना िदनुहुनेछ।
ती मािनसहरू परमप्रभुकहाँ आउनु पनेर्छ,
िकनभने हाम्रो परमेश्वरले क्षमा गनर् ुहुन्छ।

मािनसहरूलमािनसहरूलेे परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई बुझ्नबुझ्न सक्तसकैै्तनन्नन्

8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूका िवचारहरू मेरा िवचारहरू जस्ता
छैनन्।
ितमीहरूका चालहरू मेरा चालहरू जस्ता छैनन्।

9 आकाश पृथ्वी भन्दा अल्गो छ।
त्यस्त ैप्रकारले, मेरा चालहरू पिन ितमीहरूका भन्दा फरािकला छन्
अिन मेरा िवचारहरू पिन ितमीहरूका िवचारहरू भन्दा अग्ला छन्।”

10 “पानी र िहँऊ आकाशबाट बिर्षन्छ अिन ितनीहरू फकेर् र आकाश
ितर जाँदनै्।
जब सम्म ितनीहरूले धतीर्लाई छोएर त्यसलाई िभजाउँदनै्।
तब धतीर्ले िबऊमा टुसा उमाछर् ।
ती टुसाहरूले िकसानकोलािग अन्न उब्जाउँछन्
अिन मािनसहरूले ती अन्न रोटी बनाई खान्छन्।

11 यस्त ैप्रकारले मेरा वचनहरूले जब मेरो मुख छाड्दछ,
अिन ती वचनहरूले केही नगरून्जेल सम्म फकीर् आउँदनै्।
मेरा वचनहरूले घटनाहरू घटाउने गछर्  जुन म चाहन्छु।
मलेै पठाएका ती वचनहरू आफ्नो काम गनर् सफल हुन्छन्।

12 “ितमी खशुी साथ बािहर जानेछौ
अिन शान्त रहनेछौ।
पवर्त र पहाडहरू प्रसन्न भएर नाच्न चाहनेछन्।
खेतका सब ैरूखहरूले ताली बजाउनेछन्।

13 जहाँ पोथ्राहरू छन् त्यहाँ िवशाल सल्लाका रूखहरू उम्रनेछन्।
वनमारा घारीमा िहना वृक्षहरू उम्रनेछन्।
ती कुराहरूले परमप्रभुको ख्याित बढाउने छ।
ती कुराहरूले परमप्रभुको शिक्तको प्रमाण गदर्छ।
यो िचन्ह किहल्य ैनाश हुने छैन्।”

सारासारा जाितहरूलजाितहरूलेे परमप्रभुलाईपरमप्रभुलाई पछ्याउनपछ्याउनेे छन्छन्

परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो, “सब ैमािनसहरूिसत
न्यायपूवर्क व्यवहार गर। ठीक कुराहरू मात्र गर। िकनभने
मेरो मुिक्त ितमीहरूमा हुनेछ। मेरो धािर्मकता संसारभिर चाँडै

प्रकट हुनेछ। 2 त्यस मािनस जसले परमप्रभुको िवश्राम िदन बारे
िनयमहरू मान्छ उसमा परमप्रभुको कृपा रहन्छ। अिन त्यस मािनस
जसले कुन ैपाप कमर् गदैर्न खशुी हुनेछ।”

3 केही मािनसहरू जो यहूदी होइनन् आफैं  परमप्रभुसँग िमल्नेछन्।
ितनीहरूले भन्नु पदैर्न, “परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूिसत मलाई ग्रहण
गनेर्छैनन्।” नपंुसकले यसो भन्नुपदैर्न, “म सुख्खा काठको एउटा टुक्रा हँु,
म कुन ैनानी जन्माउन सिक्दनँ।”

4 ती नपंुसकहरूले त्यस्ता कुराहरू भन्नु पदैर्न िकनभने परमप्रभुले
भन्नुहुन्छ, “नपंुसक मध्ये केहीले िवश्राम िदनको िनयम अनुशरण गछर्न्।
कायर्हरू त्यही गछर्न जो म इच्छा गछुर्  अिन मेरो करार साँच्चो हृदयले
अनुशरण गछर्न्। 5 यसलेै म ितनीहरूकोलािग स्मारक ढुङ्गा मेरो
मिन्दरमा रािखिदनेछु। ितनीहरूका नाउँ मेरो शहरमा सम्झना गिरनेछ।
हो, म ती नपुसंकहरूलाई केही चीज िदनेछु जुन नानीहरू भन्दा राम्रो
हुन्छ। म ितनीहरूलाई नाउँ िदनेछु जुन सधैँ रहनेछ। ितनीहरू मेरा
मािनसहरूबाट अलग हुने छैनन्।”

6 “कितपय मािनसहरू जो यहूदीहरू होइनन उनीहरू परमप्रभुकहाँ
आएर िमल्नेछन्। ितनीहरूले त्यसो गनेर्छन यसलेै ितनीहरूले उहाँलाई
सेवा गनर् सक्छन र परमप्रभुको नाउँलाई प्रेम गनेर्छन्। ितनीहरू उहाँका
दासहरू हुनलाई आपसमा स्वय ंिमल्नेछन्। ितनीहरूले शबथ िवश्राम
िदनलाई खास उपासनाको िदन भनेर राख्नेछन अिन लगातार मेरो
कुरारलाई गहन प्रकारले अनुशरण गनेर्छन्। 7 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘म ती
मािनसहरूलाई मेरो पिवत्र पवर्तमा ल्याउनेछु। म ितनीहरूलाई मेरो
प्राथर्नाको घरमा खशुी पानेर्छु। ितनीहरूले चढाएका होमबिल र
बिलदानहरूले मलाई खशुी पानेर्छ। िकनभने मेरो मिन्दर सबै
जाितहरूका िनिम्त प्राथर्नाको घर हुनेछ।’” 8 परमप्रभु मेरो मािलकले ती
कुराहरू इस्राएलका मािनसहरूलाई भन्नुभयो।
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जसलाई आफ्नो देश छोड्न बाध्य गराइयो। तर परमप्रभुले
ितनीहरूलाई एकसाथ भेला गनर् ुहुनेछ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म ती
मािनसहरूलाई फेिर एकपल्ट भेला गनेर्छु।”

9 जङ्गलमा भएका जङ्गली जानवरहरू,
आउँछन् र खान्छन्।

10 पहरादारहरू सब ैअन्धा छन्।
के गिररहेका छन ितनीहरू स्वय ंजान्दनैन्।
ितनीहरू नभुक्ने कुकुरहरू जस्ता छन त्यसले भुक्दनैन्।
ितनीहरू भूइँमा सुत्छन्।
अहो! ितनीहरू सुत्न मन पराउँछन्।

11 ितनीहरू भोको कुकुरहरू जस्ता छन्।
ितनीहरू किहल्य ैसन्तुष्ट हँुदनैन्।
गोठालाहरूले जान्दनैन ितनीहरू के गिररहेछन्।
ितनीहरूले आफ्ना भेंडाहरू मन पराउँछन्,
जो भडिकएर टाढा गएकाछन्।
ितनीहरू लोभी छन्।
ितनीहरू सब ैजना आफूलाई सन्तुष्ट पानर् चाहन्छन्।

12 ितनीहरू भन्नेछन्,
“आऊ म केही मद ल्याउनेछु
अिन हामीले केही िनगार पिन िलनु सक्नेछौ।
भोिल हामीले यस्त ैगनेर् छौं,
िकनभने हामीसँग यस्तो प्रशस्ती छ।”

इस्राएललइस्राएललेे परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई पछ्याउपछ्याउँँददैनैन

धमीर् मािनसहरू गइसकेकाछन्,
तर यसमा कसलेै पिन ध्यान िदएन्।
मािनसहरू बुझ्दनैन के हँुदछै।

धमीर् मािनसहरू भेला भईरहनेछन्।
मािनसहरू िवपदहरू आइरहेछ भनी बुझ्दनैन्।
ितनीहरूलाई थाहा सम्म छैन िक बचाऊको लािग,
धमीर् मािनसहरू भेला गिरएकोछ।

2 तर ती मािनसहरूमा शािन्त आउनेछ,
अिन ितनीहरू आफ्नौ ओछ्यानमा आराम गनेर्छन्,
िकनभने ितनीहरू परमप्रभुले चाहेकै बाटोमा गए।

3 “बोक्सीहरूका छोरा-छोरीहरू, ितमीहरू यता आऊ।
ितम्रो िपता व्यिभचारका दोषी छन्।
अिन ितम्रा आमाले शारीिरक सहवासको िनिम्त आफ्नो शरीर बेच्छे।

4 ितमीहरू पापी र झूटो बेच्ने नानीहरू हौ।
ितमीहरूले मसँग ठट्टा गयौर्।
ितमीहरूले आफ्नो अनुहार मदेिख अकोर्ितर फकार्यो।
ितमीहरूले िजब्रो देखाउँद ैमलाई िखसी गयौर्।

5 ितमीहरू सब ैहिरयो रूख मुिन
झूटा देवताहरू पूज्न चाहन्छौ।
ितमीहरूले नानीहरूको हत्या गछौर् अिन प्रत्येक खोलामा
अिन चट्टान ैचट्टान भएको ठाउँहरूमा ितनीहरूको बिल चढाउँछौ।

6 ितमीहरू नदीहरूमा िचल्लो ढुङ्गाहरू पूज्न मन पराउँछौ।
ितमीहरू दाखमदद्य चढाएर ितनीहरूलाई पूज्छौ।
ितमीहरू ितनीहरूलाई बिल चढाउँछौ।
तर ितमीहरूले ढुङ्गाहरू मात्र पाउँनेछौ।
के ितमीहरू सोच्छौ ती कुराहरूले मलाई खशुी पाछर्? अँहँ!
ितनीहरूले मलाई खशुी पादैर्नन्।

7 ितमीहरू प्रत्तेक पहा़ड,
र अग्ला डाँडाहरूमा आफ्नो ओछ्यान लगाउँछौ।
ितमी प्रत्येक पहाड र अल्गो पवर्तमा जान्छौ,
र ती ठाँहरूमा बिल चढाउँछौ।

8 तब ितमीहरूले ती िवछ्यौनाहरू बीचमा जान्छौ,
र ती देवताहरूलाई प्रेम गररे मेरो िवरूद्ध पाप गछौर्।
ितमीहरूले ती देवताहरूलाई प्रेम गछौर्,
ितमीहरू ितनीहरूका नाङ्गो शरीरहरू हेररे खशुी हुन्छौ।

ितमीहरू मसँग िथयौ, तर ितनीहरूले मलाई त्याग्यौ,
ितनीहरूका हुनको लािग मलाई सम्झन सहयोग पुयार्उने कुराहरू

ितमीहरूले लुकायौ।
ितमीहरूले ती कुराहरू ढोका र चौखटहरू पछाडी लुकायौ।
त्यसपिछ ितमीहरू गयौ र ती झूटा देवताहरूसँग करार बाँध्यौ।

9 ितमीहरूले आफ्नो झूटा देवता मोलेक अिघ सुन्दर देिखनलाई
आफ्ना तेलहरू र अत्तरहरू प्रयोग गयौर्।
ितमीहरूले आफ्ना सन्देशवाहकहरू टाढा ठाउँहरूमा पठायौ,
तर ितनीहरू मृत्यकुो स्थानमा जानेछौ।

10 ितमीहरूले ती कामहरू गनर्लाई पूरा पिरश्रम गयौर्,
अिन किहल्य ैथाकेनौ।
ितमीहरूले अितिरक्त बल प्राप्त गयौर्,
िकनभने ितमीहरू िनराश र थिकत भएनौ।

11 ितमीहरूले मलाई सम्झना गरनेौ।
ितमीहरूले मलाई हेदार् पिन हेरनेौ।
यसकारण ितमीहरू िचन्ता गनेर् को िथयौ?
कससँग डराएका िथयौ, िकन झूट बोल्यौ?
हेर, म लामो समयदेिख चुपचाप छु
अिन ितमीहरूले मलाई सम्मान गरनेौ।

12 म ितमीहरूका असल कायर्हरू बारमेा
अिन सम्पूणर् धािर्मकताका बारमेा बोल्न सक्थें,
तर ती सब ैिनरथर्क हुन्छन्।

13 जब ितमीहरूलाई सहायताको खाँचो पयोर्,
ितमीहरूले ती झूटा देवताहरूलाई गुहार मग्यौ,
जुन मूिर्तहरू ितमीहरूले आफ्ना विरपिर भेला गरकेा िथयौ।
ितमीहरूलाई त्यही मूिर्तहरूले सघाओस्।
तर म ितमीहरूलाई भन्छु बतासले ितनीहरू सबलैाई उडाई

लजैानेछ।
बतासको एक वेगले ितनीहरूलाई उडाई लजैानेछ।
तर त्यो मािनस जो ममािथ आिश्रत छ,
त्यसले त्यो जमीन पाउनेछ, त्यो म वचन िदन्छु।
त्यस मािनसले मेरो पिवत्र पवर्त पाउनेछ।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे आफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई बचाउनुहबचाउनुहुुन्छन्छ

14 बाटो शुद्ध पार, बाटो शुद्ध पार!
मेरा मािनसहरूका लािग बाटो शुद्ध पार।

15 परमेश्वर उच्च हुनुहुन्छ र मािथ उठ्नु भएको छ।
परमेश्वर सदा सवर्दा जीिवत हुनुहुने
परमेश्वरको नाउँ न ैपिवत्र हो।
परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “म उच्च र पिवत्र ठाउँमा बस्दछु,
साथ ैती द:ुखी र नम्र मािनसहरूसँग बस्दछु।
जो हृदयमा नम्र हँुदछ ितनीहरूलाई म नयाँ जीवन प्रदान गदर्छु।
जो हृदयमा पश्चाताप गछर्न
ितनीहरूलाई पिन म नयाँ जीवन प्रदान गदर्छु।

16 म सधैँ लडाई ँगनेर् छैन।
म सधैँ न ैक्रोिधत भई रहने छैन।
यिद म लगातर क्रोिधत भई रहें भने
मलेै प्रदान गरकेा मािनसहरूका आत्माहरू मेरो समक्ष मनेर्छन्।

17 ती मािनसहरूले पाप काम गरे
अिन त्यसलेै मलाई क्रोिधत बनाए।
यसलेै मलेै इस्राएललाई दण्ड िदएँ,
उबाट मलेै मुख फकार्एँ िकनभने म िरसाएको िथएँ।
अिन इस्राएलले मलाई त्यागेर गयो,
उसले जता इच्छा गयोर् उत ैगयो।

18 इस्राएल कहाँ गयो, मलेै देखें।
यसकारण मलेै उसलाई क्षमा िदएँ।
मलेै उसलाई सान्त्वना िदएँ अिन उसलाई स्वास्थ्य पानेर् शब्दहरू भने।
त्यसपिछ ऊ र उसका मािनसहरूले उदासी अनुभव गरनेन्।

19 ितनीहरूलाई मलेै एक नयाँ वचन िसकाएँ “शािन्त”।
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मेरा निजक साथ ैटाढा रहेका मािनसहरूलाई म शािन्त प्रदान गनेर्छु,
म ती मािनसहरूलाई क्षमा िदनेछु।”
परमप्रभु स्वयलें ती कुराहरू भन्नुभयो।

20 तर दषु्ट मािनसहरू समुद्रको छाल उठेका जस्ता छन्।
ितनीहरू शान्त र चुपचाप बस्न सकै्तनन्।
ितनीहरू क्रोिधत छन् छाल उठेका समुद्र जस्ता
त्यसले िहलो माटोहरू उिछटाउँछ।

21 मेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ,
“दषु्ट मािनसहरूलाई त्यहाँ शािन्त छैन।”

मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई पछ्याऊपछ्याऊ भन्नुभन्न ुपछपछर्र्

ितमी जित सक्छौ त्यित िचच्याऊ, नरोिककन िचच्याऊ।
तुरही बजे जस्त ैिचच्याऊ।
मािनसहरूको दषु्टकमर्को िवषयमा बताऊ।

याकूबको पिरवारलाई ितनीहरूका पापहरू बार ेबताऊ।
2 ितनीहरू पाप गछर्न र पिन ितनीहरू आफैं  प्रत्येक िदन मलाई पूज्न

आउँछन्।
अिन ितनीहरू मेरो बाटो अप्नाउन इच्छुक छन्।
ितनीहरू धािर्मक-िवधानमा बाँचेको
अिन परमेश्वरका असल आज्ञा अनुशरण गरकेा राष्ट्रले जस्तो व्यावहार

गछर्न्।
ितनीहरू मिसत सही न्याय माँग्छन्।
ितनीहरू िनष्पक्ष िनणर्यको लािग परमेश्वरकहाँ जान्छन्।
3 अब ती मािनसहरू भन्दछन्, “तपाईलंाई सम्मान गनर् हामीले

उपवास बस्यौ। तर तपाईलें िकन हामीलाई हेनर् ुहन्न? हामीले हाम्रो
शरीरहरूलाई तपाईकंो सम्मान गनर् ु पीडा िदयौ। तपाईलें िकन हामीलाई
हेरचाह गनर् ुहुन्न?”
तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूले िवशेष िदनमा उपवास बसेर

स्वयलंाई आनिन्दत पायौर्। अिन ितमीहरूले आफ्ना दासहरूलाई दण्ड
िदयौ। 4 ितमीहरू भोको छौ, तर भोजनको लािग होइन। ितमीहरू
मािनसहरूलाई आफ्ना दषु्ट हातहरूले कुट्नलाई भोको छौ। जब
ितमीहरूले भोजन खान छोडयौ त्यो मेरो लािग होइन। ितमीहरूले
आफ्ना आवाज मेरो स्तुित गाउनँ प्रयोग गरनेौ। 5 के ितमीले त्यो खास
िदनहरूमा बसेका उपवास र शरीरलाई िदएको कष्ट हेनर् म चाहन्थें र? के
म मािनसहरू उदास भएको हेनर् चाहन्छु भनेर ितमीहरू सोच्दछौ? के
ितमीहरू सोच्दछौ िक म मािनसहरू मृत मािनसहरू झैं झुकेका र उदासी
पोषाकहरू लगाएको हनेर् चाहन्छु? मािनसहरू खरानीमािथ बसेर आफ्नो
शोक प्रदशर्न गरकेो हेनर् म चाहन्छु? त्यसकैो लािग त ितमीहरू त्यस
खास िदनहरूमा उपवास बसेका िथयौ। के ितमीहरू सोच्दछौ िक
परमप्रभुले न ैत्यस्तो चाहनु भएको हो?

6 “म कुन प्रकारको िवशेष िदन चाहन्छु भन्नेछ। एक िदन
मािनसहरूलाई स्वतन्त्र पानेर् िदन। म त्यस्तो िदन चाहन्छु तािक त्यो िदन
ितमीहरूले मािनसहरूको बोझा हटाइिदनेछौ। म त्यस्तो िदन चाहन्छु िक
त्यस िदन ितमीहरूले मािनसहरूलाई सङ्कटबाट छुटकारा िदलाइिदनेछौ।
म त्यस्तो िदन चाहन्छु िक जब ितमीहरूले उनीहरूका काँधबाट बोझहरू
हटाइिदनेछौ। 7 म चाहन्छु िक ितमीहरूले आफ्ना भोजन भोका
मािनसहरूसँग बाँडेर खानेछौ। म चाहन्छु िक ितमीहरूले घर नभएका
गरीब मािनसहरूलाई खोजेर आफ्नो घरहरूमा आश्रय िदनेछौ। जब
ितमीहरूले नाङ्गो वस्त्रहीन मािनस देख्यौ भने त्यसलाई आफ्ना लुगाहरू
िदनेछौ। ती मािनसहरूलाई सहयोग गनर् नचुक, ितनीहरू पिन ितमीहरू
जस्त ैन ैहुन्।”

8 यिद ितमीहरूले त्यसो गयौर् भने ितम्रो ज्योित प्रात कालमा चिम्कने
उज्यालो जस्त ैहुनेछ। ितमीहरूका घाउहरू सब ैिनको हुनेछन्।
ितमीहरूका “सद्भावना” ितमीहरू कै समक्ष िहँड्नेछ अिन परमप्रभुको
मिहमाले ितनीहरूलाई पछ्याउँद ैपिछ पिछ आउनेछ। 9 त्यसपिछ
ितमीहरूले परमप्रभुलाई पुकानेर्छौ र परमप्रभुले ितमीहरूलाई जवाफ
िदनुहुनेछ। ितमीहरू परमप्रभुलाई बोलाउनेछौ अिन उहाँले भन्नुहुनेछ, “म
यहाँ छु।”

ितमीहरूले मािनसहरूलाई कष्टहरू र बोझहरू थप्न बन्द गनर् ुपछर् ।
ितमीहरूले मािनसहरूलाई कट-वचन बोल्न र दोष िदनु छाडनु गनर् पछर् ।
10 ितमीहरूले भोको मािनसहरूसँग द:ु ख अनुभव गनर् ुपछर्  र
ितनीहरूलाई भोजन िदनुपछर् । कष्टमा परकेा मािनसहरूलाई ितमीहरूले
सहयोग िदनुपछर् । ितनीहरूको खाँचो समाधान पािरिदनु पछर् । तब
ितमीहरूका ज्योित अँध्यारोमा चम्कनेछ। अिन ितमीहरूले द:ु ख
पाउनेछैनौ। ितमीहरू मध्यिदनको उज्यालो सूयोर्दय जस्तो हुनेछौ।

11 परमप्रभुले सधैँ ितमीहरूलाई डोयार्उनु हुनेछ। उहाँले सुख्खा
जमीनहरूमा पिन ितमीहरूको आत्मालाई सन्तुष्ट पानर् ुहुनेछ। परमप्रभुले
ितमीहरूका हड्डीरूमा शिक्त भिरिदनु हुनेछ। ितमीहरू प्रशस्त पानी
भएको बगैंचा जस्तो हुनेछौ। ितमीहरू सदा-सवर्दा रहने पानीको स्रोत
जस्त ैहुनेछौ।

12 ितमीहरूका शहरहरू धेर ैबषर्देिख न ैध्वंश भइसकेको हो। ती
शहरहरू फेिर नयाँ गरी बनाउनेछौ। नयाँ शहरहरू ितमीहरूले त्यही
पुरानो जगहरूमािथ न ैबनाउनेछौ। ितमीहरूलाई “भत्केका पखार्लहरू
िनमार्ण गनेर्” भनेर बोलाइनेछ ितमीहरूलाई, “बाटोहरू र घरहरू
बनाउनेहरू भनेर बोलाउनेंछन्।”

13 त्यस्ता कुराहरू हुनेछन् जब ितमीहरूले िवश्रामकोिदन परमेश्वरको
िनयमहरू िवरूद्ध पाप गनर् बन्द गनेर्छौ। अिन त्यस्तो हुनेछ जब ितमीहरू
ती कुरा गदैर्नौ जसले ितमीलाई प्रसन्नता िदन्छ। ितमीहरूले िवश्राम
िदनलाई आनन्दको िदन गनेर्छौर्। ितमीहरूले परमप्रभुको िवशेष िदनलाई
आदर गनेर्छौ। ितमीहरूले त्यस िवशेष िदनलाई अरू िदनहरूमा गरकेो
काम नगररे सम्मान गनेर्छौ। 14 त्यसपिछ ितमीहरूले परमप्रभुलाई
दयाको लािग िबन्ती गनर् सक्छौ। अिन उहाँले ितमीहरूलाई पृथ्वीमािथ
अल्गो ठाउँहरूमा लजैानु हुनेछ। अिन उहाँले ितमीहरूलाई ती सबै
चीजहरू िदनुहुनेछ जुन ितम्रो पुखार् याकूबका िथए। परमप्रभु आफैं ले ती
कुराहरू भन्नुभयो।

ददुषु्टष्ट मािनसहरूलमािनसहरूलेे आफ्नाआफ्ना जीवाईहरूजीवाईहरू पिरवतपिरवतर्र्नन गनगनर्र् ु ुपछपछर्र्

हेर, ितमीहरूलाई बचाउनको िनिम्त परमप्रभुको शिक्त नै
प्रयाप्त छ। उहाँले सुन्नु हुनेछ जब ितमीहरूले उहाँको साथ
माँग्छौ। 2 तर ितमीहरूको पापले गदार् ितमीहरू र परमेश्वर

माझ एउटा तगारो छ। परमप्रभुले ितम्रा पापहरू देख्नु हुन्छ अिन अनुहार
अकोर् ितर फकार्उनु हुन्छ। 3 ितमीहरूका हातहरू मलैा छन्, ितनीहरू
रगतमा लतपितएकाछन्। ितमीहरूले आफ्ना मुखबाट झूटो बोल्यौ।
ितमीहरूका िजब्राहरूले दषु्ट कुराहरू भन्छन्। 4 कसलेै पिन अरूहरूको
बारमेा साँच्चो कुरा भन्दनै्। मािनसहरूले न्यायलयमा झूटो मामला दायर
गछर्न अिन आफ्ना मुद्दाहरू िजत्नको लािग झूटो तकर् हरू मा भर पदर्छन्।
ितनीहरू परस्परमा झूटो बोल्दछन्। ितनीहरू कष्टले पूणर् छन् अिन
पापलाई जन्म िदन्छन्। 5 ितनीहरूले अिनष्ट कमर् जन्माउँछन् जसरी
िवषालु सपर्हरूले आफ्ना अण्डाबाट िवषालु बच्चा िनकाल्छन्। यिद
ितमीहरूले ितनीहरू मध्ये एउटा अण्डा पिन खायौ भने मनेर्छौ। अिन
यिद ितमीहरूले एउटा पिन अण्डा फुटायौ भने त्यहाँबाट िवषालु सपर्
बािहर िनस्कनेछ।
झूटा मािनसहरूले भनेका कुराहरू माकुराको जाल जस्त ैहुन्छ। 6

माकुराका जालहरूबाट लुगा बनाउन सिकदनै्। ितमीहरूले स्वयलंाई ती
जालहरूसँग ढाक्न सक्दनैौ।
कितपय मािनसहरूले अधमर् कामहरू गछर्न् र आफ्ना हातहरूले

अरूलाई चोट पुयार्उँछन्। 7 ितनीहरूले आफ्ना खटु्टाहरू पापमा दगुनर्
चलाउँछन्। कुन ैपिन िनदोर्ष मािनसलाई मानर्को लािग ितनीहरू
हतािरन्छन्। ितनीहरूले दषु्टकुराहरू सोच्दछन्। उपद्रव र चोरी गनर् ु नै
ितनीहरूको जीवनको बाटो हो।

8 ती मािनसहरूले शािन्तको बाटो जान्दनैन्। ती मािनसहरू िनष्पक्ष
छैनन्। ितनीहरू कपटी जीवन िजउँछन्। अिन जो मािनसहरू त्यस्तो
प्रकारले बाँच्दछन् ितनीहरूले किहल्य ैशािन्त पाउने छैनन्।

पापलपापलेे इस्राएलमाइस्राएलमा सङ्कटसङ्कट ल्याउल्याउँँदछदछ

9 सब ैन्याय र धािर्मकता हराएर गयो।
यहाँ हाम्रा सामु अन्धकार मात्र छ।
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यसथर् उज्यालोकोलािग हामीले पखर्नु पछर् ।
हामी चहिकलो प्रकाशको आशा गदर्छौं
तर हामी सबमैा अन्धकार मात्र छ।

10 हामी आँखाहरू नभएका मािनसहरू जस्ता छौं
हामी अन्धाहरू झैं िभत्ता छाम्द ैिहँड्छौ।
हामी ठोिकन्द ैलड्छौं मानौ यो रात हो,
हामी िदनको उज्यालोमा पिन देख्न सकै्तनौ
मध्यिदनमा हामी मृत मािनस जस्त ैलड्छौं।

11 हामी सब ैअत्यन्त उदास छौं,
ढुकुरहरू र भालूहरूले झैं हामी आवाजहरू िनकाल्छौ।
मािनसहरू किहले िनष्पक्ष हुन्छन् भन्ने समयलाई हामी पिर्खरहेका छौं।
तर अझ सम्म त्यहाँ सत्य भन्ने न ैछैन।
हामी सुरिक्षत हुन पिर्खरहेका छौं
तर मुिक्त भने अझ ैटाढा छ।

12 िकनभने हामीले धेर ैपल्ट,
गल्ती कुराहरू परमेश्वरका िवरूद्ध गयौर्।
हाम्रा पापहरूले हामी गल्ती भएको देखाउँछ।
हामी जान्दछौ त्यस्ता कामहरू गररे हामी दोषी छौं।

13 हामीले पाप गयौर्
र परमप्रभुको िवरोधमा कमर् गयौर्।
हामीले उहाँबाट मुख फकार्यौं
र उहाँलाई त्याग्यौं।
हामीले परमेश्वरको िवरूद्ध
पापपूणर् कुराहरू गयौर्ं।
हामीले त्यस्ता कुभलो हुने कुराहरू
मनमन ैसोच्यौं त्यस्तो योजना बनायौं।

14 न्याय हामीबाट फकेर् र टाढा गयो।
सत्य टाढा न ैउिभन्छ।
सत्यता भन्ने कुराहरू गल्लीहरूमा खसे।
धािर्मकता भन्ने कुरा शहरमा प्रवेश गनर् िनषेध भयो।

15 सत्य हराएर गयो।
अिन मािनसहरू जसले राम्रो काम गनर् प्रयास गर ेितनीहरू लुिटए।
परमप्रभुले हेनर् ु भयो अिन उहाँले धािर्मकता कत ैपाउन सक्नु भएन्।
परमप्रभुले ती सब ैमन पराउनु भएन।

16 परमप्रभुले हेनर् ु भयो र कत ैपिन कुन ैमािनस नभएकोले
उहाँ छक्क पनर् ुभयो जससँग उिभएर बोल्न सिकन्छ।
यसकारण परमप्रभुले आफ्नो शिक्त प्रयोग गनर् ु भयो
र साथ ैआफ्न ैधािर्मकता चलाउनु भयो,
अिन मािनसहरूलाई उद्धार गनर् ु भयो।

17 परमप्रभुले यदु्ध तयार गनर् ुभयो।
परमप्रभुले धािर्मकताको हितयार िभनर् ु भयो।
मुिक्तको टोपी लगाउनु भयो दण्डको पोषाक
र प्रबल प्रेमको लुगा लगाउनु भयो।

18 परमप्रभु आफ्ना शत्रुहरूमािथ क्रोिधत हुनुहुन्छ।
यसलेै परमप्रभुले ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ,
जसको हकदार ितनीहरू छन्।
परमप्रभु आफ्ना शत्रुहरूसँग क्रोिधत हुनुहुन्छ।
यसकारण टाढा-टाढामा भएका सब ैमािनसहरूलाई उहाँले दण्ड

िदनुहुनेछ।
19 तब न ैपिश्चमका मािनसहरू परमप्रभुिसत डराउँछन्
अिन उहाँलाई सम्मान गछर्न्।
पूवर्का मािनसहरू डराउनेछन्,
अिन उहाँको मिहमाको आदर गनेर्छन्।
तेज बग्ने नदी प्रवल हावाले हुत्याए झैं,
परमप्रभु झट्टै आउनु हुनेछ।

20 तब िसयोनमा मुिक्तदाता आउनेछ।
उहाँ याकूबको सन्तानहरूकहाँ आउनु हुनेछ,
जसले पापगर ेतर परमप्रभु कहाँ फकेर् र आए।
21 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म ती मािनसहरूसँग करार गनेर्छु। म वचन

िदँदछु िक मेरो आत्मा र वचनहरू जुन म ितमीहरूको मुखमा राख्नेछु

त्यसले ितमीहरूलाई किहल्य ैत्याग्ने छैन। ितनीहरू ितमीहरूका छोरा
छोरी र नाती पनाती सम्म रहनेछन्। ितनीहरू अिहले ितमीहरूसँग
हुनेछन् र सवर्दा रहनेछन्।

परमपरमेेश्वरश्वर आउनुआउन ुहहँँुुददैछैछ

“मेरो प्रकाश, यरूशलेम उठ!
तेरो प्रकाश आइरहेछ!
परमप्रभुको मिहमा ितमीहरूमािथ चिम्कने छ।

2 अब अन्धकारले पृथ्वी ढाक्छ,
अिन मािनसहरू अन्धकारमा पनेर्छन्।
तर परमप्रभु ितमीहरूमािथ चम्कनु हुन्छ
अिन उहाँको मिहमा ितनीहरूमािथ देखा पनेर्छ।

3 ितमीहरूका जाितहरूकहाँ प्रकाश आउनेछ,
राजाहरू ितमीहरूको चहिकलो प्रकाशमा आउनेछ।

4 आफ्नो विरपिर हेर!
देख्यौ मािनसहरू भेला भएर ितमीहरू ितर ैआइरहेछ।
ती टाढाबाट आइरहेका ितमीहरूकै छोराहरू हुन्।
अिन ितमीहरूका छोरीहरू पिन उनीहरूसँग ैआइरहेछन्।

5 “यो भिवष्यमा पूरा हुनेछ।
अिन त्यस समय, ितमीहरूले आफ्ना मािनसहरूलाई देख्नेछौ।
अिन ितमीहरूका अनुहार खशुीले चिम्कनेछन्।
पिहला ितमीहरू डराउनेछौ तर पिछ ितमीहरू खशुीले उत्तेिजत

हुनेछौ।
समुद्रहरू तररे आएका सारा सम्पित्तहरू ितमीहरू समक्ष रािखनेछन्,
जाित-जाितका सम्पित्तहरू ितमीहरूकहाँ न ैआउनेछन्।

6 िमद्यान र एपाबाट आएका ऊँटहरूले
ितमीहरूका धतीर् पार गनेर् छन्।
शेबाबाट आएका ऊँटहरूका लस्करले सुन
र सुगिन्धत वस्तु िलएर आउनेछन्।
मािनसहरूले परमप्रभुको स्तुित गान गाउनेछन्।

7 केदारबाट आएका सारा भेंडा, मािनसहरूले जम्मा गनेर्छन,
अिन ितमीहरूकहाँ ल्याइिदनेछन्,
नबायोतका भेंडा़हरूले ितम्रो सेवा गनेर्छन्।
ितमीहरूले ती पशुहरू मेरो बेदीमा अपर्ण गनेर्छौ।
अिन म ती सब ैग्रहण गनेर्छु।
म मेरो मिहमाको मिन्दर पिहलेको भन्दा अझ सुन्दर बनाउने छु।

8 मािनसहरूलाई हेर!
बादलहरू आकाश्मा िछटो उडेजस्त ैितनीहरू ितमीहरू कहाँ

आतुिरन्द ैआइरहेछन्
मानौ ितनीहरू ढुकुरहरू आफ्ना गँुडहरूमा जान उिडरहे जस्तै

ितनीहरू आउँदछैन्।
9 टाढामा भएका देशहरूले मलाई पिर्खरहेछ।
समान बोक्ने जहाजहरू समुद्रमा जान तयार छन्।
ती जहाजहरू टाढामा भएका ितमीहरूका नानीहरू ल्याउनलाई तयार
छन्।
ितनीहरूले परमप्रभु ितम्रा परमेश्वरलाई जो इस्राएलका परम-पिवत्र

हुनुहुन्छ,
श्रद्धा प्रकट गनर् सुन र चाँदी बोकेर ल्याउनेछन्।
परमप्रभुले ितमीहरूका लािग अचम्मका कामहरू गनर् ुहुनेछ।

10 अन्य देशका छोरा-छोरीहरूले ितम्रा पखार्लहरू फेिर िनमार्ण
गिरिदनेछन्।
ितनीहरूका राजाहरूले ितमीहरूका सेवा गनेर्छन्।

“जब म क्रोिधत हुन्छु, म ितमीहरूलाई चोट पुयार्उँछु।
तर अिहले, म ितमीहरूलाई दया देखाउँन चाहन्छु
यसलेै म ितमीहरूलाई सान्त्वना िदइरहेछु।

11 ितमीहरूका प्रवेशद्वारहरू सधैँ खोिलनेछन्।
ती द्वारहरू िदन तथा रातमा किहल्य ैबन्द हुने छैनन
जाितहरू र राजाहरूले ितमीहरूलाई आफ्ना सम्पित ल्याइिदनेछ।

12 कुन ैकुन ैजाित अथवा राष्ट्रले ितमीहरूको सेवा गदैर्नन्
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तर ितनीहरू नाश हुनेछन्।
13 लबानोनका सब ैमहत्वपूणर् कुराहरू
ितमीहरूलाई िदइनेछ।
मािनसहरूले देवदारू, धूपी रूखहरू ितमीहरूलाई ल्याई िदनेछन्।
ती रूखहरू मेरो पिवत्र स्थान सुन्दर बनाउनको लािग प्रयोग गिरनेछ,
यो मेरो िंसहासन समक्ष एउटा चौकी जस्तो हुनेछ।
अिन म यसलाई ज्यादा श्रद्धा िदनेछु।

14 िवगतमा जुन मािनसहरूले ितमीहरूलाई चोट पुयार्ए,
ती मािनसहरू ितम्रो समक्ष झुक्ने छन्।
िवगतमा, जो मािनसहरूले ितमीहरूलाई घृणा गरे
ती मािनसहरू ितम्रा खटु्टामा िनहुिरनेछन्।
ती मािनसहरूले ितमीलाई ‘परमप्रभुका शहर’
‘इस्राएलको परम-पिवत्र “िसयोन” भन्ने छन्।’

15 “ितमीहरू फेिर एकै्ल छािडनेछैनौ।
ितमीहरू फेिर हेला हुनेछैनौ।
ितमीहरू फेिर िरत्तो हुनेछैनौ।
म ितमीहरूलाई सदा-सवर्दा महान् बनाउँनेछु।
ितमी सदा-सवर्दा खशुी हुनेछौ।

16 जाित-जाितले ितमीहरूले चाहेका सब ैकुराहरू िदनेछन्।
यो आफ्ना आमाको दधू िपउने बालक जस्तो हुनेछ।
तर ितमीले राजाहरूबाट धनहरू पाउनेछौ।
तब ितमीले ‘म परमप्रभु हँु’ भनेर िचन्नेछौ, जसले ितमीलाई बचाउँछ।
ितमीले जान्नेछौ िक याकूबको शिक्तशाली परमेश्वरले ितमीलाई उद्धार

गनर् ु हुन्छ।
17 “ितमीमा अिहले काँसा छ,
म सुन ल्याई िदनेछु।
ितमीसँग अिहले फलाम छ,
म ितमीलाई चाँदी ल्याई िदनेछु।
म ितम्रो काठलाई काँसा बनाई िदनेछु।
म दण्डलाई शािन्तमा पिरवतर्न गिरिदने छु।
जब मािनसहरूले ितमीलाई चोट पुयार्उँछ
तर अिहले मािनसहरूले ितमीलाई राम्रो व्यवहार गनेर्छन्।

18 त्यहाँ ितम्रो देशमा फेिर किहल्य ैअत्याचारको खबरहरू आउने
छैनन्।
मािनसहरूले फेिर किहल्य ैितम्रो देशमा आक्रमण र चोरी गनेर् छैनन्।
ितमीले आफ्नो िभत्ताहरूको नाउँ ‘मुिक्त’ भनेर लेख्नेछौ।
ितमीले आफ्नो प्रवेशद्वारको नाउँ ‘स्तुित’ राख्नेछौ।

19 “घाम अब ितम्रो लािग िदनभिरको प्रकाश हुनेछैन्।
चन्द्रमाको उज्यालो पिन ितम्रो लािग रातभिरको प्रकाश हुनेछैन्।
िकनभने परमप्रभुको प्रकाश न ैसदा सवर्दा ितम्रो प्रकाश हुनेछ।
तेरो परमेश्वर न ैतेरो मिहमा हुनुहुनेछ।

20 ितम्रो सूयर् किहल्य ैअस्ताउने छैन,
फेिर ितम्रो चन्द्रमा किहल्य ैअन्ध्यारो हुनेछैन
िकनभने परमप्रभु न ैअनन्तको प्रकाश हुनुहुनेछ।
अिन ितम्रो शोकका िदन अन्त हुनेछ।

21 “ितम्रा सारा मािनसहरू धािर्मक हुनेछन्।
ती मािनसहरूले पृथ्वी फेिर प्राप्त गनेर्छन्।
मलेै ती मािनसहरू सृजना गरें।
ितनीहरू अद्भतू िबरूवा हुन्,
त्यो मलेै आफ्न ैहातले बनाएको हँु।

22 स-साना पिरवारहरू ठूलो पिरवारमा पिरणत हुनेछन्।
स-साना पिरवार एक दिरलो जाित हुनेछ।
जब समय अनुकूल हुन्छ,
म परमप्रभु चाँडै आउनेछु।
म ती कुराहरू घिटत गनेर्छु।”

परमप्रभुकोपरमप्रभुको मुिक्तकोमुिक्तको समाचारसमाचार

परमप्रभु, मेरो मािलकले आफ्नो आत्मा मिभत्र हाल्नु भयो।
परमेश्वरले मलाई गरीब मािनसहरूकहाँ सुसमाचार भन्न र

पीिडत मािनसहरूलाई सुख िदनकोलािग रोज्नु भयो। परमेश्वरले मलाई
कैदीहरूलाई स्वतन्त्र हुनेछौ भन्नु र कैदीहरूलाई स्वतन्त्र पानर् ु पठाउनु
भयो। 2 परमेश्वरले मलाई त्यो समय घोषणा गनर् पठाउनु भयो जब
परमप्रभुले आफ्नो करूणा प्रकट गनर् ु हुनेछ। परमेश्वरले मलाई त्यो समय
घोषणा गनर् ु पठाउन भयो जब उहाँले पापीहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ।
परमेश्वरले द:ुखी मािनसहरूलाई सान्त्वना िदन मलाई पठाउनुभयो। 3

परमेश्वरले िसयोनका द:ुखी मािनसहरूका लािग मलाई पठाउनु भयो।
उत्सवका लािग म ितनीहरूलाई तयार पानेर्छु। म ितनीहरूका
टाउकोबाट खरानी पुछेर मुकुट लगाई िदनेछु। म ितमीहरूको द:ुखमय
जीवन हटाएर खशुीको तेल प्रदान गनेर्छु। म ितनीहरूको पीडा हटाएर
उत्सवको िनिम्त पोषाकहरू िदने छु। परमेश्वरले मलाई ती
मािनसहरूलाई “धािर्मकताका वृक्षहरू” र “परमप्रभुको अद्भतू बोट” नाउँ
िदनलाई पठाउनु भयो।

4 त्यस बेला, ध्वंश भएका पुराना शहरहरू फेिर िनमार्ण गिरनेछन्। ती
शहरहरू पिहले जस्त ैनयाँ बिननेछन्। धेर-ैधेर ैबषर् अघािड भित्काएका
ती शहरहरू नयाँ जस्त ैबिननेछन्।

5 तब ितम्रा शत्रुहरू ितमीकहाँ आएर ितम्रो भेंडा़को हेरचाह गनेर्छ।
शत्रुका नानीहरूले ितम्रा खेतहरू र बगैंचामा काम गिरिदनेछ। 6

ितमीहरूलाई “परमप्रभुका पूजाहारीहरू” र “हाम्रा परमेश्वरको सेवकहरू”
भनेर बोलाइनेछौ। ितमीहरूले सारा पृथ्वीका जाितहरूबाट ल्याइएका
धन-सम्पित्त पाउनेछौ। अिन ितमीहरू त्यो पाएर गिर्वत हुनेछौ।

7 िबतेका िदनहरूमा ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई लिज्जत पार ेर
सब ैितमीहरूको िवरूद्ध नराम्रा कुराहरू गर।े ितमीहरू अन्य मािनसहरू
भन्दा बढ्ता लिज्जत भयौ। यसलेै ितमीहरूको देशमा ितमीहरूले अरूहरू
भन्दा दइुगुणा बढी पाउनेछौ। ितमीहरूले आनन्द मनाउनेछौ जुन
अनन्तसम्म रहनेछ। 8 यो खशुी िकन यस्तो हुनेछ? िकनभने म परमप्रभु
हँु र िनष्पक्षता मन पराउँछु। म चोरी र अरू सब ैकुराहरूलाई घृणा गदर्छु
जुन गल्ती हुन्छ। यसलेै म मािनसहरूलाई उनीहरूको कमर्को ज्याला
िदनेछु। म मेरा मािनसहरूसँग अनन्तको लािग करार गनेर्छु। 9 सारा
जाितको मेरा प्रत्येक मािनसले िचन्नेछन्। मेरा जाितका नानीहरूले
प्रत्येक मािनस िचन्ने छन्। कुन ैपिन मािनसले ितनीहरूलाई देख्यो भने
पकै्क परमेश्वरको आशीवार्द परकेोछ भनेर जान्नेछन्।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको ससेेवकलवकलेे मुिक्तमुिक्त ल्याउल्याउँँछछ

10 परमप्रभुले मलाई अत्यन्त खशुी पानर् ुभयो।
म सम्पूणर्मा परमेश्वरमा खशुी मनाउँनेछु।
परमेश्वरले उद्धारको पोषाक मलाई लगाइिदनुभयो।
ती पोषाकहरू अत्यन्त ैसुन्दर छन्,
जुन िववाहको उपलक्ष्यमा मािनसहरू लगाउँछन्।
परमप्रभुले धािर्मकताको पोषक मलाई लगाई िदनुभयो
त्यो पोषक स्त्रीहरूले िववाहमा लगाउने जस्तो सुन्दर छ।

11 पृथ्वीले न ैिबरूवा उमार्छ।
मािनसहरूले त्यसको बीऊ बगैंचामा रोप्दछन्,
अिन बगैंचाले त्यसलाई उमाछर्  फलाउँछ।
त्यसरी न ैपरमप्रभुले धािर्मकता उमानर् ु हुन्छ।
परमप्रभुले प्रत्येक जाितबाट मिहमा िलनुहुन्छ।

धािर्मकतालधािर्मकतालेे भिरएकोभिरएको शहरशहर नयाँनया ँयरूशलयरूशलेेमम

म िसयोनलाई प्रेम गछुर् ,
यसलेै म उसँग लगातार कुरा गनेर् गछुर् ।
म यरूशलेमलाई प्रेम गछुर् ।

यसलेै म कुरा गनर् ु रोिकने छैन।
जब सम्म धािर्मकता उज्यालो बत्ती झैं चम्कदनै तब सम्म म
कुरामानेर्छु।
जब सम्म मुिक्त उज्यालो ज्योित जस्त ैबल्दनै म बात मानेर्छु।

2 तब समस्त जाितहरूले तेरो धािर्मकता देख्नेछन्।
सब ैराजाहरूले तेरो गौरव देख्नेछन्।
त्यसपिछ ितमीले नयाँ नाउँ पाउने छौ।
परमप्रभु स्वयलें ितमीलाई त्यो नयाँ नाउँ िदनुहुनेछ।
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3 परमप्रभुले ितमीलाई देखेर अत्यन्त गिर्वत हुनु हुनेछ।
ितमी परमप्रभुको हातमा एक सुन्दर मुकुट जस्त ैहुनेछौ।

4 ितमीलाई ‘परमेश्वरले त्यागेका मािनसहरू’ फेिर किहल्य ैभिनने छैन।
ितमीहरूका देशलाई फेिर कहल्य ैयसो भन्ने छैन,
‘परमेश्वरले नाश गनर् ु भएको देश।’
ितमीहरू ‘परमेश्वरले प्रेम गनर् ु भएका मािनसहरू’ भनी डािकनेछौ।
ितमीहरूको देशलाई, ‘परमेश्वरको बेहुला’ भिनने छ।
िकनभने परमेश्वरले ितमीहरूलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ
अिन ितमीहरूको देश उहाँकै सम्पित्त हो।

5 जब कुन ैजवान मािनसले एउटी स्त्रीलाई प्रेम गदर्छ,
उसले त्यही स्त्रीलाई िववाह गछर् ।
यस्त ैप्रकारले, ितमीहरूका उद्धारक न,ै
ितमीहरूका स्वामी पिन हुनु हुनेछ।
एकजना मान्छे आफ्नी नयाँ दलुहीसँग अित खशुी हँुदछ।
यस्त ैप्रकारले ितम्रो परमेश्वर ितमीसँग खशुी हुनुहुनेछ।

6 यरूशलेम, म ितम्रा पखार्लहरूमािथ रक्षकहरू खटाउनेछु।
ती रक्षकहरू चुप लागेर बस्ने छैनन्।
ितनीहरू रात िदन प्राथर्ना गिररहनेछन्।
रक्षकहरू! ितमीहरूले परमप्रभुलाई प्राथर्ना अवश्य गनर् ुपछर् ।
ितमीहरूले उहाँलाई आफ्ना वचनहरूको सम्झना गराउनु पछर् ।
किहल्य ैप्राथर्ना गनर् नचुक।

7 जबसम्म परमप्रभुले पृथ्वीमा यरूशलेम बनाउनु हुन्न
तबसम्म ितमीहरूले उहाँलाई प्राथर्ना गनर् ु न ैपछर् ।

8 परमप्रभुले शपथ ग्रहण गनर् ुभयो। उहाँले प्रमाण स्वरूप आफ्न ैशिक्त
चलाउनु भयो
अिन परमप्रभुले त्यो आफ्नो शिक्त त्यही वचनहरू कायम राख्न

चलाउनु हुनेछ।
परमप्रभुले भन्नुभयो, “प्रितज्ञा गछुर्  िक,
अब किहल्य ैितमीहरूका खाद्यान्न ितमीहरूका शत्रुहरूलाई िदइने छैन।
म वचन िदँन्छु िक ितमीहरूले बनाएका दाखरस,
ितम्रा शत्रुहरूले लजैाने छैनन्।

9 जुन मािनसले अन्नहरू थुपारकेाछन् त्यसलेै खानेछ,
अिन त्यस मािनसले परमप्रभुको प्रशसंा गनेर्छ।
जुन मािनसले दाखहरू थुपादर्छ, ती दाखहरूबाट उसले दाखरस

िपउनेछ,
अिन ती कुराहरू मेरो पिवत्र देशमा हुनेछ।”

10 मूल ढोकाहरूबाट आऊ!
मािनसहरूकोलािग बाटो खलु्ला पािरदेऊ।
बाटो तयार पार।
बाटोको सारा ढुङ्गाहरू हटाई देऊ।
मािनसहरूकोलािग िचन्ह स्वरूप डन्डा उठाऊ।
11 सुन, परमप्रभु टाढा देशहरूमा बस्नेहरूसँग
बोली रहनु भएकोछ।

“िसयोनका मािनसहरूलाई बताऊ
‘हेर, ितमीहरूका मुिक्तदाता आउँद ैहुनुहुन्छ।
उहाँले ितमीहरूको लािग पुरस्कार ल्याई रहनु भएकोछ
उहाँले त्यो इनाम आफैसँग िलएर आउनु हँुदछै।’”

12 उहाँका मािनसहरूलाई “पिवत्र मािनसहरू,”
या “परमप्रभुका सुरिक्षत मािनसहरू” भनेर बोलाईने छ।
अिन यरूशलेमलाई “परमेश्वरले चाहनु भएको शहर,”
या “परमेश्वरसँग ैभएको शहर” भिनने छ।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे आफ्नोआफ्नो मािनसकोमािनसको न्यायन्याय गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ

एदोमबाट को आइरहेछ?
ऊ बोज्राबाट आउँदछ।
अिन उसको पोशाकहरूमा चहिकलो रातो रगंका दागहरू

छन्।
उसको तेजस्वी उसकै पोशाकहरूमा छ।
ऊ पराक्रमी स्वरूप महान शिक्तसँग आइरहेछ।

उसले भन्दछ, “ितमीहरूलाई बचाउने मसँग शिक्त छ।
अिन म सत्य बोल्छु।”

2 “िकन ितम्रो पोशाकहरू चहिकलो रातो छ?
ितनीहरू त्यस्ता मािनसहरूले लगाउने पोशाक हुन्,
जो दाखहरूमािथ िंहड्छन् र त्यसको दाखरस बनाउँदछन्।”

3 उसले जवाफ िदन्छ, “मलेै आफै अङु्गरहरू कुिल्चएर िहँड्द ैिपस्दछुै।
मलाई कसलेै पिन सहायता गरनेन्।
म िरसाएको िथएँ यसलेै अङु्गरहरूमािथ कुिल्चँद ैिहँडे।
मेरो लुगामा अङु्गरको रसको िछटाहरू उिछिटएर पयोर्।
यसलेै मेरा लुगाहरू मलैा भयो।

4 मलेै मािनसहरूलाई दण्ड िदने समय रोजें।
मेरा िनिम्त मेरो मािनसहरूलाई बचाउने र रक्षा गनेर् समय

आइसकेकोछ।
5 मलेै चार ैितर हेरें, तर कुन ैमािनस पिन सहाअता गनेर् देिखएनन्।
मलाई कसलेै सहाअता नगरकेो देखेर छक्क परें।
यसकारण मलेै आफ्ना मािनसहरूलाई रक्षा गनर् आफ्न ैशिक्त प्रयोग
गरें।
मेरो आफ्न ैक्रोधले मलाई प्रेरणा िदयो।

6 म िरसाएको बेला, मािनसहरूमािथ िहँडें।
म पागल भएको बेला मािनसहरूलाई दण्ड िदएँ।
मलेै ितनीहरूका रगत भूईमंा पोखाएँ।”

परमप्रभुपरमप्रभ ुआफ्नाआफ्ना मािनसहरूमािनसहरू प्रितप्रित ककृृपालुपाल ुहहुुनुहनुहुुन्छन्छ
7 मलेै परमप्रभुका दयापूणर् कमर्हरू सोिचरहेकोछु।
म परमप्रभुको स्तुित गनर् सोिचरहेकोछु।
परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूलाई
धेर ैराम्रो चीजहरू िदनु भयो।
परमप्रभु हाम्रो िनिम्त साह्रै दयालु हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले हामीलाई दया देखाउनु भयो।

8 परमप्रभुले भन्नुभयो, “ितनीहरू न ैमेरा मािनसहरू हुन्।
ितनीहरू मेरा खास मािनसहरू हुन्।”
यसकारण परमप्रभुले ती मािनसहरूलाई बचाउनु भयो।

9 मािनसहरूसँग धेर ैकष्टहरू िथए,
तर परमप्रभु उनीहरूका िवरूद्ध िथएनन्।
परमप्रभुले मािनसहरूलाई प्रेम गनर् ुभयो।
अिन उनीहरू प्रित द:ुखी हुनुभयो।
यसकारण परमप्रभुले उनीहरूलाई बचाउनु भयो,
उहाँले ितनीहरूलाई बचाउनु आफ्ना खास स्वगर्दतूलाई पठाउनु भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई उठाउनु भयो र बोक्नु भयो,
अिन ितनीहरूलाई सदा-सवर्दा हेरचाह गनर् ु भयो।

10 तर मािनसहरू परमप्रभुको िवरूद्ध उठे।
ितनीहरूले पिवत्र आत्मालाई द:ुिखत बनाए।
यसकारण उनीहरू परमप्रभुको शत्रु भए
परमप्रभुले ती मािनसहरू िवरूद्ध लडाइँ गनर् ु भयो।

11 तर धेर ैबषर् अिघ के भएको िथयो परमप्रभु अझ ैसोच्नु हुन्छ।
उहाँ मोशा र मािनसहरूको बारमेा सोच्नु हुन्छ।
परमप्रभु न ैएकजना हुनुहुन्छ जसले मािनसहरूलाई समुद्रबाट ल्याउनु
भयो।
परमप्रभुले आफ्ना भेंडाहरू डोयार्उन आफ्नो गोठाला प्रयोग गनर् ु

भयो।
तर परमप्रभु, जसले आफ्नो आत्मा ितनीहरूमा स्थािपत गनर् ु भयो,
अिहले कहाँ हुनुहुन्छ?

12 परमप्रभुले मोशालाई दािहने हातले डोयार्उनु भयो।
मोशालाई डोयार्उनकोलािग परमप्रभुले आफ्नो अद्भतु शिक्त प्रयोग
गनर्भयो।
परमप्रभुले पानीलाई दइु भागमा िवभाजन गनर् ु भयो
तािक मािनसहरू समुद्रबाट िहँड्न सकुन्।
त्यस्ता महान कुराहरू गररे परमप्रभुले आफ्नो नाउँ प्रख्यात

पानर् ुभयो।
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13 परमप्रभुले गिहरो समुद्रहरूबाट मािनसहरूलाई डोयार्उनु भयो।
मािनसहरू नडुबीकन पानीमािथ िंहडे
जसरी एउटा घोडा जङ्गलमा िहँडीरहेछ।

14 एउटा गाई खेतमा िहँड्दा सिजल ैलड्दनै।
यस्त ैप्रकारले समुद्रमा िहँड्दा मािनसहरू लडेनन्।
परमप्रभुको आत्माले मािनसहरूलाई िवश्रामको ठाउँमा लादैं िथयो।
सब समय मािनसहरू सुरिक्षत िथए।
परमप्रभु त्यही न ैबाटो हो तपाईलें मािनसहरूलाई डोयार्उनु भयो
अिन तपाईकंो प्रशसंायोग्य नाउँ मिहमीत पानर् ुभयो।

आफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई साथसाथ िदनलाईिदनलाई परमपरमेेश्वरप्रितश्वरप्रित प्राथप्राथर्र्नाना

15 परमप्रभु, स्वर्गबाट तल हुर्नर् ुहोस्।
ती कुराहरू अब घिटरहेको देख्नुहुन्छ।
तपाईकंो महान र पिवत्र स्वगर्को घरबाट तल हामीितर हेनर् ुहोस।
तपाईकंो प्रगाढ प्रेम हाम्रो लािग काहाँछ?
तपाईकंो िभत्री आत्माबाट आउने प्रवल शिक्त कहाँ छ?
तपाईकंो दया म प्रित छ?
िकन मबाट तपाईकंो आफ्नो करूणामय प्रेम लुकाउनु हुन्छ?

16 हेनर् ुहोस! तपाई ंहाम्रा िपता हुनुहुन्छ!
अब्राहामले हामीलाई जान्दनैन्।
याकूबले हामीलाई िचन्दनै।
हे परमप्रभु तपाई ंहाम्रा िपता हुनुहुन्छ।
तपाई ंमात्र हुनुहुन्छ जसले हामीलाई सधैँ बचाउनु हुन्छ।

17 हे परमप्रभु, तपाईलें आफूबाट हामीलाई िकन टाढा घचेिटरहनु
भएको छ?
तपाईकंो अनुशरण गनर् हामीलाई िकन विन्चत गराउनु भयो?
हामीकहाँ फकेर् र आउनु होस् परमप्रभु।
हामी तपाईकंा दासहरू हौं।
हामीकहाँ आएर हामीलाई साथ िदनुहोस्,
हाम्रा सन्तानहरू तपाईकैं सम्पित्त हुन्।

18 तपाईकंा पिवत्र मािनसहरू आफ्ना देशमा केही समय सम्म मात्र
बसे।
त्यसपिछ हाम्रा शत्रुहरूले तपाईकंो पिवत्र मिन्दरमा कुल्चेर िहँडे।

19 केही मािनसहरू तपाईदं्वारा शािसत भएनन्।
ती मािनसहरू तपाईकंो नाउँ िलँदनैन्।
अिन धेर ैसमय पिहला,
हामी त्यस्ता खालका मािनसहरू िथयौं।

यिद तपाईलें आकाश च्याित पृथ्वीमा झानर् ु भयो भने
प्रत्येक कुराहरू पिरविर्तत हुने िथयो।
पवर्तहरू तपाई ंसमक्ष पग्लने िथए।

2 पवर्तहरू आगोको रापमा झारपातहरू जिलरहे जस्तो जल्ने िथए।
पवर्तहरू आगोमािथ पानी जस्त ैउिम्लने िथए।
तब तपाईकंा शत्रुहरूले तपाईकंो बारमेा जान्नेिथए।
तब सारा जाितहरू तपाईलंाई देख्दा डरले काम्ने िथए।

3 जब तपाई ंअप्रत्यािसत कायर् गनर् ुहुन्छ,
पवर्तहरू तपाई ंअिघ पग्लन्छन्।

4 तपाईकंा मािनसहरूले साँिच्च न ैतपाईकंो कुरा किहल्य ैसुनेन्।
तपाईलें बताएका कुराहरूमा किहल्य ैध्यान िदएर सुनेन्।
कसलेै पिन तपाई ंजस्तो परमेश्वर देखेका छैनन्।
तपाई ंबाहेक त्यहाँ त्यस्तो परमेश्वर हुनु हुन्न्।
यिद मािनसहरूमा धयैर् भए अिन तपाईकंो सहयोग पखेर्को भए,
ितनीहरूका लािग तपाईलें महान कुराहरू गिरिदनुहुने िथयो।

5 तपाई ंत्यस्ता मािनसहरूिसत हुनुहुन्थ्यो जो काम गनर् मन पराउँथे।
ती मािनसहरूले तपाईलें बताउनु भएको बाटो अनुसार गदैर् तपाईलंाई

सम्झना गछर्न्।
तर अतीतमा हामीले तपाईकंो िवरूद्ध पाप गयौर्।
यसकैारण तपाई ंहामीिसत क्रोिधत हुनुभयो।
अब हामीहरू कसरी बचाइन सक्नेछौं?

6 हामी सब ैपापले अशुद्ध भएका छौं।

हाम्रा असल कामहरू पिन शुद्ध छैनन्।
ितनीहरू रगतका दागहरू भएका लुगाहरू जस्ता छन्।
हामी ओइलएर झरकेा पातहरू झैं छौं।
हाम्रा पापहरूले हामीलाई बतासले झैं उडाइलजैानेछ।

7 हामी तपाईलंाई पूज्दनैौं।
हामी तपाईकंो नाउँमा िवश्वास गदैर्नौं।
हामी तपाईलंाई अनुशरण गनर् उत्सािहत हँुदनैौं।
यसकारण तपाई ंहामीदेिख टाढा हुनु भएकोछ।
हामी तपाई ंसमक्ष असहाय छौं, िकनभने हामी पाप ैपापले भिरपूणर्

छौं।
8 तर परमप्रभु, तपाई ंहाम्रो िपता हुनुहुन्छ।
हामी िहलो जस्त ैछौं अिन तपाई ंकुमाले हुनुहुन्छ।
तपाईकैं हातले हामीहरूलाई बनाउनु भयो।

9 परमप्रभु, हामीिसत अब यसरी क्रोिधत भइ नरहनु होस्।
हाम्रा पापहरूलाई सधैँ ध्यानमा नराखी भुिल िदनु होस्।
दया गररे हामीमािथ हेनर् ुहोस्
हामी तपाईकंा मािनसहरू हौं।

10 तपाईकंा पिवत्र शहरहरू िरत्तो छन्।
ती शहरहरू उजाड र िनजर्न छन्।
िसयोन िनजर्न छ! यरूशलेम ध्वंश भइसक्यो।

11 हाम्रा िपता-पुखार्हरूले तपाईलंाई हाम्रा पिवत्र मिन्दरमा पूज्थे।
हाम्रा मिन्दरहरू एकदम अचम्मका िथए, तर अिहले यो आगोमा जलेर

गयो।
हाम्रा सारा बहुमूल्य सम्पित्तहरू िवनाश भए।

12 के यी सब ैकुराहरूले हामीलाई तपाईकंो प्रेमदेिख टाढा लानेछ?
के तपाई ंसधैँ चूपचाप बस्नु हुन्छ?
के तपाई ंहामीलाई सधैँ दण्ड िदनुहुन्छ?

सम्पूणसम्पूणर्र् मािनसहरूलमािनसहरूलेे परमपरमेेश्वरकोश्वरको बारबारेमेामा जान्नेछन्जान्नेछन्

परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, “मलेै ती मािनसहरूलाई सहयोग गरें
जो मसँग सल्लाह गनर् आएनन्। जसले मलाई भेटे उनीहरूले
मलाई खोज्न आएनन्। जसले मेरो नाम ैिलएनन्। त्यो

जाितलाई मलेै भने, ‘हेर, म यहाँ छु, मलाई हेर।’
2 “म ती मािनसहरूलाई स्वीकार गनर् तयार छु जो मेरो िवरूद्धमा

उठेकाछन्। मकहाँ ितनीहरू आऊन, भनेर म पखीर्रहेछु। तर ितनीहरू
लगातार त्यसरी न ैबाँचे जुन असल होइन्। ितनीहरूले आफ्ना मनले जे
चाहे त्यही गर।े 3 ती मािनसहरू मिसत छन अिन मलाई सधैँ िरस
उठाउँछन्। ितनीहरूले बिलहरू चढाउँछन् र आफ्नो िवशेष बगैंचाहरूमा
धूपहरू जलाउँछन्। 4 ती मािनसहरू िचहानहरू माझमा बस्दछन्।
ितनीहरू मृत मािनसहरूबाट समाचार पखर्न्छन्। ितनीहरू मुदार्हरू
बीचमा बस्दछन्। ितनीहरू सँुगुरको मासु खान्छन्। ितनीहरूको काँटा र
धुपौरोहरू सडेका मासुले गदार् डरलाग्दो मलैा छन्। 5 तर ती
मािनसहरूले अरूलाई भन्दछन, ‘मेरो निजक नआऊ! मलेै ितमीहरूलाई
शुद्ध नपारून्जेलसम्म मलाई नछोऊ।’ ती मािनसहरू मेरो नाकको धूवाँ
जस्त ैछन्, अिन सब समय ितनीहरूको आगो बल्दछ।”

इस्राएलइस्राएल दिण्डतदिण्डत हहुुननै ैपछपछर्र्
6 “हेर, यहाँ एक िहसाब छ त्यो ितनैर् पछर् । यो िहसाबले ितमीहरू

आफ्ना पापहरूका दोषी भएको दशार्उँछ। यो िहसाब नितरून्जेल सम्म म
चूपचाप बस्ने छैन अिन म दण्ड िदएर ितनीहरूलाई िहसाब ितनर्
लगाउनेछु। 7 ितमीहरूका पापहरू र ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूका
पापहरू बराबरी छन्।” परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, “पवर्तहरूमा धूपहरू
जलाएर ती पापहरू गर।े ितनीहरूले ती पहाडहरूमा मलाई लिज्जत पार।े
अिन मलेै ितनीहरूलाई प्रथम दण्ड िदएँ। ितनीहरूले पाउनुपनेर् दण्ड मलेै
िदएँ।”

8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “जब अङु्गरका झुप्पाहरूमा दाखरस रहन्छ,
मािनसहरूले त्यसबाट िनचोररे दाखरस िनकाल्छन्। तर ितनीहरू अङु्गर
नष्ट गदैर्नन्। म आफ्ना सेवकहरूलाई त्यस ैन ैगनेर्छु। म ितनीहरूलाई पूरै
ध्वंश पानेर् छैन। 9 म याकूबका सन्तानहरूबाट केही वंश राख्नेछु।
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यहूदाका मािनसहरूले मेरो पवर्त पाउने छौ। मेरो सेवकहरू त्यहाँ
बस्नेछन्। म ती मािनसहरू छान्ने छु जो त्यहाँ बस्नेछ। 10 तब शारोनका
बेंसी भेंडाहरूलाई चनेर् चरन हुनेछ। आकोरका बेंसी आराम गनेर् ठाउँ
हुनेछ। यी सम्पूणर् थोकहरू मेरा मािनसहरूका लािग हुन् जसले मलाई
खोज्दछन्।

11 “तर ितमीहरूले परमप्रभुलाई त्याग्यौ, यसलेै ितमीहरू दिण्डत
हुनेछौ। ितमीहरूले मेरो पिवत्र पवर्त भुल्यौ। ितमीहरूले भाग्यलाई मान्न
थाल्यौ। ितमीहरूले झूटो देवताहरूको भाग्य-देवलाई मान्न थाल्यौ। 12

तर म ितमीहरूको भिवष्यको िनणर्य गदर्छु। अिन ितमीहरू तरवारद्वारा
मािरनेछौ, सब ैभनेर पिन िनणर्य गदर्छु। ितमीहरू सब ैन ैमािरने छौ।
िकनभने मलेै ितमीहरूलाई बोलाएँ तर ितमीहरूले अस्वीकार गयौर्,
जवाफ िदएनौ। म ितमीहरूसँग बोलें अिन ितमीहरूले सुनेनौ। ितमीहरूले
त्यही काम गयौर् जुन मलेै पापपूणर् हो भनें। मलेै मन नपराउने कामहरू नै
ितमीहरूले गनेर् िनणर्य गयौर्।”

13 यसकारण परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो:
“मेरा दासहरूले खानेछन्।
तर ितमीहरू दषु्ट मािनसहरू भने भोको हुनेछौ।
मेरा दासहरूले िपउनेछन्
तर दषु्ट मािनसहरू ितखार्उनेछन्।
मेरा दासहरू खशुी हुनेछन्,
तर दषु्ट मािनसहरू लिज्जत हुनेछन्।

14 मेरा दासहरू आनन्दले खशुी हुनेछन्,
तर दषु्ट मािनसहरू द:ुखले रूनेछन्।
ितमीहरूका आत्माहरू टुटेका छन्
अिन ितमीहरू द:ुखी छौ।

15 ितमीहरूको नाउँ मेरा दासहरूकालािग एक नराम्रो शब्द हुनेछ।
परमप्रभु मेरो मािलकले ितमीहरूलाई मानर् ु हुन्छ,
अिन उहाँले आफ्ना दासहरूलाई नयाँ नाउँले बोलाउनु हुन्छ।

16 अिहले जो ितमीहरूले पृथ्वीको नाउँमा आशीवार्द िदइरहेका छन्।
ितनीहरूले भिवष्यमा पिन परमेश्वर जसमािथ भरोसा गनर् सिकन्छ,
उहाँको नाउँमा आशीवार्द िदनेछन्।
मािनसहरू जसले पृथ्वीमा कसम खाने गछर्न्,
ितनीहरूले सत्यका परमेश्वरद्वारा त्यसो गछर्न्।
िकनभने िवगतका पीडाहरू िबिर्ससकेको हुनेछ।
मेरा मािनसहरूले फेिर ती पीडाहरू किहल्य ैसिम्झने छैनन्।”

नयाँनया ँसमयसमय आइरहआइरहेेछछ

17 “म नयाँ आकाश र पृथ्वी बनाउनेछु।
मािनसहरूले िवगतका कुराहरू सम्झने छैनन्।
ितनीहरूले ती कुन ैपिन कुरा सम्झने छैन।

18 मेरा मािनसहरू खशुी हुनेछन्।
ितनीहरू सदा-सवर्दा आनिन्दत हुनेछन्।
िकनभने म न ैबनाउनेछु,
म यरूशलेमलाई आनन्दले भिरपूणर् बनाउने छु,
अिन म ितनीहरूलाई आनिन्दत मािनसहरू बनाउनेछु।

19 “तब म यरूशलेमसँग आनिन्दत हुनेछु।
म मेरा मािनसहरूसँग खशुी हुनेछु।
त्यहाँ फेिर किहल्य ैपिन कोलाहल,
र कष्ट हुनेछैन्।

20 त्यहाँ त्यस शहरमा कुन ैपिन यस्तो नानी हुने छैन,
जुन जन्मेर केही िदन मात्र बाँच्दछ।
त्यस शहरमा छोटो आय ुिलएर बाँच्ने कुन ैमािनस हुनेछैन।
प्रत्येक बालक लामो आय ुिलएर बाँच्दछ,
अिन प्रत्येक मािनस धेर ैलामो समयसम्म बाँच्नेछ।
सय बषर् सम्म बाँच्ने मािनसलाई जवान न ैठािनने छ।
अिन जुन मािनस सय बषर् सम्म पिन बाँच्दनै,
उसलाई श्रािपत भएको ठािनन्छ।

21 “त्यस शहरमा यिद कसलेै घर बनाउँछ भने,
त्यो मािनस त्यहीं बस्नेछ।

यिद कसलेै दाखहरूका बोट बगैंचामा रोप्दछ भने,
त्यस मािनसले त्यही बगैंचाबाट दाख फलहरू खानेछ।

22 किहल्य ैपिन एकजनाले घर बनाउने छैन,
अिन अकोर् मािनस त्यसमा बस्ने छैन्।
किहल्य ैपिन एकजनाले बगैंचा लगाउने छैन
अिन अकोर् मािनसले बगैंचाको फलफूल खाने छैन्।
मेरा मािनसहरू रूखहरू बाँचुन्जेल सम्म बाँच्नेछन्।
मलेै रोजेका मािनसहरू आफूले बनाएका चीजहरू प्रसन्न भएर

िलनेछन्।
23 स्त्रीहरू मरकेा नानी जन्माउँनका लािग किहल्ये पिन फेिर कष्ट गनेर्

छैनन्।
स्त्रीहरू नानी जन्माउने बेलामा के कस्तो घटना होला भनेर डराउने

छैनन्।
मेरा सारा मािनसहरू र उनीहरूका बालकहरू परमप्रभुकै आिशष
परकेा हुनेछन्।

24 ितनीहरूले भन्नु अिघ न ैम ितनीहरूको खाँचो के छ जान्दछु।
अिन ितनीहरूले आफ्नो दावी राख्न अिघ न ैम ितनीहरूलाई

सहायता गनेर्छु।
25 ब्वाँसो र थुमा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानेछन्।
िंसहहरू र गोरूहरूसँग ैपराल खानेछन्।
मेरो पिवत्र पवर्तमा कसलेै कसलैाई डर देखाउने
अिन चोट पुयार्उनेछैन्।”
परमप्रभुले यी सब ैकुराहरू भन्नुभयो।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे सारासारा जाितहरूकाजाितहरूका न्यायन्याय गनगनर्र् ु ुहहुुननेेछछ

परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“स्वगर् मेरो िंसहासन हो,
र पृथ्वी मेरो पाउदान हो।

यसथर्, के ितमीहरू मेरा िनिम्त एउटा घर बनाउन सक्छौ? अँहँ!
ितमीहरूले मेरा िनिम्त घर बनाउन सकै्तनौं।
के ितमीहरू मेरो आरामकोलािग एउटा जग्गा बनाउनु सक्छौ? अँहँ!

2 म आफैं ले सम्पूणर् चीजहरू बनाएँ।
सब ैचीजहरू यहाँ छन् िकनभने ितनीहरू सब ैमलेै बनाएका हुन्।”

परमप्रभुले न ैती कुराहरू भन्नुभयो।
मलेै गरीब, द:ुखी मािनसहरूलाई हेरचाह गरें,
मलेै मेरो वचन पालन गनेर्हरूलाई हेरचाह गरें।

3 कितपय मािनसहरूले बिलदानको नाउँमा साँढेहरू माछर्न्।
तर ितनीहरूले मािनसहरूलाई पिन कुट्छन्।
ती मािनसहरूले बिलदानको नाउँमा थुमाहरू मादर्छन्
तर ितनीहरूले कुकुरहरूको घाँटी भाँच्दछन्।
ती मािनसहरूले धानहरू पिन अपर्ण गदर्छन्।
तर ितनीहरूले साथ-साथ ैसँुगुरको रगतहरू चडाउँछन्।
ती मािनसहरू धूपहरू जलाउँदछन्
तर ितनीहरूले िनरथर्क मूिर्तहरू पिन पूज्दछन्।
ती मािनसहरू आफूले रोजेका बाटाहरू िहँड्छन्
साथ ैडरलाग्दो मूिर्तहरू पिन मन पराउँछन्।

4 यसलेै ितनीहरूका आफ्न ैछलकपट चलाउन भन्ने िनणर्य गरें।
मेरो तात्पयर् र मलेै ितनीहरूलाई दण्ड िदएँ,
ितमीहरूले असाध्य डराउने चीजहरू चलाएँ।
मलेै ती मािनसहरूलाई बोलाएँ तर ितनीहरूले सुनेनन्।
म ितमीहरूिसत बोलें तर ितनीहरूले कानमा तेल हाले।
यसलेै म त्यही कुरा ितनीहरूकालािग गनेर्छु।
ितनीहरूले त्यस्ता कामहरू गर ेजुन मलेै दषु्टपूणर् काम भनें।
ितनीहरूले मलेै मन नपराएका कामहरू गर।े”

5 ितमीहरूले परमप्रभुका आज्ञाहरू पालन गछौर् भने,
परमप्रभुले भन्नु भएका कुराहरू पिन सुन्नुपछर् ।

“ितमीहरूका दाज्यू-भाइहरूले ितमीहरूलाई घृणा गर,े
ितनीहरू ितमीहरूका िवरोधी भए िकनभने ितमीहरूले मलाई

पछ्यायौ।
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ितमीहरूका दाज्यू-भाइहरूले भने,
‘हामी ितमीहरूकहाँ फकेर् र आउनेछौं जब परमप्रभु सम्मािनत

हुनुहुन्छ।’
ती दषु्ट मािनसहरू दिण्डत हुने न ैछ।”

दण्डदण्ड रर नयाँनया ँराष्टराष्ट्र्र
6 सुन! ती शहर र मिन्दरबाट होहल्ला आइरहेछ। त्यो परमप्रभुले

शत्रुहरूलाई दण्ड िदनु भइरहेको होहल्ला हो। परमप्रभुले ितनीहरूले
पाउनुपनेर् दण्ड न ैितनीहरूलाई िदनु भइरहेछ।

7 “एकजना स्त्रीले प्रसव वेदना अनुभव नगरी नानी जन्माउँिदन।
एकजना स्त्रीले जन्मेको छोरोको मुख हेनर् अिघ प्रसव वेदनाको अनुभव
गरकेी हुनुपछर् । यस्त ैप्रकारले कसलेै पिन एकै िदनमा नयाँ संसार
बिनएको देखेनन्। कुन ैमािनसले पिन एकै िदनमा नयाँ राष्ट्र  प्रारम्भ भएको
सुनेनन्। त्यो देशले नयाँ िशशु जन्माउँदा जस्त ैप्रथम पीडा पाउन ैपछर् ।
प्रसव वेदनाको अनुभव पिछ भूिमले उसको बालकलाई जन्म िदन्छ, एक
नयाँ राष्ट्र। 9 त्यसरी न,ै म कसलैाई प्रसव वेदनाको अनुभव नगरी नानी
जन्माउने अनुमित िदँिदनँ।”
परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, “म वचन िदन्छु, यिद ितमीलाई प्रसव वेदना

अनुभव हुन्छ भने तब म नयाँ राष्ट्र  जन्माउनलाई ितमीलाई रोक्ने छैन्।”
ितमीहरूका परमेश्वरले यस्तो भन्नुभयो:

10 हे यरूशलेम खशुी हौ! सारा मािनसहरू,
जसले यरूशलेमलाई प्रेम गछर् , ितमीहरू पिन खशुी हौ!
द:ुखका िदनहरू यरूशलेम प्रित घटे, यसलेै कितजना ितमीहरू द:ुखी

छौ।
11 ितमीहरू खसुी हौ िकनकी ितमीहरूले दया प्राप्त गनेर्छौ,
जसरी स्तनबाट “दधू” आउँदछ।
त्यसिरन ैयरूशलेमको “दधूले” ितमीहरूलाई सन्तुष्ट पानेर्छ।
ितमीहरूले दधू िपउँनेछौ अिन यरूशलेमको मिहमाको आनन्द

उठाउनेछौ।
12 परमप्रभुले भन्नुहुन्छ:
“हेर, म ितमीहरूलाई शािन्त प्रदान गनेर्छु त्यो शािन्त ठूलो नदी सरह
बग्नेछ।
पृथ्वीमा भएका सारा जाितहरूको धनसम्पित्त बाढी जस्तो बग्दै

ितमीहरूकहाँ आउनेछ।
अिन स-सना िशशुहरू जस्त ैितमीहरूले त्यो ‘दधू’ िपउनेछौ,
म ितमीहरूलाई मेरो आफ्न ैपाखरुाहरूमा उठाउनेछु,
अिन मेरो गोडाहरूमा उफानेर्छ।

13 म ितमीहरूलाई एउटा आमाले आफ्नो बालकलाई गरकेी जस्तै
सान्तवना िदनेछु।
अिन ितमीहरू यरूशलेममा हुनेछौ जब म ितमीहरूलाई सान्तवना

िदइरहेको हुनेछु।”
14 ितमीहरूले ती चीजहरू देख्नेछौ जसले ितमीहरूलाई साँच्चै

आनिन्दत तुल्याउनेछ।
ितमीहरू स्वतन्त्र हुनेछौ र घाँस जस्तो बढ्नेछौ।
परमप्रभुका सेवकहरूले उहाँको शिक्त देख्नेछन्,
तर उहाँका शत्रुहरूले उहाँको िरस मात्र देख्नेछन्।

15 हेर, परमप्रभु आगोिसत आउँद ैहुनुहुन्छ।
परमप्रभुको िसपाहीहरू आँधी-बेहेरी झैं आउँद ैछन्।
परमप्रभुको आफ्ना क्रोधले ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ।
परमप्रभुले क्रोधको राँको जलाएर ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ।

16 परमप्रभुले मािनसहरूको न्याय गनर् ुहुनेछ।
तब परमप्रभुले मािनसहरूलाई आगो र उहाँको तरवारले नाश

गनेर्हुनेछ।
परमप्रभुले धेरलैाई नाश गनर् ुहुनेछ।
17 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ती मािनसहरूले आफ्नो िवशेष बगैंचामा पूजा

गनर् आफैलाई पिवत्र बनाउन आफैं  धोई पखाली गरें। ती मािनसहरूले
ितनीहरूका िवशेष बगैंचाहरूमा एकैसाथ अनुशरण गर।े तब ितनीहरूले
आफ्ना मूिर्तहरू पूजे। तर, परमप्रभुले ती सारा मािनसहरूलाई नाश
गनर् ुहुनेछ।ती मािनसहरूले सँुगुरहरू, मूसाहरू र अन्य मलैा कुराहरूको
मासु खान्छन्। तर, सम्पूणर् ती मािनसहरू नाश हुनेछन्।” परमप्रभु
स्वयलें ती कुराहरू भन्नुभयो।

18 “म जान्दछु, ती मािनसहरूसँग नराम्रो िवचारहरू िथए र नराम्रो
कामहरू गर।े यसकारण म ितनीहरूलाई दण्ड िदन आइरहेकोछु। म सबै
राष्ट्रहरू र मािनसहरू बटुल्नेछु। सब ैमािनसहरूसँग ैआउनेछन् अिन मेरो
शिक्त देख्नेछन्। 19 मलेै केही मािनसहरूमा िचन्ह लगाएँ, म
ितनीहरूलाई बँचाउनेछु। म सुरिक्षत मािनसहरू मध्ये केहीलाई तशीर्श
राष्ट्र  अिन िलिबया, लूदी (धनुधारीको देश) तूबल, याबान अिन टाढा-
टाढा देशहरूमा पठाउनेछु। ती मािनसहरूले मेरा िशक्षाहरू किहल्यै
सुनेका छैनन्। ती मािनसहरूले मेरो मिहमा किहल्ये देखेका छैनन्।
यसकारण यी सुरिक्षत मािनसहरूले ती राष्ट्रहरूलाई मेरो बारमेा
बताउनेछन्। 20 यसथर् जीिवत मािनसहरूले ती जाितहरूलाई मेरो
िवषयमा बताउनेछन्। ितनीहरूलाई मेरो पिवत्र पवर्त, यरूशलेममा
ल्याउनेछन्। ितनीहरूका दाज्यू-भाइ र िददी-बिहनी, घोडाहरूमा
गधाहरूमा र ऊँटहरूमा र साथ ैरथहरू अिन माल गाडीहरूमा चढेर
आउँनेछन्। ितम्रा दाज्यू-भाइ अिन िददी-बिहनीहरू त्यस्ता उपहार
जस्ता हुनेछन जस्तो इस्राएलका मािनसहरूले परमप्रभुको मिन्दरमा
सफा थालहरूमा ल्याउँदछ। 21 म ितनीहरू मध्ये पूजाहारी र लेवीहरू
छान्नेछु।” परमप्रभु स्वयलें यी कुराहरू भन्नुभयो।

नयाँनया ँआकाशहरूआकाशहरू रर नयाँनया ँपृथ्वीपृथ्वी

22 “म नयाँ पृथ्वी बनाउनेछु। अिन सदा-सवर्दा रहने नयाँ आकाश र
नयाँ पृथ्वी बनाउनेछु। यस्त ैप्रकारले, ितमीहरूका नाउँहरू र
ितमीहरूका नानीहरू सदा-सवर्दा मसँग हुनेछन्। 23 सारा मािनसहरू
प्रत्येक आराधनाको िदनमा मकहाँ उपासना गनर् आउनेछन् ितनीहरू
प्रत्येक िवश्राम िदन र प्रत्येक मिहनाको प्रथमा िदन आउनेछन्। परमप्रभु
भन्नुहुन्छ।

24 “ती मािनसहरू मेरो पिवत्र शहरमा हुनेछन्। अिन यिद ितनीहरू
बािहर गए भने ितनीहरूले मृत शरीरहरू देख्नेछन जसले मेरो िवरूद्धमा
पाप गरकेा िथए। ितनीहरूका शरीरहरूमा कीराहरू लाग्नेछन् र ती
कीराहरू किहल्य ैमनेर् छैनन्। आगोले ती शरीरहरू जलाउनेछ र त्यो
आगो किहल्य ैिनभ्ने छैन।”
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2

यिर्मयायिर्मया

यी सन्देशहरू िहिल्कयाहको छोरो यिर्मयाका हुन्। यिर्मया एक
पूजाहारी पिरवारका िथए जो अनातोत शहरमा बस्दथे। त्यो
शहर िबन्यामीन वंशको अधीनमा छ। 2 योिशयाह यहूदाका

राजा भएको समय देिख परमप्रभु यिर्मयािसत बात गनर् शुरू गनर् ु भयो।
योिशयाहले िंसहासन आरोहण गरकेो तेह्रौं बषर्मा यस्तो शुरू भयो। 3

योिशयाहको छोरा यहोयाकीम यहूदाका राजा हुदाँ पिन परमप्रभुको वचन
यिर्मयालाई आयो। यहूदाका राजा िसिद्कयाहको राज्यकालको एघारौं
बषर्को पाँचौं महीना सम्म यिर्मयाकहाँ परमप्रभुको वचन आइरह्यो।
यहोयाकीम योिशयाहको छोरो िथए। िसिद्कयाह पिन योिशयाको छोरो
िथए। त्यस समयमा यरूशलेममा बस्ने मािनसहरूलाई िनवार्सन
गराईयो।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे यिर्मयालाईयिर्मयालाई बोलाउनुबोलाउन ुहहुुन्छन्छ
4 परमप्रभुको यो सन्देश मकहाँ आयो:

5 “मलेै ितमीलाई ितम्रो आमाको गभर्मा,
गभर्धारण गनर् ुभन्दा अिघबाटै िचन्थें।
ितमी जन्मनु अिघन,ै म ितमीलाई जान्दथें।
मलेै ितमीलाई जाित-जाितहरूमा
िवशेष काम गराउनु अगमवक्ताको लािग रोजें।”
6 तब मलेै भने, “तर हे सेनाहरूका परमप्रभु! कसरी बोल्नु म

जािन्दन्। म एउटा बालक बाहेक केही होइन।”
7 तर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो,

“त्यसो नभन, ‘म खाली एउटा बालक हँु।’
ितमी चारिैतर जान ैपछर् , जहाँ म ितमीलाई पठाउँछु।
ितमीले सब ैकुरा भन्नै पछर्  जो म ितमीलाई भन्नेछु।

8 कसिैसत नडराऊ!
म ितमीिसत छु, अिन म ितमीलाई उद्धार गनेर्छु।”
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो।

9 तब परमप्रभुले आफ्ना हातहरू तन्काएर मेरो मुखमा छुनु भयो।
परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो,
“यिर्मया, म मेरा वचनहरू ितम्रो मुखमा राख्दछुै।
10 आज म ितमीलाई राष्ट्रहरू र राज्य-राज्यहरूमािथको कायर्भार

सुिम्पँदछुै।
ितनीहरूलाई उखेल्न, भत्काउन,
नाश पानेर् र भताभुङ्ग पानेर्, बनाउन
र स्थािपत गनेर् ितम्रो िजम्मामा छ।”

ददुइुइ दृश्यहरूदृश्यहरू

11 परमप्रभुको सन्देश मकहाँ आयो। यो सन्देश परमप्रभुबाट नै
आएको िथयो: “यिर्मया, ितमीले के देख्छौं?”
मलेै परमप्रभुलाई भनें, “म हाडे बदामको काठबाट बिनएको एउटा लट्ठी

देख्छु।”
12 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “ितमीले ठीकै देख्यौ। मेरो सन्देशलाई

म िनयािल रहेछु अिन म यो गनेर्छु।”
13 परमप्रभुको सन्देश मकहाँ फेिर आयो। परमप्रभुको सन्देश यस्तो

िथयो “यिर्मया, ितमीले के देख्यौ?”
मलेै परमप्रभुलाई भनें, “मलेै उिम्लरहेको एउटा भाँडामा पानी देखें।

त्यो भाँडा उत्तर पिट्ट ढिल्करहेको छ।”
14 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “केही भयानक उत्तरदेिख आउने छ।
त्यो यस देशमा बस्ने सम्पूणर् मािनसहरूमािथ घट्नेछ।

15 म चाँडै उत्तर राज्यहरूका सम्पूणर् मािनसहरूलाई बोलाउनेछु।”
परमप्रभुले ती कुराहरू भन्नुभयो।
“ती राज्यहरूका राजाहरू आउनेछन्
अिन यरूशलेमको प्रवेशद्वारको छेउमा आफ्ना िंसहासनहरू

बसाउनेछन्।
ितनीहरूले यरूशलेम शहरका पखार्लहरूमािथ आक्रमण गनेर्छन्।
ितनीहरूले यहूदाका सब ैशहरहरूमािथ आक्रमण गनेर् छन्।

16 अिन म मेरा मािनसहरूका िवरूद्ध न्यायको घोषणा गनेर्छु।
म यसो गनेर् न ैछु िकनभने ितनीहरू दषु्ट मािनसहरू हुन्।
ितनीहरू मेरो िवरोधी भएका छन्।
मेरा मािनसहरूले मलाई छाडे।
ितनीहरूले अन्य देवताहरूलाई बिल चढाए।
ितनीहरूले आफ्न ैहातले बनाएका मूिर्तहरूलाई दण्डवत् गर।े

17 “यिर्मया ितमी चािहँ तयैार होऊ,
उठ र मािनसहरूलाई भन।
मलेै िदएको प्रत्येक आज्ञाहरू ितनीहरूलाई भन।
मािनसहरूिसत नडाराऊ, नत्र म ितमीलाई भयभीत पानेर्छु।

18 आज म ितमीलाई फलामको खम्बा झैं
अिन काँसाको पखार्ल झैं बिलयो
र दृढ शहर बनाउनेछु।
यहूदाको राज्यमा राजाहरू, नेताहरू, पूजाहारीहरू
र सवर्साधारण मािनस प्रत्येकको सामुन्ने
ितमी उिभन सक्नेछौ।

19 ती सब ैमािनसहरू ितम्रो िवरूद्धमा लड्नेछन्
तर ितनीहरूले ितमीलाई परािजत गराउने छैनन्।
िकनभने म ितमीसँग छु,
अिन म ितमीलाई बचाउने छु।”
यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो।

यहयहूूदादा िवश्वासीिवश्वासी िथएनिथएन

परमेश्वरको यो सन्देश मकहाँ आयो: 2 “जाऊ अिन
यरूशलेमका मािनसहरूलाई यो सन्देश भन:
“‘जब ितमीहरू यवुा अवस्थामा िथयौ,

त्यस बेला ितमीहरूको म प्रित
िवश्वास अिन एउटी बेहुलीको झैं,
म प्रितको माया मलाई सम्झना छ।
ितमीहरूले मलाई मरुभूिम भिर,
र बीऊ छर्नलाई नजोितएको जमीन भिर पछ्यायौ।

3 इस्राएलका मािनसहरू परमेश्वरका िनिम्त पिवत्र उपहार िथए।
ितनीहरू परमेश्वरले बटुल्नु भएको प्रथम फल िथए।
अिन ज-जसले ितनीहरूलाई नोक्साम पुयार्ए
उनीहरूलाई दोषी सािबत गिरयो,
अिन ितनीहरूमािथ कष्ट आइपयोर्।’”
यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको िथयो।

4 हे याकूबका घरानाहरू हो, परमप्रभुको सन्देश सुन।
र इस्राएलका सब ैपिरवार समूहहरू हो, परमप्रभुको सन्देश सुन।

5 परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ त्यो यो हो:
“ितम्रा िपता-पुखार्हरूले ममािथ के दोष पाए
तािक ितनीहरूले मलाई छािडिदए?
ितम्रा िपता-पुखार्हरूले मूल्यहीन मूिर्तहरू पूजे
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अिन ितनीहरू स्वय ंन ैमूल्यहीन बिनए।
6 ितम्रा िपता-पुखार्हरूले भनेनन्,
‘परमप्रभुले हामीलाई िमश्र बािहर ल्याउनु भयो।
परमप्रभुले हामीलाई अँध्यारो,
र जङ्गलको बाटो देिख डोयार्उँद ैल्याउनु भयो।
परमप्रभुले हामीलाई सुख्खा र उजाड भूिममा डोयार्उनु भयो।
परमप्रभुले हामीलाई अ न्घकार,
र भयानक जग्गामा जहाँ कुन ैमािनस बस्दनै,
र जुन ठाउँमा मािनसहरू यात्रा गदैर्नन्।
त्यहाँ डोयार्उनु भयो।
ितनीहरूले सोधेनन्, परमप्रभु कहाँ हुनुहुन्छ?’”

7 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “मलेै ितमीहरूलाई राम्रो ठाउँमा ल्याएँ,
त्यस्तो ठाउँ जहाँ धेर ैअसल कुराहरूले भिरपूणर् छ।
मलेै त्यसो गरकेो कारण ितमीहरूले त्यहाँ उब्जने फल र अन्नहरू खान
सक्नेछौ।
तर ितमीहरूले मेरो धतीर् खाली ‘अशुद्ध गयौर्।’
मलेै ितमीहरूलाई त्यो जमीन िदएँ,
तर ितमीहरूले त्यसलाई नराम्रो जग्गा बनायौ।

8 “पूजाहारीहरूले सोधेनन्,
‘परमप्रभु कहाँ हुनुहुन्छ?’
मािनसहरू जसले व्यवस्था जान्दछन्, मलाई जान्न चाहेनन्।
इस्राएलका मािनसहरूका शासकहरू मेरो िवरूद्ध खडा भए।
अगमवक्ताहरूले झूटा देवता बालको नाउँमा अगमवाणी गर।े
ितनीहरूले महत्वहीन मूिर्तहरूलाई दण्डवत गर।े”

9 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यसकारण म ितमीहरू
र ितमीहरूका छोरा-नाितहरू िवरूद्ध फेिर दोषारोपण गनेर्छु।

10 समुद्र तररे िकत्तीमका टापुहरूमा जाऊ।
कसलैाई केदारको भूिममा पठाऊ।
एकदम ैहोिशयारी साथ हेर,
कसलेै त्यस्तो प्रकारको काम किहले गरकेो िथयो िक?

11 के कुन ैजाितले नयाँ देवताहरू पूज्न सकँू भनेर?
आफ्ना पूराना देवताहरू किहल्य ैपूज्न छाडे? अँह।
अिन ितनीहरूका देवताहरू वास्तिवक देवताहरू हँुदहैोइनन्।
तर मेरो मािनसहरू ितनीहरूका मिहमामय परमेश्वरलाई पूज्न छाडेर,
महत्वहीन मूिर्तहरूलाई पूज्न थाले।

12 “यस्ता कुराहरू घट्दा आकाशहरूलाई आघात होस्।
भीषण भयले थथर्िरयोस्।”
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको िथयो।

13 “मेरा मािनसहरूले दइुवटा कु-कमर्हरू गर।े
ितनीहरू म देिख टािडए म जीिवत पानीको स्रोत हँु,
अिन ितनीहरू आफैले आफ्ना पानीको कुवाहरू खन्छन्।
ितनीहरू अन्य देवताहरू प्रित फिर्कए।
तर ितनीहरूका कुवाहरू फुटे अिन पानी थाम्न सक्दनै्।

14 “के इस्राएलका मािनसहरू कमारो भए?
के ितनीहरू त्यस्ता मािनस जस्तो भए जो दास भएर जन्मेको िथयो?
िकन मािनसहरूले इस्राएलका मािनसहरूबाट धन-सम्पित्त लान्छन्?

15 इस्राएलका शत्रुहरू इस्राएलमािथ जवान िंसहहरू झैं गजर्न्छन्।
ितनीहरूले इस्राएल भूिमलाई उजाड पािरिदए।
ितनीहरूले इस्राएलका शहरहरू जलाइिदए,
यसथर् त्यहाँ कोही बस्दनै।

16 नोप र तहपन्नेसबाट आएका मािनसहरूले
ितम्रो िशरको शीषर्भाग चकनाचुर पािरिदए।

17 यो समस्या ितम्रो आफ्न ैदोषले हो।
परमप्रभु परमेश्वरले ितमीहरूलाई ठीक बाटोमा डोयार्उँद ैहुनुहुन्थ्यो,
तर ितमीहरूले उहाँबाट अकोर् पिट्ट फिर्कयौ।

18 यहूदाका मािनसहरू यस िवषयमा सोच
अब नील नदीबाट पानी िपउन िकन िमश्र जान्छौ?
परात नदीको पानी िपउन िकन अश्शूर जान्छौ?

19 ितमीहरूले नराम्रा कामहरू गयौर्
अिन ती नराम्रा कुराहरूले ितमीहरूलाई केवल दण्ड मात्र ल्याउनेछ।

सङ्कटहरू ितमीकहाँ आउनेछ।
अिन त्यस सङ्कटले ितमीहरूलाई िशक्षा िदनेछ।
यस िवषयमा िवचार गर तब ितमीहरूले बुझ्नेछौ,
परमेश्वरबाट िवमुख हँुदा कित नराम्रो हँुदोरहेछ।
मलाई सम्मान नगनर् ु र मबाट नडराऊनु न ैगल्ती हो।”
यो सन्देश मेरो मािलक सेनाहरूका परमेश्वरबाट आएको िथयो।

20 “हे यहूदाका मािनसहरू हो!
धेर ैअिघ ितमीहरूले जुवा हटायौ।
मलेै ितमीहरूलाई जुन डोरीले िनयन्त्रण गेथेर्ं,
त्यो ितमीहरूले िछनायौ।
ितमीहरूले मलाई भन्यौ, ‘म तपाईकंो सेवा गिर्दनँ।’
ितमी प्रत्येक अग्लो पवर्तमािथ,
र प्रत्येक हिरयो रूखमिन सुत्ने वेश्या झैं हौ।

21 यहूदा, मलेै ितमीलाई एक खास दाखको झ्याँगलाई जस्त ैरोपेको
िथयें।
ितमीहरू सब ैन ैअसल बीऊ जस्त ैिथयौ।
कसरी ितमी िभन्द ैप्रकारको दाखको झ्याङ्ग भयौ?
जसले नराम्रो फल फलाउँदछ?

22 ितमीले आफ्नो शरीर धेर ैसाबुनहरू दलेर
खारयकु्त पानीले नुहाए पिन,
अझ म ितम्रा अपराधहरूको दाग देख्नु सक्छ।”
यो सन्देश मेरा मािलक परमप्रभुबाट आँउछ।

23 “हे यहूदाका मािनसहरू हो!
ितमीहरूले कसरी मलाई भन्न सक्छौ,

‘म मलैा छैन, मलेै बाल मूिर्तहरू पूजेको छैन।’
ितमीहरूको कमर्हरूलाई बेंसीमा हेर।
ितमीहरूले जे गरकेा छौं त्यो स्वीकार गर।
ितमीहरू यता र उता दगुनेर् फुिर्तला ऊँटहरू जस्ता छौ।

24 ितमीहरू िनजर्न स्थानमा बस्ने जङ्गली गधा जस्तौ छौं।
काम-वासनाको समयमा त्यसले हावाबाट गन्ध िलन्छ।
त्यो त्यित कामुक रहन्छे िक उसलाई फकार्उनु कसलेै सकै्तन।
काम-वासनाले उन्मत्त भएको समयमा उसलाई खोज्ने
प्रत्येक बन-गधनैीले सिजल ैभेट्न सक्छ।

25 खटु्टाहरू नाङ्गो नहुन्जेल,
अिन घाँटी नसुकुन्जेल दौिडन छोड।
तर ितमीहरू भन्छौ,
‘आशा छैन कारण मलेै अन्य देवताहरूलाई प्रेम गरकेो छु,
अिन म ितनीहरूकै अनुशरण गनेर्छु।’

26 “जसरी चोर पक्रा पदार् लिज्जत हुन्छ,
त्यसरी न ैइस्राएलका घराना लिज्जत भए।
ितनीहरूका राजाहरू र शासकहरू, पूजाहारीहरू
र अगमवक्ताहरू लिज्जत हुनेछन्।

27 ती मािनसहरूले काठका टुक्राहरूसँग बात माछर्न,
अिन भन्छन्, ‘ितमी मेरा िपता हौ।’
ती मािनसहरू ढुङ्गासँग कुरा गछर्न्
अिन भन्छन्, ‘ितमीले मलाई जन्म िदयौ।’
ितनीहरू आफ्नो ढाड मपिट्ट फकार्उँछन्,
तर अनुहार चाँिह होइन।
तर जब ितनीहरू अप्ठेरामा पछर्न,
ितनीहरू मलाई भन्छन्,
‘आउनुहोस् र हामीलाई बँचाउनुहोस्।’

28 ती मूिर्तहरू आऊन् र ितमीहरूलाई बँचाउन।
ती मूिर्तहरू जो ितमीहरू आफैं ले बनाएका िथयौ ती कहाँ छन्?
कत ैआवश्यक परकेो समयमा ितमीहरूलाई बचाँउछन् िक?
यहूदा ितमीिसत जित शहरहरू छन् त्यित न ैमूिर्तहरू पिन छन्।

29 “ितमीहरू सब ैमिसत िकन वहश गछौर्?
ितमीहरू सबलेै मिसत िवद्रोह गछौर्?”
परमेश्वरबाट आएको वचन यही हो।

30 “मलेै ितमीहरूका नानीहरूलाई दण्ड िदएँ।
तर त्यो वेकार भयो,

यिर्मया 2:6 495 यिर्मया 2:30



3

कारण ितनीहरूले त्यो ग्रहण गरनेन्।
जो अगमवक्तहरू ितमीहरूकहाँ आएका िथए,
ितनीहरूलाई ितमीहरूले तरवारले काट्यौ।
संहार गनेर् िंसहले झैं ितमीहरूले अगमवक्ताहरूलाई मायौर्।”

31 यस पुस्ताका मािनसहरू,
परमप्रभुको सन्देश तफर्  ध्यान देऊ।

“के म इस्राएली मािनसहरूको लािग मरुभूिम जस्त ैभएको िथएँ?
के म ितनीहरूका लािग अन्धकार र डरलाग्दो भूिम भएको िथएँ?
मेरा मािनसहरू भन्छन्, ‘हामी आफ्नो बाटोमा जान स्वतन्त्र छौं।
हामी तपाईकंहाँ फकीर् आउने छैनौं प्रभु।’
िकन ितनीहरूले त्यस्ता कुराहरू भन्छन्?

32 तरूणीले आफ्ना गर-गहनाहरू भुल्दनैन्।
एउटा दलुहीले आफ्ना वस्त्र भुल्दनै।
तर मेरो मािनसहरूले मलाई,
धेर ैपटक भुलेका छन्।

33 “हे यहूदा! झूटा देवताहरूको माया कसरी खोज्नु त्यो ितमी साँच्चै नै
जान्दछौ।
वास्तवमा खराब स्त्रीहरूले ितम्रा तिरकाहरू पिन िसक्छन्।

34 ितमीले ती गरीब
र िनदोर्ष मािनसहरूलाई
ितम्रो घर फोदैर् गरकेा भेट्न सकेनौ,
तापिन ितम्रो हातमा ितनीहरूको रगत छ।

35 तर ितमी अझ भन्छौ, ‘म िनदोर्ष छु।
परमेश्वर मसँग क्रोिधत हुनुहुन्न।’
यसकारण म ितम्रो न्याय गनेर्छु
कारण ितमी भन्छौ िक ‘मलेै पाप गरकेो छैन।’

36 ितमी लक्ष्य सिजल ैबिद्लन्छौ!
ितमी अश्शूर पिट्ट फिर्कयौ अिन ितनीहरूले ितमीलाई लिज्जत बनाए।
यसकारण, ितमी िमश्रपिट्ट फिर्कयौ,
अिन ितनीहरूले पिन ितमीलाई लिज्जत तुल्याए।

37 यसथर् यो सत्य हो िक ितमीले िमश्र पिन त्याग्ने छौ।
अिन ितमी लज्जाले आफ्ना अनुहार लुकाउनेछौ।
ितमीले भरोसा राखेका देशहरूलाई परमेश्वरले इन्कार गनर् ु भएको छ,
यसथर् ितम्रो जीवनमा उन्नितको लािग
ितनीहरूले ितमीलाई सहयोग गनर् सकै्तनन्।

“यिद एकजना मािनसले आफ्नी पत्नीिसत छुटानाम गछर् ,
र त्यस पत्नीले अकोर् मािनसिसत िववाह गरी भने
के त्यो पिहलो मािनस त्यही स्त्रीिसत फेिर सम्बन्ध राख्न

आँउछ? अँह।
यिद त्यस स्त्रीकहाँ त्यो पिहलो पुरूष फकीर् आए, जमीन न ैएकदमै

दिूषत हुनेछ।
ितमी धेर ैप्रेमीहरूिसत वेश्या झैं व्यवहार गिररहेका छौ,
अिन अब ितमी मकहाँ फकीर् आउनु चाहन्छौ।”
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो।

2 “मािथ पहाडको चुचुराहरू हेर,
के त्यहाँ कुन ैठाउँ छ जहाँ ितम्रा प्रेिमकाहरूसँग ितमीले प्रेम रचेका

छैनौ?
अरबी मरुभूिममा िफरन्ते झैं,
आफ्नो प्रेमीहरूको प्रतीक्षा ितमी बाटोको िकनारमा पखेर्का िथयौ।
ितमीले भूिम ‘दिूषत’ पायौर्।
िकनभने ितमीले थुप्रै नराम्रा कामहरू गयौर्।
साथ ैितमी मप्रित अभक्त भयौ।

3 ितमीले पाप गयौर्, यसकारण पानी परने।
त्यहाँ पानी पनेर् समयमा कुन ैपानी परने,
तर अझ ितमी लिज्जत हुन अस्वीकर गछौर्।
ितम्रो अनुहार हेदार् एउटा वेश्याको अनुहारमा हेर ेजस्तो हुन्छ जो
िनलर्ज हुन्छे।
ितमी पिन आफूले जे गयौर् त्यसको लािग िनलर्ज्ज छौ।

4 तर अिहले ितमीले मलाई पुकािररहेछौ, ‘िपता’?
ितमीले भन्यौ, ‘तपाई ंमेरो यवुावस्था देिखको िमत्र हुनुहुन्छ।’

5 ितमीले यसो पिन भन्यौ, ‘परमेश्वर मिसत सधैँ क्रोिधत रहनु हँुदनै।
परमेश्वरको रीस धेर ैबेर रहने छैन।’

“यहूदा, ितमीले यी त कुराहरू भन्यौ,
तर ितमीले सके जित दषु्ट कामहरू गयौर्।”

ददुइुइ जनाजना नराम्रानराम्रा िददीिददी बिहनीबिहनी, इस्राएलइस्राएल रर यहयहूूदादा
6 योिशयाह राजाले यहूदामा राज गरकेो समयमा परमप्रभुले मलाई

भन्नुभयो, “यिर्मया, इस्राएलले गरकेो पाप ितमीले देख्यौ? ितमीले देख्यौ
िक ऊ मप्रित अिवश्वासी छ। ितनले प्रत्येक पहाडमािथ अिन हिरयो रूख
मिन व्यिभचार गिररहेकी िथई। 7 मलेै आफैं लाई भनें, ‘उसले यी सब
पाप कमर् गिरसके पिछ, मकहाँ फिर्कन्छ होला।’ तर ऊ मकहाँ आएन।
अिन इस्राएलले गरकेो उसको अिवश्वासी बिहनी यहूदाले देखी। 8

इस्राएल अिवश्वासी िथए अिन ितनले चालपाई िक मलेै उसलाई टाढो
पठाएँ। इस्राएलले चालपाई िक उसले व्यिभचार पाप गरकेीले मलेै उिसत
छुटानाम गरें। तर यसले उसको अिवश्वासी बिहनीलाई कुन ैडर भएन।
यहूदा पिन बािहर गई अिन वेश्या झैं काम गनर् ु लािग। 9 यहूदाले आफू
वेश्या झैं काम गिररहेको कुन ैध्यान न ैिदएन। यसकारण उसले आफ्नो
देश ‘अशुद्ध’ बनाई। उसले चट्टान र काठले बिनएका मूिर्तहरू पूजा गररे
व्यिभचारी पाप गरी। 10 इस्राएलकी अिवश्वासी बिहनी यहूदा मकहाँ मन
खोलेर आएन। उसले खलु्ला हृदयले आए की झैं िनहँु गरी।” यो सन्देश
परमप्रभुबाट आएको हो।

11 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “िवश्वासहीन इस्राएल अिवश्वासी यहूदा
जस्ता खराब छैन। 12 यिर्मया, उत्तर िदशा ितर अिघ बढ अिन यो
सन्देश घोषणा गर:
“‘हे इस्राएलका िवश्वासहीन मािनसहरू हो, फकीर् आऊ।’
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको िथयो।

‘ितमीहरू मािथ आँखा तनर् बन्द गछुर् ,
िकनिक म पूणर् कृपालु छु।’
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएका हो:
‘म अब उसो ितमीिसत रीस गनेर् छैन।
13 ितमीले आफ्नो खराब काम स्वीकार गनर् ु पछर् ।
ितमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको िवरुद्ध
अपराध गरकेा छौ।
प्रत्येक हिरयो रूखमुिन ितमीले
पराई देवताहरू पुज्यौ।
ितमीले मेरो कुरा सुनेका छैनौं।’”
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो।

14 “हे िवश्वासहीन सन्तान हो, मकहाँ फकीर् आऊ।” यो सन्देश
परमप्रभुबाट आएको हो।“म ितमीहरूका मािलक हँु। हरके शहरबाट
ितमीहरू मध्ये एकजना र हरके पिरवारबाट दइुजना छान्नेछु अिन
ितनीहरूलाई म िसयोनमा लजैानेछु। 15 ितमीहरूका िनिम्त मेर ैजस्तो
मन भएको शासकहरू िदनेछु। ितनीहरूले ितमीहरूलाई ज्ञान र
समझशिक्त िसकाउनेछन्। 16 त्यस समयमा देशमा ितमीहरूको संख्या
बढ्नेछ।” यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो।

“त्यस समयमा, परमेश्वरिसत भएको करारको सन्दकू िवषयमा चचार्
हुने छैन, ितनीहरूले यस िवषयमा सोच्ने छैनन्। अथवा सम्झने छैनन्
अथवा उम्काउने छैनन्। अिन ितनीहरूले अकोर् सन्दकू बनाउने छैनन्।
17 त्यस समयमा ितनीहरूले यरूशलेमलाई ‘परमप्रभुको िंसहासन’ भनी
स्वीकानेर् छन्। परमप्रभुको सम्मान िदनलाई सब ैराजाहरू यरूशलेममा
आउनेछन्। ितनीहरूले आफ्नो अट्टेरी दषु्ट हृदयलाई अब उसो मान्ने
छैनन्। 18 ती िदनहरूमा, यहूदाका पिरवारहरू इस्राएलका पिरवारमा
सिम्मिलत हुनेछ। ितनीहरू उत्तरमा भएको भूिमबाटसँग ैआउनेछन्।
ितनीहरू मलेै ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िदएको भूिममा
आउनेंछन्।”

19 यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो:
“म ितमीहरूलाई आफ्न ैनानीहरूलाई झैं व्यवहार गनर् ु चाहन्छु।
म ितमीहरूलाई अन्य जाितहरू भन्दा पिन अझ राम्रो भूिम िदन

चाहन्छु।
ितमीहरूले मलाई ‘िपता’ भन्नेछौ
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अिन सधैँ मेरो अनुशरण गनेर्छौ।
तर ितमीहरू आफ्नो लोग्नेहरूिसत अिवश्वासी रहेका पत्नी मािनसहरू

जस्त ैभयौ।
हे इस्राएलका पिरवार, ितमीहरू म प्रित अिवश्वासनीय भएका छौ।”
यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो।

21 नाङ्गो डाँडाहरूमा ितमीहरूले रोइरहेको सुन्न सक्छौ।
इस्राएलका मािनसहरू दयाको िनिम्त रोइरहेछन् र प्राथर्ना

गिररहेछन्।
ितनीहरू एकदम ैदषु्ट भए।
ितनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई िबसेर्का छन्।

22 “हे अिवश्वािस छोराहरू हो, मकहाँ फकीर् आऊ।
ितमीहरूको िवश्वासहीनता म हटाइिदनेछु।”

“मािनसहरूले भन्नै पछर् , ‘हामी तपाई ंकहाँ आउँदछैौं,
तपाई ंपरमप्रभु हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ।

23 डाँडाहरूमािथ मूिर्त पूज्न एउटा मूखर्ता िथयो।
पवर्तमा होहल्ला गनेर् दलहरू सब ैगल्ती िथए।
िनसन्देह इस्राएलको उद्धार
परमप्रभु परमेश्वरबाट आउँछ।

24 हामीहरू यवुास्था देिख न ैझूटो देवताले
हाम्रा िपता-पुखार्हरूको सम्पित्त नष्ट पािरिदए।
ितनीहरूका भेंडा़, गाई-गोरूका बथानहरू
अिन छोरा छोरीहरू पिन लिगिदए।

25 आफ्नौ लाजले हामी डुबौं
अिन हामीलाई अपमानले छोपोस्।
िकनभने हामीले परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको िवरूद्ध पाप गयौर्ं।
हाम्रा िपता-पुखार्हरूले पाप गर,े
अिन हाम्रो बाल्यकालबाट अिहले सम्म हामीले
हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञा पालन गरकेा छैनौं।’”

परमप्रभुले भन्नुभयो,
“हे इस्राएलका मािनसहरू!
यिद ितमीहरू मकहाँ फकीर् आउनु चाहन्छौ भने आऊ।

ितमीहरूका मूिर्तहरू मेरो सामनेबाट हटाइदेऊ।
मदेिख नबरािलओ।

2 ‘यिद परमप्रभु जीिवत हुनुहुन्छ,’ भनी शपथ खान्छौ,
र त्यसलाई सरलता, ईमान्दारी,
अिन धािर्मकतािसत पालन गछौर् भने,
जाित-जाितहरू परमप्रभुको नाउँद्वारा आफैं  धन्य हुनेछन्,
अिन उहाँ ितनीहरूका परमेश्वर हँु भनी गवर् गनर् ु हुनेछ।”
3 परमप्रभुले यही कुराहरू यहूदा र यरूशलेमलाई भन्नुभयो:
“ितम्रा खेतहरू जोत!
काँढाहरू माझ बीऊहरू नछर।

4 परमप्रभु अिघ आफ्न ैखतना गर
अिन हृदयको अपिवत्रता आफैं  हटाऊ।
हे यहूदा र यरूशलेमका मािनसहरू हो!
ितमीहरू पिरविर्तत भएनौ भने
मेरो क्रोध अिग्न झैं फैिलनेछ।
कसलेै पिन त्यो आगो िनयन्त्रण गनर् सक्ने छैन।
यो ितमीहरूको दषु्टकायर्को
कारण यस्तो हुनेछ।”

उत्तरदउत्तरदेेिखिख महािवपद्महािवपद्

5 “यहूदाका मािनसहरूलाई यो सन्देश देऊ:
यरूशलेम शहरका प्रत्येक मािनसलाई भन:
‘राज्यका चारिैतर तुरही फुक।’
िचच्याउँद ैकराउँद ैभन, ‘सँग ैआऊ।
सुरक्षाको लािग हामी सब ैबिलयो शहरहरू ितर भाग्यौं।’

6 िसयोन ितर संकेतको झण्डा उठाऊ।
नपखर्, आफ्नो जीवनको लािग भाग!
यस ैगर िकनभने म उत्तरितरबाट महा िवपित्त

र ठूलो सत्यनाश ल्याउनेछु।”
7 एउटा “िंसह” आफ्नो ओडारबाट बािहर आएको छ।
जाित-जाितहरूलाई नष्ट गनेर् आएको छ।
ितम्रा भूिम सवर्नाश पानर् ु त्यो आफ्नो ठाँउबाट बािहर आएको छ।
ितम्रा शहरहरू नष्ट पानेर्छ,
अिन त्यहाँ कोही पिन बास गनेर् छैन।

8 यसकारण भाङ्गरा लगाऊ, शोक गर अिन िवरक्तकर स्वरमा
िचच्याऊ।
िकनभने परमप्रभु अझैं हामीिसत रीसाउनु भएको छ।

9 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “जब यस्ता घट्ना घट्छ,
राजा अिन उसका अिधकारीहरूको हृदय दबुर्ल हुनेछ,
पूजाहारीहरू भयभीत हुन्छन्
अिन अगमवक्तहरू अचिम्मत हुनेछन्।”
10 तब मलेै भने, “हे परमप्रभु मेरो मािलक! तपाईलें साँच्चै यहूदा र

यरूशलेमका मािनसहरूलाई धोका िदनुभयो। तपाईलें भन्नुभएको िथयो,
‘ितमीहरूले शािन्त पाउनेछौ।’ तर ितनीहरूकै घाँटीहरूमा तरवारले
हािनयो!”

11 त्यस समयमा यहूदा
र यरूशलेमका मािनसहरूलाई सम्झाइनेछ,

“मेरो मािनसहरू िवरूद्ध नाङ्गो डाँडाहरूबाट
तातो हावा बहने छ,
तर ितनीहरूलाई िनफन्न
अथवा सफा पानर् ु होइन।

12 यो हावा त्यो भन्दा पिन बिलयो हुनेछ,
अिन यो मबाट आउँछ।
अब, यहूदाका मािनसहरूका िवरूद्ध
म मेरो न्याय घोषणा गनेर्छु।”

13 हेर! शत्रु बादल झैं आउँदछै।
उसको रथ हुरी झैं चल्छ,
घोडाहरू चीलहरू भन्दा िछटा छन्।
हामीलाई िधक्कार छ, हामी नष्ट भयौं।
14 हे यरूशलेमका मािनसहरू!
आफ्नो हृदयबाट पापहरू धोई पखाल
तािक ितमीहरू बाँच्नेछौ।
किहल्ये सम्म आफ्नो दषु्ट्याँइिसत अिड्करहन्छौ?

15 दानका सन्देशवाहकको आवाज सुन।
एप्रैमबाट उसले नराम्रो खबर घोषणा गछर् :

16 “जाित-जाितहरूलाई खबर गर।
यरूशलेमभिर मािनसहरूमा यो खबर फैलाऊ।
टाढोबाट घेरा हाल्ने सनै्य आइरहेको छ।
यी शत्रुहरूले यहूदा शहरहरू िवरूद्ध लडाईकँो घोषणा गिररहेका छन्।

17 ितमीहरूले मेरो िवरूद्धमा िवद्रोह गरकेाले
खेतालाहरूले खेत सुरिक्षत पार ेझैं
शत्रुहरूले यरूशलेमलाई घेरकेाछन्।”
यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो।

18 “ितमीहरूले जुन प्रकारले काम गयौर्,
अिन जुन तिरकाले बसो-बास गयौर् त्यसले यो िवपद् िनम्त्यायो।
यो ितम्रो लािग सजाय हो।
यो तीक्त छ र ितम्रो मुटु छुन्छ।”

यिर्मयाकोयिर्मयाको िवलापिवलाप

19 हाय मेरो वेदना, मेरो वेदना!
म मनोव्यथामा छु!हे मेरो हृदय!
मेरो मुटुले मिभत्र प्रहार गिररहेछ।
म चूपचाप बस्न सिक्तनँ,
िकनभने मलेै तुरहीको आवाज सुनेको छु।
अिन तुरहीले, सिैनकलाई यदु्ध तफर्  बोलाइरहेछ।

20 ध्वंसपिछ ध्वंस आउँछ।
सम्पूणर् देशन ैध्वंस भयो।
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हटात मेरा पालहरू पिन ध्वंस भए।
मेरा पदार्हरू च्याितए र तल झािरए।

21 परमप्रभु, किहले सम्म मलेै यदु्धको झण्डाहरू हेनर् ु न ैपछर्?
किहले सम्म मलेै यदु्धको तुरहीहरू सुन्नै पछर्?

22 परमेश्वरले भन्नुभयो, “मेरा मािनसहरू मूखर् छन्।
ितनीहरूले मलाई िचन्दनैन्।
ितनीहरू अज्ञानी नानीहरू हुन्।
ितनीहरू बुझ्दनैन्।
ितनीहरू दषु्टाई ंगनर्मा िसपालु छन्,
तर ितनीहरू असल काम कसरी गनर् ु जान्दनैन्।”

िवपित्तिवपित्त आईरहआईरहेेछछ

23 मलेै पृथ्वीमा हेरें यो खाली िथयो;
यसमा केही पिन िथएन्।
मलेै आकाशमा हेरें,
अिन यसको प्रकाश धीमा भइसकेको िथयो।

24 मलेै पवर्तहरूलाई हेरें,
अिन ितनीहरू कािमरहेका िथए।
सारा पहाडहरू हिल्लरहेका िथए।

25 मलेै हेरें, तर त्यहाँ कोही पिन िथएन।
अकाशका सारा चरा-चुरूङ्गीहरू उिडसकेका िथए।

26 मलेै हेरें, अिन मिललो भूिम, मरुभूिम भयो।
त्यस भूिममा भएका सब ैशहरहरू नाश भए।
यो परमप्रभुले न ैगनर् ुभयो, उहाँको क्रोधको प्रितफल हो यो।

27 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो
“सारा देश न ैनष्ट हुनेछ।
तर म पूणर् रूपले यो भूिमलाई नष्ट पानेर् छैन।

28 त्यस ैकारण त्यो भूिम रूनेछ,
अिन मािथ आकाश कालो हुनेछ।
म बोलें अिन पिरवतर्न हुने छैन्।
मलेै िनणर्य िलएँ अिन मेरो मन बिद्लने छैन्।”

29 प्रत्येक शहरले घोडसवारी
र धनुधार्रीहरूको आवाज सुन्नेछ अिन भाग्नेछ!
केही मािनसहरू पोथ्राहरूमा लुक्नेछन्,
कितपय मािनसहरू चट्टानहरूमािथ चढ्नेछन्।
सब ैशहरहरू शून्य हुनेछन्,
त्यहाँ कोही पिन बस्ने छैन।

30 यहूदा ितमी नष्ट भएकाछौ,
यसकारण अिहले ितमी के गिररहेका छौ?
ितमी िकन ितम्रो सब भन्दा राम्रो
रातो वस्त्र लगाईरहेका छौ?
िकन ितमी ितम्रो सुनका गरगहनाहरू लगाई रहेछौ?
ितमी िकन आफैं लाई सुन्दर पािररहेकाछौ?
खाली यो समयको बबार्दी हो।
ितम्रा प्रेमीहरूले ितमीलाई घृणा गछर्न।
ितनीहरू ितम्रो ज्यान िलनु खोज्दछैन्।

31 एउटी स्त्रीलाई प्रसुती पीडाको समयको जस्त ैआवाज मलेै सुनेको
छु।
पिहलो पल्ट प्रसुती पीडामा परकेी स्त्रीको आवाज झैं िथयो।
त्यो िसयोनकी छोरीले हावाको लािग कष्ट श्वास फेदैर्
र मद्दतको लािग हात फैलाउँद ैगरकेो आवाज िथयो।
“हाय! म बेहोश हुन लागेिक छु,
अिन हत्याराहरू मेरा विरपिर छन्।”

यहयहूूदाकादाका मािनसहरूकामािनसहरूका ददुषु्टताष्टता

परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यरूशलेमका सडकहरूमा िंहड। विरपिर
हेर र ती कुराहरूको िवषयमा सोंच। यसका सावर्जिनक
ठाँउहरू खोज। यिद यस्तो मािनस जसले जो ईमान्दार छ

अिन जसले सत्यको खोजी गछर्  र ितमीले त्यस्तो मािनस भेट्टायौ भने म

यरूशलेमलाई माफ गनेर्छु। 2 मािनसहरू शपथ खान्छन् र भन्छन्,
‘परमेश्वर जीिवत हुनुहुन्छ।’ तर ितनीहरू झूटा शपथ खान्छन्।”

3 हे परमप्रभु, म जान्दछु िक तपाईपं्रित,
मािनसहरू िनष्ठावान भएको चाहनु हुन्छ।
तपाईलें यहूदाका मािनसहरूलाई िहकार्उनु भयो
तर ितनीहरूले अनुभव गरनेन्।
तपाईलें ितनीहरूलाई नष्ट गनर् ुभयो,
तर ितनीहरूले त्यसबाट िशक्षा पाएनन्
ितनीहरू साह्रै हठी िथए।
ितनीहरूले जीवन पिरवतर्न गनर् अस्वीकार गर।े

4 तर मलेै परमप्रभुलाई भनें,
“ियनीहरू गरीबहरू मात्र छन्।
ितनीहरू मूखर् छन्, ितनीहरू परमप्रभुले देखाउनु भएको बाटो
िचन्दनैन्,
अथार्त् ितनीहरू आफ्नो परमेश्वरको इच्छा बुझ्दनैन्।

5 यसकारण म यहूदाका अग्रजहरूकहाँ जानेछु,
र ितनीहरूसँग कुरा गनेर्छु,
कारण परमप्रभुले देखाउनु भएको बाटो ितनीहरूले िचन्दछन्,
अिन आफ्नो परमप्रभुको व्यवस्था बुझ्दछन्।”
तर ितनीहरू सबलेै परमप्रभुको सेवाबाट
अलग रहन एक भएका िथए।

6 ितनीहरू परमेश्वरको िवरूद्ध उठे।
यसकारण जङ्गलबाट आएका िंसहले ितनीहरूलाई आक्रमण गनेर्छ,
मरुभूिमबाट आएका ब्वाँसोले ितनीहरूलाई मानेर्छ।
एउटा िचतुवा ितनीहरूकै शहरहरूमा लुकेकोछ।
त्यस िचतुवाले शहरबाट बािहर जो आउँछ त्यसलाई टुक्रा-टुक्रा पानेर्छ।
ितनीहरूको भाग्य यस्त ैहुनेछ कारण ितनीहरूले घिरघिर पाप गर,े
अिन धर ैपल्ट परमप्रभुबाट टाढा गए।

7 परमेश्वरले भन्नुभयो, “यहूदा, मलेै ितमीलाई क्षमा गनर् ु पनेर् एउटा सही
कारण भन?
ितम्रा छोरा-छोरीहरूले मलाई पिरत्याग गर।े
ितनीहरूले मूिर्तहरूका कसम खाए जो साँच्चो देवताहरू होइनन्।
मलेै ितनीहरूले इच्छा गरकेो प्रत्येक चीज िदएँ।
तर ितनीहरू मेरा िवश्वासघाती भए।
ितनीहरू भीडको साथ वेश्याहरूकहाँ भेला भए।

8 ितनीहरू खूब पोिसएका घोडाहरू,
काम-वासनाले मस्त भएका जस्त ैछन्।
तपैिन ितनीहरूले आफ्न ैिछमेकीका पत्नीहरूलाई डाक्दछैन्।

9 यी कमर्हरूको लािग के म
सजाय निदऊँ?”
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो।
“हो! म त्यस्ता जाितहरूलाई सजाय िदनेछु।

10 “यहूदाको दाखका बोटहरूको एक िकनार लागेर जाऊ,
दाखका काट तर सम्पूणर् प्रकारले नष्ट नगर।
ितनीहरूका सब ैहाँगाहरू काटी फाल।
िकनभने ती हाँगाहरू परमप्रभुको सम्पित्त होइनन्।

11 इस्राएलका पिरवारहरू
अिन यहूदा सम्पूणर्रूपले मप्रित अिवश्वासी भए।”
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो।

12 “तर ितनीहरूले परमप्रभुलाई अस्वीकार गर,े
ितनीहरूले िवषयमा भने,

‘परमप्रभुले हामीलाई केही गनर् ु हुने छैन।
कुन ैनराम्रो घट्ना घट्ने छैन।
हामीले यदु्ध देख्नु पनेर् हामी भोकै बस्नु पनेर्छ।’

13 झूटा अगमवक्ताहरू सुख्खा हावा मात्र हुन्।
परमेश्वरको वचन ितनीहरूमा छैन।
ितनीहरूमािथ यही हुनेछ।”

14 परमप्रभु सेनाहरूका परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो
“ती मािनसहरूले भने म ितनीहरूलाई दण्ड िदने छैन ितनीहरूलाई।
यसकारण यिर्मया, मलेै ितमीलाई िदएका वचनहरू आगो जस्त ैहुनेछन्,
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अिन ती मािनसहरू दाउरा जस्त ैहुने छन्।
त्यो आगोले ितनीहरूलाई पूणर् रूपले भस्म पानेर्छ।”

15 हे इस्राएलको घराना हो, यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो,
“म ितमीहरूमािथ आक्रमण गराउनु एउटा जाित धेर ैटाढाबाट

ल्याउँदछुै।
यो एउटा सामथीर् जाित हो,
यो एउटा प्राचीन जाित हो।
त्यसको भाषा ितमीहरूले जान्दनैौ।
ितनीहरूले के भन्छन् त्यो ितमीहरू बुझ्दनैौ।

16 ितनीहरूका काँड राख्ने तरकस खलु्ला िचहान जस्तो छ।
ितनीहरू सब ैशिक्तशाली योद्धाहरू हुन्।

17 ितनीहरूले ितमीहरूका सब ैअन्नहरू
र खाद्य िजिनसहरू खाइिदनेछन्।
ितनीहरूले ितमीहरूका सब ैछोरा-छोरीहरू ध्वंस पानेर्छन्।
ितनीहरूले ितमीहरूका भेंडाको बथान र गाईका बथानहरू
अिन दाखका बोटहरू र नेभाराहरू खाइिदनेछन्।
ितनीहरूले ितमीहरूका पक्का शहरहरू तलवारले नष्ट पनेर्छन्।
ितनीहरूले ितमीहरूका पक्का शहरहरू नष्ट पनेर् छन् जसमा ितमीहरू

भरोसा गथ्यौर्।”
18 यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो, “जब ती सङ्कटका िदनहरू

ितमीहरूमािथ आइपनेर्छ, म सम्पूणर् रूपले ध्वंस पानेर्छैन। 19 यहूदाका
मािनसहरूले ितमीलाई सोध्ने छन्, ‘यिर्मया, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले
हामीमािथ त्यस्तो हानीकारक कायर्हरू िकन गनेर्?’ ितमीले ितनीहरूलाई
उत्तर देऊ, ‘िकनभने ितमीहरूले उहाँलाई त्यागेका छौ। ितमीहरूले
आफ्न ैभूिममा िवदेशी मूिर्तहरूका सेवा गयौर् यसकारण, त्यो भूिममा जुन
ितम्रो होइन त्यसमा िवदेशीहरूलाई अब सेवा पुयार्उनेछौ।’”

20 परमप्रभुले भन्नुभयो, “यो सन्देश याकूबका पिरवारहरूलाई देऊ,
यो सन्देश यहूदाका राज्यमा फैलाऊ।

21 यो सन्देश सुन,
‘ितमी मूखर् मािनसहरूसँग चेत न ैछैन,
ितमीहरूका आँखाहरू छन् तर ितमीहरू देख्दनैौ।
ितमीहरूका कानहरू छन् तर ितमीहरू सुन्दनैौ।’”

22 परमप्रभुले भन्नुभयो, “ितमीहरू िकन मिसत डराउँदनैौ?
ितमीहरू मेरो अिघ डरले काम्दनैौ? अँहँ।
त्यो म न ैहँु जसले सागरको लािग सीमाना झैं तट बनाएँ।
सागरले बालुवा ननागोस् भनी मलेै यो एउटा स्थायी िनयम बनाएँ।
सागरमा छालहरू उठेर आउँछन्,
तर ितनीहरूले नष्ट पानर् सकै्तनन्।
छालहरू गजर्न्छन् तर तट नाग्न सकै्तनन्।

23 यी मािनसहरू अप्ठेरा र िवद्रोही छन्।
ितनीहरूले मिसत िवद्रोह गरे
अिन मलाई छोिडिदए।

24 तर ितनीहरूले किहल्य ैभनेनन्,
‘आऊ, हामी हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको डर बोकौ अिन उहाँको

सम्मान गरौं।
उहाँले वाली उठाउने समय िनधार्रण गिरिदनु हुन्छ।
उहाँले हामीलाई शरद ऋतु र वसन्तको बषार् ठीक समयमा िदनुहुन्छ।’

25 हे यहूदाका मािनसहरू हो!
ितमीहरूले खराब काम गयौर्।
यही कारणले बषार्काल र बाली उठाउने समय किहल्य ैआउँदनै।
ितम्रो पापहरूले ितमीलाई असल वस्तुहरूको आनन्दमय भोगबाट

विन्चत गरायो।
26 मेरा मािनसहरू माझमा दषु्ट मािनसहरू छन्।
जो पासो थाप्छन् र चराको िशकार गनेर्हरू झैं लुक्छन्।
तर ितनीहरूले मािनसहरूलाई न ैपासोमा पाछर्न।

27 चराहरूले भिरएको िपँजडा जस्तै
दषु्ट मािनसहरूका घरहरू झूटा कुराहरूले भिरएको हुन्छ।
ितनीहरूका िमथ्या कमर्ले ितनीहरूलाई धनी र शिक्तशाली बनायो।

28 ितनीहरू आफ्नो दषु्टकमर्ले मोटा अिन ठूला मािनसहरू बिनएका
छन्।

ितनीहरूको दषु्ट्याईलें सीमा नािघसकेकोछ।
ितनीहरू टुहुरा-टुहुरीहरूका िनिम्त बोल्दनैन्।
ितनीहरू गरीबहरूको पक्षमा िनष्पक्ष न्याय गदैर्नन्।

29 के मलेै ती यहूदाका मािनसहरूलाई
ितनीहरूका दषु्टाईकंा िनिम्त दण्ड निदनु?”
यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो।
“के म यस्तो जाितको िवरूद्ध प्रितकार खोज्द ैनखोजौं?”
30 “परमप्रभु भन्नुहुन्छ, डरलाग्दो र भयानक
एउटा घटना यस देशमा घट्यो।

31 अगमवक्ताहरूले झूटो अगमवाणी िदन्छन्।
पूजाहारीहरूले आफू खशुी शासन गछर्न्,
अिन मेरा मािनसहरूले त्यसलाई त्यसरी न ैमन पराउँछन्।
जब अन्त आउँछ ितमीहरूले के गनेर्छौ?

शत्रुलशत्रुलेे यरूशलयरूशलेेमम घघेेददर्र्छछ

“हे िबन्यािमनी हो, आफ्नो सुरक्षाको लािग भाग।
यरूशलेमको शहरदेिख भाग।
तको शहरमा यदु्धको तुरही फुक

बेथके्क-रमेको शहरमा चेताउनीको झण्डा उठाऊ।
ती कुराहरू गर िकनभने उत्तरिदशाबाट महासवर्नाश आईरहेछ।
डरलाग्दो सवर्नाश ितमीहरू कहाँ आईरहेछ।

2 िसयोनकी छोरी!
ितमी हिरयो मदैान जस्त ैसुन्दरी छौ।

3 गोठालाहरू यरूशलेमा भेंडा़का बथानहरू िलएर आउँदछन्,
ितनीहरूले आफ्नो पालहरू यसको विरपिर बनाउँछन्
प्रत्येक गोठालोले आफ्ना भेंडा़ बथानको हेरचाह गछर्न्।

4 “यरूशलेमको िवरूद्ध यदु्ध गनर् तयैार हौ।
उठ! मध्य-िदनमा हामी शहर आक्रमण गनेर्छौं।
तर अित िढलो भइसकेको छ।
साँझको छाँयाहरू फैिलरहेका छन्।

5 यसकारण उठ! हामी राती शहर आक्रमण गनेर्छौ।
आऊ, यरूशलेमको पक्का महलहरू नष्ट पारौं।”

6 यही रीतले सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ
“रूखहरू काट र त्यही रूखहरूले यरूशलेमको विरपिर
छेक्ने घेराहरू बनाऊ।
अत्याचार बाहेक त्यस शहरमा केही छैन।
यसलाई सजाय भोगाउन ैपछर् ।

7 एउटा कुवाले आफ्नो पानी ताजा राख्छ।
त्यस्त ैप्रकारले, यरूशलेमले आफ्नो दषु्टता ताजा राख्छ।
सधैँ शहरमा दङ्गा र ध्वंशको िवषयमा सुन्छु।
म सधैँ यरूशलेममा िवराम चोटहरू देख्छु।

8 चेताउनी तफर्  ध्यान देऊ, यरूशलेम।
यिद ितमीहरूले सुनेनौ भने म ितमीहरूपिट्ट िपठ्यूँ फकार्उँनेछु।
म ितम्रो भूिम िरत्तो मरुभूिम जस्त ैपािरिदने छु।
कोही पिन त्यहाँ बस्न योग्य हुनेछैन।”

9 यही प्रकारले सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“खेतमा दाख बटुले झैं इस्राएलमा बाँकी रहेका मािनसहरू भेला गर।
दाखहरू िटप्नेले झैं दाखको बोटहरू फेिर िनयाल।”

10 म कोिसत बोल्नु?
मलेै कसलाई चेताउनी िदनु?
कसले मेरो कुरा सुन्छ?
इस्राएलका मािनसहरूले आफ्ना कानहरू थुनेका छन्।
यसकारण ितनीहरूले मेरो चेताउनी सुन्दनैन्।
परमप्रभुको वचन ितनीहरूका िनिम्त शरमपूणर् हुन्छ।
ितनीहरू उहाँका कुरा सुन्नु चाहँदनैन्।

11 यसकारण म परमप्रभुको क्रोधले भिरएको छु।
म त्यसलाई िलएर थािकसकेको छु।

“परमप्रभुको क्रोध गल्लीहरूमा खेिलरहेका नानीहरूमािथ पोखाऊ।
जवानहरूमािथ परमेश्वरको क्रोध खन्याऊ।
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लोग्ने-स्वास्नी एकै साथ सब ैपक्राऊ पनेर्छन्।
सब ैबूढा-पाकाहरू पक्राऊ पनेर्छन्।

12 ितनीहरूका घरहरू अन्य मािनसहरूलाई िदइनेछ।
ितनीहरूका खेतहरू र पत्नीहरू अन्य मािनसहरूलाई िदइनेछ।
म यस भूिमका मािनसहरूमािथ मेरो हात उठाउनेछु।”
यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो।

13 “इस्राएलका सब ैमािनसहरू लोभी छन्।
मािथल्लो तहदेिख तल्लो तहसम्मका इस्राएली मािनसहरू,
घुसको लािग मिरमेटछन्।
अिन अगमवक्ता देिखिलएर पूजाहारीहरूसम्म झूटो बोल्छन्।

14 अगमवक्ताहरू र पूजाहारीहरूले ितनीहरूका घाउहरूमा मलमपट्टी
गनर् ु पछर् ।
तर ितनीहरूले ती घाऊहरूलाई कोट्याको जस्तो मात्र ठाने।
ितनीहरू भन्छन्, ‘प्रत्येक कुरो ठीक छ,
अिन प्रत्येक जग्गामा शािन्त छ’, जब िक त्यहाँ शािन्त छैन।

15 पूजाहारीहरू र अगमवक्ताहरू आफूले गरकेा,
नराम्रा कुराहरूले लिज्जत हुनु पनेर्।
तर ितनीहरू एकदम ैलिज्जत छैनन्।
ितनीहरू कसरी लिज्जत हुनुपनेर् जान्दनैन्।
यसकारण ितनीहरू अरूिसत ैदिण्डत हुनु पछर् ।
जब म मािनसहरूलाई सजाय िदन्छु,
ितनीहरू भूईमँा फ्याँिकनु पछर् ।”
परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो।

16 परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो,
“दोबाटोमा उभ अिन हेर।
सोध पूरानो बाटो कहाँ छ।
सोध कहाँ असल बाटो छ, अिन त्यो बाटोमा िहँड।
यिद ितमीले त्यसो गयौर् भने ितमी स्वयलें िवश्राम पाउनेछौ।
तर ितमीहरूले भन्यौ,
‘हामी असल बाटोमा िहँड्ने छैनौं।’

17 ितमीहरूमािथ िनगाह राख्न मलेै एकजना चौकीदार रोजेको छु।
मलेै ितनीहरूलाई बताएँ, ‘यदु्धको तुरहीको आवाज सुन।’
तर ितनीहरूले भने, ‘हामी सुन्ने छैनौ।’

18 यसथर्, सारा जाित-जाितहरू, सुन!
ितनीहरूको साक्षी-प्रमाण िवषयमा ध्यान देऊ।

19 हे पृथ्वीका मािनसहरू हो! यसमा ध्यान देऊ!
यहूदाका मािनसहरूको लािग म नष्ट ल्याइरहेको छु,
िकनभने ितनीहरूले नराम्रो कमर्का िनिम्त योजना बनाएका छन्,
अिन ितनीहरूले मेरो सन्देशहरूलाई ध्यान िदएनन्,
अिन मेरा िशक्षाहरू अस्वीकार गर।े”

20 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “िकन मेरो लािग शबाको देशबाट सुगिन्धत
धूपहरू ल्यायौ?
िकन ितमीहरूले मेरो िनिम्त सुदरु देशबाट सुगिन्धत बेंत ल्यायौ?
ितमीहरूले गरकेा बिलहरूले मलाई खशुी बनाउँदनै।
ितम्रो बिलदानहरूले मलाई सन्तुष्ट पादैर्न्।”

21 यसकारण, त परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ,
“म यहूदाका मािनसहरूलाई समस्याहरू िदनेछु।
ितनीहरू ढुङ्गाहरू जस्तो हुनेछन् जसले मािनसहरूलाई पतन

गराउनेछ।
बाबु छोराहरू ितनीहरूमािथ ठोिकने छन्,
िमत्रहरू र िछमेकीहरू मनेर्छन्।”

22 परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ,
“हेर, सेना उत्तरबाट आईरहेछ।
घेर ैटाढा-टाढा ठाउँहरूबाट एउटा महान जाित पृथ्वीमा आइरहेछ।

23 सेनाहरूले ितनीहरूिसत धनु-काँड र भालाहरू ल्याउँछन्।
ितनीहरू िनषू्ठर छन्।
ितनीहरूमा दया छैन।
ितनीहरूका आवाज घोडाहरूको आवाज जस्त ैछ।
हे िसयोनकी छोरी! यी सेनाहरू यदु्धका िनिम्त तत्पर छन्,
र ितमीमािथ आक्रमण गनर् ु आइरहेकाछन्।”

24 हामीले ती सेनाहरूको बारमेा सुनेका छौं।
हाम्रा हातहरू भयले दबुर्ल भएका छन्।
प्रसुती वेदनामा परकेी स्त्रीलाई जस्तै
हामीलाई द:ुख र पीडाले घेरकेो छ।

25 खेतमा ितर नजाऊ।
अिन सडकितर नआऊ,
िकनभने शत्रुहरूिसत तरवारहरू छन्
अिन जहीं-तहीं िवपद छ।

26 मेरा मािनसहरू हो!
द:ुख प्रकट गनेर् पोषाक लगाऊ,
अिन खरानीमािथ लडी-बडी गर।
यस्तो प्रकारले िवलाप गर िक,
मानौं ितम्रो भएको एउटै मात्र बालक मरकेो छ,
िकनभने िवनाश अितशीघ्र हामीमािथ आउनेछ।

27 “यिर्मया, मलेै ितमीलाई
मेरा मािनसहरू माझ कसी लाउने मािनस बनाएँ।
ितमीले ितनीहरूलाई परीक्षा गनेर्छौ,
र ितनीहरूको जीवन िवषयमा चाल पाउनेछौ।

28 ितनीहरू सब ैिवद्रोही हुन्
र चारिैतर असन्तुष्टी मच्चाइरहेका छन्।
ितनीहरू सब ैकाँसा र फलाम जस्त ैछन्
ितनीहरू िवनाशकहरू हुन्।

29 खँलाितले आगो तेज पाछर्  र अशुद्धी हटाउँछ,
तर मेरा मािनसहरूलाई केही गनर् ु सिंकदनै,
कारण ितनीहरूबाट खराबी हटाउनु सिंकदनै।

30 ितनीहरूलाई ‘खोटो चाँदी’ भिननेछ।
ितनीहरूलाई त्यो नाउँ िदइने छ,
िकनभने परमेश्वरले ितनीहरूलाई अस्वीकार गनर् ु भयो।”

मिन्दरमामिन्दरमा िदएकोिदएको यिर्मयाहकोयिर्मयाहको उपदउपदेेशश

यो यिर्मयालाई परमप्रभुको सन्देश हो: 2 “यिर्मया, परमेश्वरको
मिन्दरको प्रवेश द्वारमा उभ। यो सन्देश प्रवेश द्वारमा प्रचार गर:

“‘हे यहूदाका मािनसहरू! परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभुको
पूजा गनर् जो पिन यी फाटकहरूबाट आउँछ; यो वचन सुन, 3

सेनाहरूका परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले यही भन्नुहुन्छ, “ितमीहरू
आफ्नो जीवन शलैी पिरवतर्न गर अिन राम्रा कमर्हरू गर। म
ितमीहरूलाई यस भूिममा बस्न िदनेछु।” 4 कितपय मािनसहरूले झूटो
कुराहरू गछर्न् त्यो िवश्वास नगर। ितनीहरू भन्छन्, “यो परमप्रभुको
मिन्दर हो, परमप्रभुको मिन्दर, परमप्रभुको मिन्दर हो।” 5 यिद
ितमीहरूले आफ्ना जीवन पिरवतर्न गररे असल कमर्हरू गयौर् भने, म
ितनीहरूलाई यस ठाउँमा बस्न िदनेछु। ितमीहरू परस्परमा ईमान्दार हुन
पछर् । 6 ितमीहरू परदेशीहरूसँग ईमान्दार हुनु पछर् । ितमीहरूले
िवधवाहरू एवं टुहुरा-टुहुरीहरूिसत ठीक कुराहरू गनर् ु पछर् । िनदोर्ष
मािनसहरूलाई नमार। अन्य देवताहरूका अनुवायी नबन्। िकनभने
ितनीहरूले ितमीहरूका जीवन नष्ट पािरिदने छन्। 7 यिद ितमीहरूले
मेरो आज्ञा-पालन गयौर् भने, म ितमीहरूलाई यस ठाउँमा बस्न िदने छु। म
यो भूिम सधैँ भिर ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िदनेछु।

8 “‘हेर, ितमीहरू झूटो कुराहरूमािथ भरोसा गिररहेका छौ जुन
अनथर्का छन्। 9 के ितमी चोरी गछौर्, हत्या अिन व्यिभचार गछौर्! के
ितमी झूटो शपथ िलनेछौ? के बाललाई पूज्छौ? ितमीहरूले नजानेका
देवताहरू पूज्छौ? 10 यिद ितमीहरूले त्यस्ता पापहरू गयौर् भने, मेरो
समक्ष मेरो घरमा जुन मेरो नाउँले डािकन्छ त्यहाँ उिभन सक्छौं भनेर
सिम्झन्छौ? के ितमीहरू सम्झन्छौ िक मेरो समक्ष उिभएर यसो भन्न
सक्छौ, “हामी सुरिक्षत छौं,” त्यस्ता डरलाग्दा दषु्टयाई ंगिररहनलाई? 11

यो मिन्दर मेरो नाउँद्वारा बोलाइन्छ। के यो घर ितमीहरूका लािग
डाकाहरू लुक्ने ठाउँ बाहेक केही होइन जस्तो लाग्छ? म ितमीहरूलाई
िनयाली रहेछु।’” यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको िथयो।

12 “‘यहूदाका मािनसहरू शीलो अब शहरमा जाऊ। त्यो ठाउँमा
जाऊ जहाँ मलेै मेरो नाममा प्रथम घर बनाएँ। इस्राएलका मािनसहरूले
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पिन पाप कामहरू गर।े जाऊ र त्यहाँ हेर, मलेै के गरें िकनभने
ितनीहरूले पाप कामहरू गरें। 13 िकनभने ितमीहरूले यी सब गयौर्,
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, िकनभने मलेै ितमीहरूलाई तत्काल ैभने, तर
ितमीहरूले ध्यान िदएनौ अिन मलेै बोलाएँ तर जवाफ िदएनौ। 14

यसकारण यरूशलेममा अविस्थत मेरो नाउँद्वारा बिनएको घर ध्वंस
पानेर्छु। म त्यो घरलाई शीलो भत्काए झैं नष्ट पािरिदनेछु। अिन
यरूशलेममा अविस्थत त्यो घर जुन मेरो नाउँद्वारा बोलाइन्छ त्यसमा
ितमीहरू भरोसा गछौर्। मलेै त्यो ठाउँ ितमीहरू र ितमीहरूका िपता-
पुखार्हरूलाई िदएँ। 15 म ितमीहरूलाई मेरो नजरबाट जबरजस्ती
हटाउनेंछु, जसरी मलेै ितमीहरूका दाज्यू-भाइहरू, एप्रैमका सबै
मािनसहरूलाई गरें।’

16 “सम्मान, यिर्मया यहूदाका मािनसहरूका लािग प्राथर्ना नगर।
ितनीहरूको िनिम्त िबन्ती अथवा प्राथर्ना नगर। ितनीहरूका सहायताका
िनिम्त मलाई अन्तर िबन्ती नगर। म ितनीहरूका िनिम्त ितम्रो प्राथर्ना
सुन्ने छैन। 17 यहूदाका शहरहरू र यरूशलेमका गल्लीहरूमा ितनीहरूले
के गिररहेका छन् ितमी देख्न सकै्तनौ? 18 छोरा-छोरीहरूले दाउरा
बटुल्छन् अिन बाबुहरू आगो सल्काउँछन्। स्वगर्की रानीलाई िमठो रोटी
चढाउँन स्त्रीहरू िपठो मुिसरहेका छन्। अरू देवताहरूलाई खशुी पानर्
अघर्बिल चढाउने छन् मलाई रीस उठाउन ितनीहरू यसो गछर्न्। 19 तर
म त्यो होइन जसलाई यहूदाका मािनसहरूले चोट पुयार्इरहेका छन्।” यो
सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो, “ितनीहरू आफैं लाई चोट पुयार्का छन्।
ितनीहरूले आफैं लाई लिज्जत तुल्याइरहेका छन्।”

20 यसकारण सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ “म यो ठाउँमा, यहाँका
मािनसहरू, पशुहरू, खेतका वृक्षहरू अिन अन्नहरू मािथ मेरो रीस
पोखाउने छु। मेरो रीस बिलरहेको आगो जस्त ैहुनेछ। त्यो कसलेै
िनभाउनु सक्नेछैन।”

आज्ञाकािरताआज्ञाकािरता बिलदानहरूबिलदानहरू भन्दाभन्दा असलहोअसलहो

21 सेनाहरूका परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ: “ितमीहरूका
बिलदानहरूमा ितमीहरूका होमबिल थप अिन उत्सगर्मा चडाएका
मासुहरू खाऊ। 22 मलेै ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िमश्रदेिख
बािहर ल्याएँ। मलेै ितनीहरूलाई होमबिल चढाउन अथवा बिल चढाउन
भिननँ नता केही आज्ञा िदएँ। 23 मलेै केवल ितनीहरूलाई आज्ञा िदएँ,
‘मेरो आज्ञा पालन गर अिन म ितमीहरूको परमेश्वर हुनेछु अिन ितमीहरू
मेरो मािनसहरू हुनेछौ ितमीहरूको िहतका िनिम्त मेरा सब ैआज्ञाहरू
पालन गर।’

24 “तर ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले मेरो कुराको वास्ता गरनेन्।
ितनीहरू हठ्ठी िथए अिन ितनीहरूको दषु्ट हृदयले जे मन परायो त्यही गर।े
ितनीहरू अिघ बढेनन् बरू पिछ सर।े 25 ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले
िमश्र छाडेको िदनदेिख आज सम्म मेरा सेवकहरू ितमीहरूकहाँ पठाएँ।
मेरा सेवकहरू अगमवक्ताहरू िथए। मलेै ितनीहरूलाई िदन िदन ैपठाँए।
26 तर ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले मेरो कुरा सुन्द ैसुनेनन्। ितनीहरू
अत्यन्त हठी िथए अिन आफ्ना िपताहरूले भन्दा नीच भन्दा नीच
कामहरू गर।े

27 “यिर्मया, ितमीले यहूदाका मािनसहरूलाई ती कुराहरू भन्नेछौ। तर
ितनीहरूले ितम्रा कुराहरू सुन्ने न ैछैनन्। ितमीले ितनीहरूलाई डाक्ने
छौ, तर ितनीहरूले जवाफ िदने छैनन्। 28 यसकारण ितमीले
ितनीहरूलाई यी कुराहरू भन्नेछौ ‘यो यस्तो राज्य हो जहाँ मािनसहरूले
परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको आज्ञा पालन गदैर्नन्। ितनीहरूले परमेश्वरले
भने अनुशासन ग्रहण गरनेन्। सत्य सडेको छ, ितनीहरूको ओठबाट यो
अलग गिरएको छ।’

हत्याकाण्डकोहत्याकाण्डको बबेंेंसीसी
29 “यिर्मया, आफ्नो केश काट र त्यसलाई फ्यािकदेऊ। पहाडको

थुम्कामा चढ र शोक गीत गाऊ। िकनभने परमेश्वरले यो वंश जसले
उहाँलाई रीस उठायो त्यसलाई अस्वीकार र त्याग गनर् ु भएको छ। 30

त्यस ैगर िकनभने यहूदाका मािनसहरूले पाप कामहरू गिररहेको मलेै
देखेको छु।” यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो “ितनीहरूले आफ्नो
मूिर्तहरू स्थािपत गरकेा छन्। अिन म ती मूिर्तहरू घृणा गदर्छु।

ितनीहरूले मूिर्तहरू मेरो नाउँद्वारा डािकने घरमा स्थािपत गर।े
ितनीहरूले मेरो घर ‘अशुद्ध’ पार।े 31 यहूदाका मािनसहरूले बेंसीमा
भएको उपत्यकामा तोपेतको उच्च स्थानहरू बनाए। ती जग्गाहरूमा
मािनसहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई मार-ेितनीहरूले बिलको रूपमा
ितनीहरूलाई जलाए। यस्तो आज्ञा मलेै किहल्य ैगिरनँ। यस्तो कुराहरू
मेरो मनिभत्र किहल्य ैपसेको िथएन। 32 यसथर्, म ितमीहरूलाई
चेताउनी गछुर् । िदनहरू आइरहेछ,” यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो,
“जब मािनसहरूले यस ठाउँलाई तोपेत अथवा बेन-िहन्नोनको उपत्यका
भनेर डाक्ने छैन। होइन्, ितनीहरूले यसलाई हत्याको बेंसी भनेर
डाक्नेछन्। ितनीहरूले यो नाउँ िदने छन्। जब सम्म त्यहाँ एउटा
िचहानको लािग मात्र पिन जग्गा रहनेछैन तब सम्म मािनसहरूले
लाशहरू तोपेतमा गाड्नेछन्। 33 लाशहरू चरा चुरूङ्गी र जङ्गली
पशुहरूको खाद्य बिननेछ। त्यहाँ चराहरू र जनावरहरूलाई धपाउनु
कोही पिन जीिवत रहनेछैन। 34 म यहूदाका शहरहरूमा र यरूशलेमका
गल्लीहरूमा आनन्द र खशुीयालीको ध्विन अन्त गिरिदनेछु। यहूदा अथवा
यरूशलेममा हषर् र आनन्दको सोर अन्त गिरिदने छु। दलुहा र दलुहीको
आवाज िनस्कने छैन। त्यो भूिम उजाड हुनेछ।”

यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो, “त्यस बेला मािनसहरूले
यहूदाका राजाहरू र मुख्य शासकहरूको हड्डीहरू,
अगमवक्ताहरू र पूजाहारीहरूका हड्डीहरू र यरूशलेमका

समस्त मािनसहरूका हड्डीहरू उनीहरूका िचहानहरूबाट लजैानेछन्। 2

ितनीहरूले सब ैहड्डीहरू घाम, जुन र ताराहरू मुिन मदैानमा
िफँजाउनेछन्। यरूशलेमका मािनसहरूले घाम, जुन अिन ताराहरूलाई
माया गथेर्। ितनीहरूले ितनीहरूलाई सेवा र अनुशरण गर।े ितनीहरूले
ितनीहरूिसत परमशर् गर ेअिन ितनीहरूको अिघ घँुडा टेकेर पूजा गर।े
फेिर कसलेै पिन हड्डीहरू बटुल्ने छैन अिन पुनेर् छैन। यही कारणले
हड्डीहरू मदैानमा िंफजाएको गाईको गोबर जस्त ैहुनेछ।

3 “म यहूदाका मािनसहरूलाई आफ्नो घरपिरवार छाड्न बाध्य
गराउनेछु। ती मािनसहरूलाई िवदेशमा लिगनेछ। यहूदाका केही
मािनसहरू जो लडाँईमा मरनेन् ितनीहरूले लडाइँमा मरकेो भए हुन्थ्यो
भन्ने इच्छा गनेर्छन्।” यो परमप्रभुको सन्देश हो।

पापपाप रर दण्डदण्ड

4 “यिर्मया, यो यहूदाका मािनसहरूलाई भन: ‘परमप्रभु यी कुराहरू
भन्नुहुन्छ:
“‘ितमी जान्दछौ िक जब एकजना मािनस तल झछर् ,
फेिर मािथ उठ्छ,
यिद एकजना मािनस िवग्रन्छ भने,
फेिर सिप्रनेछ।

5 यहूदाका मािनसहरूले भूल बाटो समाते।
तर िकन यी मािनसहरू िनरन्तर गल्ती बाटोमा गईरहेछन्?
ितनीहरू आफ्न ैझूटा कुराहरू िवश्वास गछर्न्।
ितनीहरू फकीर् आउन अस्वीकार गछर्न।

6 मलेै ितनीहरूलाई खबु होिशयारीिसत हेरकेो छु अिन सुनेको छु।
ितनीहरू सही कुरा बोल्दनैन्।
ितनीहरू आफूले गरकेो पापमा द:ुखी छैनन्,
अिन भन्दनैन्, मलेै के गरें?
यदु्ध भूिममा दौिडरहेको घोडाहरू जस्त ैितनीहरू
आफ्न ैबाटोमा िहँिडरहेका छन्।

7 आकाशमा उड्ने चरा-चुरूङ्गीहरूले पिन
आफ्नो ठीक समय जान्दछन्,
अिन साँरस, ढुकुर, गौंथली कयार्ङ्ग-कुरूङ्गहरूले,
आफ्नो नयाँ घरमा जाने समय जान्दछन्,
तर मेरा मािनसहरू जान्दनैन्,
परमेश्वरले उनीहरूबाट के चाहनु हुन्छ।

8 “‘ितमीहरू भन्छौ, “हामीसँग परमेश्वरको िशक्षाहरूछन् यसथर् हामी
ज्ञानी छौं!”
तर यो सत्य होइन, िकनभने शास्त्रीहरूले आफ्ना कलमलाई झूटो

बनाएका छन्।
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9 “ज्ञानी मािनसहरूले” परमप्रभुको वचनहरू सुन्न अस्वीकार गर।े
यसकारण ितनीहरू वास्तवमा “ज्ञानी मािनसहरू” होइनन्।
ती “ज्ञानी मािनसहरूलाई” जालमा फँसाइएका छन्,
अपमान गराइएका छन् र लिज्जत पािरएका छन्।

10 यसकारण, म ितनीहरूका पत्नीहरू अरूहरूलाई िदनेछु।
म ितनीहरूका खेतहरू नयाँ मािलकहरूलाई िदनेछु।
सम्पूणर् इस्राएलका मािनसहरूले घुस िलन्छन्।
सब ैमािनसहरू-तल्लो दजार्देिख मािथल्लो दजार् सम्माका एउटै

व्यवहारका छन्।
ितनीहरू अगमवक्ताहरूदेिख पूजाहारीहरूसम्म सब ैकपट व्यवहार

गछर्न्।
11 मेरो मािनसहरूका गिहरो घाउहरूलाई
ितनीहरूले केही जस्तो मानेनन्।
ितनीहरू भन्छन्, “यो ठीकै छ, प्रत्येक कुरो न ैठीकै छ।”
तर वास्तवमा केही पिन ठीक छैन।

12 ितनीहरू आफ्ना नराम्रा कामहरूदेिख लिज्जत हुन ैपछर् ।
तर ितनीहरू पटकै्क लिज्जत छैनन्।
कसरी लिज्जत हुनु ितनीहरू जान्दनैन्।
यसथर् जब म ितनीहरूलाई सजाय िदनेछु
ितनीहरू अरू मािनसहरूिसत ैतल झछर्न।’”
परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ।

13 “परमप्रभुले भन्नुभयो, ‘म ितनीहरूका अन्नबिल लजैानेछु।
ितनीहरूका झ्याङमा एउटै पिन अङु्गर रहनेछैन,
नेभाराको बोटमा एउटै पिन फल रहने छैन।
पातहरू पिन ओइिलनेछन र सूख्खा हुनेछन्।
मलेै िदएका प्रत्येक वस्तु लजैानेछु।’”
14 “िकन हामी यहाँ बिसरहेका छौं? ‘आऊ, हामी बिलया शहरहरूमा

जाऊँ।
त्यहाँ हामी मृत्य ुवरण गरँू कारण परमेश्वर,
हाम्रा परमप्रभुले हामीलाई सड्नु भनी आदेश िदनु भएकोछ।
हामीले परमप्रभुको िवरूद्ध पाप गरकेाछौं,
यसकारण परमेश्वरले हामीलाई
िवष िमसाएको पानी िपउँनु िदनुभएको छ।

15 हामीले ब्याथर्मा शािन्त पाउने आशा गयौर्ं।
हामीले िनको हुने आशा गयौर्ं तर डर मात्र हात लाग्यो।

16 दानबाट शत्रुहरूका घोडाहरूको स्वाँ-स्वाँ आवाज
हामी सुन्छौं।
घोडाहरूको िहनिहनाइले सम्पूणर् जमीन काम्छ।
यो जमीन र यसमा भएका प्रत्येक वस्तु
नष्ट पानर् शत्रुहरू आएका छन्।
ितनीहरू यो शहर यसमा बसो-बास गनेर् सब ैमािनसहरू
नष्ट पानर् आएका छन्।’”

17 “हेर, म ितमीलाई आक्रमण गराउन िवषालु सपर्हरू पठाउँदछुै।
ती सपर्हरूलाई िनयन्त्रणमा राख्नु सिंकदनै।
ितनीहरूले ितमीलाई डस्नेछन्।”
यो सन्देश परमप्रभुको हो।

18 हे परमेश्वर, शोकले मलाई ढाक्छ र मेरो हृदय दबुर्ल भएको छ।
19 मेरा मािनसहरूको िचत्कार सुन।
राष्ट्रको िबिभन्न ठाउँहरू बाट, मािनसहरू सहायताको िनिम्त िचच्याई

रहेका छन्।
ितनीहरू भन्छन्, “के परमप्रभु अझ ैिसयोनमा हुनुहुन्छ?
के िसयोनका राजा अझ त्यहाँ हुनुहुन्छ?”
तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “यहूदाका मािनसहरूले,
बेकारका िवदेशी देवताहरूलाई पूजे।
ितनीहरूले मलाई क्रोिधत पार।े
ितनीहरूले िकन त्यसो गर?े”

20 अिन ती मािनसहरू भन्छन्,
“फसल कटनीको समय िबितहाल्यो।
ग्रीष्मकाल समाप्त भयो।
अिन अझ हामी सुरिक्षत भएका छैनौं।”

21 मेरा मािनसहरूले मलाई चक्कानाचूर पारकेाले म चक्कानाचूर भएको
छु।
म शोकाकुल छु अिन त्रासले मलाई घेछर् ।

22 िन:सन्देह िगलादमा केही औषधी छ।
िन:सन्देह िगलादमा वदै्य छ,
यसकारण िकन मेरा मािनसहरूको चोट िनको हँुदनै्?

यिद मेरो िशर पानीले भिरएको हुन्थ्यो,
अिन यिद मेरो आँखाहरू आँसूको फोहोरा हुन्थ्यो भनें,
म ती मेरा मािनसहरूका िनिम्त जो मािरएका छन् रात िदन

रूने िथएँ।
2 यिद मरुभूिममा यात्री झैं
रात िबताउने ठाँउ मेरो भए
म मेरा मािनसहरूलाई छािडिदने िथएँ
र ितनीहरूबाट टाढो गएको हुन्थे।
िकनभने ितनीहरू परमेश्वरप्रित अिवश्वासी छन्।
ितनीहरू सब ैउहाँका िवरोधमा उठे।

3 “ती मािनसहरू आफ्नो िजब्रो धनु झैं बङ्ग्याउँछन्,
अिन झूटो कुराहरू मुखबाट काँड झैं िनकाल्छन्।
झूटो मात्र, सत्य हनै।
त्यस ठाँउमा सत्य दृढ भई बढेको होइन।
यी मािनसहरू एउटा खराब कमर् देिख अकोर्मा आफै सछर्न।
ितनीहरूले मलाई िचन्दनैन्।”
परमप्रभुले यसो भन्नुभयो।

4 “आफ्ना िछमेकीहरूलाई हेर।
कुन ैआफन्तहरूलाई िवश्वास नगर।
िकनभने हरके आफन्तहरू कपटी छ।
हरके िछमेकीले ितम्रो पछाडी िनन्दा गदर्छ।

5 हरके मािनसले आफ्नो िछमेकीिसत झूटा बोल्छ।
कसलेै पिन साँच्चो बोल्दनै।
यहूदाका मािनसहरूले आफ्नो िजब्रोलाई
झूटो बोल्न प्रिशक्षण गराउँछन्।
ितनीहरूले नथाकुन्जेल सम्म पाप गर।े

6 एउटा नराम्रो कुराले अकोर् नराम्रो कुरालाई पछ्यायो।
अिन झूटोले झूटै पछ्यायो।
मािनसहरूले मलाई िचन्नु अस्वीकार गर।े”
परमप्रभुले ती कुराहरू भन्नुभयो।

7 सेनाहरूका परमप्रभु भन्नहुन्छ,
“म ितनीहरूलाई शुद्ध पाछुर्  र परीक्षा गछुर् ।
मेरोमा अन्य तिरका छैन।
मेरा मािनसहरूले पाप गर।े

8 यहूदाका मािनसहरूको िजब्रो काँड जस्त ैतीखा छन्।
ितनीहरू मुखले झूटो बोल्दछन्।
हरके मािनस आफ्ना िछमेकीहरूसँग दयापूणर् बात गछर्न्,
तर ितनीहरूले आफ्नो िछमेकीहरूलाई धरापमा पानेर् िभत्री

योजनाहरू बनाँउछन्।
9 मलेै यहूदाका मािनसहरूलाई दण्ड िदन ैपछर् ।”
यो परमेश्वरबाट आएको सन्देश हो,

“के मलेै यसप्रकारको जाितलाई
सजाय िदनु पदैर्न?”

10 म पवर्तहरूलाई िचच्याएर कराउनेछु।
म उजाड भूिमका िनिम्त शोकमय गीत गाउनेछु
कारण ती पवर्तहरू र मदैानहरू नष्ट गराइएका छन्,
र त्यहाँबाट कोही पिन िहँड्दनैन्।
गाई-गोरूहरू रमेको आवाजहरू अब त्यहाँ सुन्न सिकँदनै।
चराचुरूङ्गी सब ैउडेर गइसके,
अिन पशुहरू पिन गइसके।

11 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म यरूशलेमलाई अशुद्धको थुप्रोमा पिरवतर्न
गनेर्छु।
यो स्यालहरूको घर हुनेछ।
म यहूदाका शहरहरू िवनाश गनेर्छु
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तािक त्यहाँ कोही बस्ने छैन।”
12 के त्यहाँ यी चीजहरू बुझ्ने कोही ज्ञानी मािनसहरू छन्?
त्यहाँ कोही छन् ज-जसलाई परमप्रभुले भन्नु भएको छ
र ज-जसले सन्देश व्याख्या गनर् ु सक्छ?
िकन यस भूिम नष्ट पािरयो अिन
सूख्खा मरुभूिममा पिरणत गिरयो, जहाँ कोही पिन जाँदनै्?

13 परमप्रभुले भन्नुभयो,
“िकनभने मलेै ितनीहरूलाई िदएको िशक्षा त्यागे्
अिन मेरा उपदेशहरू सुन्दनैन् अिन मलेै देखाएका मागर्मा िहँड्दनैन्।

14 यहूदाका मािनसहरूले आफ्न ैतिरकाको जीवन शलैी िलए।
ितनीहरू हठ्ठी िथए।
ितनीहरूले ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले
जो िसकाएका िथए त्यही बाललाई पूजा गर।े”

15 यसकारण सेनाहरूका परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ,
“म ितनीहरूलाई तीतो भोजन खाने
र िवषालु पानी िपउने बनाउनेछु।

16 म इस्राएलका मािनसहरूलाई अन्य जाितहरूमा
जुन न त ितनीहरू न त ितनीहरूको िपता-पुखार्हरूले
जान्दथे िततर-िबतर पािरिदनेछु।
ितनीहरू सम्पूणर् रूपले नष्ट नहुन्जेलसम्म,
म ितनीहरूको पिछ तरवार पठाउनेछु।”

17 यही न ैसेनाहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ
“अब, यी कुराहरूबार ेिवचार गर।
ती स्त्रीहरूलाई बोलाऊ जसलाई अन्त्येिष्ट िक्रयामा रूनलाई पसैा

िदइन्छ।
ती मािनसहरूलाई पठाऊ जो त्यस् काममा िनपुण छन्।

18 ‘ितनीहरूले हतार गरून
र हाम्रा िनिम्त रोइिदउन।
तब हाम्रा आँखाहरू
आँसूले भिरनेछन्,
अिन पानीका मुहानहरू बािहर आउनेछन्।’

19 “िवलापको स्वरहरू िसयोनबाट सुिनयो,
‘हामी साँिच न ैनष्ट भयौं।
हामी लिज्जत छौं
िक हामीले आफ्नो भूिम त्याग्नु न ैपछर् ,
िकनभने हाम्रो घरहरू भत्काइयो।
अिहले हाम्रा घरहरू ढुङ्गाका टुक्राहरू मात्र भएका छन्।’”

20 अब, यहूदाका स्त्रीहरू, परमप्रभुबाट आएको वचन ध्यान् िदएर
सुन।
परमप्रभुको मुखारिबन्दबाट आएको शब्दहरू सुन।
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूका छोरीहरूलाई कसरी िचच्चाएर रूने भन्ने
िसकाऊ।
हरके स्त्रीले यो शोक-गीत गाउन िसक्न ैपछर् :

21 ‘हाम्रा झ्यालहरूबाट मृत्य ुपसेको छ।
हाम्रा िकल्लाहरूमा मृत्य ुआयो।
यसले गल्लीहरूमा हाम्रा नानीहरूलाई
र हाम्रा जवानहरूलाई शहरहरूबाट लग्यो।’”

22 यी कुराहरूको घोषणा गर:
“परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘मतृ शरीरहरू भूईमँा गोबर जस्त ैछिरएको हुनेछ।
ितनीहरूका शरीरहरू जसरी कृषकहरूले खेतमा बाली काटेर सुताई

राख्छन्
जसलाई उठाउने कोही हँुदनैन् त्यस्त ैमदैानमा लिडरहेका हुनेछन्।’”

23 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“ज्ञानीले आफ्ना ज्ञान बार ेशेखी गनर् ु हँुदनै्।
बलवानले आफ्ना शिक्त बार ेघमण्ड गनर् ु हँुदनै्।
धनीले आफ्ना धन बार ेअहम् गनर् ु हँुदनै्।

24 तर यिद कसलेै गवर् गछर्  भने, उसले यस िवषयमा गवर् गरोस्।
म परमप्रभुलाई िचन्छु र जान्दछु
र उहाँ न ैपरमप्रभु हुनुहुन्छ,
जसले पृथ्वीमा न्याय, दया

र धर्िमकताको व्यवहार गनर् ुहुन्छ।
िकनभने म यी कुराहरूमा न ैआनन्द िलन्छु।”
25 यो परमेश्वरबाट आएको सन्देश हो: “समय आइरहेको छ जब म ती

सम्पूणर् मािनसहरू जसले खाली शारीिरक खतना गरकेा छन्
उनीहरूलाई दण्ड िदनेछु। 26 म ती मािनसहरूका बारमेा भिनरहेछु जो
िमश्र देश, यहूदा, एदोम, अम्मोन, मोआबका बिसन्दा हुन् अिन ितनीहरू
सब ैजो जङ्गलमा बस्छन्। ती सारा देशहरूमा बस्ने मािनसहरू वास्तवमा
खतना गिरएको िथएन अिन इस्राएलबाट आउने मािनसहरूका खतना
ितमीहरूको हृदयमा गिरएको िथएन।”

परमप्रभुपरमप्रभ ुरर मूिर्तहरूमूिर्तहरू

हे इस्राएलका मािनसहरू, परमप्रभुको वचन सुन। 2

परमप्रभुले यही भन्नुहुन्छ:
“अन्य जाितहरूबाट आएका मािनसहरूको जस्तो जीवन

निजओ।
आकाशका िवशेष िचन्हहरूिसत नडराऊ।
अन्य जाितका मािनसहरूले अकाशमा जे देख्छन् ितनीहरू डराउँछन्।
तर ितमीहरू त्यस्ता कुराहरूमा डराउनु पदैर्न।

3 अन्य मािनसहरूका रीित-िरवाजहरू महत्वहीन छन्।
ितनीहरू जङ्गलमा रूख काट्छन्
िशल्पीकारले आफ्नो बञ्चरोले आकार बनाउँछ।

4 ितनीहरूले चाँदी र सुन लगाएर प्रितमाहरू सुन्दर बनाउँछन्।
तब ितनीहरूले मातोर्लहरू र काँटीहरू मूिर्तहरू अड्याउनलाई प्रयोग

गछर्न्,
तािक ती मूिर्तहरू तल नझरोस्।

5 मूिर्तहरू खेतमा राखेको तसार्उने पुतला जस्त ैहुन्।
ितनीहरू बोल्दनैन्।
ितनीहरूलाई बोक्नु पछर् ,
िकनभने ितनीहरू िंहड्न सकै्तनन्।
ितनीहरूलाई आदर नगर!
ितनीहरूले नोक्सान
अथवा सहायता गनर् ु सकै्तन।”
6 हे परमप्रभु, तपाई ंजस्तो कोही पिन छैन!
तपाई ंमहान हुनुहुन्छ,
अिन तपाईकंो नाउँ महान् र शिक्तशाली छ।

7 हे परमेश्वर प्रत्येकले तपाईलंाई आदर गनैर् पछर् ।
तपाई ंसब ैजाितहरूका महाराजा हुनुहुन्छ।
तपाई ंसम्मानको योग्य हुनुहुन्छ।
अन्य राज्यहरूमा धेर ैज्ञानी मािनसहरू छन्,
तर तपाई ंसमान कोही पिन ज्ञानी छैन।

8 अन्य जाितका मािनसहरू लठुवा र मूखर् छन्।
ितनीहरूका िशक्षा काठको महत्वहीन मूिर्तहरूबाट आउँछन्।

9 ितनीहरूले मूिर्तहरू बनाउनु तशीर्शबाट चाँदी
अिन उपज देशबाट सुन ल्याउँछन्।
मूिर्तकार र सुनारहरूले मूिर्तहरू बनाउँछन्
र नीलो र बैंजनी लुगाहरू लगाइिदन्छन्।
िनपुण “िशल्पीहरूले” यी सब “चीजहरू” बनाँउछन्।

10 तर परमप्रभु चाँिह साँच्चो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँ मात्र जीिवत परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँ राजा हुनुहुन्छ, जसले सदाकाल शासन चलाउनु हुन्छ।
परमेश्वरको रीसमा पृथ्वी काम्छ,
अिन िवदेशीहरूले उहाँको क्रोध सहन सकै्तनन्।

11 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यो सन्देश मािनसहरूमा घोिषत गर,
‘यी झूटा देवताहरूले आकाश र पृथ्वी बनाएनन्।
पृथ्वी र आकाश मुिन ितनीहरू लोप हुन्छन्।’”

12 परमेश्वर न ैहुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीलाई आफ्नो शिक्तले सृिष्ट
गनर् ुभयो।
परमेश्वरले आफ्नो ज्ञानले संसारलाई रच्नु भयो
अिन उहाँले आफ्नो समझद्वारा आकाशलाई फैलाउनुभयो।
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13 उहाँको वचनको आवाजले
आकाशमा पानी गजर्न्छ।
पृथ्वीको अन्तबाट उहाँले बादल आउने बनाउनु हुन्छ।
उहाँले बषार् िसत िबजुली ल्याउनु हुन्छ।
उहाँले आफ्नो भण्डारबाट बतास ल्याउनु भयो।

14 मािनसहरू एकदम ैमूखर् छन्।
मूिर्तहरूले आफ्ना सृिष्टाहरूलाई मूखर् बनाए।
ती मूिर्तहरू वास्तवमा िमथ्या बाहेक केही होइन।
ितनीहरूमा जीवन हँुदनै।

15 ती मूिर्तहरू महत्वहीन हुन्।
ितनीहरू केवल िखसीका पात्र हुन्।
न्यायको समयमा ती मूिर्तहरू सड्नेछन्।

16 तर याकूबका परमप्रभु ती मूिर्तहरू जस्ता हुनुहुन्न।
परमप्रभुले सब ैथोक बनाउनु भयो
अिन परमप्रभुले इस्राएल पिरवारलाई,
परमप्रभुले उहाँको आफ्न ैमािनसहरू भनी रोज्नु भयो।
परमेश्वरको नाउँ “सेनाहरूका परमप्रभु” हो।

िवनाशिवनाश आइरहआइरहेेछछ

17 घेरामा परकेा ितमी मािनसहरू,
प्रत्येक चीज पोको पार
अिन जानलाई तत्पर हौऊ।

18 परमप्रभु भन्नुहुन्छ
“यस समय म यहूदाका मािनसहरूलाई देशबाट बािहर िनकाली िदनेछु।
म ितनीहरूमािथ सङ्कटहरू ल्याइिदनेछु
तािक ितनीहरूलाई पक्राइनेछन्।”

19 िधक्कार छ मलाई! मलेै नराम्रो घतले चोट पाएँ।
म साह्रै घाइते छु
यद्यिप मलेै स्वयलंाई भने, “यो मेरो बीमार हो,
जसको लािग म पीिडत हुन ैपछर् ।”

20 मेरो पाल भत्काइयो।
सारा डोरीहरू चँुडाइयो।
मेरा छोरा-छोरीहरूले मलाई त्यागे।
ितनीहरू गए।
मेरो पाल फैलाउन
अथवा पालको पदार् उठाउन यहाँ केही पिन छैन।

21 गोठालाहरू मूखर् छन्,
अिन परमप्रभुलाई खोज्ने प्रयास गदैर्नन्।
यसकारण ितनीहरू सफल भएनन्,
यसकारण ितनीहरूका बथानहरू िततर-िबतर भए अिन हराए।

22 सुन्, एउटा ठूलो हल्ला सुन!
हेर त्यो हल्ला उत्तरदेिख आइरहेछ।
यसले यहूदाका शहरहरू नष्ट पानेर्छ।
यहूदा एक िरत्तो मरुभूिम झैं हुनेछ।
यो स्यालहरूका गुफा हुनेछ।

23 हे परमप्रभु! म जान्दछु िक मािनसले आफ्नो जीवन िनयन्त्रण गदैर्न।
एउटा मािनसले आफ्न ैपाइला ठीकिसत राख्न सकै्तन।

24 हे परमप्रभु! िनष्पक्ष भएर,
हामीलाई सुधानर् ुहोस्।
क्रोधमा हामीलाई सजाय निदनुहोस्
नत्र तपाईलें हामीलाई नाश पानर् ु हुनेछ।

25 तपाईकंो क्रोध ती जाितहरूमािथ पोखाउनु होस् जसले तपाईलंाई
िचन्दनैन्
अिन ती मािनसहरूमािथ पोखाउनु होस्
ज-जसले तपाईकंो नाउँ िलदनैन्।
ती जाितहरूले याकूबको पिरवारलाई ध्वंस पार।े
ितनीहरूले इस्राएललाई पूणर्रूपले ध्वंस पार।े
ितनीहरूले इस्राएलको देश ध्वंस पार।े

करारकरार तोिडयोतोिडयो

यिर्मयाकहाँ आएको सन्देश यही हो। यो सन्देश परमप्रभुबाट
आयो 2 “यिर्मया, यस करारको वचनहरू सुन। यहूदाका
मािनसहरूलाई यी कुराहरू बताऊ। यी कुराहरू यरूशलेमा

बस्ने मािनसहरूलाई भन। 3 यही त परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर,
भन्नुहुन्छ ‘जसले यो करारलाई पालन गदैर्न् त्यो मािनसमािथ नराम्रो कुरो
परी आउनेछ। 4 म त्यो करार िवषयमा कुरा गिररहेछु जुन मलेै
ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूसँग गरकेो िथएँ। त्यो करार मलेै त्यसबेला
गरकेो िथएँ जब मलेै ितनीहरूलाई िमश्रबाट ल्याएँ। िमश्र धेर ैसङ्कटहरूको
ठाउँ िथयो। यो फलाम गलाउने भट्टी झैं िथयो।’ मलेै ितनीहरूलाई भने
‘मेरा आज्ञा पालन गर अिन मलेै आदेश िदएको कुराहरू गर। यिद
ितमीहरूले त्यसो गयौर् भनें, ितमीहरू मेरो मािनसहरू हुनेछौ र म
ितमीहरूको परमेश्वर हुनेछु।’

5 “तब मलेै ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई मह र दधू बिगरहने
मिललो जमीन िदन्छु भनी गरकेो प्रितज्ञा सधैँ बचाई राख्नेछु अिन आज
ितमीहरू त्यही जमीनमा छौ।”
मलेै उत्तर िदएँ, “आमेन, हे परमप्रभु।”
6 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “यिर्मया, यस सन्देश यहूदाका शहरहरू

र यरूशलेमको गल्ली-गल्लीहरूमा प्रचार गर। सन्देश यो हो यस करारका
कुरा सुन र पालन गर। 7 मलेै िमश्रको भूिमबाट बािहर ल्याएकै बेला
ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई चेतावनी िदएको िथएँ। त्यही िदन देिख नै
मलेै ितनीहरूलाई घिर-घिर चेताउनी िदएँ। मलेै ितनीहरूलाई मेरो आज्ञा
पालन गर भन्द ैचेतावनी िदँद ैआएको हो। 8 तर ितनीहरू हठ्ठी िथए मेरो
कुराहरूलाई कुन ैमहत्व न ैिदएनन्। अिन ितनीहरूको दषु्ट मनले जे
िचतायो त्यही गर।े मलेै ितनीहरूलाई करार-पत्रमा रहेका आज्ञाहरू पुरा
गनर् आदेश िदएँ तर ितनीहरू मानेनन्, यसकारण त्यस करार-पत्रमा
भिनएको सब ैसजायहरू ितनीहरूलाई िदएँ।”

9 फेिर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “यिर्मया, म जान्दछु यहूदाका र
यरूशलेममा बस्ने मािनसहरूले एक गुप्त योजना बनाएका छन्। 10 ती
मािनसहरूले जुन ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले गरकेा िथए त्यही
पापहरू न ैदोहोयार्इरहेका छन्। ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले मेरो आदेश
अनुसार िहँड्न अस्वीकार गर।े ितनीहरूले अरू देवताहरू पूजे अिन
ितनीहरूलाई सेवा गर।े इस्राएल अिन यहूदाका सन्ताहरूले करार भङ्ग
गर ेजुन मलेै ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूसँग गरकेो िथएँ।”

11 यसकारण, परमप्रभु भन्नुहुन्छ “म यहूदाका मािनसहरूमािथ आपद
ल्याइरहेको छु। ितनीहरू उम्कन पाउने छैनन् ितनीहरूले मलाई मद्दतको
लािग गुहानेर् छन्, तर म ितनीहरूको पुकारमा ध्यान िदँिदन। 12

यहूदाका मािनसहरू साथ ैयरूशलेमका मािनसहरू गई ितनीहरूका
देवताहरूलाई गुहानेर्छन् जसलाई ितनीहरू धूप चढाउँछन्। तर ती
देवताहरूले आवश्यक परकेो बेलामा ितनीहरूलाई मद्दत पुयार्उन सक्षम
हुने छैनन्।

13 “हे यहूदाका मािनसहरू! ितमीहरूसँग जित शहरहरू छन त्यित नै
मूिर्तहरू छन्। लज्जापूणर् बाल देवताको पूजा गनर् यरूशलेम शहरमा जित
गल्लीहरू छन् त्यित न ैवेदीहरू छन्।

14 “यिर्मया, यहूदाका मािनसहरूका िनिम्त प्राथर्ना नगर। ितनीहरूका
िनिम्त वकालत नगर। ितनीहरूले सङ्कटको समय जितबेला सहायताका
िनिम्त प्राथर्ना गछर्न् म ध्यान िदँिदन।

15 “उसले धेर ैडरलाग्दो कामहरू गरकेो जान्दा जान्दै
िकन मलेै मेरी िप्रयसीलाई मेरा घरमा आदर गनर् ु?
यहूदा, के प्रितज्ञाहरू र पशु बिलहरूले मात्र
ितमीहरूलाई िवनाशबाट बचाउनु सक्छ भन्ने ितमी सोच्छौ?”

16 परमप्रभुले ितमीलाई नाउँ िदनुभयो।
उहाँले ितमीलाई राम्रो फल लागेको सुन्दर जतैूनको वृक्ष भनी

बोलाउनु भयो।
तर शिक्तशाली आँधी गजनर्िसत ैपरमप्रभुले त्यस वृक्षलाई आगोमा
जलाउनु हुनेछ
अिन त्यसका हाँगाहरू जल्नेछ।

17 सेनाहरूका परमप्रभुले ितमीलाई रोप्नु भयो
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अिन उहाँले भन्नुभयो िक ध्वंस आउनेछ
िकनभने इस्राएल र यहूदाका मािनसहरूले
बाललाई सुगिन्धत धूपहरू चढाएर
अिनष्ट कामहरू गर ेजुन कामले
मलाई क्रोिधत गरायो।

यिर्मयाकोयिर्मयाको िवरूद्धमािवरूद्धमा षडषड््यन्त्रयन्त्र

18 परमप्रभुले मलाई देखाउनु भयो अिन मलेै चाल पाएँ। उहाँले
ितनीहरूका खराब कामहरू मलाई देखाउनु भयो। 19 मानर्लाई
ल्याइएको एउटा िनदोर्ष थुमाझैं म िथएँ। ितनीहरू मेरो िवरूद्ध छन् भनी
म जािन्दनथें। ितनीहरूले मेरो बारमेा यी कुराहरू भने: “यो रूख यसका
फलहरूिसत ैनष्ट पािरिदऊँ। यसलाई मािरिदउँ तािक मािनसहरूले
यसलाई भुल्नेछन्।” 20 “तर हे परमप्रभु! तपाई ंएक िनष्पक्ष न्यायकत्तार्
हुनुहुन्छ। तपाई ंमािनसहरूका हृदय र इच्छाहरू जाँच गनर् ु हुन्छ। तपाईलें
ितनीहरूलाई िदने सजाय मलाई जान्न िदनुहोस् कारण मलेै मेरो मामला
तपाईलंाई सुम्पेको छु।”

21 यसकारण अनातोतका मािनसहरूको िवषयमा जसले यिर्मयालाई
मानेर् षड्यन्त्र रिचरहेका िथए। ती मािनसहरूले यिर्मयालाई भने,
“परमप्रभुको नाउँमा अगमवाणी नगर नत्र हामी ितमीलाई मानेर्छौं।”
ितनीहरूका िवषयमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ। 22 सेनाहरूका परमप्रभुले
भन्नुभयो, “म ितनीहरूलाई दण्ड िदनेछु। जवान मािनसहरू यदु्धमा
मनेर्छन्। ितनीहरूका छोरा-छोरीहरू भोकै मनेर्छन्। 23 अनातोतबाट
आएका मािनसहरू कसलैाई पिन छािडनेछैन। कोही पिन बाँच्नेछैन।
िकनभने जब म ितनीहरूलाई दण्ड भोगाउँछु म ितनीहरूमािथ िवपद
खनाइिदनेछु।”

यिर्मयालयिर्मयालेे परमप्रभुप्रितपरमप्रभुप्रित गुनासोगुनासो गदगदर्र्छछ

हे परमप्रभु! यिद मलेै तपाईसँंग वकालत गरें भने,
तपाई ंसधैँ धािर्मक न ैहुनुहुन्छ।
तापिन मलाई केही भन्न िदनुहोस् जुन सही देिखँदनै।

िकन दषु्ट मािनसहरू सफल हुन्छन्?
िकन दषु्ट मािनसहरू सम्पन्न जीवन िजउँछन्?

2 तपाईलें ितनीहरूलाई रोप्नु भयो
अिन ितनीहरू शिक्तशाली भए।
ितनीहरू बढछन् अिन फल िदन्छन्।
तपाई ंितनीहरूका सम्मुख हुनुहुन्छ तर हृदयदेिख भने टाढा।

3 तर हे परमप्रभु तपाई ंमेरो हृदयलाई िचन्नु हुन्छ।
तपाईलें मलाई देख्नु भएको छ अिन मेरो मनलाई जाँच्नु भएको छ।
ितनीहरूलाई थुमाहरूलाई कसाइले अिघ ताने झैं तान्नुहोस्।
हत्या गिरने िदनको लािग ितनीहरूलाई अलग राख्नु होस्।

4 किहले सम्म जमीन सूख्खा रहन्छ?
किहले सम्म घाँस ओइिलन्छ?
त्यहाँ बस्ने मािनसहरूको दषु्टयाईले गदार्
सब चरा-चुरूङ्गीहरू अिन पशुहरू लोप भइसके।
तपैिन ती दषु्ट मािनसहरू भिनरहेका छन्,
“यिर्मयाले हामीमािथ के घट्छ देख्ने छैन।”

यिर्मयालाईयिर्मयालाई परमप्रभुकोपरमप्रभुको जवाफजवाफ

5 “यिर्मया, यिद ितमी मािनसहरूसँग दगुुदार् थाक्यौ भने
कसरी घोडाहरूिसत दगुनर् सक्छौ?
यिद ितमीले शािन्तमय ठाउँमा भरोसा गयोर् भने
डरलाग्दो जग्गामा ितमी के गनेर्छौ?
यदर्न नदीको िकनारमा बढ़द ैगरकेो काँढे झाडीहरूमा
ितमी के गनेर् छौ?

6 ती मािनसहरू ितम्रा आफ्न ैदाज्यू-भाइहरू हुन्।
ितम्रा आफ्न ैपिरवारका सदस्यहरूले
ितम्रै िवरूद्धमा षड्यन्त्र रिचरहेकाछन्।
ितनीहरू ितम्रो िवरूद्धमा जोरिसत कराउँछन्।
ितनीहरूले मीठा कुराहरू गर ेपिन ितनीहरूमािथ भरोसा नगर।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे यहयहूूदीहरूलाईदीहरूलाई इन्कारइन्कार गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ,
7 “मलेै आफ्नो घर पिरवार त्यागेको छु,
मलेै आफ्नो सम्पित्त छाडें।
म जसलाई प्रेम गदर्छ्ु
उसलैाई उसको शत्रुहरूलाई सुम्पें।

8 मेरा मािनसहरू िंसह झैं छन्।
ितनीहरू म पिट्ट फकीर् गिर्जए,
यसकारण म ितनीहरूको शत्रु भएको छु।

9 मेरा मािनसहरू मरकेा पशुहरू जस्त ैछन्।
िगद्धहरू ितनीहरूको विरपिर उडछन्।
आऊ हे जङ्गली पशुहरू हो,
खान भेला होऊ।

10 घेर ैगोठालाहरूले मेरो दाखबारीहरू नष्ट पािरिदए।
ती गोठालाहरू मेरो खेतका िवरूवामािथ जथाभावी िहँडे।
ती गोठालाहरूले मेरो सुन्दर खेत बारी िरत्तो मरुभूिममा पिरणत

गिरिदए।
11 ितनीहरूले मेरो खेत मरुभूिम बनाइिदए।
यो सूख्खा र अनुबर्र छ र मेरो लािग रून्छ।
सम्पूणर् भूिम न ैउजाड भएकोछ,
तर कसलेै वास्ता गदैर्न।

12 मरुभूिमको पहाडमािथ ध्वंशकहरू आउँछन्।
यो भूिमको एक कुनादेिख अकोर् कुना सम्म,
परमप्रभुको तरवारले सम्पूणर् नष्ट पानेर्छ।
कुन ैजीिवत वस्तु सुरिक्षत रहने छैन।

13 मािनसहरूले गहँू रोप्ने छन्
तर ितनीहरूले काँढाहरूको बाली काट्नेछन्।
ितनीहरू अिधक मेहनत गछर्न्
तर त्यसबाट केही पाउँदनैन्।
आफ्नो पिरश्रमको फलमा ितनीहरू आफै लिज्जत अनुभव गनेर्छन।
परमप्रभुको क्रोधले यी सब चीजहरू हुनेछ।”

इस्राएलकाइस्राएलका िछमिछमेेकीहरूलाईकीहरूलाई परमप्रभुकोपरमप्रभुको प्रितज्ञाप्रितज्ञा

14 यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ: “मलेै मेरा इस्राएली मािनसहरूलाई
िदएको भूिम निजक बसो-बास गनेर् दषु्ट मािनसहरूलाई के गनेर्छु म
ितमीलाई भन्नेछु। म ती मािनसहरूलाई ितनीहरूको ठाँउबाट उखेल्नेछु
अिन ितनीहरूबाट यहूदालाई छुट्याउँनेछु। 15 जब ती मािनसहरूलाई
देश िनकालाको समय पुरा हुन्छ,त्यस पिछ ितमीहरूमािथ म दया गनेर् छु।
म प्रत्येक मािनसलाई उसको आफ्न ैपतैृक भूिममा ल्याउनेछु। 16 यिद
ती मािनसहरूले मेरा मािनसहरूलाई बालको नाउँमा शपथ गनर् िसकाए
झैं मेरो नाउँमा ‘परमप्रभु जीिवत हुनुहुन्छ’ भन्न साँचो रूपमा िसके भने म
ितनीहरूलाई मेरा मािनसहरूको बीचमा स्थािपत गराउँछु। 17 यिद कुनै
राज्यले मेरो आज्ञा पालन गरने भने त्यस जाितलाई पूणर् रूपले नष्ट
पानेर्छु र यसलाई सुकेको िबरूवा झैं बनाउनेंछु।” यो सन्देश परमप्रभुबाट
आएको हो।

पटपटुुकाकोकाको ससंकंकेेतत

परमप्रभुले मलाई जे भन्नुभयो त्यो यही हो: “यिर्मया, जाऊ
अिन सुतीको लुगा िकनेर। ितम्रो कम्मरमा विरपिर बाँध।
यसलाई िभज्न नदेऊ।”

2 यसकारण परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मलेै सुती लुगा ल्याएँ अिन
कम्मरमा विरपिर बाँधे। 3 त्यसपिछ दोस्रो पल्ट परमप्रभुको सन्देश
मकहाँ आयो। 4 सन्देश यस्तो िथयो “यिर्मया, ितमीले िकनेका पटुका
बाँध र परात नदीमा जाऊ। अिन त्यो पटुका चट्टानहरू चकेर् को ठाउँमा
लुकाऊ।”

5 यसकारण म परात नदीतफर्  लागें परमप्रभुले िदनुभएको आदेश
अनुसार पटुका लुकाँए। 6 धेर ैिदन पिछ, परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो,
“अब यिर्मया, परात नदीतफर्  जाऊ। पटुका ल्याऊ जुन मलै ितमीलाई
त्याहाँ लुकाउनु भनेको िथएँ।”

यिर्मया 11:18 505 यिर्मया 13:6
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7 यसकारण म परात नदीमा गएँ अिन जहाँ मलेै पटुका लुकाएको िथएँ
त्यो ठाँउमा खनें। मलेै पटुका पाएँ तर त्यो मिक्कएर काम नलाग्ने भएको
िथयो।

8 त्यसपिछ परमप्रभुको सन्देश मकहाँ आयो। 9 परमप्रभुले यसो
भन्नुभयो, “त्यसरी न ैम यहूदाको गवर् र यरूशलेमको महागवर् नष्ट पानेर्छु।
10 यी दषु्ट मािनसहरूले मेरा वचनहरू सुन्न अस्वीकार गछर्न्। ितनीहरू
हठ्ठी छन्। ितनीहरू अन्य देवताहरूको अनुशरण गछर्न् र ितनीहरूको
पूजा गछर्न्। ती मािनसहरू पटुका झैं नष्ट हुनेछन्। 11 एकजना मािनसले
आफ्नो कम्मरमा पटुका कस्सेर बाँध्छ। त्यस्त ैप्रकारले, म यहूदाका र
इस्राएलका मािनसहरूलाई कस्सेर बाँध्नेछु।” यो सन्देश परमप्रभुबाट
हो। “मलेै त्यसो गरकेो कारण ती मािनसहरूलाई म पिट्ट िंखच्न र आफ्नो
नाउँ प्रशसंा र मिहमाका िनिम्त आफ्नो मािनसहरू बनाउनु हो तर
ितनीहरूले सुनेन्।”

यहयहूूदालाईदालाई चचेेताउनीताउनी

12 “ितनीहरूलाई यो सन्देश भन: ‘परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले
भन्नु भएको छ हरके दाख-मशक दाखरसले भनर् ु पछर् ।’ ती मािनसहरूले
ितमीलाई भन्छन्, ‘वास्तवमा हामी जान्दछौं हरके दाख-मशक दाखरसले
भनर् ु पछर् ।’ 13 तब ितमीहरू ितनीहरूलाई भन्नेछौ, ‘यही न ैत परमप्रभुले
भन्नुहुन्छ यस देशमा भएका सब ैअसाहयहरूलाई म जँड्याह जस्तो
बनाउने छु। म ती राजाहरूको बारमेा भिनरहेछु जो दाऊदको राजगद्दीमा
बस्छन्। म ती पूजाहारीहरू, अगमवक्ताहरू र यरूशलेममा बस्नेहरू सबै
मािनसहरूका बारमेा भिनरहेको छु। 14 ितनीहरूलाई एक-अकार्मा
चकनाचूर पानेर्छु, बाबु छोराहरूमा पिन आपसमा चक्नाचुर हुनेछन्’
परमप्रभु भन्नुहुन्छ ‘ितनीहरूका िनिम्त म द:ुखी हुने छैन अिन म
ितनीहरूमािथ क्षमा गनेर् छैन। यहूदाका मािनसहरूलाई नष्ट पानर् ु म
रोिकने छैन्।’”

15 सुन र ध्यान देऊ।
परमप्रभु ितमीहरूिसत बोल्नु भयो।
अहकंारी नहोऊ।

16 परमेश्वर आफ्ना परमप्रभुलाई सम्मान् गर।
उहाँलाई प्रशसंा गर नत्रता उहाँले अन्धकार ल्याउँनु हुनेछ।
ितमीहरू अन्धकारको पहाडहरूमा झनर् अिग प्रशसंा गर,
यहूदाका मािनसहरू ितमीहरूले उज्यालोको आशा गिररहेछौ।
तर परमप्रभुले डरलाग्दो अन्धकार ल्याउँनु हुनेछ।
उहँले उज्यालोलाई बद्लेर बाक्लो अन्धकार बनाउनु हुनेछ।

17 यहूदाका मािनसहरू यिद ितमीहरूले परमप्रभुको कुरालाई ध्यान
िदएनौ भने।
म लुक्छु अिन रून्छु।
ितम्रो गवर्ले मलाई रूने बनाउँछ।
म धेर ैजोडले रूनेछु।
मेरो आँखाबाट आँसु बाढी झैं बग्नेछ?
िकनभने परमेश्वरको भेंडाको बथान पक्राऊ पनेर्छ।

18 यी कुराहरू राजा र राज-मातालाई भन,
“राजगद्दीबाट तल झर ितमीहरूको गौरवशाली मुकुट,
ितमीहरूको िशरबाट खसेको छ।”

19 नेगब मरुभूिममा भएको शहरहरूका प्रवेशद्वारहरू बन्द छन्,
अिन कसलेै पिन ितनीहरूलाई खोल्न सकै्तनन्।
यहूदाका सम्पूणर् मािनसहरूलाई िनवार्सन गिरयो।
ितनीहरूलाई कैदी जस्त ैलिगयो।

20 हे यरूशलेम हेर! ,
शत्रुहरू उत्तरबाट आइरहेकाछन्।
परमप्रभुले िदनुभएको सुन्दर बथान,
ितम्रो ती भेंडा़का बथानहरू कहाँ छन्?

21 यिद बथानको िवषयमा परमप्रभुले सोध्नु भए
ितमी के भन्नेछौ?
ितमीहरूले िसकाउनु पथ्योर्।
ितमीहरूले अगुवाई गिररहेको हुनु पनेर्।
के ितमी सुत्केरी पीडामा परकेी स्त्रीहरू झैं छैनौ?

22 यिद ितमीहरू स्वयलंाई सोधे,
“िकन मलाई यस्तो नराम्रो कुराहरू भयो?”
ती कुराहरू
ितमीहरूकै पापको कारणले,
ितम्रो पोशाकहरू च्याितयो
अिन ितमीहरू अपमािनत भयौ।

23 जसरी एउटा िचतुवाले आफ्नो छालाको थोप्ले दागहरू बद्लाउनु
सकै्तन
त्यसरी न ैएकजना कालो वणर्को मािनसले आफ्नो वणर् बिद्लन

सकै्तन।
यसथर् ितमी दषु्टकमीर्हरू
किहल्य ैपिरवतर्न हुन र असल गनर् सकै्तनौ।

24 “मरुभूिमको हावाले बालुवा उढाए झैं
म ितनीहरूलाई िततर-िबतर पािरिदनेछु।

25 मेरो योजनािभत्र गािभएको
यो ितम्रो भाग्य हो।”
“यस्तो संयोग िकन घट्यो?
िकनभने ितमीहरूले मलाई त्याग्यौ
अिन झूटो देवताहरूमािथ भरोसा गयौर्।
यो सब परमप्रभुले भन्नु भयो।

26 यरूशलेम, म ितम्रो लुगा
अनुहार सम्म तानी िदनेछु
तािक प्रत्येकले ितम्रो लाज देखोस्।

27 मलेै ितमीहरूलाई िघनलाग्दा काम गरकेो देखेको छु।
मलेै ितमीहरूलाई वेश्यावृित झैं पहाडमा,
र मदैानमा आफ्नी प्रेिमकाहरूलाई,
अित आनन्दिसत व्यिभचार काममा मस्त भएको देखेको छु।”

खडखडेेरीरी रर झूटाझूटा अगमवक्ताहरूअगमवक्ताहरू

खडेरीको बारमेा यिर्मयाकहाँ आएको परमप्रभुको वचन यही
हो:

2 “यहूदा शोक गछर् ,
उसको प्रवेशद्वारहरू कमजोर भएको छन्।
मािनसहरू भूइँमा लडेर शोक मनाउँछन्,
अिन यरूशलेमको िचत्कार आकािसन्छ।

3 मािनसहरूका नायकहरूले आफ्ना नोकरहरूलाई पानी िलनुलाई
पठाए।
नोकरहरू इनारमा गए
तर ितनीहरूले पानी पाएनन्।
नोकरहरू िरत्तो जगहरू िलएर फकीर् आए।
यसकरण ितनीहरू लिज्जत अिन अपमािनत भए।
ितनीहरूले लाजले आफ्नो अनुहार लुकाए।

4 खडेरी लागेको कारण,
िकसानहरूले खेतमा हलो जोतेनन्।
यसथर् ितनीहरूले लाजले आफ्नो मुख छोपे।
5 माऊ मृगले सम्म आफूले भखर्र ैजन्माएको पाठा-पाठीहरू छोड्छे।
त्यहाँ घाँस नभएकोले त्यसले त्यसो गरकी हो।

6 जगंली गधाहरूले स्यालहरूले झैं
पहाडमा उिभएर हावा िलदैंछन्।
चनेर् खर्कमा हिरयो नभएको
कारण ितनीहरूको आँखा ितिर्मराउँछन्।”

7 “हे परमप्रभु! हाम्रो अधमर्ले हामीलाई खेदे तापिन,
आफ्नो नाउँको गौरवका िनिम्त केही गनर् ु होस्।
हामी भन्छौ िक हामीले धेर ैपल्ट तपाईलंाई त्यागेका हौं
अिन तपाईकंो िवरूद्ध पापहरू गरकेा छौं।

8 हे परमेश्वर! तपाई ंइस्राएलको आशा हुनुहुन्छ।
सङ्कटको समयमा धेर ैचोटी तपाईलें इस्राएललाई बचाउनु भएको छ।
तर अिहले यस ठाउँमा तपाई ंिवदेशी झैं देिखनु हुन्छ।
तपाईलंाई रात िबताउने यात्री झैं लाग्छ।
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9 िकन तपाई ंभ्रममा परकेो मािनस झैं देिखनु हुन्छ?
तपाईलें कसलैाई पिन बचाउँनु हातमा नरहेका सेना झैं हुनुहुन्छ।
तर हे परमप्रभु, तपाई ंहाम्रो साथमा हुनुहुन्छ।
हामी तपाईकंो नाउँले बोलाइन्छौं।
हामीलाई असहाय नछोडनु होस्।”
10 यसथर् परमप्रभुले मािनसहरूलाई भन्नुहुन्छ। “ितनीहरूले मलाई

त्याग्नु र टाढा जान मन पराउँछन्। मलाई त्याग्नु ितनीहरू आफैं लाई
रोक्दनैन्। यही कारणले परमप्रभुले ितनीहरूलाई स्वीकार गनर् ु भएन।
होइन, परमप्रभुले ितनीहरूको दषु्टकमर् स्मरण गनर् ुहुन्छ र ितनीहरूको
पापले गदार् सजाय िदनु हुनेछ।”

11 तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “यिर्मया, यी मािनसहरूको लािग
मलाई प्राथर्ना नगर। 12 यहूदाका मािनसहरूले उपवास गनर् सक्लान
अिन मलाई प्राथर्ना गलार्न, तर म ितनीहरूका प्राथर्नाहरू सुन्ने छैन्। यिद
ितनीहरूले होमबली र अन्नबिल चढाए तापिन म ती मािनसहरूलाई
स्वीकार गनेर् छैन। म यहूदाका मािनसहरूलाई यदु्धले ध्वंस गनेर् छु। म
ितनीहरूका भोजन लिगिदने छु, अिन यहूदाका मािनसहरू भोको
हुनेछन्। अिन म ितनीहरूलाई डरलाग्दो रोगहरूले िवनाश गरी िदनेछु।”

13 तर मलेै परमप्रभुलाई भनें, “हे परमप्रभु मेरो मािलक!
अगमवक्ताहरूले ितनीहरूलाई भन्छन्, ‘ितमीहरूलाई शत्रुहरूको
तरवारले चोट लाग्ने छैन। ितमीहरू अिनकाल ग्रस्त हुनेछैनौ। परमप्रभुले
ितमीहरूलाई यस भूिममा शािन्त प्रदान गनर् ु हुनेछ।’”

14 तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “यिर्मया! अगमवक्ताहरूले मेरो
नाउँमा झूटो प्रचार गिररहेका छन्। मलेै ती अगमवक्ताहरूलाई पठाएको
हनै। मलेै ितनीहरूलाई न आदेश िदएँ न त ितनीहरूिसत बात न ैमारें। ती
अगमवक्ताहरूले झूटो दशर्न, महत्वहीन मन्त्र-तन्त्र कुराको र ितनीहरूका
आफ्न ैभूल िवचारहरू ितमीहरूलाई िदइरहेका छन्। 15 यसकारण यस्तै
अगमवक्ताहरूको बारमेा भन्छु िक ितनीहरूले मेरो नाउँमा प्रचार
गिररहेका छन्। मलेै ती अगमवक्ताहरूलाई पठाएको होइन। ती
अगमवक्ताहरूले भने, ‘कुन ैशत्रुले पिन आफ्ना तरवारहरूिसत यस
राज्यमा किहले आक्रमण गनेर् छैन। यस देशमा कोही पिन किहल्य ैभोको
रहने छैन्।’ ती अगमवक्ताहरू भोकले मनेर्छन् अिन शत्रुको तरवारद्वारा
मािरने छन्। 16 जुन मािनसहरूिसत अगमवक्ताहरू बोले ितनीहरूलाई
यरूशलेमको गल्लीमा फ्याँिकनेछ। ती मािनसहरू भोक र तरवारद्वारा शेष
हुनेछन। त्यहाँ ितनीहरूलाई दफन गनेर्हरू केही पिन हुने छैन,
ितनीहरूका पत्नीहरू अथवा ितनीहरूका छोरा-छोरीहरू पिन हुनेछैनन्।
म ितनीहरूलाई ितनीहरूका दषु्ट कमर्हरूका िनिम्त दण्ड िदनेछु।

17 “ितनीहरूमा यी वचनहरू घोषणा गर:
‘मेरा आँखाहरू आँसुले भिरएका छन्।
रात िदन मेरा आँशु बिगरहन्छन्।
म मेरा मािनसहरूको महा-ध्वंस,
र ितनीहरूको गिहरो चोटहरूको लािग
लगातार रात-िदन रोइरहेको छु।

18 यिद म देशिभत्र गएँ भने,
म तरवारद्वारा मािरएका मािनसहरू देख्छु।
यिद म शहरिभत्र पसें भने,
म िबरामीहरू जसको खाने कुराहरू छैन ितनीहरूलाई देख्छु।
पूजाहारीहरू र अगमवक्ताहरू त्यही भूिमबाट जान्छन्,
तर ितनीहरूले बुझ्दनैन्।’”

19 हे परमप्रभु, के तपाईलें यहूदा राज्यलाई सम्पूणर्रूपले त्याग्नु भयो?
हे परमेश्वर, के तपाईलें िसयोनलाई घृणा गनर् ुहुन्छ?
तपाईलें यस्तो प्रकारले हामीलाई घात गनर् ुभयो िक
फेिर हामी ठीक हुन सकै्तनौं।
हामी शािन्तको प्रतीक्षा गिररहेका छौं,
तर कुन ैलाभ भएको छैन।
हामी िनको हुने समय पिर्खरहेका छौं,
तर त्रास मात्र पो आउँछ।

20 हे परमप्रभु, हामी जान्दछौ िक हामी दषु्ट मािनसहरू हौं।
हामी जान्दछौ िक हाम्रा िपता-पुखार्हरूले अधमर् कामहरू गर।े
हो, हामीले तपाईकंो िवरूद्ध पाप गयौर्ं।

21 हे परमप्रभु, तपाईकंो नाउँको लािग

हामीलाई ितरस्कार नगनर् ुहोस्।
मिहमामय िंसहासनमािथ अपमान नल्याउनु होस्।
हामीिसत रहेको तपाईकंो करार भङ्ग नपानर् ुहोस्।

22 िवदेशी मूिर्तहरूसँग पानी पानेर् शिक्त छैन।
आकाशले पानी बषार्उने शिक्त पाउँदनै।
हे परमप्रभु, हाम्रा परमेश्वर! तपाई ंन ैहाम्रो आशा हुनुहुन्छ।
तपाई ंमात्र एकजना हुनुहुन्छ जसले यी सब कमर्हरू गनर् ुसक्छ।

परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो “यिर्मया, यिद यहाँ मोशा र
शमूएलले मलाई प्राथर्ना गरकेो भए पिन म ती मािनसहरूको
लािग द:ुखी हुने िथइनँ। यहूदाका मािनसहरूलाई मदेिख

टाढा पठाऊ। ितनीहरूलाई जाऊ भन। 2 ती मािनसहरूले ितमीलाई
सोध्न सक्छन्, ‘हामी कहाँ जाने?’ तब ितनीहरूलाई भन यसकारण
परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“‘मलेै कसलैाई मनर्को लागी छानेको छु,
ती मनर् ु पनेर्हरू मरून्,
जसलाई मलेै तरवारले मािरन छानेको छु,
ितनीहरू तरवारले न ैमािरउन,
अिनकालमा पनर् ु पनेर्हरू अिनकालमा न ैपरून्,
अिन कैदी हुनु पनेर्हरूलाई कैद न ैगिरनेछ।

3 म चार प्रकारको िबनासकहरू ितनीहरूका िवरूद्ध पठाउने छु।’
यो परमेश्वरबाट आएको सन्देश हो।

‘म ितनीहरूलाई मानर् ु तरवारहरू िलएका शत्रुहरू पठाउनेछु।
ितनीहरूलाई िघस्याउन कुकुरहरू पठाउनेछु।
म ितनीहरूका शरीरहरू खाओस् र नाश गरोस भनेर
आकाशका चराहरू र जानवरहरू पठाउनेछु।

4 यहूदाका राजा िहजिकयाहका छोरो
मनश्शेले यरूशलेममा जे गरकेो छ।
त्यसको लािग पृथ्वीका मािनसहरूका िनिम्त
यहूदाका मािनसहरूलाई
म एक डरलाग्दो उदाहरण बनाई प्रस्तुत गनेर्छु।’
5 “यरूशलेमको शहरमा कुन ैमािनस पिन ितम्रो लािग द:ुखी हुने छैन।
कुन ैमािनस पिन ितम्रो िनिम्त द:ुखी साथ ैरूने छैन
कुन ैमािनसले पिन ितमीलाई कस्तो छौ भनेर सम्म सोध्ने छैन्।

6 यरूशलेम, ितमीले मलाई त्याग्यौ।”
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको छ।

“ितमी जाऊ।
यसकारण म ितमीलाई नष्ट पाछुर् ।
ितमीलाई दया देखाउँदा देखाउँदा म थािकसकें ।

7 म ितनीहरूलाई अलकत्रा सोनेर् काँटाले
यस ठाउँको शहरका फाटकहरूमा
िततर-िबतर पािरिदनेछु।
मेरा मािनसहरू पिरवतर्न भएनन यसथर् म ितनीहरूलाई ध्वंस पानेर्छु।
म ितनीहरूका नानीहरू लजैानेछु।

8 धेर ैस्त्रीहरूले ितनीहरूका लोग्नेहरू हराउने छन्।
त्यहाँ बेशी िवधवाहरू हुनेछन्
म समुद्रका बालुवाहरू भन्दा मध्यिदनको िवनाश ल्याउने छु,
त्यो िवनाशकले यहूदाका जवान मािनसहरूका आमाहरूलाई

आक्रमण गनेर्छ।
म यहूदाका मािनसहरूमािथ पीडा र त्रास ल्याइिदने छु,
म यस्तो घटना अितशीघ्र न ैघटाउनेछु।

9 शत्रुले तरवारहरू सिहत आक्रमण गनेर् छ,
अिन मािनसहरूलाई मानेर् छ।
ितनीहरूले यहूदाका बाँकी रहेकाहरूलाई मानेर्छ।
सातजना छोराहरूकी आमा थिकत हुन्छे अिन मछेर्।
उसका िनिम्त मध्यिदनमा सूयर् अस्ताउँछ।
उसलाई अपमािनत र लिज्जत पािरनेछ।
बाँकी रहेका मािनसहरू शत्रुहरूको अिघ यदु्धमा मािरनेछन्,”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
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यिर्मयालयिर्मयालेे फफेेिरिर परमप्रभुलाईपरमप्रभुलाई गुनासोगुनासो प्रकटप्रकट गदगदर्र्छछ
10 हे मेरी आमा, मलाई तपाईलें
जन्म िदनु भएको िनिम्त म द:ुखी छु।
यस देशमा म त्यो मािनस हँु
जो दोष र घृणाको पात्र बिनएको छ,
मलेै कतबैाट ऋण िलएको अथवा िदएको छैन।
तर प्रत्येक मािनसले मलाई सराप्छन्।

11 परमप्रभुले भन्नुभयो,
“मलेै संकष्टको समयमा िनश्चय, ितमीलाई बल िदएको छु।
मलेै ितम्रा िनिम्त सङ्कटको समयमा शत्रुहरूिसत मध्यस्थ गरकेोछु।”

यिर्मयालाईयिर्मयालाई परमप्रभुलपरमप्रभुलेे जवाफजवाफ िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

12 “यिर्मया! उत्तरबाट कसलेै पिन फलाम भाँच्नु सकै्तन
न त कसलेै काँसा न ैटुक्रा-टुक्रा पानर् ु सक्छ।

13 ितम्रो देशमा ितमीले गरकेो पापले गदार्
ितम्रो भण्डारको सम्पित्त
लूटको समान झैं गरी अरूलाई िदनेछु।

14 हे यहूदाका मािनसहरू!
म ितमीहरूलाई ितमीहरूकै शत्रुहरूको दास बनाउनेछु।
ितमीहरू त्यस्तो भूिममा दासहरू हुनेछौ
जुन ितमीहरू किहल्य ैजानेका छैनौ।
मेरो क्रोध तातो आगो जस्तो छ र ितमीहरू त्यसमा जल्ने छौ।”

15 हे परमप्रभु! मलाई सम्झना गनर् ुहोस्
र मेरो हेरचाह गनर् ुहोस्।
मेरा िनिम्त ती मािनसहरू िवरूद्ध बद्ला िलनुहोस्
ज-जसले मेरो खेदो गछर्न्।
ितनीहरूिसत धयैर्-धारण नगनर् ु होस्।
जब तपाई ंउनीहरूिसत धयर् धारण गिररहनु भएको छ भने
मलाई नलानु होस्।
हे परमप्रभु याद गनर् ु होस् मलेै तपाईकंा िनिम्त कित लाज बोक्नु पयोर्?

16 तपाईकंो सन्देश मकहाँ आयो।
हे सेनाहरूका परमप्रभु
तपाईकंो सन्देशले मलाई अत्यन्त आनन्द तुल्यायो।
तपाईकंो नाउँमा मलाई बोलाइँदा म खशुी भएँ।

17 जब ितनीहरू हाँसीरहेका अिन ठट्टा गिररहेका िथए
म किहल्य ैभीडमा बिसन।
म एकै्ल बसें कारण तपाईकंो दिैवक हात ममािथ िथयो
अिन तपाईलें म िभत्र क्रोध भिरिदनु भएको िथयो।

18 िकन मलाई कष्ट भइरहन्छ?
मेरो घाउ गिहरो छ
जुन िनको हुनलाई गाह्रो मािनरहेको छ?
मेरा िनिम्त तपाई ंसुकेको खोल्सा हुनुहुन्छ,
एउटा खोल्सा जसमािथ भरोसा न ैछैन।

19 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “यिर्मया, यिद ितमी फिर्कयौ भने,
म ितमीलाई िलनेछु र ितमीले मेरो सेवा गनेर्छौ।
यिद ितमीले महत्वपूणर् कुराहरू गयौर्,
अिन महत्वहीन शब्दहरू बोलेनौ भने,
ितमी मेरा प्रवक्ता हुन सक्छौ।
यिर्मया! यहूदाका मािनसहरू बिद्लनु पछर्
अिन ितमीकहाँ आउँनु पछर्
तर ितमी ितनीहरूकहाँ जानु हँुदनै।

20 म ितमीलाई बिलयो बनाउनेछु
र ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई
काँसाको पखार्ल जस्त ैबिलयो सम्झनेछन्।
यहूदाका मािनसहरू ितमीिसत लडनेछन्।
तर ितनीहरूले ितमीलाई परास्त गनर् ु सकै्तनन
कारण म ितमीिसत रहनेछु,
म ितमीलाई सहायता गनेर्छु र बचाउँनेछु।”

परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
21 “म ितमीलाई दषु्ट मािनसहरूबाट जोगाउने छु।
ती मािनसहरूले ितमीलाई डर देखाउँछन् तर म ितमीलाई ती

मािनसहरूबाट मुक्त पाररे ल्याउनेछु।”

महामहा-िबपद्कोिबपद्को िदनिदन

परमप्रभुको यो सन्देश मकहाँ आयो: 2 “यिर्मया, यहाँ
ितमीले िववाह गनर् ु हँुदनै्। ितमीसँग यस ठाउँमा कुन ैछोरा-
छोरी हुनु हँुदनै।”

3 परमप्रभुले ती छोरा-छोरीहरूको िवषयमा भन्नुभयो जो यहूदाको
भूिममा जिन्मएका छन्। अिन परमेश्वरले ती नानीहरूका आमा-
बाबुहरूको बारमेा त्यस्तो भन्नुभयो, 4 “ती मािनसहरूले डरलाग्दो मृत्यु
मनेर् छन्। कोही पिन ितनीहरूका लािग रूने छैन। कसलेै पिन
ितनीहरूलाई दफन गनेर् छैन। ितनीहरूको शरीरहरू गोबरहरू जस्तो
भूइँमा लिडरहनेछ। ती मािनसहरू शत्रुहरूको तरवारले मनेर्छन्, अथवा
भोकले मनेर्छन्। ितनीहरूका मृत शरीरहरू आकाशमा उड्ने चराहरू र
पृथ्वीमा बस्ने जनावरहरूको लािग भोजन हुनेछ।”

5 यसथर् परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यिर्मया, ितमी त्यो घरमा नजाऊ जहाँ
मृत मािनसको अन्त्येष्टीको भोज भरैहेको छ। मृतकको लािग िवलाप गनर् ु
अिन रूनु नजाऊ कारण मलेै त्यस मािनसबाट मेरो शािन्त, आशीवार्द,
मेरो माया अिन दया फकार्एको छु,” परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

6 “यहूदाको भूिममा ठूलो तथा साना सब ैमािनसहरू मनेर्छन्। कसलेै
पिन ितनीहरूलाई दफ्नाउने छैन, न त ितनीहरूका िनिम्त रूने न ैछन्।
कसलेै पिन ितनीहरूका िनिम्त केश तथा दाह्री खौरने छैनन्। 7 शोक
गनेर्हरूलाई कसलेै भोजन िदने छैनन्। ितनीहरूका बाबु अथवा आमा
मदार् सान्त्वना िदनलाई कसलेै ितनीहरूलाई एक प्याला दाखरस पिन
िदने छैनन्।

8 “यिर्मया, त्यस्तो घरमा नजाऊ जहाँ मािनसहरू उत्सव मनाई
रहेका हुन्छन्। त्यो घरमा िपउन, खान र बस्न नजाऊ। 9 सेनाहरूका
परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर यी कुराहरू भन्नुहुन्छ ‘अित शीध्र न ैितमीले
आफ्नो जीवनकाल न ैदेख्नेछौ िक म यो ठाउँमा आनन्दको ध्विनहरू र
दलुहा-दलुहीको आवाजहरू बन्द गिरिदनेछ।’

10 “यिर्मया, ितमीले यहूदाका मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन अिन
मािनसहरूले ितमीलाई सोध्ने छन्, ‘िकन परमप्रभुले त्यस्ता डरलाग्दो
कुराहरू हामीलाई भन्नु भएको छ? हामीले के भूल गरकेा छौं? हामीले
हाम्रो परमेश्वरको िवरूद्ध के पाप गरकेाछौ?’ 11 तब ितमीले ती
मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन्नै पछर्  ‘कारण ितम्रा िपता-पुखार्हरूले
मलाई त्यागेकाछन्।’ परमप्रभुले घोषणा गनर् ु हुन्छ, ‘अिन अन्य
देवताहरूको अनुशरण गरी ितनीहरूको सेवा गर ेअिन आरधना गर।े
ितनीहरूले मलाई त्यािगिदए अिन मेरा व्यवस्थाहरू मान्न अस्वीकार गर।े
12 ितम्रा िपता-पुखार्हरूले भन्दा ितमीहरूले अझ बढी पाप गरकेाछौ।
ितमीहरू अत्यन्त हठी छौ अिन ितमीहरूले त्यस्ता कुराहरू मात्र गयोर्
जुन ितमीहरूका मनले सुझाव िदयो। ितमीहरूले मेरो आज्ञा पालन
गरकेा छैनौ। 13 यसकारण म ितमीहरूलाई देशबाट िनकाली िदनेछु। म
ितमीहरूलाई ितमीहरू तथा ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले पिन नदेखेको
िवदेशमा जानु बाध्य गराउनेछु। त्यस देशमा ितमीहरू रात-िदन अरू
देवताहरू पूज्नेछौ। म ितमीहरूलाई किहल्य ैसहायता गनेर् छैन।’

14 “मािनसहरू शपथ खान्छन् र भन्छन्, ‘परमप्रभु जसरी बाँच्नु
हुन्छ। उहाँले िमश्रदेशबाट इस्राएलका मािनसहरूलाई बािहर िनकालेर
ल्याउनु भयो।’ तर समय आउँदछै जित बेला मािनसहरूले यी वचनहरू
भन्नेछैनन्।” यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो। 15 मािनसहरूले शपथ
ग्रहण गनेर्छन्, “परमप्रभु जसरी बाँच्नु हुन्छ। परमप्रभु जसले इस्राएलका
मािनसहरूलाई भूिमको उत्तरी भाग र अन्य सब ैभागहरूबाट ल्याउनु
भएको हो, ितनीहरू त्यहाँबाट धपाइएका िथए।” मािनसहरू ले यी
वचनहरू भन्नेछन् िकनभने मलेै ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िदएको
जमीनमा म ितनीहरूलाई फकार्ई ल्याउनेछु।

16 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म धेर ैजालहारीहरूलाई पठाउँनेछु।
ितनीहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई समात्नेछन्। तब म धेरै
िशकारीहरूलाई पठाउनेछु, जसले ितनीहरूलाई पहाडमािथ प्रत्येक
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पवर्त अिन चकेर् को चट्टानहरूमा िशकार गनेर्छन्। 17 ितनीहरूले गनेर्
प्रत्येक कुरा म हेछुर् । यहूदाका मािनसहरूले कुन ैकुरा म देिख लुकाउँन
सकै्तनन्। ितनीहरूले मबाट पाप लुकाउँन सकै्तनन्। 18 म यहूदाका
मािनसहरूले गरकेा अधमर् कामहरूका िनिम्त पुनःक्षितपूिर्त गनेर्छु। म
ितनीहरूलाई प्रत्येक पापको दोबर दण्ड िदनेछु। म ितनीहरूलाई त्यसो
गनेर्छु िकनभने ितनीहरूले मेरो भूिम घृिणत मूिर्तहरूद्वारा दिूषत पािर िदए
अिन ितनीहरूले मेरो देश ितनीहरूका घृिणत मूिर्तहरूले भिरिदए।”

19 हे परमप्रभु, तपाई ंमेरो बल र मेरो संरक्षण हुनुहुन्छ।
तपाई ंसङ्कटको बेलामा दौडेर जाने एक सुरिक्षत ठाउँ हुनुहुन्छ।
सारा पृथ्वीका कुना-कुनाबाट जाितहरू तपाईकंहाँ आउँछन्।
ितनीहरू भन्छन्, “हाम्रा िपता-पुखार्हरूकहाँ झूटा देवताहरू िथए।
ितनीहरूले ती महत्वहीन मूिर्तहरू पूजे,
जुन मूिर्तहरूले ितनीहरूलाई मद्दत गदैर्न।

20 के कुन ैमािनसले वास्तिवक देवताहरू बनाउनुसक्छ?
अँहँ ितनीहरू वास्तिवक देवताहरू होइनन्।”

21 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यसथर् जसले मूिर्तहरू बनाउँछन्।
ितनीहरूलाई अिघबाटै म मेरो शिक्त
र बल िवषयमा बताउनेछु।
तब ितनीहरूले जान्नेछन िक मेरो नाउँ परमप्रभु हो।”

हृदयमाहृदयमा ललेेिखएकोिखएको दोषदोष

“यहूदाका मािनसहरूका पापहरू
ितनीहरूका हृदयको पाटीमा
अिन ितनीहरूका वेदीको सींगहरूमा

ितखो फलामले लेिखएको िथयो।
2 ितनीहरूका नानीहरूले
झूटा देवताहरूका बेदीहरू सम्झन्छन्।
ितनीहरूले काठको स्तम्भहरू सम्झन्छन्
जुन अिशराहलाई समिर्पत् गरकेो िथयो।
ितनीहरूले यी कुराहरू हिरयो रूखहरू मुनी
अिन पहाडहरूमािथ सम्झन्छन्।

3 म मेरो पहाड,
ितमीहरूका सम्पित्त
अिन मूल्यवान वस्तुहरू
लूटेको समान झैं अरूलाई िदनेछु।
ितमीहरूले ितमीहरूको सम्पूणर् देशमा
पापको दाम स्वरूप म ती चीजहरू िदनेछु।

4 ितमीहरूले मलेै िदएको भूिम उम्काउनेछौ।
िवदेशमा ितमीहरूले शत्रुहरूको सेवा गनेर्छौ
कारण ितमीहरूले मेरो क्रोधलाई तातो आगो झैं बनायौ
जुन सदा सवर्दाका िनिम्त बिलरहनेछ।”

मािनसहरूमामािनसहरूमा आस्थाआस्था, अिनअिन परमप्रभुमापरमप्रभुमा आस्थाआस्था

5 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो,
“जुन मािनसले अरू मािनसमािथ भरोसा गछर् ,
अिन शारीिरक शिक्तमािथ िवश्वास गछर् ,
र परमप्रभुबाट आफ्नो हृदय टाढो लजैान्छ त्यसलाई िधक्कार।

6 ती मािनसहरू मरुभूिममा उम्रने पोथ्रा झैं हुनेछन्
अिन उन्नित ितनीहरूले देख्ने छैनन्।
ितनीहरूले असल देख्दनैन्
जब यो आउँछ।
7 त्यो मािनस धन्य हो,
जसले परमप्रभुमािथ भरोसा गछर् ,
जसले उहाँमािथ िवश्वास राख्छ।

8 त्यो मािनस पानीको छेवमा रोिपएको रूख जस्त ैहुनेछ
जसले खोल्सा सम्म आफ्नो जराहरू फैलाएको हुन्छ।
यसकारण त्यो वृक्ष गरम कालमा डराउँदनै।
यसका पातहरू खडेरी पदार् पिन
हिरय ैरहन्छन्

अिन यसमा फल फल्नु छोड्दनै।
9 “मािनसको हृदय अन्य कुन ैचीज भन्दा कपटपूणर् हुन्छ।
त्यो किहल्य ैिनको नहुने हुन्छ।
यसलाई कसलेै बुझ्न सकै्तन।

10 तर म हँु,
म एकजना मािनसको हृदय देख्न र िनणर्य िलनु
अिन उसको कमर् र योग्यता अनुसार फल िदन्छु।
11 एकजना मािनस जसले आफ्नो अिधकार बािहरबाट सम्पित्त

पाउँछ,
त्यो अण्डा नपारी िचङना काडने चरा जस्त ैहो।
उसले आफ्नो सम्पित्त जीवनको आधा अथवा अिन्तममा हराउँछ
अिन ऊ मूखर् बिनन्छ।”

12 आिददेिख हाम्रो मिन्दर
परमप्रभुको लािग मिहमामय िंसहासन भएको हो।
यो एकदम ैमुख्य पिवत्र स्थान हो।

13 हे परमप्रभु! तपाई ंइस्राएलको आशा हुनुहुन्छ,
ितनीहरू सब जसले छोड्छन्,
पिछ ितनीहरू लिज्जत हुनेछन्।
भूिममा जसले तपाईलंाई छोड्नेछन्।
ितनीहरूको नाउँ माटोमा लेिखनेछ ।
िकनभने ितनीहरूले परमप्रभुलाई,
जीिवत जलश्रोतलाई त्यागे।

यिर्मयाकोयिर्मयाको ततेेस्रोस्रो गुनासोगुनासो

14 हे परमप्रभु, यिद तपाईलें मलाई िनको पानर् ुभयो भने,
म साँिच्च न ैिनको हुनेछु यिद तपाईलें मलाई बचाउँनु भयो भने,
म साँिच्च न ैबाँच्ने छु।
परमेश्वर, म तपाईकंो गुण गाउँछु।

15 ितनीहरूले मलाई सोच्छन्,
“परमप्रभुबाट आएको वचन कहाँ छ?
आउन देऊ!”

16 परमप्रभु, म तपाईकंो गोठालो बिननुबाट भागेर गईनँ।
मलेै शोकपूणर् िदनको किहल्य ैइच्छा गिरन।
तपाई ंजान्नुहुन्छ
तपाईकंो अिघ मलेै के भनेको िथएँ यो तपाईकंो सामु छ।

17 मलाई डर नदेखाउनु होस्।
तपाई ंमेरो िवपित्तको िदनमा शरण स्थान हुनुहुन्छ।

18 मलाई खेदनेहरूलाई लाज होस्,
तर मलाई लिज्जत नपानर् ुहोस्।
ितनीहरूलाई डर देखाउनु होस्
तर मलाई होइन।
ितनीहरूमािथ ध्वंसको िदन आवोस्।
ितनीहरूलाई ध्वंस पानर् ु होस्।
ितनीहरूलाई फेिर ध्वंस पिन पानर् ु होस्।

िवश्रामिवश्राम िदनलाईिदनलाई पिवत्रपिवत्र राखीराखी रहनुरहनु

19 परमप्रभुले यी कुराहरू मलाई भन्नुभयो “यिर्मया, प्रवेशद्वारमा जाऊ
जहाँबाट यहूदाका राजाहरू िभत्र जान्छन् अिन बािहर आउँछन् त्यहाँ
खडा़ भई बस्। त्यसपिछ यरूशलेमको अन्य प्रवेश द्वारहरूमा जाऊ।”

20 मािनसहरूलाई यी वचनहरू भन, “परमप्रभुका वचनहरूमा कान
थाप। हे यहूदाका राजा अिन यहूदाका मािनसहरू, अिन यरूशलेमका
बािसन्दाहरू। प्रत्येक मािनस जो यो फाटकबाट पस्छन् मेरो कुरा सुन।
21 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुहुन्छ ‘ितमीहरूका जीवनका िनिम्त
िवश्राम िदनमा कुन ैभारी नबोक। यरूशलेमको प्रवेशद्वार भएर िवश्राम
िदनमा भारी नल्याऊ। 22 िवश्राम िदन आफ्ना घरबाट कुन ैभारी
निनकाल। त्यसिदन कुन ैकाम नगर। ितमीहरूले त्यो िदन पिवत्र
राख्नेछौ जस्तो मलेै ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई आदेश िदएको
िथएँ। 23 तर ितम्रा िपता-पुखार्हरूले आज्ञा पालन गरनेन्। ितनीहरूले
ममा कुन ैध्यान िदएनन्। ितम्रा िपता-पुखार्हरू अत्यन्त हठी िथए। कुनै
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संशोधन ितनीहरू सुन्दनैथे अथवा ग्रहण गदैर्नथे।’” 24 परमप्रभु
भन्नुहुन्छ, “‘तर यिद ितमीहरूले मेरो कुरा सुनेर िवश्रामको िदन शहरका
मूल-द्वारहरूबाट कुन ैभारी िभत्र ल्याएनौ र िवश्राम िदनलाई पिवत्र मानी
कुन ैपिन काम गरनेौ भने।

25 “‘यिद ितमीले मेरो आदेश पालन गयौर् भने, तब राजाहरू अिन
राजकुमारहरू जो दाऊदका िंसहासनमा बस्छन् यरूशलेमको
प्रवेशद्वारबाट आउँनेछन्। ती राजाहरू रथहरू र घोडाहरूमािथ चढेर
आउँनेछन्। यहूदाका मािनसहरू र यरूशलेमका बािसन्दाहरूका
नायकहरू ती राजाहरूिसत आउँनेछन्। सदा-सवर्दा यरूशलेमले यस
प्रवेशद्वारमा मािनसहरूलाई स्वागत गनेर्छन्। 26 यहूदाका शहरहरूबाट
मािनसहरू यरूशलेम आउनेछन्। यरूशलेम विरपिरका स-साना
गाऊँहरूबाट मािनसहरू यरूशलेम आउनेछन्। मािनसहरू िबन्यामीन
पिरवारहरूको जमीनबाट राफेलको पहाडीदेशबाट अिन नेगेबबाट
आउनेछन्। ती मािनसहरूले होमबिल, मेलबिल, अन्नबिल, धूप र
धन्यवादको बिलहरू परमप्रभुको मिन्दरमा ल्याउनेछन्।

27 “‘तर यिद ितमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ भने; यिद ितमीहरूले
िवश्रामको िदनमा यरूशलेमिभत्र भारीहरू ल्यायौ भने, ितमीहरूले यस
िदनलाई पिवत्र िदन मानेका हँुदनैौ। यसकारण म आगो सल्काउनु शुरू
गनेर्छु जुन िनभाउन सिकन्दनै। त्यो आगो यरूशलेमको प्रवेशद्वारहरू
देिख शुरू हुनेछ, अिन यरूशलेमको राजमहलहरू जलाउनेछ।’”

ककुुमालमालेे रर माटोमाटो

यिर्मयाकहाँ आएको यो परमप्रभुको सन्देश हो 2 “कुमालेको
घरमा जाऊ अिन म त्यहाँ ितमीलाई मेरा बचनहरू
सुनाउनेछु।”

3 यसकारण म कुमालेको घरितर गएँ। कुमालेले चक्रमा माटो िलएर
काम गिररहेको मलेै देखें। 4 उसले नरम माटोबाट एउटा हाँडी
बनाउँदथै्यो। तर हाँडीमा केही भूल रह्यो। यसथर् उसले त्यो िवगायोर् अिन
उसलाई जुन माटो सही लाग्यो त्यसबैाट अकोर् एउटा हाँडी बनायो।

5 तब परमेश्वरको सन्देश मकहाँ आयो 6 “इस्राएलका घराना,
ितमीहरू जान्दछौ िक म, परमेश्वर ितमीहरूसँग पिन त्यस्त ैकाम गनर्
सक्छु। ितमीहरू कुमालेको हातको माटो जस्त ैछौं। अिन म कुमाले
जस्तो हँु। 7 एक समयमा एउटा जाित अथवा एउटा राज्यको बारमेा
बोल्न सक्नेछु अिन भन्नेछु िक म यसलाई तान्नेछु र नष्ट पानेर्छु। 8 तर
त्यस राज्यका मािनसहरूले आफ्ना हृदय र जीवन शलैी पिरवतर्न गनर्
सक्छन्। ितमीहरूले अधमर् कामहरू गनर् छाड्लान्। तब म पिन मेरो मन
बदलनु सकौंला। अिन नष्ट पानेर् मेरो प्रस्ताव निलउँला। 9 अकोर् एक
समय आउन सक्ला जब म एउटा राज्य अथवा जाितको बारमेा यसलाई
खडा र स्थािपत गराउँछु। 10 तर यस्तो हुन सक्छ िक त्यो राज्यका
मािनसहरूले नराम्रा कमर्हरू गनर् सक्छन अिन मेरा आज्ञाहरू उल्लंघन
गनर् सक्छन। तब राम्रा कामहरू जो मलेै गनर् योजना गरको िथएँ त्यस
िवषयमा मेरो मन पिरवतर्न गनेर्छु।

11 “यसकारण यिर्मया, अब यहूदाका मािनसहरू र यरूशलेममा बस्ने
मािनसहरूलाई भन ‘यही न ैपरमेश्वर भन्नुहुन्छ म ितनीहरूको लािग
सकष्टहरू तयैार पािररहेछु अिन ितनीहरूका िवरूद्ध योजनाहरू
बनाइरहेछु। यसकारण ितनीहरूले अिनष्ट कामहरू गनर् ु वन्द गरोस्।
प्रत्येक मािनस पिरवर्तन होऊ र असल कुराहरू गर।’ 12 तर यहूदाका
मािनसहरूले जवाफ िदन्छन्। ‘िनथर्क हो प्रयास गनर् ु, हामी जे चाहन्छौं
त्यही गनेर्छौ। हामी अट्टेरी अिन दषु्ट हृदयले जे सुझाव िदन्छ त्यही गछौर्।’”

13 यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“अन्य जाितहरूलाई यो सोध:
‘के ितमीहरू कसलेै कन्या छोरी इस्राएलले गर ेझैं,
दषु्ट कमर्हरू गरकेो सुनेका छौ?’
अिन इस्राएल परमेश्वरको लािग अित िप्रय हो।
इस्राएल परमेश्वरको लािग नव-वधु जितकै हो।

14 ितमीहरू जान्दछौ िक
लबानोन पवर्तहरूबाट िहऊँ किहल्य ैअिल्पदनै
अिन बिगरहने िचसो पानी किहल्य ैसुक्दनै।

15 तर मेरा मािनसहरूले मलाई िबिर्सए।

ितनीहरूले अन्य देवताहरूलाई बिलहरू चढाए।
ितनीहरू पूरानो बाटोबाट फिर्कए।
अिहले ितनीहरू राम्रा सडकहरू छाडेर
िकनाराका पथहरू पछ्याउँछन्।

16 ितनीहरूको भूिम जन शून्य,
एक िनन्दाको वस्तु हुनेछ।
त्यहाँबाट जाने पदयात्रीहरू द:ुखीत हुन्छन्,
अिन ितनीहरू आफ्नो टाउको हल्लाउँनेछन्।

17 पूवर्बाट बतासले उडाएको चीजहरू जस्तै
म यहूदाका मािनसहरूलाई छरपष्ट पािरिदनेछु।
ितनीहरूले मलाई मुद्दत गनर् गएको देख्ने छैनन्
तर मलेै ितनीहरूलाई छाडेर गएको देख्नेछन्।”

यिर्मयाकोयिर्मयाको चौथोचौथो गुनासोगुनासो

18 तब यिर्मयाका शत्रुहरूले भने, “यिर्मयाको िवरूद्ध योजनाहरू तयैार
गरौं। पूजाहारीले िदएको व्यवस्था अथवा ज्ञानीबाट पाइएको सल्लाह
अथवा अगमवक्ताको सन्देश नाश हुनेछैन। यसकारण उसको बारमेा झूटा
कुराहरू प्रचार गरौं तािक ऊ नाश होस्। उसले भनेको कुराहरू प्रित
ध्यान निदऊँ।”

19 हे परमप्रभु ध्यान िदनुहोस्!
अिन सुन्नुहोस् मेरा शत्रुहरू के भन्दछैन्।

20 के मािनसहरूले असलको सट्टामा खराब फकार्उनु पछर्?
अँह सम्झना गर,
म तपाई ंसमक्ष उिभएँ
अिन ितनीहरूका िनिम्त ितमीमा भएको क्रोध हटाउँन
तपाईिंसत वकालत गरें।
तर ितनीहरूले मलाई जालमा फसाउँन प्रयास गिररहेकाछन्।

21 यसकारण ितनीहरूका नानीहरू भोक भोकै मरून्।
शत्रुका तरवारहरूले ितनीहरू परास्त होऊन्।
ितनीहरूका पत्नीहरू छोरा-छोरी िबहीन होऊन्।
यहूदाका मािनसहरू मृत्य ुितर धकेिलउन्।
ितनीहरूका पत्नीहरू िवधवाहरू होऊन्। जवानहरू यदु्ध-भूिममा

मािरउन्।
22 जब हटात ितमी ितनीहरूका िवरूद्ध शत्रुहरू ल्याउँछौ
ितनीहरूको घरमा ठूलो िचत्कार होस्।
यी आपदहरू आइलागुन् िकनभने ितनीहरूले मलाई फँसाउन खाडल
खने,
अिन मेरो खटु्टा समात्न पासो थापे।

23 हे परमप्रभु, मलाई मानेर् ितनीहरूका योजनाहरू तपाई ंजान्नुहुन्छ।
ितनीहरूका अपराधहरू क्षमा नगनर् ु होस्।
ितनीहरूका पापहरू नमेटी िदनुहोस्।
मेरा शत्रुहरूलाई नष्ट गनर् ु होस्।
जब तपाई ंक्रोिधत हुनुहुन्छ।
ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनु होस्।

फफुुटटेेकोको भाँडोभाँडो

परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “यिर्मया, जाऊ अिन
कुमालेकोबाट माटोको भाँडो िकन। मािनसहरूका केही
प्रमुखहरू र पूजाहारीहरू कहाँ लजैाऊ। 2 बेन-िहन्नोमको

बेंसीमा जाऊ, जुन खपटे प्रवेशद्वारको निजकै छ बेन मलेै ितमीलाई जे
भनेको छु त्यस ठाउँमा ती कुराहरू ितनीहरूलाई घोषणा गनर् ु पछर् । 3

अिन भन, ‘परमप्रभुको वचन सुन, हे यहूदाका राजाहरू अिन
यरूशलेमका मािनसहरू हो, सेनाहरूका परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर
यसो भन्नुहुन्छ, म यस ठाउँमा सवर्नाश ल्याउँदछुै अिन यो सुनेर हरके
मािनस आश्चयर्चिकत हुनेछ। 4 म ती कुराहरू हुन िदनेछु िकनभने
यहूदाका मािनसहरूले मलाई त्यागेका छन्। ितनीहरूले यो ठाउँ िवदेशी
मूिर्तहरूले भरकेाछन्। यहूदाका मािनसहरूले अन्य देवताहरूलाई
बिलहरू चढाए जसलाई न ितनीहरूका िपता-पुखार्हरू न यहूदाका
राजाहरूले िचनेका छन्। अिन ितनीहरूले यो ठाउँ िनदोर्ष रगतले
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भिरिदए। 5 आफ्नो नानीहरू बाललाई आगोमा चढाउनु ितनीहरूले
अल्गा ठाउँहरू बनाए। मलेै ितनीहरूलाई यसो गनर् ु भनेको िथइनँ। मलेै
ितनीहरूलाई आफ्नो नानीहरू बिलदान गनर् ु भनेको िथइनँ। मलेै यस्तो
कुराहरू सोचेको पिन िथइनँ। 6 अिहले मािनसहरूले यस ठाउँलाई
तोपेत्त र बेन-िहन्नोनको खाडी भन्छन्। तर, म ितमीहरूलाई यो चेताउनी
िदन्छु। यो परमप्रभुको सन्देश हो त्यस्तो िदनहरू आइरहेछ, जब
मािनसहरूले यसलाई हत्याको खाडी भन्नेछन। 7 यस ठाउँमा, म यहूदा
र यरूशलेमका योजनाहरू नष्ट पािरिदनेछु। म ितनीहरूलाई आफ्नो
शत्रुहरूको तरवार अिघ पनेर् बनाउनेछु ितनीहरूको सम्मुख पािरिदनेछु
जसले ितनीहरूको जीवन खोिजरहेका छन्। म ितनीहरूको लाशहरू
जगंली जनावर र चरा चुरूिङ्गहरूको आहार बनाइिदन्छु। 8 म पूणर्रूपले
यस शहरलाई ध्वंश पािरिदनेछु अिन यरूशलेम भएर जाने पथ-यात्रीहरू
यसको िवनाशमा व्याकुल भएर टाउँको हल्लाउनेछन्। 9 शत्रुहरूले
शहरको चारिैतर सेना ल्याउने छन्। ती सेनाहरूले जसले ितनीहरूको
जीवन खोिजरहेकाछन् ितनीहरूलाई घेरामा पानेर्छन्। म ितनीहरूलाई
आफ्न ैनानीहरूको र एक-अकार्को मासु खाने बनाउँछु।’

10 “तब ितमीिसत जो जो गएकाछन् ितनीहरूको उपिस्थितमा भाँडो
फुटाऊ। 11 त्यस समयमा यी वचनहरू भन ‘सेनाहरूका परमप्रभु
भन्नुहुन्छ म यहूदाको राज्य र यरूशलेमको शहर, जसरी कसलेै
कुमालेको भाँडा फुटाउँछ र त्यो जोिडन सकै्तन। मृत शरीरहरू तोपेतमा
दपनाइनेछ जब सम्म त्यहाँ जग्गा शेष हँुदनै। 12 म यस्तो यस भूिममा र
यसका बािसन्दाहरूका िनिम्त गनेर्छु। म यस शहरलाई तोपेत झैं पानेर्छु।’
यही परमप्रभुको सन्देश िथयो। 13 ‘यरूशलेमका घरहरू र यहूदाको
राजाका महलहरू तोपेतको ठाउँहरू जस्त ै“अशुद्ध” पानेर्छु। यस्तो
चीजहरू िकन हुन्छ? िकनभने मािनसहरूले ती घरहरूका छानामािथ
झूटो देवताहरू पूजे। ितनीहरूले ताराहरू पूजे र ितनीहरूका सम्मानमा
होमबिल समिर्पत गर।े ितनीहरूले अरू देवताहरूलाई अघर्बिल चढाए।’”

14 तब यिर्मया तोपेतबाट गए जहाँ परमेश्वरले उसलाई प्रचार गनर् भन्नु
भएको िथयो। यिर्मया परमेश्वरको मिन्दर ितर गए अिन मिन्दरको चोकमा
उिभए। यिर्मयाले सब ैमािनसहरूलाई भने 15 “यो सेनाहरूका परमप्रभु
इस्राएलका परमेश्वरले भन्नुभएको हो ‘म यरूशलेममा र यसको विरपिरका
गाउँहरूमा धेर ैप्रकारका नराम्रा कुराहरू घटाउनेछु। यो हुने छ, िकनभने
ितनीहरू मेरो आदेशहरू पालन गनर् एकदम ैअट्टेरी गछर्न्। म चाँडै ती
कुराहरू घटाउने छु।’”

यिर्मयायिर्मया रर पशूहरूपशूहरू

पशहूर नाउँ भएको एकजना पूजाहारी िथए। उनी परमेश्वरको
मिन्दरको मुख्य अिधकारी िथए। पशहूर इम्मेरको छोरो िथए।
पशहूरले यिर्मयाले ती कुराहरू प्रचार गरकेा सुने। 2

यसकारण उसले यिर्मया अगमवक्तलाई कुटे अिन िठँगुरामा हाले। यो
िबन्यामीनको ढोकाको मािथल्लो प्रवेशद्वारमा भएको िथयो। 3 अकोर् िदन
पशहूरले यिर्मयालाई िठँगुरोबाट मुक्त गिरिदए। तब यिर्मयाले पशहूरलाई
भने, “परमेश्वरले ितमीलाई िदएको नाउँ पशहूर होइन। अिहले ितमीलाई
परमप्रभुले िदनुभएको नाउँ हो, ‘डरले घेिरएको।’ 4 यो ितम्रो नाउँ हो
िकनभने परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘म ितमी स्वयलंाई आतङ्क बनाई िदनेछु। म
चाँडै ितम्रा िमत्रहरूका िनिम्त ितमीलाई एक आतङ्क बनाइिदनेछु।
शत्रुहरूले आफ्नो तरवारद्वारा ितम्रा साथीहरूलाई मािररहेको ितमीहरूले
देख्नेछौ म यहूदाका मािनसहरूलाई बाबेलका राजाकहाँ सुम्पने छु।
उसले यहूदाका मािनसहरूलाई बाबेलमा अिन सेनाले आफ्ना
तरवारहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई मानेर् छन्। 5 शहरका
सम्पित्तहरू, यसका नाफा, सब ैबहुमूल्य वस्तुहरू र यहूदाका
राजाहरूका सम्पित्तहरू ितनीहरूकै शत्रुहरूलाई न ैिदनेछु। शत्रुहरू यी
सब ैसम्पित्तहरू बाबेलको राजधानीमा लानेछन्। 6 ितमी र ितम्रो घरमा
बस्ने मािनसहरू सबलैाई टाढा लिगने छ। ितमीहरूलाई बाबेल राज्यमा
जान वाध्य गराइनेछ। अिन ितमीहरू िवदेशी राज्यमा मनेर्छौ अिन त्यहाँ
ितमीहरू दफ्नाइनेछौ। ितमीले ितम्रा साथीहरूलाई िमथ्या कुराहरू
प्रचार गरकेाछौ। तर ितम्रा सारा िमत्रहरू पिन मनेर्छन् र बाबेलमा दफन
गिरनेछन्।’”

यिर्मयाकोयिर्मयाको पाँचौपाँचौ गुनासोगुनासो

7 हे परमप्रभु! तपाईलें मलाई धोका िदनुभयो, अिन म धोकामा पर।े
तपाई ंबिलयो हुनुहुन्छ, यसथर् तपाईलें मलाई िजत्नु भयो।
मािनसहरू मलाई देखेर हाँस्छन्।
अिन िदनभिर मलाई हाँसोको पात्र बनाउँछन्।

8 जब जब म बोल्छु, िचच्याउँछु,
म िंहसा र िवनाशको िवरोधमा िचच्याइरहेछु।
म मािनसहरूलाई त्यो सन्देश भन्छु जुन परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो।
तर मािनसहरूले सधैँ मिसत िखसी गछर्न् र मेरो हाँसो उडाउँछन्।

9 किहले काँही म स्वयलंाई भन्छु,
“म परमप्रभु िवषयमा सब ैभुल्नेछु
अिन म अब उप्रान्त परमेश्वरको नाउँमा बोल्ने छैन।”
तर जब म त्यसो भन्छु,
परमप्रभुको वचनहरू मेरो हड्डीिभत्र
आगो जिलरहे झैं म िभत्र बल्छ।
यसले मलाई थकाउँछ अिन म सहन सिक्तनँ।

10 म मेरो िवषयमा मािनसहरू
जहीं-तहीं कानेखशुी गरकेो सुन्छु,
ितनीहरू भन्छन्,
“चारिैतर आतकं छ!
यो घोषणा गरौं।
मेरा साथीहरू पिन मलाई
भ्रममा पानर् पिर्खरहेका छन्।
यी मािनसहरू भन्छन्
सायद उसलाई छक्काउनु
अिन हामी िजत्न सक्छौ।
तब ऊ मािथ हामी बद्ला िलनेछौं।”

11 तर परमप्रभु मसँग
बिलयो िसपाही जस्तो हुनुहुन्छ।
यसकारण मािनसहरू,
जो मेरो पिछ लागेकाछन्,
ितनीहरू लट्पिटनेछन्,
अिन मलाई िजत्नु सक्ने छैनन्।
ितनीहरू हारको सम्मुख हुनु पनेर्छ,
लिज्जत हुनेछन् र यो किहल्य ैभुिलनेछैन।

12 हे सेनाहरूका परमप्रभु! तपाईलें के सही जाँच्नु हुन्छ,
अिन मािनसको इच्छाहरू र हृदयहरूको परीक्षा गनर् ुहुन्छ।
मलेै ितनीहरूको िवरोधमा नािलश प्रश्तुत गरकेोछु।
ितनीहरूमािथ तपाईकंो प्रितकार हेरौं।

13 परमप्रभुको स्तुित गाऊ।
परमप्रभुको प्रशसंा गर।
िकनभने परमप्रभुले गरीब मािनसहरूलाई
दषु्ट मािनसहरूबाट बचाउँनु हुन्छ।

यिर्मयाकोयिर्मयाको छछैैटौटौ गुनासोगुनासो

14 म जन्मेको िदन श्रािपत होस्।
त्यो िदनलाई धन्य नमान जुन िदन म आमासँग िथएँ।

15 त्यो मािनस श्रािपत होस्
जसले मेरा बाबुलाई म जन्मेको खबर सुनायो
उसले भन्यो, “ितमीले एउटा छोरो पायौ।”
उसले मेरो बाबुलाई अत्यन्त खशुी बनायो
जब उसले मेरो बाबुलाई त्यो खबर सुनायो।

16 त्यो मािनस परमेश्वरले ध्वंस गनर् ु भएको शहरहरू जस्त ैहोस्।
ती शहरहरूमािथ परमप्रभुको दया छैन।
त्यस मािनसले िबहान कष्टको आवाज सुनोस्,
अिन मध्य िदनमा यदु्धको िचच्चाहट सुनोस्।

17 िकनभने जब म आमाको गभर्मा िथएँ,
त्यस मािनसले मलाई मारने।
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यिद त्यसले मलाई त्यस बेला मारकेो भए,
मेरो िचहान मेरी आमाहुन ैहुने िथइन्।
अिन म संसारमा जन्मनु पनेर् िथएन।

18 यी सब शोकहरू र सङ्कटहरू भोग्न,
अिन लिज्जत भएर िदन िबताउन,
मेरी आमाको गभर्बाट म िकन जन्मे?

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे राजाराजा िसदिकयाहकोिसदिकयाहको िबन्तीिबन्ती रद्दरद्द गरीिदनुगरीिदन ुभयोभयो

यो सन्देश परमप्रभुबाट यिर्मयाकहाँ आएको हो। यो सन्देश
त्यस बेला आएको िथयो जब िसदिकयाह यहूदाका राजाले
पशहूर नाउँका एक मािनस र सपन्याह नाउँका एक पूजाहारी

यिर्मयाकहाँ पठाएका िथए। पशहूर मिलकयाह नाउँ भएको एक मािनसको
छोरो िथयो। सपन्याह मासेयाह नाउँका एक मािनसको छोरो िथयो।
पशहूर र सपन्याहले यिर्मयालाई सन्देश ल्याएका िथए। 2 पशहूर र
सपन्याहले यिर्मयालाई भने, “हाम्रा िनिम्त परमप्रभुलाई प्राथर्ना गिरदेऊ।
के हुने छ भनेर परमप्रभुलाई सोधी देऊ। हामी जान्न चाहन्छौ। िकनभने
बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले हामीलाई आक्रमण गिररहेछन्। हुनसक्छ
उहाँले िबतेका िदनहरूमा गनर् ु भए जस्त ैपरमप्रभुले हाम्रो लािग महान
कायर्हरू गिरिदनु हुनेछ। हुनसक्छ परमप्रभुले हामीलाई आक्रमण गनर्
नबूकदनेस्सरलाई रोक्नु हुनेछ र फकीर् जानेछ।”

3 तर यिर्मयाले पशहूर र सपन्याहलाई भने। उनले भने, “राजा
िसदिकयाहलाई भन 4 ‘यही न ैपरमेश्वर, इस्राएलका परमप्रभुले
भन्नुहुन्छ: ितमीहरूसँग यदु्धका हितयारहरू छन्। ितमीहरूले ती
हितयारहरू आफू स्वंयलाई बचाउन बाबेलका राजा र बाबेलवासीहरू
िवरूद्ध चलाइरहेछौ। तर म ती हितयारहरू ितनीहरू कै िवरूद्धमा
चलाउनेछु।

“‘बाबेलका सनै्य शहर विरपिरका पखार्लहरू बािहर छन्। त्यो सनै्य
शहर विरपिर छ। म चाँडै त्यो सनै्य यरूशलेमिभत्र ल्याउनेछु। 5 म स्वयं
मेरा शिक्तशाली हात र बिलयो हितयार िलएर ितमीहरूिसत लड्नेछु। 6

म यरूशलेमका बिसन्दा दवु ैमािनस तथा पशुहरूलाई मानेर्छु। ितनीहरू
महा-रूढीले मनेर्छन्।’” 7 यसपिछ, परमप्रभुको यो सन्देश हो, “‘म
यहूदाका राजा िसदिकयाह, उनका अिधकारीहरू र रूढीले नमारकेा
शहरमा बाँचेका मािनसहरू नबूकदनेस्सरलाई सुिम्पिदनेछु। बाबेलका
राजा अिन अरूहरू जो शहरमा बाँकी रहेकाछन्, ितनीहरू सब देशान,
तरवार र अिनकालले मनेर्छन्। म ितनीहरूलाई ितनीहरूकै शत्रु र
ितनीहरूको जीवन खोज्नेहरूलाई सुिम्पनेछु। ितनीहरूले कुन ैदया, क्षमा
र सहानुभूित नराखी तरवाले मानेर्छन्।’

8 “यरूशलेमका मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन: ‘परमप्रभुले
भन्नुहुन्छ, मलेै ितनीहरूलाई जीवनको बाटो र मृत्यकुो बाटो बताएकोछु।
9 ती जो यरूशलेममा बस्दछन् ितनीहरू तरवार, अिनकाल र रूढीले
मािरन्छन्। तर जो यरूशलेमबाट बािहर जान्छन् र आक्रमण गिररहेका
बाबेलका सनै्यलाई। आफैं  सुिम्पन्छन्, ितनीहरू बाँच्नेछन्। 10 मलेै
यरूशलेम शहरका मािनसहरूलाई नोक्सानमा पानर् िनणर्य िलएँ। म
शहरलाई भलाइ गिर्दनँ।’ यो परमप्रभुको सन्देश हो: ‘म यरूशलेम
शहरलाई बाबेलका राजाकहाँ सुम्पनेछु। उसले यसलाई आगोले भस्म
पानेर्छ।’”

11 “यी कुराहरू यहूदाका शाही पिरवारहरूलाई भन,
‘परमप्रभुका वचनहरूलाई महत्व देऊ।

12 हे दाऊदको घराना! परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
मािनसहरूलाई िनष्पक्ष न्याय गर
र अत्याचारमा परकेाहरूलाई अत्याचारीहरूबाट संरक्षण गर।
यिद ितमीहरूले त्यसो गरनेौ भने
रीसले म िनभाउनु नसिकने आगो झैं हुनेछु।
यो साँचो हुनेछ कारण ितमीहरूले धरै ेदषु्कमर्हरू गरकेाछौ।’

13 “हे यरूशलेम! म ितम्रो िवरूद्धमा छु।
ितमी मदैानमा भन्ज्याङ्ग मािथको पहाडमािथ बस्छौ।
ितमी यरूशलेमका मािनसहरू भन्छौ,
‘कसलेै ितमीहरूलाई आक्रमण गनर्
र ितमीहरूको शिक्तशाली शहर िजत्न सकै्तन।’

तर परमप्रभुबाट आएको वचनहरूलाई ध्यान देऊ।”
14 “ितमीले पाउनु पनेर् दण्ड पाउने न ैछौ।
म ितमीहरूका जङ्गलमा आगो लगाउन थाल्ने छु।
त्यो आगोले ितमीहरू विरपिर भएका
सारा चीजहरू जलाई िदनेछ।”

ददुषु्टष्ट राजाहरूराजाहरू िवरूद्धिवरूद्ध न्यायन्याय

परमप्रभुले भन्नुभयो “यिर्मया, राजाको महलमा जाऊ।
यहूदाका राजा कहाँ जाऊ र त्यहाँ यो सन्देशको प्रचार गर 2

‘परमप्रभुबाट आएको यो सन्देश सुन, दाऊदको िंसहासनमा
बस्ने हे यहूदाका राजा, ितम्रा अिधकारीहरू अिन यी ढोकाहरूबाट पस्ने
मािनसहरू। 3 परमप्रभु भन्नुहुन्छ िनष्पक्ष र धािर्मक हौ। अत्याचारमा
पारकेाहरूलाई अत्याचारीबाट रक्षा गर। िवदेशमा जन्मेका नागिरकहरू
टुहुरा-टुहुरी अथवा िवधवाहरूमािथ नराम्रो नगर। िनदोर्ष मािनसहरूलाई
नमार। 4 यिद ितमीहरूले आज्ञा पालन गयौर् भने, राजाहरू जो
दाऊदको िंसहासनमािथ बस्दछन् अिधकारीहरू सिहत रथहरू र
घोडाहरूमािथ बसी यी प्रवेशद्वारहरूबाट बस्नेछन्। 5 यिद ितमीहरूले
ती आज्ञाहरू पालन गरनेौ भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ म आफ्न ैनाउँमा
शपथ िलन्छु म यो राजमहल नष्ट पानेर्छु।’”

6 यसलेै परमप्रभु यहूदाको राजाको राजमहलको िवषयमा भन्नुहुन्छ:
“तँ ता मेरो िनिम्त िगलादको जङ्गल
र लबानोनको पहाड जस्त ैछस्।
तर म तँलाई मरुभूिममा पिरणत गिरिदन्छु।
कोही बसो-बास गनेर् नभएको शहर झैं तँलाई म उजाड बनाइिदन्छु।

7 म राजदरबार नष्ट गनर्लाई
हितयार सिहत मािनस पठाउने छु।
ती नष्टगनेर् हरूले तेरा देवदारको रूखहरू काट्नेछन्
र आगोमा फ्याँकनेछन्।
8 “धेर ैराज्यका मािनसहरू यही शहर भएर जानेछन्। ितनीहरूले

एकाकार्मा सोध्नेछन्, ‘िकन परमप्रभुले त्यस्तो डरलाग्दो कुरा यरूशलेम
प्रित गनर् ुभयो? यरूशलेम त्यस्तो महान शहर िथयो।’ 9 त्यो प्रश्नको उत्तर
यो हुनेछ ‘परमेश्वरले यरूशलेम नष्ट पानर् ुभयो िकनभने ितनीहरूले
ितनीहरूका परमेश्वर परमप्रभुिसत गरकेो करार त्यागे। ितनीहरूले अरू
देवताहरूलाई पूजा गर ेअिन ितनीहरूको सेवा गर।े’”

राजाराजा यहोआहाजकोयहोआहाजको िवरूद्धिवरूद्ध न्यायन्याय

10 मरकेो राजाको लािग नरूनु।
उसको लािग िवलाप नगनर् ु,
बरू त्यो राजाको लािग रूनु
जसले यो ठाउँ न ैछोड्न बाध्य भएको छ।
उसको िनिम्त रूनु िकनभने ऊ किहल्य ैफकीर् आउने छैन्।
ऊ आफ्नो स्वदेश फेिर देख्ने छैन।
11 यही कुरा शल्लमू (यहोआहाज) योिशयाहको छोराको िवषयमा

परमप्रभु भन्नुहुन्छ। शल्लमू योिशयाह राजाको मृत्य ुपिछ यहूदाका राजा
भए। “यहोआहाज यरूशलेमबाट िनस्की टाढा गए। उनी यरूशलेम फेिर
किहल्य ैफकीर् आउँदनैन्। 12 यहोआहाज त्यो ठाउँमा मनेर् छ जहाँ
िमश्रावासीले उनलाई लगेर गए। उनले यो देश फेिर देख्ने छैनन्।”

यहोयाकीमयहोयाकीम राजाकोराजाको िवरूद्धिवरूद्ध न्यायन्याय

13 “हाय! त्यसलाई जसले आफ्नो मािनसहरूलाई
ितनीहरूको श्रमको ज्याला निदई
बे-ईमान्दरीले महल बनायो,
अझ ठगेर तला थप्यो।

14 “उसले भन्छ,
‘आफ्नो लािग म एउटा ठूलो महल बनाउनेछु।
मेरो मािथल्लो तलामा ठूल-ठूला कोठाहरू हुनेछन्।’
उसले देवदारूका पल्लाले झ्यालहरू बनाउँछ रातो रगं लाउँछ।

15 “देवदारूले बनाएको ितम्रो िवशाल महलले
ितमीलाई महान राजा बनाउदनै।
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ितम्रा िपता खान र िपउनमा सन्तुष्ट िथए।
उनले के ठीक र िनष्पक्ष िथयो त्यही गर।े
यसथर् प्रत्येक कुरो न ैितनको राम्रै भयो।

16 ितनले गरीब
र असाहय मािनसहरूलाई मद्दत गर।े
यसकारण प्रत्येक कुरा
ितनको लािग राम्रै भयो।

‘मलाई िचन्नु न ैयसको अथर् हो।’
परमप्रभुले भन्नुभयो।

17 “ितम्रो आँखाहरूले ितमीलाई के लाभदायक छ त्यो मात्र देख्छ।
ितमी िनदोर्ष मािनसहरूलाई मानर्,
मािनसहरूलाई चोट पुयार्उन र चक्नाचूर पानर् मात्र िबचार गछौर्।”

18 यसथर् परमप्रभुले योिशयाहका छोरो,
राजा यहोयाकीमको िवषयमा भन्नुहुन्छु,

“यहोयाकीमको लािग यहूदाका मािनसहरू रूने छैनन्,
‘हाय मेरो दाज्यू! हाय मेरी बिहनी!
म यहोयाकीमको लािग अत्यन्त ैद:ुखीतछु भनी,
ितनीहरू कसलेै पिन परस्परमा कुरा गनेर् छैनन्।
यहूदाका मािनसहरू यहोयाकीमको लािग रूने छैनन्।
ितनीहरूले उनको िवषयमा भन्ने छैनन्,
‘हाय मेरा मािलक! हाय, मेरा महाराज!
ितम्रो मृत्यमुा म अत्यन्त ैद:ुखी छु।’

19 यरूशलेमका मािनसहरूले यहोयाकीमलाई गधालाई जस्तै
दफ्नाउनेछन्।
ितमीहरूले उसको टाउको र शरीर तान्नेछन्,
अिन यरूशलेमको मूल-ढोकाको बािहर फ्याँक्नेछन्।

20 “यहूदा, लबानोनको पवर्तमािथ जाऊ र जोडले िचच्याऊ।
बाशान के्षत्रमा जोडले कराऊ।
अबारीमको पवर्तहरूमा िचच्याऊ,
िकनभने ितम्रो ‘प्रेमीहरूलाई’ नष्ट पािरनेछ।

21 “हे यहूदा, ितमीले आफैं  सुरिक्षत िवचार गयौर्।
तर मलेै ितमीलाई सावधानी रहन चेताउनी िदएँ।
तर ितमीले भन्यौ, ‘म ध्यान िदँिदन।’
ितमीले त्यही जीवन शलैी अप्नायौ,
जुन ितम्रो यवुावस्थालमा िथयो।
ितम्रो यवुावस्थालम देिखन ैितमीले मलाई मान्न अस्वीकार गयौर्।

22 हे यहूदा! ितम्रा भेंडा़ गोठालाहरूलाई बतासले उडाई लानेछ।
ितम्रा प्रेमीहरू कैदी बिननेछन्।
ितमीलाई अपमान गिरनेछ र पकै्क पिन ितम्रा दोषपूणर् कमर्हरूले,
ितमीलाई लिज्जत पानेर्छ।

23 “हे लबानोनका बािसन्दा
जो देवदारूहरूको माझमा बास गछर्न्,
जब ितमीले व्यथा पाउनेछौ ितमी िचच्याउनेछौ।
प्रसव पीडामा परकेी स्त्री झैं व्यथाले ितमी लडीबुडी गनेर्छौ।”

यहोयाकीनयहोयाकीन राजाकोराजाको िवरूद्धिवरूद्ध न्यायन्याय

24 “जस्तो म िनिश्चत रूपमा बस्छु,” यो परमप्रभुको सन्देश हो, “म
यस्तो ितम्रो लािग गनेर्छु। यहोयाकीमको छोरो यहूदाको राजा,
यहोयाकीन यिद ितमी मेरो दािहने हातको छाप-औठी हँुदो हौ त म
ितमीहरूलाई थुतेर फ्याँक्ने िथएँ। 25 यहोयाकीन, म ितमीलाई बाबेलका
राजा नबूकदनेस्सरलाई र बाबेलवासीहरूलाई सुिम्पनेछु। यी ती
मािनसहरू न ैहुन जसले ितम्रो प्राण खोिजरहेकाछन् र जोिसत ितमी
भयिभत छौ। 26 म ितमी र ितम्रो आमालाई अकोर् देशमा फ्याँिकिदने छु
जहाँ ितमीहरू दवु ैजन्मेका िथएनौ। ितमी र ितम्रो आमा त्यो देशमा
मनेर्छौ। 27 ितनीहरू आफ्नो भूिममा फिर्कने इच्छा गछर्न् तर
ितनीहरूलाई अनुमित िदइनेछैन।”

28 के कोन्याह कसकैो आफलको फुटेको भाँडा जस्तो हो?
जसलाई कसलेै मन पराउँदनै।
िकन यहोयाकीन र उसको नानीहरू फ्याँिकए?

िकन ितनीहरू नजानेको देशमा फ्याँिकए?
29 ए देश, ए देश!
परमप्रभुको सन्देश ध्यान िदएर सुन्।

30 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “यहोयाकीनको बारमेा लेख,
‘ऊ एकजना मािनस हो जसको कुन ैनानीहरू छैन।
यहोयाकीन आफ्नो जीवन कालमा सफल हुनेछैन।
अिन उसको एउटै पिन सन्तान दाऊदको िंसहासनमा बस्ने छैन।
कुन ैपिन उसको सन्तानले यहूदामा शासन गनेर् छैन्।’”

“त्यो भेंडा़ गोठालाहरूलाई िधक्कार जसले मेरा भेंडा़हरूलाई
ध्वंस र िततर-िबतर पाछर् ।” यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश
हो।

2 ती गोठालाहरू (नेताहरू) मेरा मािनसका उत्तरदायीहरू हुन्। अिन
इस्राएलका परमेश्वरले, यी कुराहरू ती गोठालाहरूलाई भन्नुहुन्छ “ितमी
गोठालाहरूले मेरो बगाललाई चार ैतफर्  भगाईिदयौ। ितनीहरूलाई भाग्न
वाध्य पायौर्। अिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई हेरचाह गरनेौ। तर मलेै ितम्रो
हेरचाह गरें। ितमीले गरकेा दषु्ट कामहरूका िनिम्त म दण्ड िदनेछु।” यो
परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो। 3 “अब मलेै अन्य देशहरू ितर
खेिदएका बगाल भेला पाछुर्  र ितनीहरूलाई चनेर् खकर् मा ल्याउँछु। जब म
मेरा बगाललाई चनेर् खकर् मा ल्याउँछु ितनीहरू लाभदायक बिनन्छन र
संख्या बढछ। 4 म मेरा बगालको लािग नयाँ गोठाहरूलाई राख्नेछु।
ितनीहरूले मेरो बगालको हेरचाह गनेर्छन्। अिन मेरा बगाल डराउने
अथवा भयमीत हुने छैन। मेरो कुन ैपिन बगाल हराउँने छैन।” यो
परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।

धािर्मकधािर्मक “हाँगाहाँगा”
5 यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो;
“हेर अब त्यो समय आइरहेछ,
िक म दाऊदको कुलमा एउटा धािर्मक ‘शाखा’ स्थािपत गनेर्छु।
उसको ज्ञानले शासन चलाउनेछ,
र धमर् र न्याय गनेर्छ।

6 त्यस समयमा, यहूदाका मािनसहरूलाई बचाइनेछ,
अिन इस्राएलले सुरिक्षत जीवन िजउनेछ।
उहाँको नाउँ यो हुनेछ,
‘परमप्रभु हाम्रो धािर्मकता हुनुहुन्छ’।
7 “यसकारण ती िदनहरू आइरहेछन्,” यो सन्देश परमप्रभुबाट

आएको हो, “जब मािनसहरूले भन्नेछैनन्, ‘जसरी परमप्रभु जीिवत
हुनुहुन्छ अिन यो उहाँ न ैहुनहुन्छ, जसले इस्राएलका मािनसहरूलाई
िमश्र भूिमबाट बािहर ल्याउनु भयो।’ 8 तर मािनसहरूले केही नयाँ कुरा
भन्ने छन्। ितनीहरूले भन्ने छन्, ‘जसरी परमेश्वर जीिवत हुनुहुन्छ, परमेश्वर
मात्र हुन् जसले इस्राएलका मािनसहरूलाई उत्तर-भूिमबाट ल्याउनु
भयो। उहाँले ितनीहरूलाई सम्पूणर् राज्यहरूबाट ल्याउनु भयो जहाँ
उहाँले ितनीहरूलाई पठाउनु भएको िथयो।’ त्यसपिछ इस्राएलका
मािनसहरू ितनीहरूका आफ्न ैभूिममा बस्नेछन्।”

झूटाझूटा अगमवक्ताहरूकाअगमवक्ताहरूका िवरूद्धिवरूद्ध न्यायन्याय

9 अगमवक्ताहरूलाई सन्देश
अन्तस्करणमा मेरो हृदय भाँचेको छ।
मेरो सब ैहड्डीहरू कािमरहेकाछन्।
यो परमप्रभुको र उहाँको पिवत्र वचनको कारणले हो।
म मतवाला मािनस जस्त ैभएकोछु।

10 यहूदाका भूिम यस्ता मािनसहरूले भिरएकोछ
जो व्यिभचारीहरू छन्।
यसथर् परमप्रभुले यस भूिमलाई श्राप िदनुभयो।
अिन खकर्  मरुभूिममा पिरणत भएकोछ।
अगमवक्ताहरू दषु्ट छन्।
ती अगमवक्ताहरूले आफ्ना प्रभाव
र शिक्त गल्ती गरी प्रयोग गदर्छन्।

11 “अगमवक्ता अिन पूजाहारी दवु ैपापीहरू छन्।
ितनीहरूको दषु्ट्याई ंमलेै मेरो मिन्दरमा देखेकोछु।
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यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो।
12 यसकारण, म ितनीहरूलाई मेरो सन्देश िदन रोक्नेछु।
ितनीहरूको बाटो अन्धकारले ढाकेको िचप्लो हुनेछ
अिन ितनीहरू कालो अन्धकारमा झनेर्छन्।
म ती पूजाहारीहरू
र अगमवक्ताहरूमािथ
िवपद ल्याइ सजाय िदनेछु।”
यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।
13 “मलेै सामिरयामा अगमवक्ताहरूलाई
अगमवाणी िदएर नराम्रो काम गिररहेकोछु।
बाल देवताको नाउँमा ितमीहरूले इस्राएलका मािनसहरूलाई पथभ्रष्ट

गराए।
14 मलेै यहूदाका अगमवक्ताहरू डरलाग्दो कामहरू गिररहेको

देखेकोछु।
ितनीहरूलाई व्यिभचारपूणर् कमर्मा िलप्त छन्।
ितनीहरू झूटो बोल्छन् अिन दषु्ट मािनसहरूलाई सहयोग िदन्छन्।
त्यही कारणले मािनसहरूले दषु्ट काम गनर् रोिकदनैन्।
ितनीहरू सदोमका मािनसहरू जस्ता छन्।
अब यरूशलेम मेरो िनिम्त गोमोरा जस्त ैभएकोछ।”

15 यसकारण सेनाहरूका परमप्रभुले ती अगमवक्ताहरूका बारमेा
भन्नुहुन्छ
“म ती अगमवक्ताहरूलाई िततो भोजन खाने
र िवष हालेको पानी िपउने बनाउनेछु
िकनभने यरूशलेमका अगमवक्ताहरू देिख
सम्पूणर् देश न ैदिूषत पादैर्छन्।”

16 सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ
“ती अगमवक्ताहरूका कुरामा ध्यान नदेऊ
ती अगमवक्ताहरूले ितमीहरूलाई मूखर् बनाउने कोिशश गिररहेकाछन्।
ती अगमवक्ताहरूले जुन दशर्नहरू बताइरहेका छन्
ती सब ितनीहरूको आफ्न ैसृिष्टहरू हुन्।
ितनीहरूले ती दशर्नहरू परमप्रभुबाट प्राप्त गरकेा होइनन्।

17 कितपय मािनसहरूले परमेश्वरबाट आएको सन्देशलाई उपेक्षा
गदर्छन्।
अत ती अगमवक्ताहरूले ती मािनसहरूलाई
बेग्ला बेग्ल ैसन्देश िदन्छन्।
ितनीहरूले मलाई जसले िनन्दा गछर्न् ितनीहरूलाई भन्छन्,
परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, ‘ितमीले शािन्त पाउँछौ।’
ितनीहरूले ज-जसको हृदय कठोर छ ितनीहरूलाई भन्छन्,
‘ितमीहरूमािथ अिनष्ट हुने छैन्।’

18 तर ती मध्ये कुन ैपिन अगमवक्ताहरू दवैीय महासभामा उिभने
होइन।
ती मध्ये कसलेै पिन परमप्रभुको संदेश
न देखेको छन्, सुनेको न ैछ।

19 अब परमप्रभुबाट हुने दण्ड तूफान जस्तो आउने छ।
परमप्रभुको क्रोध आँधी-तूफान जस्तो हुनेछ।
यो ती दषु्ट मािनसहरूका टाउकोहरूमािथ भुमरीको झोक्का ठोिकनेछ।

20 आफ्ना मनले िचताएको योजनाहरू िसद्ध नहोउन्जेल
परमप्रभुको रीस थािमने छैन।
आउने िदनहरूमा
ितमीहरूले त्यो छलर्ङ्ग बुझ्नेछौ।

21 मलेै ती अगमवक्ताहरूलाई पठाएको होइन।
तर ितनीहरू भागेर गए।
ितनीहरूसँग बोलेको छैन।
तर ितनीहरूले अगमवाणी िदए।

22 तर यिद ितनीहरू मेरो महासभामा बसेका भए,
ितनीहरूले मेरो यहूदाका मािनसहरूलाई मेरो सन्देशहरू भन्ने िथए।
ितनीहरूले ती मािनसहरूलाई नराम्रो कामहरू
गनर् देिख रोक्न सक्थे।”

23 “म परमेश्वर हँु, जो निजक छु,”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ,

“म त्यो परमेश्वर होइन जो टाढोमा छ।
24 मलेै देख्न सिक्तन भन्ने िवचारमा
एउटा मािनसले आफैं लाई लुकाउनँ सक्ला।
तर यो मूखर्ता हो।
के म स्वगर् र पृथ्वी भिर्दनँ र?”
परमप्रभुले यसो भन्नुभयो: 25 “त्यहाँ त्यस्ता अगमवक्ताहरू छन्

जसले मेरो नाउँ झूटा प्रचार गिररहेछन्। ितनीहरू भन्छन्, ‘मलेै सपना
देखेको छु। मलेै सपना देखेको छु।’ मलेै ितनीहरूले त्यस्तो कुराहरू
गरकेो सुनें। 26 किहले सम्म यी अगमवक्ताहरूले झूटो र आफ्नो माया
प्रचार गिररहने? 27 ती अगमवक्ताहरूले मेरो नाउँ मािनसहरूबाट
भुलाउनु प्रयास गिररहेकाछन् जसरी आफ्ना िपता-पुखार्हरूले सपनाहरू
भनेर भुलेका िथए। ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले बाल देवतालाई पूजे।
28 पराल गहँु भन्दा िभन्द ैहुन्छ। अगमवक्ताहरूले जसकहाँ सपना छ
त्यही सपना िवषयमा बोलुन्। जसकहाँ मेरा वचनहरू छन् साँचो गरी
भनुन। 29 मेरो सन्देश आगो जस्त ैछ।” यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको
हो, “यो मातोर्ल जस्तो छ जसले ढुङ्गा चुरचुर पाररे फुटाउँदछ।”

30 “यसथर् म झूटा अगमवक्ताहरूको िवरूद्धमा छु।” यो सन्देश
परमप्रभुको हो “ती अगमवक्ताहरूले मेरा शब्दहरू एका-अकार्बाट
चोिररहेका छन्। 31 म झूटो अगमवक्ताहरूको िवरूद्ध छु।” यो सन्देश
परमप्रभुको हो, “ितनीहरूले आफ्न ैशब्दहरू चलाउँछन् र मेरोबाट
आएको सन्देश भनेर बाहना गदर्छन्। 32 म झूटा अगमवक्ताहरूका
िवरूद्ध छु जसले झूटो सपनाहरू प्रचार गछर्न्।” यो परमप्रभुको सन्देश
हो। “ितनीहरूले मेरा मािनसहरूलाई झूटो िशक्षा िददैं कुबाटो ितर
लजैादछैन्। न त मलेै ितनीहरूलाई पठाएँ न मेरो पक्षमा बोल्नु भनी
आदेश िदएँ। ितनीहरूले कदािप यहूदाका मािनसहरूलाई सहयोग गनर्
सकै्तनन्।” यो परमप्रभुको सन्देश हो।

परमपरमेेश्वरबाटश्वरबाट उदासउदास सन्दसन्देेशश

33 “यहूदाका मािनसहरू अथवा अगमवक्ताहरू, अथवा
पूजाहारीहरूले ितमीलाई सोध्न सक्छ, ‘परमप्रभुले के-के भारी बोकाउनु
भयो?’ तब ितमीहरूले ितनीहरूलाई उत्तर िदन्छौ र भन्छौ, ‘ितमीहरू
अत्यन्त ैगह्रौं बोझ हौ र म ितमीहरूलाई फ्याँक्नेछु।’ यो परमप्रभुको
सन्देश हो।

34 “यिद अगमवक्ता अथवा पूजाहारी अथवा कुन ैमािनसले
परमप्रभुको बोझ िवषयमा कुरा गछर्  भने, ‘म उसका पिरवार र उसलाई
सजाय िदनेछु।’ 35 यो कुरा ितमीहरू एकाकार्लाई भन्नेछौ ‘परमप्रभुले के
जवाफ िदनुभयो?’ अथवा ‘उहाँले के भन्नुभयो’? 36 तर ितमीले फेिर
‘परमप्रभुको बोझ’ भन्ने छैनौ िकनभने ‘बोझ’ प्रत्येकको आफ्न ैशब्द
बिनएको हो। तर ितनीहरूलाई भन, ‘ितनीहरूले जीिवत परमेश्वर,
सेनाहरूका परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वचन बङग्याएको छौ।’

37 “यिद परमप्रभुको सन्देश ितमी िसक्न चाहन्छौ भने,
अगमवक्तालाई सोध, ‘परमप्रभुले ितमीलाई के जवाफ िदनु भयो?’ अथवा
‘परमप्रभुले के भन्नुभयो?’ 38 तर ितमीले नभन परमप्रभुबाट के भारी
बोझ िथयो। यिद ितमीले यो शब्द प्रयोग गयौर् भने परमप्रभुले ितमीलाई
यी शब्दहरू भन्नु हुनेछ ‘ितमीले मेरो वचनलाई परमप्रभुको भारी नभन्नु
पथ्योर्। मलेै ितमीलाई यो शब्द नभन्नु भनें। 39 मलेै ितमीहरू र ितम्रा
िपता-पुखार्हरूलाई िदएको शहर र ितमीलाई मािथ उचालेर म देिख पर
फ्याँक्ने छु। 40 म ितनीहरूमािथ सदा-सवर्दा रहने लाज ल्याउनेछु।
आफ्नो बेइिज्जती ितमीहरू किहल्य ैभुल्ने छैनौं।’”

असलअसल रर खराबखराब ननेेभाराहरूभाराहरू

परमप्रभुले उहाँको मिन्दर अघाडी रािखएको दइु डालो
नेभारा देखाउनु भयो। (मलेै यो दशर्न यहूदाका राजा
यहोयाकीमका छोरा बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले

यरूशलेमबाट िनवार्िसन गराएर लगे पिछ देखेको हो। यहोयाकीन र
ितनका अिधकारीहरूलाई िनपुण िशल्पकार र धातुकारहरूिसतै
लिगयो।) 2 एउटा डालोिभत्र धेर ैअसल नेभाराहरू िथए। ती नेभाराहरू
त्यस्ता िथए जुन समय अघािड न ैपाकेका िथए। तर अकार् डालोमा
कुहेको नेभाराहरू िथए। ितनीहरू खान लायकका िथएनन्।
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3 परमप्रभुले मलाई सोध्नु भयो, “ितमीले के देख्द ैछौ यिर्मया?”
मलेै जवाफ िदएँ, “ डालोमा म नेभाराहरू देख्द ैछु। एउटा डालोमा

नेभाराहरू एकदम ैअसल छन् अिन अकोर् डालोमा एकदम ैनराम्रा
नेभाराहरू छन् जो खान लायक छैनन्।”

4 तब परमप्रभुको यो सन्देश मकहाँ आयो 5 परमप्रभु, इस्राएलका
परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, “यहूदाका मािनसहरूलाई आफ्ना देशबाट कैदी झैं
लिगयो। ितनीहरूका शत्रुहरूले ितनीहरूलाई बाबेलमा लगे। ितनीहरू
असल नेभाराहरू जस्ता छन्। 6 म ितनीहरूलाई दया देखाउनेछु। म
ितनीहरूलाई यहूदाको भूिममा फकार्ई ल्याउनेछु। म ितनीहरूलाई
िवकास गराउनेछु, नष्ट हुन िदँिदन। म ितनीहरूलाई चुडाउँिदन तर
ितनीहरूलाई जगाउँछु तािक ितनीहरूको िवकास हुन सकोस्। 7 म
ितनीहरूलाई म न ैपरमप्रभु हँु भनेर िचन्ने योग्यता िदन्छु। ितनीहरू मेरा
मािनसहरू हुनेछन् अिन म ितनीहरूका परमेश्वर हँु, िकनभने ितनीहरू
पूणर्-हृदयहरूले म तफर्  फकर् नेछन्।

8 “तर यहूदाका राजा िसदिकयाह कुहेको नेभारा जस्तौ हुनेछ जुन
खान लायक हँुदनै। िसदिकयाह, उसका अिधकारीहरू, यरूशलेममा
छािडएका मािनसहरू जो यो देशमा रिहरकेा छन् अिन ितनीहरू जो
िमश्रमा बिसरहेका छन् ितनीहरू कुहेको नेभाराहरू जस्त ैहुन्। 9 म
ितनीहरूलाई जम्म ैराज्यहरूमा डरलाग्दो र नराम्रो चीज बनाउनेछु। मलेै
ितनीहरूलाई जहाँ-जहाँ छरपस्ट पारकेोछु त्यहाँ ितनीहरूलाई अपमान,
िगल्ला र श्राप का िनिम्त पात्र बनाउँनेछु। 10 म तरवार, अिनकाल अिन
रूढी ितनीहरूका िनिम्त पठाउनेछु। जब सम्म ितनीहरू िनमटन्न हँुदनैन्
ितनीहरू र ितनीहरूका िपता-पुखार्लाई मलेै िदएको देशमा तरवार,
अिनकाल र देशान पठाउनेछु। त्यस पिछ मेल ैितनीहरू र ितनीहरूका
िपता-पुखार्हरूलाई िदएको जग्गामा ितनीहरू रहने छैनन्।”

यिर्मयाकोयिर्मयाको प्रवचनप्रवचन

यो सन्देश जुन यिर्मयाकहाँ आयो त्यो यहूदाका सबै
मािनसहरूको िवषयमा सम्बिन्धत छ। यो योिशयाहको पुत्र
यहोयाकीम यहूदाको राज-िंसहासनमा बसेको चौथो बषर्मा

भएको हो। यो नबूकदनेस्सरले बाबेलको राजमुकुट पिहिरएको प्रथम
बषर्मा भएको हो। 2 यसलेै त्यही अगमवक्ता यिर्मयाले यहूदाका जम्मै
मािनसहरू र यरूशलेमका बािसन्दाहरूलाई भनेः

3 यहूदाका राजा आमोनका पुत्र योिशयाहको राज्यकालको तेह्रौं
बषर्देिख आजको िदनसम्म अथार्त् तेइस बषर्सम्म परमप्रभुको वचन
मकहाँ आयो र मलेै घिरघिर ितमीहरूलाई भिनरहेकोछु। तर ितमीहरूले
यसलाई ध्यान न ैिदएनौ। 4 परमप्रभुले घिरघिर आफ्ना दास अगमवक्ता
ितमीहरूकहाँ पठाउनु भएकोछ। ितमीहरूले ितनीहरूको कुरा सुनेनौ
अथवा ितनीहरूलाई कुन ैध्यान ैिदएनौ।

5 ती अगमवक्ताहरूले भने, “ितमीहरूले आफ्ना जीवन शलैी पिरवर्तन
गर। कुकमर्हरू गनर्देिख आफूलाई पर राख। जीवन पिरवतर्न गर र यस
देशमा जुन परमप्रभुले ितमी र ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई सदा-
सवर्दाका िनिम्त िदनु भएकोछ त्यहाँ बसो बासो गर। 6 अन्य
देवताहरूको पिछ नलाग। ितनीहरूका सेवा वा पूजा नगर। मािनस
िनिर्मत मूिर्तहरू पूजा नगर। यसले मलाई रीस उठाउनेछ। यिद
ितमीहरूले मानेनौ भने तब म ितमीहरूलाई नोक्सान गनेर्छु।”

7 परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, “तर ितमीहरूले मेरो कुरा मानेनौ। ितमीहरूका
मूिर्तहरूले मलाई उत्तेिजत पायौर्ं अिन आफैं मा नोक्सान ल्यायौ।”

8 यसकारण सेनाहरूका परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूले मेरो
सन्देशहरूमा ध्यान ैनिदएका हुनाले, 9 म उत्तरका सब ैकुलहरूका
मानिसहरूलाई र मेरो दास बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरलाई ल्याउनेछु,
र ितनीहरूलाई यो देश र यसका बािसन्दा र यसका चारिैतरका सबै
जाितहरूको िवरूद्धमा ल्याउनेछु। म ती सारा देशहरूलाई िबलकुलै
ध्वंस गनेर्छु। म ती भूिमहरू सदालाई सूख्खा मरुभूिम जस्तो बनाई िदने
छु अिन ितनीहरूलाई डरलाग्दो गाली र एक स्थायी अपमानको पात्रमा
पिरणत गनेर्छु। 10 म ती ठाउँहरू हषर् र उत्साहका खशुीहरूलाई शेष
पािरिदनेछु। त्यहाँ अब-उप्रान्त नव दलु्हा-दलु्हीका खशुी र आनन्दका
िदनहरू हुने छैन। म मािनसहरूले िपस्ने जाँतोका आवाज सम्म
उठाउँनेछु। म बत्तीको उज्यालोलाई लिगिदनेछु। 11 त्यो सम्पूणर् के्षत्र नै

मरुभूिम जस्तो उजाड हुनेछ। यी सब ैजाितहरूका मािनसहरूले सत्तरी
बषर् सम्म बाबेलका राजाको सेवा गनेर्छन्।

12 “तर सत्तरी बषर् िबती सके पिछ म बाबेलका राजालाई दण्ड
िदनेछु। म बाबेलका जाितहरूलाई पिन दण्ड िदने छु।” यो परमेश्वरको
सन्देश हो “म बाबेलवासीहरूको भूिमलाई पिन उनीहरूको पापहरूको
कारण दण्ड िदनेछु। म त्यो भूिम सदाको लािग बाँझो बनाई िदनेछु। 13

मलेै त्यस देशको िवषयमा जे भनेकोछु र यिर्मयाले िवरोधमा यसको जे
अगमवाणी गरकेोछ अिन पुस्तकमा जे लेिखएकोछ म त्यो देशकोको
िवरूद्ध सब ैल्याउनेछु। 14 बाबेलका मािनसहरूले धेर ैराज्यहरू र
महाराजहरूको सेवा गनर् ु पनेर्छ। ितनीहरूले गरकेो अिनष्ट कामका िनिम्त
ितनीहरूलाई सजाय िदइनेछ।”

ससंसंारकासारका राज्यहरूराज्यहरू मािथमािथ न्यायन्याय

15 परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरले मलाई यी कुराहरू भन्नुभयो
“यिर्मया, यो कचौरोको दाखरस मेरो हातबाट लेऊ। यो मेरो क्रोधको
दाखरस हो। म ितमीलाई िविभन्न जाितहरूमा पठाई रहेछु। ती
जाितहरूलाई यही प्यालाबाट िपयाऊ। 16 ितनीहरूले यो िपउँनेछन्।
त्यसपिछ ितनीहरू धरमराउनेछन् र पागल मािनस जस्तो व्यवहार
गनेर्छन। ितनीहरूले तरवारको कारण त्यसो गछर्न् जुन ितनीहरूको
िवरूद्ध म पठाउँदछुै।”

17 यसथर् मलेै परमेश्वरको हातबाट त्यो कचौरा दाखरस िलएँ। म ती
जाितहरूमा गएँ अिन त्यो कचौराबाट मलेै दाखरस िपयाँए। 18 मलेै यो
दाखरस यरूशलेम र यहूदाका शहरहरूमा खनाइिदएँ। मलेै यहूदाका
राजाहरू र अगुवाहरूलाई त्यो कचौराबाट दाखरस िपउँन लगाँए।
ितनीहरू आज जस्तो देखन्छन, मरुभूिम झैं उजाड, डरलाग्दो चीज अिन
िखल्ली र श्रापको पात्र बनाउन मलेै ितनीहरूलाई िपलाएँ।

19 मलेै िमश्रका राजा िफरऊन, ितनका अिधकारीहरू, महत्वपूणर्
नायकहरू, उनका सब ैमािनसलाई परमप्रभुको रीसको दाखरस िपउनु
लगाँए।

20 मलेै अरबका जम्म ैबािसन्दाहरू, ऊजका सब ैराजाहरू,
पिलश्तीहरूका सब ैराजाहरू जसमा अश्कलोन, गाजा, एक्रोन,
अश्दोदमा बाँकी रहेका जम्म ैमािनसलाई परमप्रभुको रीसको दाखरस
िपउनु लगाँए।

21 अिन मलेै एदोम, मोआब र अम्मोिनहरूका सब ैराजाहरू पिन
गािभन्छन्, सबलैाई परमप्रभुको रीसको दाखरस िपउनु लगाँए।

22 मलेै सोर र सीदोनका सब ैराजाहरू र जम्म ैमािनसलाई
परमप्रभुको रीसको दाखरस िपउनु लगाँए।
अिन समुद्रका टापुहरूका राजाहरूलाई यो िपउन लगाँए। 23 ददान,

तेमा र बूजका अिन कनपट सम्म केश काट्ने मािनसहरूलाई मलेै यो
िपउन बाध्य गराँए। 24 मलेै अरब देशका र सीमान्तका सारा राजाहरू
जो मरुभूिममा बस्छन्, 25 िजम्री, एलाम र मादकैा सारा राजाहरूलाई
पिन यो िपउन लगाँए। 26 मलेै सारा उत्तरका राजाहरू निजक र टाढामा
भएका राज्यहरूलाई यो िपउनु लगाँए। मलेै सब ैपृथ्वीका राजाहरूलाई
परमप्रभुको क्रोधको कचौराबाट दाखरस िपउन लगाँए। तर “शीशकका”
राजाले पिन अन्य जाितहरूले िपए पश्चात िपउनेछन्।

27 “यिर्मया! सेनाहरूका परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ,
ती जाितहरूलाई भिनदेऊ यसकारण परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, ‘िपऊ, मात,
वान्त गर र लड अिन नउठ िकनभने म ितमीहरूका माझमा तरवार
पठाइरहेछु।’

28 “ती मािनसहरूले ितम्रो हातबाट कचौरा िलन अस्वीकार गछर्न।
ितनीहरूले यसलाई िपउन अस्वीकार गछर्न। तर ितमीले ितनीहरूलाई
भन्नेछौ, ‘सेनाहरूका परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुहुन्छ ितमीहरूले अवश्य
न ैयो कचौराबाट िपउनेछौ। 29 मलेै यरूशलेममािथ जसलाई मेरो नाउँले
कहलाइन्छ अिन सायद ितमीहरूले दण्ड पाउँदनैौ भनेर सोिचरहेका
होलाऊ, िवपित्त ल्याउन थािलसकेकोछु। म पृथ्वीमा भएका सारा
मािनसहरू प्रित आक्रमण गनर् तरवारलाई बोलाउनेछु।’” यो सेनाहरूका
परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।

30 “यिर्मया! ितनीहरूलाई भन्छन्:
‘परमप्रभु उँभोबाट गजर्नु हुन्छ।
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उहाँ आफ्नो पिवत्र मिन्दरबाट गजर्नु हुन्छ।
परमप्रभु उहाँको भूिमका मािनसहरूलाई जोरिसत गजर्नु हुन्छ।
उहाँ दाखरस बनाउनेले अङु्गर िकच्याउँदा गरकेो आवाज झैं

िचच्चयाउनु हुन्छ।
ती िचच्चयाहटहरू पृथ्वीका सब ैबािसन्दाहरू सम्म पुग्छ।

31 त्यो हल्लाको प्रितध्विन,
पृथ्वीको आिखर सम्म पुग्छ।
पृथ्वीका मािनसहरूका िवरूद्धमा
परमप्रभुको एउटा अिभयोग छ।
उहाँले मािनसहरूलाई न्याय
र दषु्टहरूलाई तरवारले मानर् ु हुनेछ।’”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
32 यसकारण सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“हेर, महा-सवर्नाश एक देशदेिख अकोर् देशमा फैिलनेछ।
पृथ्वीको सुदरू कुनाहरूबाट
एक सवर्नाशक आँधी आइरहेछ।”
33 परमप्रभुले मानर् ु भएको मािनसहरूको लाशहरू पृथ्वीको एक

कुनादेिख अकोर् कुनासम्म छिरएर रहनेछ। मनेर्हरूका िनिम्त शोक
मनाउने कोही हँुदनै। लाशहरू बटुिलदनै न त दफन न ैगिरन्छ। ती
लाशहरू खेतमा गोबर झैं छरपस्ट रहन्छन्।

34 हे गोठालाहरू हेर, िवलाप गर! हे बथानका नायकहरू हो,
खरानीमा लडीबडी गर।
िकनभने ितमीहरूका हत्या हुने र िचच्चाउने,
अिन िततर-िबतर हुने समय आएको छ।
ितमीहरू झनेर्छौ र दामी जग झैं फुट्नेछौ।

35 गोठालाहरूले आफै लुक्ने ठाँउ पाउने छैनन्।
बथानका मािलकहरूले भाग्न सकै्तनन्।

36 म गोठालाहरूका हाऊ-हाऊ शब्दहरू
र बथानका मिलकहरूका िचत्कार सुन्छु।
परमप्रभुले ितनीहरूको खकर्  न ैनष्ट पानर् ु भयो।

37 शान्तमय खकर् हरू नष्ट गिरए।
परमप्रभुको भीषण क्रोधले यस्तो गरकेो हो।

38 परमप्रभु िंहस्रक िंसह ओडारबाट िनस्केको जस्त ैहुनुहुन्छ।
परमप्रभुको बल्द ैगरकेो रीस र अत्याचारीहरूको रीसले,
ितनीहरूको देश उजाड िनजर्न बिनएकोछ।

मिन्दरमामिन्दरमा यिर्मयाकोयिर्मयाको पाठपाठ

योिशयाहका छोरो यहूदाका राजा यहोयाकीमको
शासनकालको शुरूमा यो वचन परमप्रभुबाट आयो। 2

परमप्रभुले भन्नुभयो “यिर्मया, परमप्रभुको मिन्दर चोकमा
ितमी उभ र यो वचन भन। मिन्दरमा आराधना गनर् आउने यहूदाका सबै
बािसन्दाहरूलाई भन। मलेै भनेको प्रत्येक कुरा उनीहरूलाई भन। मेरो
सन्देशको कुन ैभाग पिन नछोड। 3 यो हुनसक्छ, ितनीहरूले सुन्नेछन्
अिन मेरो सन्देश पालन गनेर्छन् र ितनीहरू खराब काम गनर् ुबाट
रोिकनेछन्। यिद ितनीहरू पिरवर्तन भए भने म मेरो ितनीहरूलाई
ितनीहरूको दषु्टकमर्का िनिम्त सजाय िदन जुन योजना तयार पारकेोछु
त्यो बदिलनेछु। 4 ितमीले ितनीहरूलाई भन्नेछौ, ‘यही न ैपरमप्रभु
भन्नुहुन्छ यिद ितमीहरूले मेरा कुराहरू सुनेनौ अिन मलेै ितमीहरू अिघ
राखेको िशक्षाहरू। 5 मेरा दास अगमवक्ताहरू जसलाई मलेै
ितमीहरूकहाँ समय समयमा पठाएको िथए तर ितनीहरूका वचनहरू
अनुशरण गरनेौ, ितमीहरूले ितनीहरूको कुराहरू सुनेनौ। 6 तब म यो
मिन्दरलाई िशलोह जस्त ैबनाउनेछु अिन पृथ्वीभिरको मािनसहरूका
िनिम्त यो शहर एक श्राप झैं बनाउनेछु।’”

7 पूजाहारीहरू, अगमवक्ताहरू अिन सारा मािनसहरूले यिर्मयाले
परमेश्वरको मिन्दरमा भनेको ती शब्दहरू सुने। 8 परमप्रभुले िदनुभएको
आदेश अनुसार यिर्मयाले सब ैकुराहरू मािनसहरूलाई भनी समाप्त गर।े
तब पूजाहारीहरू, अगमवक्ताहरू र सारा मािनसहरूले यिर्मयालाई समाते
अिन भने, “ितमी िनश्चय न ैमनेर्छौ। 9 कसरी ितमीले परमप्रभुको नाउँमा
यित नराम्रो कुरा गनेर् आँट गयौर्? कसरी परमप्रभुको यो मिन्दर शीलोहमा

ध्वंस भए जस्तो हुनेछ भन्ने आँट कसरी गयौर्? कुन आँटले ितमीले
यरूशलेम िनजर्न मरुभूिम झैं हुनेछ भन्यौ?” परमप्रभुको मिन्दरमा सबै
मािनसहरू यिर्मयाको िवरूद्ध भेला भए।

10 जब यहूदाका शासकहरूले ती अिप्रय घटनाहरूको बारमेा कुराहरू
सुने ितनीहरू राजाको राजदरवारबाट बािहर िनस्के। ितनीहरू
परमेश्वरको मिन्दर भएितर उिक्लए। त्यहाँ, ितनीहरूले नयाँ प्रवेशद्वारमा
आफ्ना ठाउँ िलए। 11 त्यसपिछ पूजाहारीहरू र अगमवक्ताहरूले
शासकहरू र सारा अन्य मािनसहरूलाई यसो भने। ितनीहरूले भने,
“यिर्मया मािरनु पछर् । उनले यरूशलेमको बारमेा नराम्रो कुराहरू भने।
तपाईहंरूले उनले त्यस्तो कुराहरू भनेको सुनेकाछौं।”

12 तब यिर्मयाले यहूदाका सब ैप्रशासकहरू र मािनसहरूसँग बात
गर।े “परमप्रभुले मलाई यो मिन्दर र शहर बार ेयी सब ैकुराहरू जो
ितमीहरूले सुन्यौ, भन्न पठाउनु भयो। 13 ितमीहरूले आफ्नो मन अिन
कायर् बिद्लन न ैपछर् । ितमीहरूले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञा
पालन गनर् ु न ैपछर् । यिद ितमीहरूले त्यसो गयौर् भने उहाँले आफ्नो
मनलाई बद्लनु हुनेछ र खराब कामहरू जो उहाँले ितमीहरूका िवरूद्ध
उद्घोषणा गनर् ु भएको छ त्यो टनेर्छ। 14 मेरो िवषयको कुरा र म
ितमीहरूकै हातमा छु। ितमीहरूलाई जे ठीक लाग्छ त्यही गर। 15 तर
यिद ितमीहरूले मलाई मायौर् भने, एउटा कुराको लािग िनिश्चत हौ। िक
ितमीहरू एक िनदोर्ष मािनसको हत्यारा हुनेछौ। ितमीहरूले यो शहर र
यसमा बस्ने सब ैमािनसहरूलाई दोषी बनाउँनेछौ। िकनभने उहाँ परमप्रभु
न ैहुनुहुन्छ, जसले मलाई ती वचनहरू ितमीहरूलाई भन्न पठाउनु भयो
जो ितमीहरूले सुन्यौ।”

16 त्यसपिछ सब ैप्रशासकहरू र मािनसहरू बोले। ती मािनसहरूले
पूजाहारीहरू र अगमवक्ताहरूलाई भने, “यिर्मयालाई मानर् ु हँुदनै। जित
कुराहरू यिर्मयाले हामीलाई भने ती सब ैपरमप्रभु हाम्रा परमेश्वरबाट
आएको हो।”

17 तब कितपय बूढा-पाकाहरू उठे र सब ैमािनसहरूलाई भने। 18

ितनीहरूले भने, “यहूदाका राजा िहजिकयाहको शासनकालमा
मारसेतबाट मीका नाउँ भएका एकजना अगमवक्ता आएका िथए। मीकाले
यहूदाका सब ैमािनसहरूलाई यी कुराहरू भने, ‘सेनाहरूका परमप्रभु
भन्नुहुन्छ:
िसयोन ध्वंस हुने छ।
यो जोतेको खेतझैं हुनेछ।
यरूशलेम ढुङ्गाको थाक हुनेछ।
परमप्रभुको मिन्दर भएको डाँडा जगलं,
र बनमाराहरूको िरत्तो डाँडा बिननेछ।’
19 “यहूदाका राजा िहजिकयाहले मीकालाई मारनेन्। यहूदाका कुनै

मािनसले मीकालाई मारने। िहजिकयाह परमप्रभुदेिख डराए अिन उहाँको
दया याचना गर।े अिन परमप्रभुले ितनीहरूको िवरोधमा भन्नु भएको
कुराहरू िवषयमा आफ्नो मन बिद्लनु भयो। तर हामीहरूले हाम्रो आफ्नो
जीवनमािथ महािवपद ल्याउन आँटेकाछौं।”

20 िवगतमा त्यहाँ शमायाहको छोरो उिरयाह नाउँ गरकेा
िकयर्त्यारीमबाट आएका एकजना मािनस िथए। उसले यिर्मयाले झैं यो
शहर र यस भूिम िवरूद्धमा परमप्रभुको सन्देश प्रचार गर।े 21 राजा
यहोयाकीम र उनका सिैनक अिधकारीहरू अिन यहूदाका प्रमुखहरूले
ऊिरयाहले गरकेो प्रचार सुने। ितनीहरू क्रोिधत भए। राजा यहोयाकीमले
ऊिरयाहलाई मानर् चाहन्थे। तर ऊिरयाहले त्यो कुरा चाल पाए। ऊिरयाह
डराए र िमश्र देशमा भागेर गए। 22 तर राजा यहोयािकमले एलनातान
नाउँ भएका एक मािनस र अन्य मािनसहरूलाई िमश्रमा पठाए।
एलनातान अकबोरको छोरा िथयो। 23 ितनीहरूले ऊिरयाहलाई
िमश्रबाट ल्याए अिन यहोयाकीमलाई सुिम्पए। यहोयाकीमले
ऊिरयाहलाई तरवारले मानर् ु भन्ने हुकुम िदए। ऊिरयाहको मृत शरीर
साधारण मािनसहरू गाड्ने िचहानमा फ्याँिकिदए।

24 अब शापानको छोरो अहीकामले यिर्मयालाई सुरक्षा िदए। यसथर्
ितनले ितनलाई मािनसहरूको हातबाट बचाए।

यिर्मया 25:31 516 यिर्मया 26:24
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परमपरमेेश्वरलश्वरलेे नबूकदननबूकदनेेस्सरलाईस्सरलाई शासकशासक बनाउनुबनाउन ुभयोभयो

यहूदामा िसदिकयाहको शासनकालको चौथो बषर्मा
परमप्रभुको यो वचन यिर्मयाकहाँ अयो। िसदिकयाह
योिशहका छोरो िथए। 2 परमप्रभुले भन्नुभयो, “यिर्मया, यी

फीता र डण्डहरूबाट एउटा जुवा बनाऊ र ितम्रो काँधमा लगाऊ। 3

त्यसपिछ एदोम, मोआब, अम्मोन, सोर र सीदोमका राजाहरूकहाँ यी
राजाहरूका दतूहरू जो यहूदाका राजा िसदिकयाहलाई भेट्न
यरूशलेममा आएका छन् ितमीहरूको माध्यम यी समाचार पठाऊ। 4

ितनीहरूका मािलकहरूलाई यी खबरहरू पुयार्ऊ भनी ितनीहरूलाई भन
ितनीहरूलाई भन, ‘सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरले भन्नुहुन्छ
ितम्रा मािलकहरूलाई भन िक 5 मलेै पृथ्वीमा सारा पशुहरू बनाएँ। यो
मलेै मेरो महान शिक्त र बिलष्ठ पाखरुाले गरें। म यो पृथ्वी जसलाई
चाहन्छु, त्यसलैाई िदन सक्छु। 6 अिहले ितमीहरूका सब ैदेशहरू मलेै
बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरलाई िदएको छु। उनी मेरा दास हुन्। मलेै
जङ्गली पशुहरू सम्मलाई पिन उसको आज्ञा पालन गनेर् बनाउँछु। 7

सारा जाितहरूले नबूकदनेस्सर, उनको छोरो र उनको नाितको सेवा
गनेर्छन्। त्यसपिछ बाबेल परास्त हुने समय आउनेछ। धेर ैराज्यहरू र
महान राजाहरूले बाबेललाई आफ्नो कमारो बनाउँनेछन्।

8 “‘तर अिहले केही जाितहरू यस्ता हुनेछन् िक ितनीहरू बाबेलका
राजा नबूकदनेस्सरलाई सेवा गनर् अस्वीकार गनेर्छन्। यिद कुन ैजाितले
आफ्नो िघच्रोमा जुवा राख्न अस्वीकार गर ेम त्यसलाई तरवार,
अिनकाल र डरलाग्दो बीमारहरू माफर् त सजाय िदनेछु,’” यो परमप्रभुबाट
आएको सन्देश हो। “‘जब सम्म त्यो जाितलाई उसको पक्षबाट ध्वंश
पािर्दन तब सम्म म यसो गनेर्छु। 9 यसथर् ितमीहरू अगमवक्ताहरू
जोखाना हेनेर्हरू, दशर्न देख्नेहरू, ज्योितिषहरू र जादगूरी गनेर्हरू
जसले ितमीहरूलाई भन्छन्, “ितनीहरूले बाबेलका राजाको सेवा
गनेर्छैनौ,” ितनीहरूलाई ध्यान नदेऊ। 10 तर ती मािनसहरूले
ितमीहरूलाई झूटो अगमवाणी िदनेछन् यसले गदार् म ितमीहरूलाई
ितनीहरूका देशबाट टाढो लखेट्नेछु र ितमीहरू मनेर्छौ।

11 “‘ती जाितहरू ज-जसले बाबेलका राजाको सावर्भौिमकतालाई
ग्रहण गनेर्छ। अिन उसको सेवा गनेर्छ, जब सम्म चाहन्छन् म
ितनीहरूलाई ितनीहरूकै भूिममा िवकास हुन िदन्छु,’” परमप्रभुले घोषणा
गनर् ुहुन्छ।

12 मलेै िसदिकयाह यहूदाका राजालाई भनें, “िसदिकयाह ितमीले
बाबेलका राजाको जुवा ितम्रो िघच्रोमा राख्न ैपछर् , यिद ितमीले बाबेलका
राजा र उसको मािनसहरूका अस्वीकार गयौर् भने ितमी बाँच्नेछौ। 13

यिद ितमीले बाबेलका राजालाई सेवा गनर् राजी भएनौ भने ितमी र ितम्रा
मािनसहरू शत्रुको तरवार भोक अिन भयानक रोगहरूबाट मनेर्छौ।
बाबेलका राजालाई सेवा गनर् अस्वीकार गनेर् कुन ैपिन जाितको
सम्बन्धमा परमप्रभुले यसो भन्नुभयो। 14 तर ितमीहरूलाई झूटो
अगमवक्ताहरूले भिनरहेका छन् ‘ितमीहरू बाबेलका राजालाई सेवा
गनेर्छैनौ।’

“ितनीहरू ितमीहरूिसत झूटो बोिलरहेकाछन्। यसकारण ितमीहरूले
ितनीहरूको कुरा नसुन।” 15 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “मलेै त्यस्ता
अगमवक्ताहरूलाई पठाएको होइन, तर ितनीहरू मेरो नाउँमा झूटो
अगमवाणी किहरहेका छन्। यसकारण यहूदाका मािनसहरूलाई सुदरू
ठाँउमा पठाँउनेछु। ितमीहरू सड्नेछौ अिन त्यसरी न ैती अगमवक्ताहरू
जसले ितमीहरूकहाँ अगमवाणी कहने ितनीहरू पिन नष्टछन्।”

16 तब मलेै ती पूजाहारीहरू अिन ती प्रजालाई सूचना िदएँ, “परमप्रभु
भन्नुहुन्छ ‘ती झूटा अगमवक्ताहरूको कुरा नसुन जसले बाबेलबाट
परमप्रभुको मिन्दरमा जम्म ैसमानहरू झट्टै फकार्ईदंछै।’ ितनीहरूले झूटो
बोिलरहेका छन्। 17 ती अगमवक्ताहरूका कुरामा ध्यान नदेऊ।
बाबेलका राजालाई सेवा गर अिन बाँच। यो शहर िकन नष्ट होस्? 18

यिद ती मािनसहरू अगमवक्ता हुन भने अिन परमप्रभुको वचन
ितनीहरूसँग छ भने, ितनीहरूले परमप्रभुलाई, राजाको महलमा रहेका,
परमप्रभुको मिन्दरमा रहेका, र यरूशलेममा रहेका जुन चीजहरू अिहले
सम्म छोिडएकाछन् बाबेलमा ल्याउन नसिकयोस भनी प्राथर्ना गरून्।”

19 सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ती चीजहरूको बारमेा जुन अझै
यरूशलेममा छािडएका छन् त्यहाँ मिन्दरमा िवशाल काँसाको स्तम्भहरू,
गुडने आधारहरू र अन्य चीजहरू छन्। बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले
ती सबहैरू यरूशलेममा छाडे। 20 बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले जब
यहोयाकीमको छोरा यहूदाका राजा यहोयकीन र यहूदा र यरूशलेमका
जम्म ैभारादारहरूलाई देश िनष्कासन गरी बाबेलमा लगेका िथए, त्यस
समय ती समानहरू बाबेल लगेनन्। 21 सेनाहरूका, परमप्रभु,
इस्राएलका परमेश्वर, परमेश्वरका मिन्दरमा छािडएका अिन राजाका महल
र यरूशलेममा छािडएका चीजहरूको बारमेा भन्नुहुन्छ ती सम्पूणर्
समानहरू पिन बाबेल तफर्  लिगए। 22 ‘ती सारा समानहरू बाबेलमा
लिगन्छ र जब सम्म ितनीहरूको िनिम्त आउँिदन तब सम्म ती
समानहरू त्यही रहन्छ।’ यो सन्देश परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘तब म ती
समानहरू फकार्ई ल्याउँनेछु। म ती समानहरू यो ठाउँमा फकार्ई
राख्नेछु।’”

हनन्याहहनन्याह झूटोझूटो अगमवक्ताअगमवक्ता

त्यही साल न ैजब िसदिकयाह यहूदाका राजा भएको चौथो
बषर्को पाँचौ महीनामा अज्जूरको छोरो अगमवक्ता हनन्याहले
परमप्रभुको मिन्दरमा सब ैपूजाहारीहरू र अन्य

मािनसहरूको उपिस्थितमा मिसत भने। हनन्याह िगबोनका बािसन्दा
िथए। हनन्याहले भने, 2 “सेनाहरूका परमप्रभु इस्राएलका
मािनसहरूका परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ‘बाबेलका राजाले यहूदाका
मािनसहरूको काँधमा राखेको जुवा म भाँच्नेछु। 3 दइु बषर् िबत्दा निबत्दै
म बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले परमप्रभुको मिन्दरबाट जित
सरसामानहरू लगेका िथए ती सब ैफकार्ई ल्याउनेछु। 4 म यहोयकीमका
छोरो यहूदाका राजा यहोयाकीनलाई यस ठाउँमा फकार्इ ल्याउने छु। म
ती सारा यहूदाका मािनसहरूलाई फकार्ई ल्याउनेछु जसलाई
नबूकदनेस्सरले आफ्ना घरहरू छोड्न बाध्य गराएर बाबेलितर पठाएका
िथए।’ परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘यसकारण म बाबेलका राजाको जुवा
भाँिचिदनेछु।’”

5 तब अगमवक्ता यिर्मयाले पूजाहारीहरू र अन्य मािनसहरू जो
परमप्रभुको मिन्दरमा उिभरहेका िथए ितनीहरूको सम्मुख अगमवक्ता
हनन्याहलाई जवाफ िदए। 6 अगमवक्ता यिर्मयाले हनन्याहलाई भने,
“आमेन। म आशा गदर्छु परमप्रभुले साँिच्च न ैत्यो गनर् ु हुनेछ परमप्रभुले
ितमीले बोलेका वचनहरू पूरा गनर् ु हुनेछ। म आशा गदर्छु परमप्रभुले
उहाँको मिन्दरबाट जम्म ैसामानहरू र मािनसहरू पिन बाबेलबाट यस
ठाउँमा फकार्ई ल्याउनु हुनेछ।

7 “हनन्याह तर मलेै भनेका कुराहरू सुन। मलेै भनेका कुराहरू
ितमीहरू सब ैमािनसहरूले सुन। 8 हनन्याह त्यहाँ ितमी र म अगमवक्ता
हुन भन्दा धेर ैअिघ न ैअगमवक्ताहरू िथए। ितनीहरूले यदु्ध, अिनकाल,
भयानक रूढी धेर ैदेशहरू र महान राज्यहरूमा आउनेछ भनेर प्रचार
गरकेा िथए। 9 तर यिद एकजना अगमवक्ताले शािन्तको अगमवाणी
िदन्छ र उसको अगमवाणी सत्य हुन्छ तब मािनसहरूले जान्ने छन् िक
परमप्रभुले उसलाई न ैपठाउनु भएको हो।”

10 यिर्मयाले आफ्नो काँधमा जूवा िभिर रहेका िथए। तब अगमवक्ता
हनन्याहले यिर्मयाको काँधबाट जूवा िनकाली िदए। हनन्याहले त्यो जुवा
भाँिचिदए। 11 तब हनन्याह अरू जम्म ैमािनसहरूको उपिस्थितमा
जोरले कराए अिन भने, “त्यो यो हो जुन परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘त्यसरी नै
नबूकदनेस्सर बाबेलका राजाको जुवा म सब ैजाितहरूको काँधबाट दइु
बषर् िभत्रमा भाँिच िदन्छु।’”
त्यस पिछ अगमवक्ता यिर्मयाले परमप्रभुको मिन्दर छोडे अिन बािहर

गए।
12 जब हनन्याहले अगमवक्ता यिर्मयाको काँधबाट जुवा िनकालेर

भाँिचिदए परमप्रभुको वचन यिर्मयालाई आयो। 13 परमप्रभुले
यिर्मयालाई भन्नुभयो, “जाऊ अिन परमप्रभुले जे भन्नुहुनछ हनन्याहलाई
भन, ‘ितमीले काठको जुवाहरू भाँिचिदयौ। तर म काठको सट्टामा
फलामको जुवाहरू बनाउनेछु। 14 सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका
परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सारा जाितहरूका काँघमा फलामको जुवा
लगाइिदनेछु तािक ितनीहरूले बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरको सेवा
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गरून्। ितनीहरू राजा नबूकदनेस्सरका दास-दासीहरू हुनेछन्। म
उसलाई जङ्गली जनावर मािथ पिन राज गनेर् क्षमता प्रदान गनेर्छु।’”

15 तब अगमवक्ता यिर्मयाले अगमवक्ता हनन्याहलाई भने, “सुन
हनन्याह! परमेश्वरले ितमीलाई पठाएको होइन। तर ितमीले यहूदाका
मािनसहरूलाई झूटो कुरामा िवश्वास गनर्लगायौ। 16 यसकारण परमप्रभु
यसो भन्नुहुन्छ, ‘चाँडै म ितमीलाई यस पृथ्वीबाट हटाई िदनेछु, हनन्याह।
ितमी यही बषर् मनेर्छौ। िकनभने ितमीले मािनसहरूलाई परमेश्वरको
िवरूद्ध भड्कायौ।’”

17 अगमवक्ता हनन्याह त्यही बषर्को सातौं महीनामा मर।े

बाबबाबेेलकालका ककैैदीहरूलाईदीहरूलाई एकएक पत्रपत्र

अगमवक्ता यिर्मयाले यरूशलेमबाट बूढा-प्रधानहरू,
पूजाहारीहरू, अगमवक्ताहरू अिन यहूदाका सब ैमािनसहरू
जसलाई नबूकदनेस्सरले यरूशलेमबाट बाबेलमा ल्याएका

िथए ितनीहरूलाई एउटा पत्र पठाए। 2 (यो पत्र राजा यहोयाकीन,
राजमाता, नपंुसकहरू अिन यहूदा र यरूशलेमका शासकहरू,
कारीगरहरू, लोहारहरू जसलाई यरूशलेमबाट ल्याएका िथए सबलैाई
पठाए।) 3 यहूदाका राजा िसदिकयाहले शापानका छोरो एलासा र
िहिल्कयाहका छोरो गमर्याहलाई बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरकहाँ
पठाए। यिर्मयाले ती मािनसहरूलाई बाबेलमा पत्र लजैानु भने। पत्रको
अन्तर् िवषय यस्तो िथयो:
4 सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरले यरूशलेम देिख बाबेल
सम्म कैद भएका ती मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन्नु भएको िथयो 5

“घरहरू बनाऊ र त्यसमा बस्। बारीहरू बनाऊ र िबरूवाहरू रोप र
फलहरू खाऊ। 6 िववाह-बारी गररे छोरा-छोरीहरू जन्माऊ। आफ्ना
छोराहरूको लािग बुहारीहरू रोज। त्यसो गदार् ितनीहरूले पिन छोरा-
छोरीहरू जन्माउनेछन्। त्यहाँ सन्तान बढाऊ, नघटाऊ। 7 शहरमा पिन
असल कायर्हरू गर जसका िनिम्त मलेै ितनीहरूलाई पठाएँ। जहाँ
ितमीहरू बिसरहेकाछौ त्यस शहरका िनिम्त परमप्रभुिसत प्राथर्ना गर।
िकनभने यिद त्यहाँ शािन्त छाए ितमीहरू पिन शािन्तिसत बस्नु सक्छौ।”
8 सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरले भन्नुहुन्छ “ितमीहरूका
अगमवक्ताहरू र मतं्र-ततं्रगनेर्हरूले ितमीहरूलाई धोका निदऊन्।
ितनीहरूले देखेका सपनाका कुराहरूमा ध्यान ैनदेऊ। 9 ितनीहरूले
मेरो नाउँमा झूटो अगमवाणी किहरहेका छन्। अिन ितनीहरूले भिनरहेका
छन्। तर मलेै ितनीहरूलाई पठाएको होइन।” यो सन्देश परमप्रभुबाट
आएको छ।
10 परमप्रभु यो भन्नुहुन्छ “बाबेल सत्तरी बषर् सम्म शिक्तशाली रहनेछ।
त्यसपिछ म ितमीहरूकहाँ आउनेछु र ितमीहरूलाई यस ठाउँमा फकार्ई
ल्याउने मेरो प्रितज्ञा पूरा गनेर्छु। 11 म यसो भन्छु िकनभने ितमीहरूका
िनिम्त मलेै बनाएका योजनाहरू म जान्दछु।” यो परमप्रभुबाट आएको
सन्देश हो, “मसँग ितमीहरूको लािग राम्रो योजनाहरू छ। म
ितमीहरूलाई चोट पुयार्उने योजना बनाउँिदन। मलेै ितमीहरूलाई आशा
र असल भिवष्य िदने योजना गरकेो छु। 12 त्यसपिछ ितमीहरूले मलाई
बोलाउनेछौ, मकहाँ आऊ अिन मलाई प्राथर्ना गर। म ितमीहरूलाई
प्राथर्नाको उत्तर िदनेछु। 13 ितमीहरूले मलाई खोज्नेछौ। अिन जब
ितमीहरू आफ्ना तनमन लगाएर मलाई खोज्नेछौ, ितमीहरूले मलाई
पाउनेछौ। 14 म ितमीहरूलाई भेट गनर् अनुिमत िदनेछु।” यो परमप्रभुबाट
आएको सन्देश हो “म ितमीहरूलाई कैदबाट छुटाई ल्याउनेछु। म
ितमीहरूलाई सब ैजाित-जाितहरू र ठाउँ-ठाउँहरूदेिख भेला गनेर्छु जहाँ
मलेै ितमीहरूलाई पठाएको िथएँ।” यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।
“अिन ितमीहरूलाई यस ठाँउमा फकार्ई ल्याउनेछु।”
15 ितमीहरूले भनेका छौ, “तर परमप्रभुले हामीलाई यहाँ बाबेलमा
अगमवक्ताहरू िदनु भएको छ।” 16 तर ितमीहरूका आफन्तहरू जो
बाबेलमा लािगएका िथएनन् ितनीहरूको िवषयमा परमप्रभु यी कुराहरू
भन्नुहुन्छ। म अिहले त्यो राजा जो दाऊदको राजिंसहासनमा बसेका छन्
र ती मािनसहरू जो अझ सम्म यरूशलेम शहरमा छन् ितनीहरूको
िवषयमा भन्दछुै। 17 सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म तरवार,
अिनकाल, र भयानक रूढीहरू ती मािनसहरूका िवरूद्ध पठाउँदछुै जो
यरूशलेममा बिसरहेका छन्। ितनीहरूलाई खान नसिकने कुहेका

नेभाराहरू जस्ता बनाउने छु। 18 म ितनीहरूलाई तरवार, अिनकाल
अिन भयानक रूढीहरूले खेद्नेछु। म ितनीहरूलाई पृथ्वीका
राजधानीहरूको सामुन्ने डरलाग्दो दृश्य बनाइिदनेछु, समस्त जाितहरू
जहाँ म ितनीहरूलाई पठाउँछु त्यहाँ श्राप, डर, घृणा, िखसी र िनन्दाको
पात्र बनाउनेछु। 19 यरूशलेममा बस्ने ती मािनसहरूले मेरो कुराहरू
प्रित ध्यान नँिंददा मलेै तेस्तो अिनष्ट कुराहरू ितनीहरू प्रित हुन िदएको
हो।” यो परमेश्वरबाट आएको सन्देश हो। “िकनभने ितनीहरूले मेरा
वचनहरू सुनेनन् जब मलेै सेवक, अगमवक्ताहरू घिरघिर ितनीहरूकहाँ
पठाएँ। ितनीहरूले कुन ैध्यान न ैिदएनन्।” मेरो सन्देश परमप्रभुबाट
आएको हो। 20 “ितमीहरू कैदीहरू हौ। मलेै ितमीहरूलाई यरूशलेमबाट
बाबेल जानलाई वाध्य पारें। यसकारण परमप्रभुबाट आएको सन्देशलाई
ध्यान िदएर सुन।”
21 सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर कोलायाहको छोरो आहाब
र मासेयाहको छोरो िसदिकयाहको बारमेा भन्नुहुन्छ “यी दइु जना
मािनसहरू मेरो नाउँमा ितमीहरूकहाँ झूटो प्रचार गिररहेका छन्। यसथर्
दवु ैअगमवक्ताहरूलाई बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरलाई म सुम्पने छु
अिन उनले ितनीहरूलाई ितमीहरूकै सामुन्ने मानेर्छन्। 22 सम्पूणर् यहूदी
कैदीहरूले ितनीहरूलाई श्राप िदनेछन्। ‘परमप्रभुले ितमीहरूलाई
िसदिकयाह र आहाबलाई जस्त ैव्यवहार गरून् जसलाई बाबेलका
राजाले आगोमा डढाएको िथयो।’ 23 ती दवुजैना अगमवक्ताहरूले
इस्राएलमा खराब कामहरू गर।े ितनीहरूले आफ्ना िछमेकीकी
पत्नीहरूसँग व्यिभचार गर ेअिन ितनीहरूले मेरो नाउँमा झूटो बोले। म
जान्दछु ितनीहरूले के गर।े म आफैं  साक्षी छु।” मलेै ितनीहरूलाई त्यसो
गर भनेर आज्ञा िदएको छैन।

शमायाहलाईशमायाहलाई परमप्रभुकोपरमप्रभुको सन्दसन्देेशश

24 नेहेलामबाट शमायाहलाई ितमीले भन्नु पछर् । 25 सेनाहरूका
परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “शमायाह, ितमीले आफ्न ैनाउँमा
यरूशलेममा रहेका सब ैमािनसहरूलाई िचट्ठी पठाएका छौ ितमीले
मासेयाहको छोरो सपन्याहलाई िचट्ठीहरू पठायौ। ितमीले बाँकी सबै
पूजाहारीहरूलाई पिन िचट्ठीहरू पठायौ। 26 शमायाह, ितमीले
सपन्याहलाई िचट्ठीमा भनेकाछौ, ‘सपन्याह, परमेश्वरले ितमीलाई
यहोयादाको ठाउँमा पूजाहारी बनाएका छौ। ितमीले परमप्रभुको मिन्दरको
पिरदशर्न गनर् ु पछर्  अिन जसले पागल झैं कमर् गछर्  र अगमवाणी िदन्छ
त्यसता कुन ैपिन मािनसलाई पक्रनु पछर् । ितमीले त्यसलाई िठँगुरोमा
ठोक्नु पछर्  र उसको िघच्रोमा साङ्गलोले बाँध्नु पछर् । 27 अिहले यिर्मयाले
अगमवक्ता जस्तो व्यवहार गिररहेछ। यसथर् उसलाई ितमी िकन नपक्रने?
28 यिर्मयाले यसो भन्द ैयो समाचार हामीलाई बाबेलमा पठाएका िथए,
ितमीहरू बाबेलमा धेर ैसमय सम्म बस्नेछौ। यसकारण घरहरू बनाऊ र
त्यही बस्। जमीन कमाऊ र त्यसका उब्जनी खाऊ।’”

29 पूजाहारी सपन्याह पूजाहारीले यिर्मयालाई पत्र पढेर सुनाए। 30

तब परमेश्वरबाट यिर्मया कहाँ वचन आई पुग्यो 31 “यिर्मया, यो सन्देश
बाबेलमा रहेका कैदीहरूलाई पठाऊ यसकारण नहेलाम पिरवारका
शमायाहको बार ेपरमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, ‘शमायाहले ितमीलाई
अगमवाणी िदएको छ तर मलेै उसलाई पठाएको होइन। शमायाहले
ितमीहरूलाई झूटा कुराहरूमा भरोसा गरायो। 32 यसकारण परमप्रभु
भन्नुहुन्छ म उसको पिरवार र उसलाई सजाय िदनेछु। म पूणर्रूपले
उसको पिरवारलाई नष्ट पािर िदनेछु। अिन उसले असल कुराहरूमा जुन
म मेरो मािनसहरूका िनिम्त गनेर्छु देख्नु पाउने छैन।’” यो परमप्रभुको
सन्देश हो “‘म शमायाहलाई दण्ड िदनेछु िकनभने उसले मािनसहरूलाई
परमप्रभुको िवरूद्ध भडकाएको छ।’”

आशाकाआशाका वचनहरूवचनहरू

परमेश्वरबाट यो वचन यिर्मयाकहाँ आएको हो। 2 परमप्रभु
इस्राएलका परमेश्वरले भन्नुभयो “यिर्मया, मलेै भनेका सबै
कुराहरू एउटा पुस्तकमा लेख। 3 यसो गर िकनभने समय

आउनेछ जब म यहूदा र इस्राएलका मेरा मािनसहरूलाई कैदबाट
छुटाउनेछु अिन ितनीहरूलाई त्यस देशमा ल्याउनेछु जुन मलेै
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ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िदएको िथएँ। तब मेरो मािनसहरू यो
देशमा मािलक बिननेछन्।”

4 परमेश्वरले यो सन्देश इस्राएल अिन यहूदाका मािनसहरूका बारमेा
भन्नु भएको हो। 5 उहाँले भन्नुभयो,
“मािनसहरू डरले रोएका हामीले सुिनरहेका छौ।
मािनसहरू तसेर्का छन्, त्यहाँ शािन्त छैन।

6 “यो प्रश्न सोध, र यसलाई हेर:
के एकजना पुरूषले नानी जन्माउनु सक्छ? िनश्चय सकै्तन।
तब म िकन प्रत्येक लोग्ने मािनसलाई भँूडीमािथ हात राखी िनहुिरएर,
प्रसव पीडामा परकेी स्त्री भँूडीमािथ हात राखी बसेकोझैं झैं देख्छु।
िकन हरके मािनसको अनुहार मरकेो मािनस झैं पहेंलो भएको छ?
7 “हाय! त्यो आउने समय कित डरलाग्दो हुनेछ!
कुन ैसमय पिन त्यस्तो डरलाग्दो हुने छैन।
याकूबको िनिम्त यो अित द:ुखको िदन हुनेछ,
तर याकूबलाई बचाइनेछ।
8 “त्यस समयमा,” परमप्रभु सवर्-शिक्तमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “म

ितमीहरूको काँधबाट जुवाहरू िनकािलिदन्छु अिन भाँिचिदनेछु।
ितमीहरूलाई बाँधेको बन्धन फुकाइिदनेछु। िबदेशीहरूले अब किहल्यै
ितनीहरूलाई दास बनाउनेछैन। 9 ितनीहरूले परमप्रभु आफ्ना
परमेश्वरलाई अिन ितनीहरूका राजा दाऊदलाई सेवा गनेर्छन्। म त्यो
ितनीहरूको राजा पठाइिदनेछु।

10 “यसकारण हे याकूब मेरो दास! नडराऊ।”
यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।

“हे इस्राएल! नडराऊ!
म ितमीलाई ती सुदरूका देशहरूबाट
जोगाएर ल्याउँछु
अिन ितमीहरूका सन्तानहरूलाई
कैदी बनाउने देशहरूबाट जोगाउनेछु।
याकूब फकर् नेछ,
अिन फेिर शािन्त पाउनेछ
र मेरा मािनसहरूलाई भय देखाउनु शत्रु रहेनछैन।

11 हे इस्राएल र यहूदका मािनसहरू,
म ितमीहरूसँग छु।”
यो परमेश्वरबाट आएको सन्देश हो।
“म ितमीहरूको रक्षा गनेर्छु।
मलेै ितमीहरूलाई जुन देशहरूमा िततर-िबतर पारें
ती सब नष्ट पानेर्छु,
तर ितमीहरूलाई नष्ट पािर्दन।
यद्यिप ितमीहरूले ितमीहरूको अिनष्ट कमर्को लािग,
सजाय भोग्ने पनेर्छ,
तर म ितमीहरूलाई ठीकिसत अनुशािसत पानेर् छु।”

12 परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ,
“ितमीहरूको घाउ गिहरो र जाित हुनलाई िनकै चकोर् पछर् ।

13 ितमीहरूका िनिम्त बोिलिदने कोही छैन।
ितमीहरूको घाउ िनको पानर् कुन ैऔषधी पाँउदनैौ।

14 ितमीहरूका प्रेमीहरूले
ितमीहरूलाई भूलेका छन्,
अिन अिहले ितमीहरूको िचन्ता गदैर्नन्।
म ितमीहरूलाई शत्रु सरह घात पुयार्उनेछु।
ितमीहरूका धेर ैदषु्टकमर्हरू
र अनगन्ती पापहरूको कारणले
म ितमीहरूलाई कडा दण्ड िदनेछु।

15 इस्राएल र यहूदा ितमीहरूका कष्टदायक,
घाउका िनिम्त िकन रोइरहेका छौ?
त्यसको कुन ैउपचार न ैछैन।
मलेै ितमीहरूको धेर ैदषु्ट कायर्हरू,
र अनगन्ती पापहरूको कारणले,
ितमीहरूलाई यस्तो पारकेो छु।

16 यसकारण ती सब ैज-जसले ितमीहरूलाई
नष्ट पाछर्न् ितनीहरूलाई पिन नष्ट पिरनेछ।

ितम्रा शत्रुहरू सबलैाई कैद गराइन्छ।
ती जाित-जाितहरू ज-जसले ितमीहरूलाई नष्ट बनाएका छन्।
ितनीहरू आफै नष्ट हुनेछन्।
ती सब ैज-जसले ितमीहरूलाई लुटेका छन्
अरूले ितनीहरूलाई लुटनेछन्।

17 अिन म ितमीहरूका स्वास्थ्य िनको पािरिदनेछु।
अिन म ितमीहरूका घाउ िनको पानेर् छु” यो परमप्रभुको सन्देश हो,

“िकनभने अन्य मािनसहरूले ितमीहरूलाई कसलेै पिन िसयोनको
वास्ता गदैर्न भन्दै
बिहष्कार गिरएको भनेका छन्।”

18 परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“हेर, याकूबका मािनसहरूको भाग्य पुनर्हाल गनर् म जाँदछुै।
डेराहरूप्रित दयाममा दया नगर।
मेरो याकूबको पालहरूमािथ दया रहने छ।
ध्वंश भएको ठाउँमा शहर फेिर बिननेछ।
अिन राजाको महल ठीक ठाउँमा न ैबिननेछ।

19 ितनीहरूबाट धन्यवादको स्तुितगान,
र आनन्दको स्वर गुिन्जनेछ।
म ितमीहरूलाई धेर ैछोरा-छोरीहरूका िनिम्त,
आशीवार्द िदनेछु।
ितमीहरू कम्ती हुनेछैनन्।
म ितनीहरूमा गौरव ल्याउनेछु
र ितनीहरूलाई कैसेले ितरस्कार गनर् ु पाउने छैनन्।

20 ितनीहरूका बाल-बच्चाहरूले उिहलेका जस्तो समय पाउनेछन्।
ितनीहरूको समुदाय मेरो अिघ स्थािपत हुनेछ।
जसले ितनीहरूमािथ अत्याचार गछर् ,
म ितमीहरूलाई दण्ड भोगाउनेछु।

21 ितनीहरू मध्येकै एक मािनस ितनीहरूका शासक हुनेछ।
त्यो मािनस उसका मािनसहरूबाट हुनेछ।
म उसलाई मेरो निजक ल्याउनेछु
र ऊ मेरो निजक आउनेछ।
यिद मलेै उसलाई नबोलाएँ कसले मेरो अिघ आउने सहास गछर् ,
परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

22 ितमीहरू मेरो प्रजा हुनेछौ।
अिन म ितमीहरूका परमेश्वर हुनेछु।”

23 हेर! परमप्रभुको आँधी!
उहाँको क्रोध बािहर जान्छ!
यो गिर्जरहेको आँधी हो!
त्यो दषु्ट मािनसको िशरमा बिज्रनेछ।

24 परमप्रभुको क्रोध तबसम्म शेष हुदनै
जबसम्म उहाँले गनर् ु भएको योजना सम्पन्न गनर् ु हुन्न।
त्यो िदन किहले आउनेछ।
पिछका िदनहरूमा ितमीहरूले यो सब बुझ्नेछौ।

नयाँनया ँइस्राएलइस्राएल

परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो, “त्यस बेला म इस्राएलका
घरनामा परमप्रभु हुनेछु। अिन ितनीहरू मेरो प्रजा हुनेछन्।”

2 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो:
“मािनसहरू जो शत्रुको तरवारबाट जोिगएका छन्,
ितनीहरूले मरुभूिममा पिन िवश्राम पाउँनेछन्
अिन इस्राएल त्यहाँ शािन्तको खोजीमा जानेछ।”

3 टाढाबाट परमप्रभु आफ्ना मािनसहरू अिघ
देखा पनर् ु हुन्छ।
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “मलेै ितमीहरूलाई त्यस्तो प्रेमले प्रेम गरें,
जुन सवर्दा रहीरहन्छ।
यसथर् मलेै ितमीहरूलाई,
मेरो िवश्वासयोग्यता कायम राखेको छु।

4 हे कुमारी इस्राएल! म ितमीलाई पुन:िर्नमार्ण गनेर्छु।
ितमी पुन एक राजधानी हुनेछौ।
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ितमीहरूले फेिर आफ्नो खैंजडी उठाउने छौ,
अिन ितमीहरू अन्य मािनसहरूसँग नाच्नेछौ।

5 ितमीहरूले दाखरसको खेती
फेिर सामिरयाको पहाड विरपिर लाउनेछौ।
जसले खेती लाउनेछन् ितनीहरूले दाखको फल खानेछन्।

6 त्यहाँ त्यस्तो समय हुने छ जब चौकीदारले यो सन्देश जोडले भन्ने
छ,

‘आऊ, िसयोन मािथितर जाँऊ परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरलाई पूज्नको
लािग।’
एप्रैमको पहाडी देश सम्मका चौकीदाहरूले त्यो सन्देश जोडले
भन्नेछन्।”

7 परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“आनिन्दत हौ अिन याकूबका िनिम्त गाऊ।
इस्राएलको राज्यहरूमा महानताका िनिम्त हल्ला गर।
प्रशसंाको गीत गाऊ अिन यसो भन्द ैिचच्याऊ
‘हे परमप्रभु! तपाईकंा मािनसहरू जो इस्राएलबाट जीिवत छोिडएका

छन्
ितनीहरूलाई सुरक्षा गनर् ु होस्।’

8 हेर, म ितनीहरूलाई उत्तरबाट
र टाढो-टोढो देशहरूबाट ल्याउनेछु
अिन भेला पानेर्छु।
ितनीहरू मध्ये कितपय मािनसहरू अन्धा र लङ्गडाहरू छन्।
कितपय स्त्रीहरू गभर्वती छन्,
अिन ितनीहरू मध्ये कित जना प्रसव पीडामा छन्।
तर धेर-ैधेर ैमािनसहरू फकीर् आउनेछन्।

9 ितनीहरू रँूद ैआउनेछन्।
तर म ितनीहरूलाई सान्त्वना िदनेछु र पानीको झरनाितर डोयार्ई

लानेछु।
म ितनीहरूलाई सोझो बाटो डोयार्उनेछु
तािक ितनीहरू लड्ने छैनन्।
म ितनीहरूलाई यस्तो पथ डोयार्उँने छु
िकनभने इस्राएलको िनिम्त म िपता हँु,
अिन एप्रैम मेरो जेठो छोरो हो।

10 “हे जाितहरू हो, परमप्रभुबाट आएको वचनलाई ध्यान लगाएर सुन
यो सन्देश समुद्र, उत्तर र सुदरू भूिमहरूमा िफँजाऊ,

‘परमप्रभुले इस्राएलका मािनसहरूलाई जतातत ैिततर-िबतर पानर् ु
भएकोछ,
तर उहाँले उनीहरूलाई फेिर भेला गररे ल्याउनु हुनेछ
र भेंडा़ गोठालाले आफ्नो भेंडा़ बथानहरू सुरक्षा गर ेझैं सुरक्षा

गनर् ुहुनेछ।’
11 परमप्रभुले याकूबलाई मोल ितररे उकास्नु हुन्छ
र याकूब भन्दा बिलयाहरूबाट उद्धार पानर् ु हुन्छ।

12 इस्राएलका मािनसहरू िसयोनको टाकुरामा आउने छन् र खशुीले
िचच्याउने छन्।
ितनीहरूका अनुहारहरू परमप्रभुको उदारताले चिम्कनेछ।
असल कुराहरूका बार ेजुन परमेश्वरले ितनीहरूलाई िदनुहुन्छ।
परमेश्वरले ितनीहरूलाई अन्न, नयाँ दाखरस,
भद्राके्षको तेल, थुमाहरू र गाई-गोरूहरू िदनु हुनेछ।
ितनीहरूको हृदय पानीले िभजेको बारी जस्तो हुनेछ।
इस्राएलका मािनसहरूलाई संकष्टहरूले अब िपरोिलने छैनन्।

13 तब इस्राएलका तरूणीहरू आनन्दले मग्न हँुद ैनाँच्नेछन्।
अिन जवान र बूढा मािनसहरू त्यो नाचगानमा सिम्मिलत हुने छन्।
म ितनीहरूका उदासीपनलाई हषर् र अनन्दामा पिरवतर्न गिरिदन्छु।
म इस्राएलका मािनसहरूलाई शोकको सट्टामा आनन्द र सान्त्वना

िदनेछु।
14 म पूजाहारीहरूलाई असल असल कुराहरूले पिरपूणर् पानेर्छु।
मेरा मािनसहरू मलेै िदएका उपहारहरूले सन्तुष्ट हुनेछन्।”
परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो।
15 परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“रामामा एउटा चकोर् रूवाई शोकको आवाज सुिनयो।

एकदम ैनराम्रो रूवाई र दःुखको आवाज।
राहेल आफ्ना नानीहरूका लािग रूनेिछन,
राहेललाई सान्त्वना िदनु सिकदनै,
िकनभने उनका नानीहरू मरकेा छन्।”

16 तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ “रून बन्द गर,
र आफ्ना आँखाहरू आँसुले नभर।
ितमीहरू ितमीहरूको कामको िनम्ती पुरष्कृत हुनेछौ।
िकनभने ितम्रो काम फलवन्त हुनेछ।
ितनीहरू आफ्ना शत्रुको देशबाट फिर्कनेछन्।

17 ितमीहरूको आशा छ।”
यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।

“ितमीहरूका नानीहरू आफ्न ैदेशमा फकर् नेछन्।
18 मलेै एप्रैमले यसो भन्द ैरोएको सुनेकोछु।
‘हे परमप्रभु तपाईलें साँिच्च न ैमलाई दण्ड िदनुभयो,
अिन मलेै िशक्षा पाएँ।
म बाछा जस्त ैिथएँ, जसलाई िसकाउनु सिकदनै।
मलाई फकार्ई ल्याउनु होस्,
अिन म तपाईकंहाँ फकीर् आउनेछु।
तपाई ंमेरो लािग साँिच्च कै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ।

19 परमप्रभु, म तपाई ंदेिख भडिकएर टाढा भएँ।
तर आफूले गरकेा अिनष्ट कुराहरूबाट मलेै िशक्षा पाएँ।
यसकारण मलेै मेरो हृदय र जीवन बिद्लएँ
आफू यवुावस्थामा हँुदा आज्ञानतावश गरकेो कामहरूले गदार्
म लिज्जत र व्याकुल भएँ।’”

20 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“ितमीहरू जान्दछौ िक एप्रैम मेरो प्यारो छोरो हो,
म त्यो बालकलाई िवशेष प्रेम गछुर् ,
हो, मलेै प्राय एप्रैमलाई िनन्दा गरें,
तर म अझ उसकैो बारमेा सोच्दछु,
म उसलाई साँच्चै माया गछुर् ।
अिन म साँिच्च न ैउसलाई सान्त्वना िदन चाहनन्छु।”

21 “बाटो देखाउने िचन्हहरू र िदशा िनदेर्शकहरू ठीक गर।
घरितर डोयार्उने बाटोमा िचन्ह लगाऊ।
बाटो िनयाल।
आफूले छाडेका बाटे याद गर।
हे कन्ये इस्राएल! घर फकर् ।
आफ्ना शहरहरू ितर फकेर् र आऊ।

22 हे अिवश्वासी छोरी,
किहलेसम्म ितमी मबाट यता उता गिररहन्छौ?

“परमेश्वरले पृथ्वीमा एउटा नयाँ कुरो सृजना गनर् ुहुन्छ,
एक स्त्रीले लोग्ने मािनसलाई सुरक्षा िदनेछे।”
23 सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरले भन्नुहुन्छ “म ती

मािनसहरूलाई फकार्ई ल्याउनेछु, जसलाई कैदी बनाएर टाढा लिगएका
िथए। त्यस बेला, यहूदाको देशमा भएका मािनसहरू अिन यसका
शहरहरूले पुन: एकपल्ट यी शब्दहरू प्रयोग गनेर्छन्। ‘हे धािर्मकताको
वासस्थान, हे पिवत्र पवर्त, परमेश्वरको आिशष ितमीहरूमा रहोस्।’

24 “मािनसहरू यहूदामा र यसका शहरहरूमा एक साथ बस्नेछन्,
खेतीवाल अिन जो आफ्नो भेंडा़का बथानहरूिसत विरपिर घुिमिहँड्छन्।
25 थाकेकाहरूलाई म आराम र कमजोरहरूलाई बल िदनेछु।”

26 यो सुन पिछ म, उठेर चारिैतर हेर।े त्यो िनद्रा आनन्दमय िथयो।
27 “हो िदनहरू आईरहेछ,” यो परमेश्वरको सन्देश “जब म इस्राएल र

यहूदाका पिरवारलाई उन्नित साथ भनेर मद्दत गनेर्छु। म ितनीहरूका
नानीहरू र पशु प्राणीहरू बढाउनेछु। 28 िबतेका िदनमा, मलेै
ितमीहरूलाई उखाल्न, तल झानर्, च्यात-च्यतु पानर्, नष्ट पानर् र नोक्सान
गनर् िनयालें। तर अिहले ितनीहरूलाई िनमाणर् गनर् र ितनीहरूको र जग
बासाउनँ म ितनीहरूलाई िनयाली रहेछु।” यो परमप्रभुबाट आएको
सन्देश हो।

29 “ती िदनहरूमा, मािनसहरूले भन्ने छैनन्:
‘िपता-पुखार्हरूले अमीलो अङु्गर खाए,
अिन नानीहरूले अमीलो स्वाद पाए।’

यिर्मया 31:5 520 यिर्मया 31:29



32

30 तर हरके मािनस आफ्नो दषु्टताको कारणले मनेर्छ। त्यो मािनस
जसले अमीलो अङु्गरहरू खाँदछ र अमील ैस्वाद पाउँदछ।”

नयाँनया ँकरारकरार

31 परमप्रभुले ती कुराहरू भन्नुभयो, “त्यो समय आईरहेछ जब म
यहूदा र इस्राएलका पिरवारहरूसँग नयाँ करार स्थािपत गनेर्छु। 32 यो
उनीहरूका िपता-पुखार्हरूसँग मलेै गरकेो करार जस्तो हुनेछैन। मलेै
त्यसबेला त्यो करार गरकेो िथएँ जब मलेै ितनीहरूलाई ितनीहरूको हात
समातेर िमश्रबाट िनकाली ल्याएको िथएँ। म ितनीहरूका मािलक िथएँ
तापिन ितनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरकेा िथए।” यो सन्देश परमप्रभुको
िथयो।

33 “म भिवष्यमा यही करार इस्राएलका मािनसहरूिसत गनेर्छु। म मेरो
िशक्षाहरू ितनीहरूका िववेकमा राख्नेछु अिन ितनीहरूका हृदयमा
लेख्नेछु। म ितनीहरूका परमप्रभु हुनेछ अिन ितनीहरू मेरा मािनसहरू
हुनेछन्। 34 ितनीहरूका शाखा-सन्तानहरू र िछमेकीहरूलाई
परमेश्वरको बारमेा िसकाउनु पदैर्न् िकनभने मािनस ठूलो होस् अथवा
सानो, प्रत्येकले मलाई िचन्छ।” यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो। “म
ितनीहरूको कुकमर्हरू क्षमा गिरिदनेछु, म ितनीहरूका पापहरूलाई याद
गनेर् छैन।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे इस्राएललाईइस्राएललाई किहल्यकिहल्यै ैत्याग्नुत्याग्न ुहहुुननेे छछैैनन
35 उहाँले िदनमा सूयर् उदाउने गराउनु हुन्छ,
अिन रातमा चन्द्र र ताराहरू उदाउने गराउनु हुन्छ।
उहाँले समुद्रलाई उत्तेिजत र छालहरूलाई गजर्ने पानर् ु हुन्छ।
सेनाहरूका परमप्रभु उहाँको नाउँ हो।
परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो:
36 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुहुन्छ,
“यिद मलेै मेरो आफ्नो िनयन्त्रण सूयर्, चन्द्र, तारा र समुद्रमािथ हटाएँ
भने मात्र
इस्राएलका भावी सन्तानहरू एक जाितमा पिरणत हुन रोक्नेछन्।”

37 परमप्रभु भन्नुहुन्छ “म इस्राएलका भावी सन्ताहनरूलाई किहल्यै
अस्वीकार गनेर्छैन।
त्यो त्यसबेला मात्र घट्न सक्ला यिद मािनसहरूले मािथ आकाश नाप्न

सक्यो भने,
अिन पृथ्वी मुनीका सारा रहस्यहरू जान्न सक्यो भने।
त्यसबेला मात्र म इस्राएलका सन्तानहरूलाई,
ितनीहरूले गरकेो कुकमर्हरूका िनिम्त अस्वीकार गनेर्छु।”
यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको िथयो।

नयाँनया ँयरूशलयरूशलेेमम

38 यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो, “ती िदनहरू आईरहेछन् जब
यरूशलेमको शहर परमप्रभुको लािग पुनःिर्नमार्ण गिरनेछ। हनानेलको
धरहरादेिख कुनाको प्रवेशद्वारसम्म न ैसम्पूणर् शहर पुनःिर्नमार्ण गिरनेछ।
39 जोिखने रखेा कुना त्यहाँदेिख सोझ ैगारबे डाँडासम्म जानेछ अिन
त्यहाँबाट घुमेर गोहार् नाउँका ठाउँसम्म जानेछ। 40 समस्त बेंसी जहाँ
लाशहरू र खरानी फ्याँिकन्छन् परमप्रभुको लािग पिवत्र हुनेछ। पूवर्का
सब ैमदैानहरू िंकद्रोन खोल्चाबाट घोडे ढोकाको कुनासम्म नै
परमप्रभुका िनिम्त पिवत्र हुनेछ। त्यो भूिम फेिर किहल्य ैउखािलने र
भत्काइने छैन।”

यिर्मयालयिर्मयालेे नयाँनया ँक्षकेे्षत्रत्र िकन्छिकन्छ

यहूदामा िसदिकयाहको शासनकालको दशौं बषर्मा यो
सन्देश परमप्रभुबाट यिर्मयाहकहाँ आयो। िसदिकयाहको
दशौं बषर् नबूकदनेस्सरको राज्यकालको अठारौं बषर् िथयो।

2 त्यस बेला, बाबेलका राजाका सनै्याले यरूशलेमको शहर विरपिर घेरा
हालेर राखेका िथए अिन यिर्मयालाई प्रहरीको चोकमा कैद गिरएको िथयो
जुन चोक यहूदाका राजाको महल िथयो। 3 यहूदाका राजा
िसदिकयाहले यिर्मयालाई त्यस ठाउँमा यसो भन्द ैथुनेका िथए

“परमप्रभुले यो शहर बाबेलका राजालाई िदनुहुनेछ अिन उसले यसलाई
िनयन्त्रणमा राख्छ भनी ितमीले िकन अगमवाणी गरकेो? 4 यहूदाका
राजा िसदिकयाह बाबेलका सनै्यदेिख बाँच्ने छैन। तर िन:सन्देह उसलाई
बाबेलका राजाकहाँ सुिम्पइनेछ। अिन िसदिकयाह बाबेलका राजा सँग
आमने-सामने बोल्ने छ। िसदिकयाहले उसलाई आफ्न ैआँखाले देख्नेछ।
5 बाबेलका राजाले िसदिकयाहलाई बाबेलमा लजैानेछ। जहाँ मलेै
कावार्ही नगरून्जेल सम्म ऊ रहेनछ। यहूदाका सनै्यले बाबेलका
सनै्यिसत लडाइँ गनेर्छन् तर ितनीहरू सफल हँुदनैन्।” यो परमप्रभुबाट
आएको सन्देश हो।

6 कैदमा भएको बेला यिर्मयाले भन्यो, “यो सन्देश परमप्रभुबाट मकहाँ
आयो। 7 ‘यिर्मया, ितम्रो काका शल्लमूको छोरो हनमेल ितमीकहाँ
आउँदछै। हनमेलले ितमीलाई एउटा प्रस्ताव िदनेछ िक “ितमीले
अनातोत शहरको छेउमा भएको के्षत्र िकन्नु पनेर्छ कारण हनमेल उसको
एकदम िनकट सन्तान हो। अिन हनमेलको त्यो ठाँउ िकन्ने िजम्मावारी र
अिधकार ितम्रो हो।”’

8 “तब परमप्रभुले भन्नु भए अनुसार न ैघटना हुन गयो। मेरो काकाको
छोरो हनमेल मकहाँ प्रहरीको चोकमा आयो। हनमेलले मलाई भन्यो,
‘यिर्मया, िबन्यामीन के्षत्रिभत्र अनातोत शहरको छेउमा भएको मेरो जमीन
िकन्नुहोस्। त्यो जमीन तपाईकैं लािग िकन्नुहोस् यो िकन्ने यसलाई िवमुक्त
पानेर् अिधकार तपाईकंो हो। यो तपाईकैं लािग िकन्नु होस्।’”
यसथर् मलेै जाने िक यो सन्देश परमप्रभुबाट िथयो। 9 मलेै मेरो

काकाको छोरो हनमेलबाट अनातोतमा जमीन िकनें। मलेै उसको लािग
सत्र शेकेल चाँदी ओजन गरें। 10 मलेै जमीनको तमसुकमा सही गरें।
अिन मोहर लगाए तमसुक मिसत रह्यो। मलेै कितपय मािनसहरू त्यो
जमीन िकन्दा साक्षी बस्नेहरू पिन पाएँ। मलेै चाँदीहरू मापदण्ड अनुसार
ओजन गरें। 11 तब तमसुक िलएँ दवु ैव्यवहार र शतर्हरू सिहत मोहर
लगाएको अिन मोहर नलगाइएको तमसुकको प्रितिलिप मलेै िलएँ । 12

अिन मलेै बारूकलाई िदएँ। बारूक नेिरयाहको छोरो हो। मोहर लगाइएको
तमसुकमा मलेै जमीन िकन्दा गिरएको सब ैशतर्हरू समावेश िथयो। जब
मेरो काकाको छोरा हनमेल र अन्य मािनसहरू त्यहाँ िथए मलेै
बारूकलाई त्यो तमसुक िदएँ। ती साक्षीहरूले पिन तमसुकमा सही गर।े
त्यहाँ चोकमा यहूदाका धेर ैमािनसहरू िथए अिन ितनीहरूले मलेै
बारूकलाई तमसुक िदएको देखें।

13 मलेै ती सब ैमािनसहरूकै समक्ष बारूकलाई भने, 14 “सेनाहरूका
परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘तमसुकको दवु ैप्रितिलिपहरू
मोहर लगाइएको अिन मोहर नलगाइएको ितनीहरूलाई माटोको भाँडामा
राख यसो गर तािक यो जमीनका तमसुकहरू लामो समय सम्म सुरिक्षत
हुनेछ।’ 15 सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरले भन्नुहुन्छ
‘भिवष्यमा मेरो मािनसहरूले फेिर एकपल्ट घरहरू खेत दाखका खेतहरू
र यस बारीहरू िकन्नेछन्।’”

16 नेिरयाहको छोरो बारूकलाई त्यो जमीनको तमसुक िदइसके पिछ
मलेै परमप्रभुसँग प्राथर्ना गरें:
17 “हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईलें तपाईकंो महान-शिक्तद्वारा अिन
तपाईलें िवस्तृत स्वगर् र पृथ्वी बनाउनु भयो अिन तपाईकंो लािग केही
असम्भव छैन। 18 हे परमप्रभु, तपाई ंहजारौं मािनसहरूका लािग कृपालु
हुनुहुन्छ, तर तपाईलें िपता-पुखार्हरूको पापको दण्ड नानीहरूलाई
िदनुभयो। हे महान एवं शिक्तशाली परमेश्वर, तपाईकंो नाउँ सेनाहरूका
परमप्रभु हो। 19 तपाईकंो िवचार महान छ अिन महान कमर्हरू गनर् ुहुन्छ।
हे परमप्रभु! तपाईलें मािनसहरूले जे गछर्न् त्यो हेनर् ु हुन्छ अिन
ितनीहरूको कमर् अनुसार फल िदनुहुन्छ। 20 हे परमप्रभु! तपाईलें
शिक्तशाली र िमश्र भूिममा गनर् ुभयो अिहले सम्म इस्राएलमा र अन्य
मािनसहरूको बीचमा आश्चयर्चिकत कमर्हरू गिररहनु भएको छ। तपाई ं
आफैं ले आज प्रिसद्ध पानर् ु भएकोछ। 21 तपाईलें आफ्नो अलौिकक
शिक्त प्रयोग गरी िमश्रबाट इस्राएलका मािनसहरू ल्याउनु भयो। तपाईलें
यी कुराहरू तपाईकंा शिक्तशाली हात िवस्तृत पाखरुा अिन कायर्हरूद्वारा
यस्तो गनर् ुभयो।
22 “परमप्रभु, तपाईलें यो देश इस्राएलका मािनसहरूलाई िदनुभयो। यो
त्यही देश हो जुन तपाईलें धेर ैअिघ ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई
सुिम्पने वचन िदनु भएको िथयो। यो अित असल देश हो। यो धेर ैकुराहरू
भएको राम्रो देश हो। 23 इस्राएलका मािनसहरू यस देशमा आए अिन
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त्यसलाई बनाए। तर ितनीहरूले तपाईकंो आज्ञा पालन गरनेन् अथवा
ितनीहरूले तपाईकंो िशक्षा अनुशरण गरनेन् अथवा तपाईकंो आज्ञा
पालन ितनीहरूले गरनेन्। यसकारण तपाईलें इस्राएलका
मािनसहरूमािथ यी सारा सङ्कटहरू ल्याउनु भयो।
24 “अिन अिहले, बाबेलवासीहरूले त्यो शहर कब्जा गनर् घेररे
राखेकाछन्। ितनीहरूले आफ्ना तरवारहरूद्वारा अिनकाल फैलाएर अिन
भयानक रोगहरू फैलाएर यरूशलेममािथ िवजय प्राप्त गनेर्छन्। त्यो शहर
अिहले बाबेल सेनाहरूको आक्रमणमा छ। हे परमप्रभु! तपाईलें यस्तो
होस् भन्नु भएकोले यस्तो भएकोछ।
25 “हे परमप्रभु मेरो मािलक यो शहर कल्दीहरूको भए ता पिन यी सबै
घटनाहरू घिटसके। तर अिहले मलाई भिनरहनु भएको छ। तर मलाई
तपाई ंभनी रहनु भएको छ, ‘यिर्मया, जमीन चाँदीले िकन् अिन कितपय
मािनसहरूलाई साक्षी चुन।’ तपाईलें यो मलाई यस्तो भन्नुहुन्छ। बाबेलका
सेनाले त्यो शहर अधीन पानर् तयैार भरैहेको बेला।”

26 त्यसपिछ परमप्रभुको वचन यिर्मयाकहाँ आई पुग्यो 27 “यिर्मया, म
परमप्रभु हँु। म सब ैजीवधारीका परमेश्वर हँु। के मेरो िनिम्त कुन ैकुरा
असम्भव छैन।” 28 परमप्रभुले तब भन्नुभयो, “म यरूशलेम शहर
बाबेलका सेना र बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरलाई सुिम्परहेको छु। ती
सेनाले शहर आफ्नो अधीनमा िलनेछन्। 29 बाबेल सेनाले यरूशलेम
शहरमािथ आक्रमण गिररहेकाछन् ितनीहरू िभत्र पस्नेछन् र आगो
लाउनेछन्। ितनीहरूले जलाएर न ैयो शहर भत्काउनेछन्। शहरमा यस्ता
मािनसहरू छन् जो झूटा देवता बाललाई छानामािथ बाल्छन् अिन अघर्
बिलहरू अपर्ण गछर्न् अिन मलाई रीस उठाउँछन्। बाबेल सेनाले यी
घरहरू जलाएर खरानी पानेर्छन्। 30 मलेै इस्राएलका र यहूदाका
मािनसहरूलाई िनयालेकोछु। प्रत्येक कुरा जे ितनीहरूले गरकेाछन् त्यो
पाप हो। ितनीहरूले बालक अवस्थामा हँुददेैिख पाप कामहरू गरकेाछन्।
इस्राएलका मािनसहरूले मलाई अित रीस उठाएका छन्। ितनीहरूले
मलाई रीस उठाए िकनभने ितनीहरूले आफ्न ैहातद्वारा बनाएको मूिर्तहरू
पूज्ने गछर्न्।” यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो। 31 “यरूशलेम शहर
बिनएको समयदेिख अिहलेसम्म यस शहरका मािनसहरूले मलाई
क्रोिधत बनाए। यो शहरले मलाई क्रोिधत पायोर् यसथर् मेरो दृश्यबाट
यसलाई हटाउन ैपछर् । 32 म यरूशलेमलाई नष्ट गिरिदनेछु िकनभने
इस्राएल र यहूदाका मािनसहरूले पापमय कमर्हरू गरकेा छन्। यरूशलेम
र यहूदाका मािनसहरूले ितनीहरूका राजाहरूले, शासकहरूले,
ितनीहरूका पूजाहारीहरूले र अगमवक्ताहरूले लगाएत सम्पूणर्
मािनसहरूले मलाई क्रोिधत पारकेाछन्।

33 “ती मािनसहरूले मलाई िपठ्यूँ देखाए। मलेै ितनीहरूलाई घिर-
घिर िशक्षा िदन कोिशश गरें तर ितनीहरूले चाहेनन् मलेै ितनीहरूलाई
सुधानेर् प्रयास गरें, मेरो कुरामा ध्यान ैिदएनन् ितनीहरूले मेरो अनुशासन
ग्रहण गरनेन्। 34 ती मािनसहरूले िदक्क लाग्दा मूिर्तहरू मेरो मिन्दरमा
सजाए अिन त्यसलाई दिूषत पार।े

35 “बेन-िहन्नोमको बेंसीमा ती मािनसहरूले मोलेकलाई आफ्ना छोरा-
छोरीहरू बिल चढाएर झूटा देवता बाललाई पूज्न उच्च स्थानको िनमार्ण
गर।े मलेै ितनीहरूलाई किहले पिन त्यस्तो भयानक कायर्हरू गर भनेर
आज्ञा गिरनँ यहूदाका मािनसहरूले यस्तो पापपूणर् कामहरू गछर्न् भनेर
किहल्य ैपिन मेरो मनमा लागेको िथएन।

36 “ितमीहरू भिनरहेका छौ, ‘बाबेलका राजाले तरवारले अिनकाल र
रूढीले यरूशलेम आफ्नो अधीनमा पानेर् छ।’ तर परमप्रभु इस्राएलका
परमेश्वर यो शहरको िवषयमा भन्नुहुन्छ, 37 ‘म ितनीहरूलाई ितनीहरूको
भूिममा फकार्ई ल्याउनेछु। म ती मािनसहरूसँग रीसाएको समयमा
ितनीहरूलाई िततर-िबतर पारकेो ठाउँहरूबाट भेला पानेर्छु। तर म
ितनीहरूलाई यो ठाउँमा फकार्ई ल्याउनेछु। म ती मािनसहरूलाई त्यस्तै
पानेर्छु। म ितनीहरूको जीवनलाई शान्त र सुरिक्षत बनाउनेछु। 38

ितनीहरू मेरो मािनसहरू हुनेछन् अिन म ितनीहरूका परमप्रभु हुनेछु।
39 म ितनीहरूलाई संयकु्त हृदय र पथ िदनेछु तािक ितनीहरू र आफ्ना
आफ्ना बाल-बच्चाको भलाईको िनिम्त मलाई सधैँ सम्मान गनेर्छन्।

40 “‘म ितनीहरूिसत एक स्थायी करार गनेर्छु। यो करार बमोिजम म
ितनीहरूको सधैँ भलाई गनेर्छु। ितनीहरूले मलाई आदर गनेर् बनाउनेछु।
यसकारण ितनीहरूले मलाई किहल्य ैत्याग्ने छैनन्। 41 ितनीहरूलाई

भलाई गनर् ुमा म खशुी रहेनछु। म िनश्चय ितनीहरूलाई यस देशमा रोप्ने छु
र हुकार्उने छु। म आफ्नो जम्म ैहृदय र मनले त्यसो गनेर् छु।’”

42 यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ “मलेै ितनीहरूमािथ ठूलो िवपित्त
ल्याएँ। त्यसरी न ैमलेै जो प्रितज्ञा गरकेो छु ितनीहरूको लािग उपकारी
थोकहरू ल्याउँनेछु। 43 ितमीहरूले भिनरहेका छौ िक ‘बाबेलका सेनाले
यो देश परास्त गयोर् अिन यो ता मािनस र पशुहरू िबना एक मरुभूिम
भएको छ।’ तर याद गर मािनसहरूले एकपल्ट फेिर यस ठाउँमा जमीन
िकन्नेछन्। 44 ितनीहरूले पसैाहरू िदएर खेतहरू िकन्नेछन्। ितनीहरूले
जमीनको तमसुकमा हस्ताक्षर गनेर्छन् र साक्षीहरूको उपिस्थिसत मोहर
लगाउनेछन्। मािनसहरूले फेिर साक्षीहरूको उपिस्थितमा िबन्यामीनको
देशमा यरूशलेम विरपिरका ठाउँहरूमा, यहूदाको शहरहरूमा पहाडी
देशमा, पिश्चमी बेंसीहरू अन्तगर्त, अिन नेगेबमा जमीनहरू िकन्ने छन्।
त्यस्तो हुने न ैछ िकनभने म ितनीहरूलाई पुनर्स्थापना गनेर्छु।” यो
परमप्रभुको सन्देश हो।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको प्रितज्ञाप्रितज्ञा

परमप्रभुको सन्देश दोस्रो पल्ट यिर्मयाकहाँ आयो। यिर्मया
अझ प्रहरीहरूका चोकमा बन्द िथयो। 2 “परमप्रभुले पृथ्वी
बनाउनु भयो अिन यसलाई सुरिक्षत राख्नु भयो। उहाँको

नाउँ परमप्रभु हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, 3 ‘यहूदा, मलाई प्राथर्ना गर, अिन
म जवाफ िदनेछु। म ितमीलाई महत्वपूणर् गुप्त कुराहरू भन्नेछु। यी कुराहरू
ितमीले पिहले किहले सुनेका छैनौ।’ 4 परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर
हुनुहुन्छ: ‘परमेश्वरले ती कुराहरू यरूशलेमका घरहरू, जुन घेरामचान र
लडाइँको प्रितरोधमा नष्ट भएको िथयो त्यस बारमेा र यहूदाका जग्गाहरू
र राजाको महलहरू बारमेा भन्नुहुन्छ।

5 “‘यस शहरको दषु्टकमर्ले गदार् म अब उसो यसको रक्षा गनेर् छैन।
यरूशलेमको िवरूद्ध यदु्ध गनर् बाबेलका सेनाहरू आउनेछ र मेरो क्रोधले
मारकेो लाशहरूले यो शहर भिननेछ।

6 “‘तर म शहरमा पुनः आरोग्यता र स्वस्थ्य ल्याउनेछु। म
ितनीहरूलाई सुस्वास्थमा राख्नेछु। म शािन्त र सुरक्षा ल्याउनेछु। 7 म
यहूदा र इस्राएलबाट लुिटएका समानहरूको पुन बहाली गराउनेछु। म
ितनीहरूलाई िवगतको जस्त ैबनाई िदनेछु। 8 मेरो िवरोधमा ितनीहरूले
गरकेो पाप धोई पखाल्नेछु। ितनीहरूले मेरो िवरूद्ध गरकेो सब ैपाप र
िवद्रोहहरू क्षमा गनेर्छु। 9 जब मलेै गरकेो भलाइ कायर्हरू यस शहरका
बिसन्दाहरूले सुन्छन्। तब पृथ्वीका जम्म ैजाितहरू अिघ यस शहरले
मकहाँ प्रशसंा र मिहमा ल्याउनेछ। जब ती जाितहरूले मलेै यो
शहरवासीहरूका िनिम्त गरकेो शािन्त र उन्नितका कुराहरू सुन्छन
ितनीहरू भयभीत हुनेछन् अिन काम्नेछन्।’

10 “यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘ितमीहरू भिनरहेकाछौ, हाम्रो देश
मािनस र पशुहरू िबनाको उजाड ठाउँ हो।’ अिहले यरूशलेमका गल्लीहरू
र यहूदाका शहरहरू मािनसहरू र पशुहरू िबना ध्वंस भएको छ। 11 तर
चाँडै यो ठाउँमा आनन्दको िमठो, दलुहा-दलुहीहरूको खशुीयाली र
परमप्रभुमा प्रशसंाको आवाजहरूले गुन्जयमान हुनेछ। ती मािनसहरूले
भन्ने छन्,: ‘सेनाहरूका परमप्रभुको प्रशसंा गर। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ।
उहाँ सधैँ कृपालु हुनुहुन्छ।’ ितनीहरूले मिन्दरमा धन्यवाद बिल
चढाउनेछन् कारण यस ठाउँबाट जे-जे लुिटएको िथयो म त्यो पुनः
बहाली गराउनेछु अिन अिघ जस्तो िथयो त्यस्त ैबनाउनेछु।” परमप्रभु
भन्नुहुन्छ।

12 सेनाहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “मािनसहरू अथवा पशु प्राणीहरू
नभएर अिहले यो ठाउँ उराठलाग्दो छ। तर यहूदाका सब ैशहरहरूमा
भेंडा़ गोठालाहरूले भेंडा़ बथानहरू चराउने र ती बथानहरूले थकाई
मानेर् खकर् हरू हुनेछन्। 13 पहाडी देशमा, पिश्चमी बेंसीमा, नेगेबमा,
िबन्यामीनको शहरहरूमा, अिन यरूशलेम र यहूदाको विरपिर सबै
शहरहरूमा भेंडा़का बथानहरू हुनेछन् अिन भेंडा़ गोठालाहरू र भेंडा़हरू
गन्ती गनेर्छन्,” परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

असलअसल शाखाशाखा

14 यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो “मलेै इस्राएल र यहूदाका
मािनसहरूको लािग िवशेष प्रितज्ञा गरकेोछु, समय आइरहेछ, म ती
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वचनहरू पूरा गनेर्छु। 15 त्यसबेला, म दाऊदको पिरवारमा एउटा
धािर्मकताको शाखा उत्पन्न गराउनेछु। उसले यो देशमा न्याय ल्याउनेछ।
16 यो शाखाको समयमा यहूदाका मािनसहरू सुरिक्षत हुने छन् अिन
ितनीहरू यरूशलेममा मुक्त रहनेछन्। यो शाखाको नाउँ हो: ‘परमप्रभु
हाम्रा धािर्मकता हुनुहुन्छ।’”

17 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “दाऊदको पिरवारबाट एकजना मािनस सधैँ
िंसहासनमा बस्नेछ र इस्राएलका पिरवारमािथ शासन गनेर्छ। 18 अिन
पूजाहारीहरू जो लेवी पिरवारहरूबाट हुनेछन् ितनीहरू त्यहाँ मेरो अिघ
होमबिलहरू, अन्न बिलहरू र अरू बिलहरू चढाउन उिभन्छन्।”

19 यो सन्देश परमप्रभुबाट यिर्मया कहाँ आयो। 20 परमप्रभु
भन्नुहुन्छ, “मसँग रात र िदनको करार छ। त्यो सदा-सवर्दा चिलरहनेछ।
यिद ितमीहरूले यसलाई पिरवतर्न गनर् सक्छौ भने तािक िदन र रात
आफ्नो तोिकएको समयमा नआवोस्। 21 तब ितमीहरूले मेरा सेवक
दाऊद र लेवीसँग पिन मेरो करार बिद्लन सक्छौ। दाऊदका सन्तानहरू
अब राजा हुनेछैनन् र लेवीका पिरवारबाट पूजाहारी हुनेछैनन्। 22 तर म
मेरो दास दाऊदका सन्तानहरूलाई र लेवीका पिरवारहरूलाई जसले
मेरो सेवा गिररहेका छन् ितनीहरूको संख्या वृिद्ध गराउनेछु। ितनीहरूको
सन्तानको संख्या आकाशमा ताराहरू र सागरको िकनारमा बालुवाको
कण झैं अनगन्ती हुनेछ।”

23 यिर्मयाले यो सन्देश परमप्रभुबाट प्राप्त गर।े 24 “यिर्मया, ितमीले
सुन्यौ, मािनसहरूले के भिनरहेछन्? ती मािनसहरूले भिनरहेका छन्,
‘परमप्रभुले यहूदा र इस्राएलका पिरवारहरूलाई जसलाई चुन्नुभएको
िथयो ती दइुलाई त्याग गनर् ु भयो। ितनीहरूले मेरा मािनसहरूलाई घृणा
गछर्न् अिन ितनीहरूलाई एउटा जाित भनी भन्नु चाहँदनैन्।’”

25 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यिद मलेै रात र िदनसँग करार नराखेको भए
अिन यिद मलेै आकाश र पृथ्वीको लािग िनयमहरू तयैार नबनाएको
भए। 26 तब याकूबका सन्तानहरू अस्वीकार गनर् सक्छु। अिन मेरो दास
दाऊदका सन्तानहरूलाई अब्राहाम, इसहाक र याकूबको वंशहरूमािथ
राज्य गनर्िदने छैन। तर ितनीहरूबाट जो खोिसएको छ त्यो पुन बहाल
गिरनेछ र ितनीहरूमािथ दया गिरनेछ।”

यहयहूूदाकादाका राजाराजा िसदिकयाहलाईिसदिकयाहलाई चचेेताउनीताउनी

परमप्रभुबाट यिर्मयाकहाँ सन्देश आयो। सन्देश त्यितबेला
आयो जब बाबेलका राजा नबूकदनेस्सर, यरूशलेम र
त्यसका विरपिरका शहरहरूका िवरूद्ध लडाइँ गिररहेका

िथए। नबूकदनेस्सरसँग उसका सारा सेना अिन आफूले शासन गरकेा
राज्यहरूका सेना र मािनसहरू िथए।

2 परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “यिर्मया यहूदाका राजाकहाँ
जाऊ अिन ितनलाई भन ‘िसदिकयाह, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ म
यरूशलेमको यो शहर बाबेलका राजालाई िदइरहेको छु जसले यसलाई
जलाएर खरानी पानेर्छ। 3 िसदिकयाह बाबेलका राजा देिख ितमी
उम्कने छैनौ। ितमीलाई िनसन्देह पिक्रने छ र उसलाई सुम्पने छ।
ितमीले आफ्न ैआँखाहरूले बाबेलका राजालाई देख्नेछौ आमने सामने
कुरा गनेर्छौ। तब ितमीलाई बाबेलमा लजैानेछन्। 4 यहूदाका राजा
िसदिकयाह परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभुले ितमीहरूलाई भन्नुहुन्छ,
ितमी यदु्धमा मािरने छैनौ। 5 ितमी शािन्तिसत मनेर्छौ। मािनसहरूले
ितम्रो िपता-पुखार्हरूलाई जस्त ैती राजाहरू जो ितमी भन्दा अिघ आए
ितम्रो लािग धूप जलाउनेछन्। ितनीहरूले ितम्रा िनिम्त शोक मनाउनेछन्
र द:ुखीत भएर भन्नेछन्। “हे, प्रभु!” मलेै मेरो कुरा तपाईसँंग भनेकोछु।’”
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो।

6 तब यिर्मया अगमवक्ताले परमेश्वरको यी सब ैवचन यरूशलेममा
िसदिकयाहलाई भने। 7 बाबेलका राजाले यरूशलेम अिन यहूदाको
बाँकी रहेका गढीमा भएका शहरहरू लाकीश र अजेकाको िवरूद्ध लडे।
यी मात्र यहूदाको देशमा पखार्लले बारकेा िथयो।

मािनसहरूलमािनसहरूलेे आफ्नोआफ्नो एउटाएउटा करारकरार भङ्गभङ्ग गरगरेे
8 राजा िसदिकयाहले यरूशलेमका मािनसहरूसँग िहब्रू

कमाराहरूलाई मुिक्त िदनलाई करार गरकेा िथए। एउटा िसदिकयाहले
करार गरपेिछ सन्देश परमप्रभुबाट यिर्मयाकहाँ आयो। 9 प्रत्येक

मािनसले आफ्ना िहब्रू-कमाराहरूलाई स्वतनं्त्र पानर् ु पनेर् हो। प्रत्येक िहब्रू
कमारा-कमारीहरू स्वततं्र गराउनु पनेर् हो। कसलेै पिन यहूदा समुदायबाट
कमारो नबनावोस्। 10 यसकारण यहूदाका शासकहरू र मािनसहरूले
यो करार स्वीकार गर।े प्रत्येक मािनसले आफ्ना कमारा-कमारीहरू
स्वतन्त्र बनाउनेछ। प्रत्येक मािनस राजी भए र सब ैकमारा-कमारीहरू
स्वततं्र गिरिदए। 11 तर त्यसपिछ, मािनसहरू ज-जसकहाँ आफ्ना
कमारा-कमारीहरू िथए ितनीहरूले आफ्ना मन बद्ले। यसकारण फेिर
ितनीहरू आफैं ले स्वतन्त्र पारकेा मािनसहरू ल्याए अिन ितनीहरूलाई
आफ्नो कमारा-कमारीलाई बनाए।

12 तब परमप्रभुबाट सन्देश यिर्मयाकहाँ आयो 13 “यही न ैपरमप्रभु,
इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘ितमीहरूका िपता-पुखार्हरू िमश्रमा
कमारा-कमारीहरू िथए मलेै उनीहरूलाई िमश्रबाट िनकालें अिन
कमारापनबाट पिन िनकालें र ितनीहरूलाई एउटा करार गरें। 14 यो
करार अनुसार प्रत्येक मािनसले आफ्ना िहब्रू कमाराहरूलाई प्रत्येक
सातौं बषर्को आरम्भमा स्वतनं्त्र िदनु पछर् । प्रत्येक िहब्रू कमारा-कमारी छ
बषर्को सेवा पिछ स्वतन्त्र हुनु पछर् । तर ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले मेरो
कुरामा ध्यान िदएनन्। 15 भखर्र ैितमीहरू आफूले गरकेो कामका िनिम्त
पश्चाताप गयौर् अिन मेरो नजरमा के सही हो त्यो गयौर्। जुन मिन्दर मेरो
नाउँले प्रिसद्ध छ त्यसमा ितमीहरूले मेरो समक्ष एउटा करार गयौर् अिन
िहब्रू कमारा-कमारीहरूलाई स्वतन्त्र िदने घोषणा गयौर्। 16 तर फेिर,
ितमीहरूले आफ्ना मन बिद्लयौ। ितमीहरूले मेरो नाउँको बेइज्जत गयौर्।
ितमीहरूले मुिक्त िदएका कमारा-कमारीहरूलाई फकार्ई ल्यायौ र
बलपूवर्क ितनीहरूलाई कमारा-कमारी बनायौ।’

17 “यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘ितमीहरूले मेरो कुराको पालन
गरनेौ। ितमीहरूले आफ्ना िमत्र अिन िछमेकीहरूलाई स्वततं्र पारनेौ।
यसकारण तरवार, अिनकाल र भयानक महामारीद्वारा मािरनको लािग म
ितमीहरूलाई मुिक्त घोषणा गछुर् । म ितमीहरूको अवस्था यित ददर्नाक
बनाउनेछु िक ितमीहरूको अवस्था देखी सम्पूणर् पृथ्वी न ैभयभीत हुनेछ।
18 ज-जसले त्यो करार भङ्ग गरकेाछन् अिन ज-जसले मेरो अिघ गरकेा
प्रितज्ञाहरू लत्याएका छन् ितनीहरूिसत त्यही व्यवहार गनेर्छु जस्तो
एउटी बाछीलाई दइु फ्याक पाछर्न् र ती दइु टुक्राहरूको माझमा िहँड्छन्।
19 ती मािनसहरू जो त्यो बाछीको दइु फ्याक माझबाट िहँडे ितनीहरू
यहूदा र यरूशलेमका शासकहरू, त्यो देशका मािनसहरू अिन
नपंुसकहरू र पूजाहारीहरू िथए। 20 यसकारण ती मािनसहरू
ितनीहरूका शत्रुहरूलाई सुम्पनेछु जसले ितनीहरूलाई मानर् चाहन्छन्।
ती मािनसका लाशहरू चरा-चुरूङ्गीहरूका लािग खाद्य अिन पशुहरूको
िशकार हुनेछ। 21 म यहूदाका राजा िसदिकयाहलाई र उसका
मािनसहरूलाई ितनीहरूका शत्रुहरूकहाँ सुिम्पनेछु जसले ितनीहरूलाई
मानर् चाहन्छन्। ती सेनाहरू यरूशलेमबाट गइसकेका भएता पिन म
ितनीहरूलाई बाबेलका राजाको सेनाहरूकहाँ सुिम्पनेछु। 22 तर म
आदेश िदनेछु अिन बाबेलका सेनाहरू फकीर् आउनेछन्।’ यो परमप्रभुको
सन्देश हो: ‘ती सेनाहरूले यरूशलेम िवरूद्ध यदु्ध गनेर्छ। बाबेलका
सेनाहरूले यो शहर कब्जा गनेर्छन् र यसलाई जलाई खरानी
बनाउनेछन्। म यहूदाका शहर ध्वंस पानेर्छु र यसलाई कोही नबस्ने
िनजर्न मरुभूिममा पिरणत गिरिदनेछु।’”

ररेकेाबीकाबी पिरवारकापिरवारका असलअसल उदाहरणउदाहरण

योिशयाहको छोरो यहोयाकीम यहूदाका राजा भएको बेला,
परमप्रभुबाट यो सन्देश यिर्मया कहाँ आयो। यो परमप्रभुको
सन्देश िथयो: 2 “यिर्मया, रकेाबीहरूका पिरवारकहाँ जाऊ।

परमप्रभुको मिन्दरको एउटा छेउको कोठामा ितनीहरूलाई िनम्त्याऊ।
अिन ितनीहरूलाई दाखरस खवुाऊ।”

3 यसथर् मलेै यिर्मयाको छोरो याजन्याह जो हबिसन्याहको नाित हो र
उसका दाज्यू-भाइहरू र सब ैछोराहरू पिन ल्याएँ। मलेै रकेाबीहरूका
सम्पूणर् पिरवारलाई पिन ल्याएँ। 4 त्यसपिछ मलेै ितनीहरूलाई
मिन्दरिभत्र ल्याएँ। हामीहरू हानान जो ियग्दल्याहको छोरो हुन ितनको
छोराहरूको कोठामा गयौं हानान परमप्रभुको एकजना भक्त िथयो। त्यो
कोठाको छेउमा अिधकारीहरूको िथयो। यो कोठा शल्लमूको छोरो
मासेयाह ढोकेको कोठाको छेउमा िथयो। मासेयाह परमप्रभुको मिन्दरको
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ढोके िथयो। 5 तब मलेै रकेाबी पिरवारको अघािड एक घैंटो दाखरस र
केही कचौराहरू रािखिदएँ। अिन मलेै ितनीहरूलाई “िपउनु भनें।”

6 तब रकेाबी मािनसहरूले जवाफ िदए, “हामी किहले पिन दाखरस
िपउने छैनौं िकनभने हाम्रा िपता-पुखार् रकेाबको छोरो योनादाबले,
हामीलाई यस्तो आज्ञा िदए ‘ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरूले
किहल्य ैदाखरस िपउनु हँुदनै। 7 उनले अझ भनेका छन् घरहरू िनमार्ण
नगनर् ु। िबऊ नरोप्नु अथवा दाख नरोप्नु। ितमीहरूले यी मध्ये कुन ैएक
पिन नगनर् ु। केवल तम्बूहरूमा बस्नु। यिद ितमीहरूले त्यसो गयौर् भने, जो
ितमीहरू डुलुवाहरू िथयौ यस देशमा धेर ैकालसम्म रहने छौ।’ 8

रकेाबका छोरो हाम्रा िपता-पुखार् योनादाबले िदनुभएको प्रत्येक आज्ञा
हामीले पालन गरकेाछौं। हामी किहले मद्यपान गदैर्नौं। हाम्रा पत्नीहरू,
छोराहरू र छोरीहरूले किहले दाखरस िपउँदनैन्। 9 हामी बस्ने घरहरू
किहले बनाउँदनैौं। अिन हाम्रो आफ्न ैदाखबारी र खेतहरू छैनन्। हामी
किहल्य ैअन्न रोप्दनैौं। 10 हामी तम्बूहरूमा बस्छौं अिन हाम्रा िपता-पुखार्
योनादाबले आज्ञा गरकेो प्रत्येक कुरा पालन गछौर्। 11 तर जब बाबेलका
राजा नबूकदनेस्सरले यहूदामािथ आक्रमण गर,े हामी यरूशलेम गयौं।
हामीले एक-अकार् माझ भन्यौं, ‘हामी यरूशलेमको शहरिभत्र प्रवेश गनैर्
पछर्  तािक हामी बाबेल र अरामीहरूका सेनाहरूबाट छुटकारा पाउन
सक्छौं।’ यसकारण हामी यरूशलेममा बस्यौं।”

12 तब परमप्रभुको वचन यिर्मयाकहाँ आयो: 13 “सेनाहरूका
परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ ‘यिर्मया, जाऊ अिन यो सन्देश
यहूदा र यरूशलेमका मािनसहरूलाई भन के ितमीहरूले िशक्षा निलने
अिन मेरो आदेश पालन नगनेर्?’ 14 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘रकेाबको छोरो
योनादाबले आफ्ना छोराहरूलाई दाखरस नखानु भनेर आदेश गर ेअिन
त्यो आदेश पालन गिरयो। आज पयर्न्त योनादाबका सन्तानहरूले
आफ्ना िपता-पुखार्हरूका आज्ञा पालन गर।े ितनीहरू दाखरस
िपउँदनैन्। तर मलेै ितमीहरूलाई एकोहोरो भिनरहेकोछु तर ितमीहरूले
मेरो आज्ञाहरू पालन गरकेा छैनौ। 15 मलेै मेरा दास अगमवक्ताहरू
ितमीहरूकहाँ घिरघिर पठाएकोछु। अगमवक्ताहरूले ितमीहरूलाई
भनेकाछन्, “ितनीहरू प्रत्येकले खराब कामबाट अलग रहनु पछर् ।
ितमीहरू सब ैअसल हुन ैपछर् । ितमीहरूले अरू देवताहरूको अनुशरण र
सेवा गनर् ु हँुदनै। यिद मेरो आज्ञा पालन गर ेयो देश जुन मलेै ितमीहरू र
ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िदएकोछु यहाँ बस्नेछौ।” तर ितमीहरूले
मेरो कुरा सुनेनौ। 16 योनादाबका सन्तानहरूले आफ्ना िपता-
पुखार्हरूले िदएका आज्ञा पालन गर ेतर यी मािनसहरूले मेरो आज्ञा
पालन गरकेा छैनन्।’

17 “यसकारण सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ,
‘मलेै यहूदा र यरूशलेमका बािसन्दाहरूकहाँ सब ैसङ्कटहरू ल्याउदछुै
जुन अिघ मलेै चेताउनी िदएको िथएँ। म ती मािनसहरूसँग बोलें, अिन
ितनीहरूले मेरो कुरा सुन्न अस्वीकार गर।े मलेै ितनीहरूलाई डाकें  तर
ितनीहरूले जवाफ िदएनन्।’”

18 तब यिर्मयाले रकेाबी मािनसहरूलाई भने, “सेनाहरूका परमप्रभु,
इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘ितमीहरूले आफ्ना िपता-पुखार्हरूका
आज्ञा पालन गयौर्। ितमीहरूले योनादाबको उपदेशहरू अनुशरण गयौर्।
उनले जो आदेश िदएका िथए त्यो ितमीहरूले पालन गयौर्।’ 19

यसकारण सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ:
‘यसकारण त्यहाँ रकेाबका छोरो योनादाबका सन्तान सधैँ रहनेछ जसले
मेरो सेवा गछर् ।’”

राजाराजा यहोयाकीमलयहोयाकीमलेे यिर्मयाकोयिर्मयाको बबेेहहेेरूवारूवा जलाउजलाउँँदछदछ

योिशयाहको छोरो यहोयाकीम यहूदाका राजा भएको चौथो
बषर्मा परमप्रभुको यो सन्देश यिर्मयाहकहाँ आयो। यो
परमप्रभुबाट आएको सन्देश िथयो 2 “यिर्मया, मलेै

ितमीलाई भनेको जम्म ैसन्देशहरू बेहेरूवामा लेख। मलेै ितमीलाई
इस्राएल, यहूदा र अन्य सारा जाितहरूका बारमेा भनेको छु। योिशयाह
राजा भए यता आज सम्मको ती सारा शब्दहरू जुन मलेै भनेकोछु लेख।
3 हुनसक्छ यहूदाका पिरवारले गरकेा दषु्टर् कमर्हरू िवरूद्ध मलेै गिररहेको
योजना बार ेयहूदाका मािनसहरूले सुन्नेछन् अिन हुनसक्छ, ितनीहरू दषु्ट

कामहरू गनर्देिख रोिकनेछन्। यिद ितनीहरूले त्यसो गर ेभने म
ितनीहरूले गरकेा अपराधहरू र पाप क्षमा गिरिदनेछु।”

4 यसकारण यिर्मयाले नेिरयाहको छोरो बारूकलाई बोलाए। बारूकले
यिर्मयालाई परमप्रभुले भन्नु भएको सब ैकुराहरू यिर्मयाको लेख्न-
आदेशमा बेहेरूवामा लेखे। 5 यिर्मयाले बारूकलाई भने, “मलाई
परमप्रभुको मिन्दरमा जाने अनुमित छैन। 6 यसकारण म चाहन्छु िक
ितमी परमप्रभुको मिन्दरमा उपासको िदन जाऊ अिन ितनीहरूका
शहरहरूबाट आएका यहूदाका मािनसहरूलाई मेरो िनदेर्शनमा ितमीले
बेहेरूवामा लेखेको परमप्रभुको सन्देशहरू पढेर सुनाऊ। 7 हुनसक्छ िक
मािनसहरूले परमप्रभुलाई सहयोगको लािग गुहानेर्छन् अिन हरकेले दषु्ट
कामहरू गनर् देिख जोिगनेछन्। िकनभने परमप्रभुले यी मािनसहरूमािथ
महा रीस र क्रोध पोखाउँने भनी घोषणा गनर् ु भएको छ।” 8 यसकारण
नेिरयाहको छोरो बारूकले अगमवक्ता यिर्मयाले अह्राएका प्रत्येक कुरा
गर।े बारूकले बेहेरूवामा लेिखएका परमप्रभुको कुरा परमप्रभुको
मिन्दरमा पढे।

9 योिशयाहको छोरा यहोयाकीमको राज्यकालको पाँचौ बषर्को नवौं
महीनामा यरूशलेमका अिन यहूदाका शहरबाट यरूशलेममा आएका सबै
मािनसहरूले परमप्रभुको नाउँमा उपवास बस्ने घोषणा गर।े 10

त्यसबेला, बारूकले परमप्रभुको मिन्दरमा भेला भएका मािनसहरूको
उपिस्थितमा यिर्मयाका वचनहरू बेहेरूवाबाट पढे। ितनले परमप्रभुको
मिन्दरको नयाँ प्रवेशद्वार छेउमा रहेको मिथल्लो आँगनमािथको शापनको
छोरो गमयार्हको कोठाबाट बेहेरूवा पढे। गमयार्ह एकजना सिचव िथए।

11 गमयार्हको छोरो अथार्त् शापानको नाित िमकायाहले बेहेरूवाबाट
पिढएको परमप्रभुको सन्देशहरू सुने। 12 जब मीकायाहले बेहेरूवाबाट
परमप्रभुका सन्देश सुने, उनी राज महलको सिचवको कोठामा गए।
सम्पूणर् शाही अिधकारीहरू त्यहाँ राजाको दरबारमा बिसरहेका िथए। ती
अिधकारीहरू हुन् सिचव एलीशामा, शमायाहको छोरो दलायाह,
अकबोरको छोरो एलनातान, शापानको छोरो गमयार्ह, हनन्याहको छोरो
िसदिकयाह अिन अन्य अिधकारीहरू पिन त्यहाँ िथए। 13 जब बारूकले
मािनसहरूलाई बेहेरूवाबाट पढी सुनाएको िमकायाहले जे सुनेका िथए
ितनले प्रत्येक कुरो न ैती अिधकारीहरूलाई भने।

14 तब सब ैअिधकारीहरूले यहूदीलाई (नतन्याहको छोरो
शेलेम्याहको नाती अिन कूशीको पनाित) बारूककहाँ पठाए। यहूदीले
बारूकलाई भने, “ितमीले जुन बेहेरूवा मािनसहरू समक्षपठायौ त्यो
िलएर मिसत आऊ।”
नेिरयाहको छोरो बारूकले बेहेरूवा िलए अिन ितनीहरूकहाँ गए।
15 तब ती अिधकारीहरूले बारूकलाई भने, “बस अिन हाम्रो लािग

पढ र सुनाऊ।”
यसथर् ितनीहरूलाई बारूकले पढेर सुनाए।
16 ती शाही अिधकारीहरूले बेहेरूवाबाट सारा सन्देशहरू सुने। तब

ितनीहरू डराए, अिन एका अकार्लाई प्रित हेरा-हेर गर।े ितनीहरूले
बारूकलाई भने, “हामीले बेहेरूवामा भएका सब ैसन्देशहरू राजा
यहोयाकीमलाई भन्नै पछर् ।” 17 त्यसपिछ अिधकारीहरूले बारूकलाई
एउटा प्रश्न गर,े “बारूक, हामीलाई भन, ितमीले बेहेरूवामा लेिखएका
सन्देशहरू कहाँबाट पायौ? के त्यो यिर्मयाले भनेका कुराहरू लेखेका
हौ?”

18 “हजूर”, बारूकले जवाफ िदए। “यिर्मयाले भन्यो, अिन मलेै सारा
सन्देशहरू बेहेरूवामा मसीले लेखें।”

19 तब शाही अिधकारीहरूले बारूकलाई भने, “ितमी र यिर्मया भाग्नु
पछर्  र लुक्नु पछर् । ितमीहरू कहाँ लुक्छौ कसलैाई पिन नभन्नु।”

20 तब शाही अिधकारीहरूले बेहेरूवा सिचव, एलीशामाको कोठामा
राखे। ितनीहरू राजा यहोयाकीमकहाँ चोकमा गए र बेहेरूवामा भएको
सब ैकुरा भने।

21 यसकारण राजा यहोयाकीमले त्यो बेहेरूवा ल्याउनु यहूदीलाई
पठाए। यहूदीले सिचव, एलीशामाको कोठाबाट त्यो बेहेरूवा ल्याए। तब
यहूदीले त्यो बेहेरूवा राजालाई र ितनको निजकै उिभएका सेवकहरूलाई
पढेर सुनाए। 22 यो नवौं महीना चिलरहेको िथयो, अिन राजा िहउँदमा
बस्ने महलमा बिसरहको िथए। राजा यहोयाकीमको सम्मुख अगेनामा
आगो दन्दन् बिलरहेको िथयो। 23 यहूदीले बेहेरूवा पढ्न शुरू गर।े जब
उसले तीन वा चार पृष्ठ पढ्द ैिथए, राजाले ती पिढसकेका पिंक्त एउटा
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सानो छुरीले काट्थे अिन अगेनोमा हाली िदन्थे र जब सम्म पुर ैबेहेरूवा
अगेनोमा जलेर नष्ट भएन तब सम्म ितनले त्यस ैगर।े 24 राजा
यहोयाकीम र उनका सेवकहरू जसले बेहेरूवाबाट यी वचनहरू सुने
ितनीहरू न त डराए न ितनीहरूले आफ्नो लुगा न ैच्याते।

25 एलानातान, दलायाह र गमयार्हले राजा यहोयाकीमलाई त्यो
बेहेरूवा नजलाउनु होस् भनेर िवन्ती गर।े तर राजाले ितनीहरूको िबन्ती
सुनेनन्। 26 राजा यहोयाकीमले आफ्नो छोरो यरहमेल, अिज्रएलको
छोरो सरायाह र अबदीलको छोरो शेलेम्याहलाई सिचव बारूक र
अगमवक्ता यिर्मयालाई पक्रन हुकूम िदए। तर परमप्रभुले ितनीहरूलाई
लुकाउनु भएको िथयो।

27 यिर्मयाले भनेको अिन बारूकले लेखेको सन्देशहरू भएको
बेहेरूवा राजाले जलाई सके पिछ परमप्रभुको सन्देश यिर्मयाकहाँ आयो।

28 परमप्रभुले भन्नुभयो, “यिर्मया, अकोर् एउटा बेहेरूवा िलयर
यहूदाका राजा यहोयाकीमले जलाएको पिहलो बेहेरूवामा जुन
सन्देशहरू िथए सब ैलेख। 29 यहूदाका राजा यहोयािकमको सम्बन्धमा
ितमीले भन्नेछौ: ‘त्यसपिछ परमप्रभुले भन्नुभयो, “ितमीले बेहेरूवा जलायौ
कारण ितमीले सोच्यौ, बाबेलको राजा िनश्चय आउनेछ र यो देश ध्वंस
पािर मािनसहरू र पशुहरू काट्नेछ भनी सन्देशहरू िकन ितमीले
लेख्यौ?” 30 यसकारण, परमप्रभुले यहूदाका राजा यहोयाकीमाको
बारमेा भन्नुहुन्छ: यहोयाकीमका सन्तानहरू दाऊदको िंसहासनमा अब
उसो बस्नेछैन। जब यहोयाकीम मदर्छ, उसको लाश भूइँमा फ्याँिकनेछ र
िदनको गरम र रात िचसोमा त्यहीं रहनेछ। 31 म, परमप्रभुले,
यहोयाकीम र उसका नानीहरूलाई दण्ड िदनेछु। उसका
अिधकारीहरूलाई पिन दण्ड िदनेछु। कारण ितनीहरू दषु्ट छन् म
ितनीहरूमािथ डरलाग्दो िवपित्त ल्याउनेछु भनी मलेै चेताउनी िदएको छु।
त्यो दभुार्ग्य ितनीहरूमािथ मात्र होइन तर यरूशलेम र यहूदामा बस्ने
सम्पूणर् जाितलाई पिन असर गनेर्छ। मेरो चेताउनी अनुसार जम्मै
अधमर्कामहरू ितनीहरूमािथ पानेर्छु तर ितनीहरूले मेरो कुरा सुन्ने
छैनन्।’”

32 त्यसपिछ यिर्मयाले अकोर् एउटा बेहेरूवा िलए अिन त्यो नेिरयाहको
छोरो सिचव बारूकलाई िदए। जस्त ैयिर्मयाले बोले, बारूकले परमप्रभुको
त्यही सन्देशहरू बेहेरूवामा लेखे जुन राजा यहोयाकीमले आगोमा
जलाई िदएका िथए। ती सन्देशहरू बाहेक अन्य धेर ैत्यस्त ैशब्दहरू
दोस्रो बेहेरूवामा थिपएका िथए।

यिर्मयायिर्मया ककैैदमादमा

नबूकदनेस्सर बाबेलका राजा िथए। उनले यहोयाकीमको
छोरो कोन्याहको सट्टामा िसदिकयाहलाई यहूदाका राजा
िनयकु्त गर।े िसदिकयाह योिशयाहको छोरो िथए। 2 तर

िसदिकयाहले परमप्रभुको सन्देश प्रित ध्यान ैिदएन जुन सन्देश
परमप्रभुका अगमवक्ता यिर्मयालाई प्रचार गनर् भनी िदनुभएको िथयो।
अिन िसदिकयाहको कमर्चारीहरू र यहूदाका मािनसहरूले परमप्रभुको
सन्देशलाई ध्यान ैिदएनन्।

3 राजा िसदिकयाहले शेलेप्याहको छोरो यहूकल नाउँका मािनस
अिन मासेयाहको छोरो पूजाहारी सपन्याहलाई अगमवक्ता यिर्मयाकहाँ
यसो भनी पठाए। यो सन्देश ितनीहरूले यिर्मयाकहाँ ल्याए, “हाम्रा िनिम्त
परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरिसत प्राथर्ना गिरिदनु होस्।”

4 त्यसबेला, यिर्मयालाई कैदमा रािखएको िथएन, यसकारण उनी
जता चाहन्थे त्यत ैजान सक्दथे। 5 िफरऊनको सेना िमश्रदेिख बािहर
आएको िथयो। िमश्रका सेना ितनीहरूितर अिघ बिढरहेको सन्देश सुनेर
बाबेलका सेनाहरू जो यरूशलेमलाई घेरा हाल्द ैिथए त्यहाँबाट गए।

6 परमप्रभुबाट अगमवक्ता यिर्मयाकहाँ सन्देश आयो: 7 “परमप्रभु
इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘यहूकल अिन सपन्याह! यहूदाका राजा
िसदिकयाहले ितमीलाई मकहाँ प्रश्नहरू सोध्न पठाएका छन्। राजा
िसदिकयाहलाई यसो भन िमश्रका सेना जो ितमीलाई सघाउन
आइरहेका िथए, फकीर् जानेछन्। 8 त्यसपिछ, बाबेलका सेना फकेर् र यता
आउनेछन्। ितनीहरूले यरूशलेममा आक्रमण गनेर्छन्। त्यसपिछ
बाबेलबाट आएका सेनाले यरूशलेमलाई आफ्नो अधीनमा पारी
जलाईिदनेछ। 9 परमप्रभु भन्नुहुन्छ “बाबेलका सेना िनश्चय हामीबाट

फकेर् र जानेछन भनी सोचेर ितमीहरू आफैं लाई मूखर् नबनाऊ।” ितनीहरू
जाने छैनन्। 10 यिद ितमीहरूले सम्पूणर् बाबेली सेनालाई िजतेता पिन
केही घाइते सेनाहरू तम्बूमा छािडए भने ती घाइते सेनाहरू उठनेछन् र
यरूशलेमलाई जलाई िदनेछन्।’”

11 जब बाबेलका सेना िमश्रका िफरऊनका सेनािसत लडाइँ गनर्लाई
यरूशलेम पुगे 12 यिर्मयाले यरूशलेमबाट िबन्यामीनको देश तफर्  यात्रा
गनर् इच्छा गर।े उनी त्यहाँ आफ्नो सम्पिक्तको अशं िलनलाई गईरहेका
िथए। 13 तर जब ितनी यरूशलेमको िबन्यामीन प्रवेशद्वारमा पुगे
प्रहरीहरूका अध्यक्षले ितनलाई पके्र। त्यो अध्यक्षको नाउँ ियिरयाह हो।
ियिरयाह शेलेम्याहका छोरा िथयो। शेलेम्याह हनन्याहको छोरो िथयो।
अध्यक्ष ियिरयाहले यिर्मयालाई पके्र अिन भने, “यिर्मया! ितमी हामीलाई
छोडेर कल्दीहरूको पक्षमा गइरहेका छौ।”

14 यिर्मयाले ियिरयाहलाई भने, “त्यो सत्य होइन। म कल्दीहरूकहाँ
सिम्मिलत हुन गएको होइन।” तर ियिरयाले ितनको कुरा सुनेन अिन
ितनलाई यरूशलेमको अिधकारीहरूकहाँ लगे। 15 ती शाही
अिधकारीहरू यिर्मयासँग अित क्रोिधत िथए। ितनीहरूले यिर्मयालाई
कुट्ने आदेश िदए। त्यसपिछ ितनीहरूले यिर्मयालाई जोनाथनको घरमा
कैद गर।े जोनाथन एकजना सिचव िथए। जोनाथनको घरलाई
ितनीहरूले झ्यालखाना बनाएका िथए। 16 ितनीहरूले यिर्मयालाई एक
तहखानाको सानो कोठामा राखे। यिर्मया त्यहाँ धेर ैसमय सम्म बसे।

17 त्यसपिछ राजाले यिर्मयालाई उनको राजाको महलमा ल्याउन
पठाए। िसदिकयाहले गुप्त रूपमा यिर्मयालाई सोधे, “के परमप्रभुबाट केही
सन्देश छ?”
यिर्मयाले जवाफ िदए, “ज्यू छ। तपाईलंाई बाबेलका राजाकहाँ

सुिम्पनेछन्।” 18 तब यिर्मयाले राजा िसदिकयाहलाई सोधे, “मलेै के
भूल गरकेोछु? तपाई ंर तपाईकंा अिधकारीहरू िवरूद्ध अथवा
यरूशलेमका मािनसहरूमािथ के अपराध गरें तािक तपाईलें मलाई
झ्यालखानमा राख्नु भयो? 19 ितम्रा अगमवक्ताहरू अिहले कहाँ छन्?
ती अगमवक्ताहरूले अगमवाणी गरकेा िथए िक ‘बाबेलका राजाले तपाई ं
अथवा यहूदाको देशमािथ आक्रमण गनेर् छैन।’ 20 तर अिहले मेरो प्रभु,
यहूदाका राजा, दया गररे मेरो कुरा मान्नुहोस् अिन मलाई सिचव
जोनाथनको घरमा नपठाउनु होस्, नत्र म त्यहाँ मनेर्छु।”

21 यसकारण राजा िसदिकयाहले यिर्मयालाई प्रहरीहरूको चोकमा
राख्ने हुकूम िदए। ितनीहरूले उनलाई शहरमा जम्म ैरोटी
नसकून्जेलसम्म िदनहँु एउटा-एउटा रोटी िदए। यसकारण यिर्मया
प्रहारीहरूको चोकमा बसे।

यिर्मयालाईयिर्मयालाई इनारइनार िभत्रिभत्र फािलयोफािलयो

कितपय शाही अिधकारीहरूले जस्त ैमत्तानको छोरो
शपत्याह, पशहूरको छोरो गदल्याह, शेलेम्याहको छोरो
यूकल अिन मिल्कयाहको छोरो पशहूरले यिर्मयाले सबै

मािनसहरूलाई यसो भन्दगैरकेो सुने, 2 “िक परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘जो
यरूशलेममा बसे ितनीहरू तरवारहरूले अथवा अिनकालले अथवा
डरलाग्दो रूढीले मनेर्छन् तर ज-जसले सिैनक समक्ष आत्मसमपर्ण गनेर्छ
ितनीहरू जीिवत रहनेछन् उसले जीवन यदु्ध पिरतोषक रूपमा पाउनेछ र
मनेर्छैन।’ 3 अिन यही हो जो परमप्रभु भन्नुहुन्छ ‘यरूशलेमको शहरलाई
िनःसन्देह बाबेलको राजाकहाँ सुिम्पइनेछ। ितनीहरूले यसलाई कब्जा
गनेर्छन्।’”

4 तब यिर्मयाले भनेका कुराहरू सुनेपिछ शाही अिधकारीहरू राजा
िसदिकयाहकहाँ गए। ितनीहरूले राजालाई भने, “यिर्मयालाई मानैर् पछर्
िकनभने उसले यस्ता कुराहरू गररे शहरमा भएका िसपाहीहरूलाई
हतोत्साही बनाइरहेको छ। यिर्मयाहले यस्तो कुरा गररे प्रत्येक
मािनसलाई हतोत्साही बनाइरहेको छ। यिर्मयाहले हामीलाई राम्रो होस्
भन्ने चाँहदनै। उसले यरूशलेमका मािनसहरू नष्ट भएको हेनर् चाहन्छ।”

5 यसकारण राजा िसदिकयाहले ती अिधकारीहरूलाई भने, “यिर्मया
ितमीहरूको िनयन्त्रणमा छ। म ितनीहरूलाई रोक्न केही गनर् ु सिक्तन।”

6 त्यसपिछ ती अिधकारीहरूले यिर्मयालाई लगे अिन राजाको छोरो
मिल्कयाहको पानीको इनारमा फ्याँिकिदए। त्यो इनार प्रहारी चोकामा
िथयो। ती अिधकारीहरूले डोरी लगाएर यिर्मयालाई इनारको मुनी झार।े
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इनारमा पानी िथएनँ, तर िहलो िथयो अिन त्यो िहलोमा यिर्मया भािसए।
7 तर एबेदमेलेक नाउँका एकजना कूशी मािनस जो राजमहलमा

नपंुसक िथए ितनले सुने िक अिधकारीहरूले यिर्मयालाई पानीको
इनारमा हािलिदए। 8 राजा िसदिकयाह त्यस समय िबन्यामीनको
प्रवेशद्वारमा बिसरहेका िथए। ितनी राजदरवारबाट गए। ितनले राजालाई
भने, “मेरो प्रभु महाराज! ती अिधकारीहरूले यिर्मयािसत दषु्टकमर्
गिररहेका छन्। ितनीहरूले यिर्मयालाई भोकै मरोस् भनी पानीको इनारमा
फ्याँिकिदए िकनभने शहरमा रोटी छैन।”

10 तब राजा िसदिकयाहले कूशवासी एबेदमेलेकलाई आदेश िदए
“एबेदमेलेक यहाँबाट तीनजना मािनसहरू लजैाऊ अिन मनर् अिघ नै
यिर्मयालाई इनारबाट िनकाल।”

11 यसकारण एबेदमेलेकले आफूसँग तीनजना मािनसहरू लगेर गए।
तर सवर् प्रथम उनी राजदरबारको भण्डार तफर्  गए अिन ितनले त्यहाँबाट
पुराना र च्याितएका लुगाहरू लगे। त्यसपिछ डोरीमा ती थोत्रे लुगाहरू
बाँधेर इनारमािभत्र यिर्मयाितर झािरिदए। 12 कूशवासी एबेदमेलेकले
यिर्मयालाई भने, “यी पुराना लुगाहरू आफ्नो काखीमा चेप। जब
डोरीद्वारा ितमीलाई मािथ तािनने छ ितम्रो काखीमा यसले पडैको काम
गनेर्छ। अिन तािनन्दा डोरीहरूले ितम्रो काखीमा चोट पानेर्छैन।”
यसकारण यिर्मयाले एबेदमेलेकले भने जस्त ैगरे 13 ती मािनसहरूले
डोरीहरूद्वारा यिर्मयालाई तानेर पानीको इनारबाट बािहर िनकाले। अिन
यिर्मया प्रहारीहरूको चोकमा बसे।

िसदिकयाहलिसदिकयाहलेे यिर्मयालाईयिर्मयालाई अझअझ प्रश्नहरूप्रश्नहरू सोध्छन्सोध्छन्

14 तब राजा िसदिकयाहले यिर्मयालाई ल्याउनु कसलैाई पठाए। त्यो
मािनसले परमप्रभुको मिन्दरको तेस्रो द्वारमा यिर्मयालाई ल्यायो। तब
राजाले भने, “यिर्मया, म ितमीलाई केही प्रश्नहरू सोध्नेछु। मबाट केही
पिन नलुकाऊ।”

15 यिर्मयाले िसदिकयाहलाई भने, “यिद मलेै उत्तर िदए भने तपाईलें
मलाई मानर् ु हुन्छ होला। अिन यिद मलेै तपाईलंाई परामशर् िदएँ भने पिन
सुन्नु हुने छैन।”

16 तर राजा िसदिकयाहले गुप्त रूपमा यिर्मयािसत कसम खाए र भने,
“म परमप्रभु जसले हामीलाई सृिष्ट गनर् ु भयो अिन हामीलाई जीवन
िदनुभयो, जस्तो जीिवत हुनुहुन्छ त्यस्त ैकसम खान्छु, म ितमीलाई न त
मानेर्छु न ितमीलाई ज-जसले मानर् खोिजरहेका छन् ितनीहरूलाई नै
सुिम्पन्छु।”

17 तब यिर्मयाले राजा िसदिकयाहलाई भने, “सेनाहरूका परमप्रभु,
इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘यिद ितमीले बाबेलका राजाको
अिधकारीहरू अिघ आत्मा समपर्ण गयौर् भने, ितमी र ितम्रो पिरवार
सुरिक्षत रहनेछन् अिन यरूशलेम जलेर भस्म हुनेछैन। 18 तर यिद
ितमीले आत्मा समपर्ण गनर् अस्वीकार गयौर् भने यरूशलेम बेबीिलयोनका
सेनालाई सुिम्पइने छ। ितनीहरूले यरूशलेमलाई जलाएर भस्म पानेर्
छन्, अिन ितमी पिन ितनीहरूबाट जोिगने छैनौ।’”

19 तर राजा िसदिकयाहले यिर्मयालाई भने, “तर म यहूदाका
मािनसहरूसँग डराउँछु जसले अिघबाटै बाबेलका सेनाको पक्ष
िलइसकेकाछन्। म डराउँछु कारण ितनीहरूले मलाई यहूदाका
मािनसहरूलाई सुम्पनेछन् अिन ितनीहरूलाई मिसत अित िनम्न
प्रकारले व्यवहार गनेर् अनुमित िदन्छन्।”

20 तर यिर्मयाले जवाफ िदए, “िसपाहीहरूले ितमीलाई ती यहूदाका
मािनसहरूलाई िदने छैनन्। राजा िसदिकयाह, परमप्रभुको आज्ञा पालन
गर, मलेै भनेको कुराहरू मान। तब सब ैकुराहरू ितम्रा िनिम्त राम्रै हुनेछ,
अिन ितम्रो जीवन सुरिक्षत रहनेछ। 21 तर यिद ितमीले बाबेलका सेना
समक्ष आत्मासमपर्ण गनर् अस्वीकार गयौर् भने, यो जो परमप्रभुले मलाई
देखाउनु भएकोछ त्यो हुनेनछै। 22 सारा स्त्रीहरू जो यहूदाको राजाको
दरबारमा छोिडएका िथए ितनीहरूलाई बाबेलको राजाका मुख्य
अिधकारीहरूकहाँ ल्याइने छ। ती स्त्रीहरूले भन्ने छन्,:
‘ितम्रा साथीहरू ितमी भन्दा बिलया छन्,
ितम्रा िमत्र जाितहरूले ितमीलाई धोका िदए,
अिन ितमीलाई िजतेकाछन्।
ितम्रो खटु्टा िहलोमा भािस्सयो,

अिन ितमीलाई ितनीहरूले एकै्ल छोडेर गए।’
23 “ितम्रा सब ैपत्नी र छोरा-छोरीहरू बािहर ल्याइए अिन बाबेलका

सेनालाई सुिम्पइयो। ितमी स्वय ंपिन बाबेल सेनाबाट उम्कन पाउने
छैनौ। ितमी बाबेलका राजाद्वारा लिगनेछौ अिन यरूशलेम जलेर भस्म
हुनेछ।”

24 तब िसदिकयाहले यिर्मयालाई भने, “हाम्रो बातचीच कसलेै थाहा
नपाउँन नत्र ितमी मनेर्छौ। 25 ती अिधकारीहरूले मलेै ितमीसँग गरकेो
कुरा थाहापाउने छन्। तब ितनीहरू ितमीकहाँ आएर सोध्नेछन्, ‘यिर्मया,
हामीलाई बताऊ राजा िसदिकयाहले ितमीलाई के भन्यो। अिन ितमीले
राजालाई के भन्यौ सब ैन ैहामीलाई भन। ईमान्दारी साथ सारा कुरा
हामीलाई भन नत्र ितमीलाई हामी मानेर् छौ।’ 26 यिद ितनीहरूले त्यसो
भने, ितनीहरूलाई भन ‘मलेै राजालाई नम्र िनवेदन गरकेो छु िक मलाई
जोनाथनको घरमा नपठाइयोस् यिद मलाई त्यहाँ पठाउनु भयो भने, म
मनेर्छु।’”

27 तब यस्तो भयो िक ती शाही अिधकारीहरू आए अिन यिर्मयालाई
प्रश्न गर।े यसकारण यिर्मयाले ितनीहरूलाई राजाले िदएको आज्ञा
अनुसार सब ैकुराहरू भने। तब ती अिधकारीहरूले यिर्मयालाई एकै्ल
छाडेर गए िकनभने कसलेै पिन यिर्मया र राजा माझ भएको कुराहरू चाल
पाएका िथएनन्।

28 यसकारण यरूशलेमलाई अधीनमा िलनेिदन सम्म ैयिर्मया
प्रहारीहरूको चोकमान ैबसे।

यरूशलयरूशलेेमकोमको पतनपतन

यरूशलेमलाई कसरी परास्त पािरयो यहाँ वणर्न गिरएको छ
यहूदाका राजा िसदिकयाहको शासनकालको नवौं बषर्को
दशौं महीनामा बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले आफ्ना

सम्पूणर् सेना िलएर यरूशलेमको िवरूद्ध अिघ बढे अिन त्यसलाई घेरा
हाले। 2 अिन िसदिकयाह राजा भएको एघारौं बषर्को चौथो महीनाको
नवौ िदनमा, शहरको पखार्ल भत्काइयो। 3 बाबेलका राजाका जम्मै
भारद्वारहरू िभत्र आए अिन मध्य प्रवेशद्वारमा बसे। ती त्यहाँ आउने
अिधकारीहरूको नाउँ यस प्रकार छ, नेगर्ल-सरसेेर, समगरनबो, मुख्य
अिधकारी ससर्कीम, रब-सारीस, उच्च अिधकारी नेगर्ल-सरसेर, रबमाग र
अन्य मुख्य अिधकारीहरू पिन िथए।

4 यहूदाका राजा िसदिकयाहले बाबेलका अिधकारीहरूलाई देखे।
यसकारण उनी आफ्ना िसपाहीहरू सिहत राजाको बगैंचाको फाटकबाट
राती भागे अिन दइु पखार्लको बीच भएर यरूशलेम शहरबाट बािहर आए।
ितनीहरू अराबा ितर लगे। 5 कल्दीहरूका िसपाहीहरूले िसदिकयाह र
उनका िसपाहीहरूलाई खेद्द ैगए अिन त्यित बेला िसपाहीहरू
िसदिकयाहसँग ैयरीहोको मदैानमा पक्राऊ पर।े ितनीहरूले
िसदिकयाहलाई बाबेलका राजा नबूकदनेस्सर जो हमात देशको िरबला
शहरमा िथए त्यहाँ पुयार्ए। िरबला शहरमा बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले
िसदिकयालाई कस्तो व्यवहार गनर् ु पनेर्, बताए। 6 िरबला शहरमा
बाबेलका राजाले िसदिकयाहका छोरो र सब ैमुख्य मािनसहरूलाई
ितनकै उपिस्थितमा मार।े 7 तब नबूकदनेस्सरले िसदिकयाहको आँखा
िनकािलिदए र उसलाई बाबेलमा ल्याउन साङ्गलाले बाँधे।

8 बाबेलका सेनाले राजाको महल अिन यरूशलेमको मािनसहरूको
घरहरू जलाइिदए। अिन ितनीहरूले यरूशलेमको पखार्लहरू
भत्काइिदए। 9 नबूजरदान बाबेलका राजाको िवशेष सिैनकका कप्तान
िथए। उनले शहरमा छोिडएका बाँकी मािनसहरूलाई ज-जसले समपर्ण
गरकेा िथए अिन अन्य जो रहेकाहरूलाई कैदी बनाई बाबेलमा ल्याए। 10

तर कप्तान नबूजरदानले यहूदाका गरीब मािनसहरू ज-जसको यहूदा
देशमा केही िथएन ितनीहरूलाई छोिडिदए। यसथर् उनले ती
मािनसहरूलाई दाखबारी र खेतहरू िदए।

11 तर नबूकदनेस्सरले यिर्मयाको बारमेा नबूजरदानलाई केही आज्ञा
िदए। नबूजरदान नबूकदनेस्सरका खास रक्षकहरूको कप्तान िथए।
आदेश यही िथयो 12 “यिर्मयालाई लजैाऊ र उसको हेरचाह गर।
उसलाई नोक्सान नपार। उसले जे माग्छ देऊ।”

13 यसथर् राजाका िवशेष रक्षकहरूका कप्तान नबूजरदानले नबु-
शजबान, रब-सारीस, रब-माग, समगरनबो, मुख्य अिधकारी ससर्कीम,
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नेगर्लसरसेर र सब ैमुख्य अिधकारीहरू अिन बाबेल सेनाका
हािकमहरूलाई यिर्मयाकहाँ पठाए। 14 ितनीहरूले यिर्मयालाई प्रहारीको
चोक बािहर िनकाले। बाबेल सेनाका हािकमहरूले यिर्मयालाई
अहीकामको छोरो अिन शापानको नाित गदल्याहको रखे-देखमा राखे।
गदल्याहलाई िदइएको आदेश अनुसार यिर्मयालाई घर लग्यो, यसथर् उनी
आफ्ना मािनसहरूसँग ैबसे।

एबएबेेदद-ममेेललेेकलाईकलाई परमप्रभुकोपरमप्रभुको सन्दसन्देेशश

15 मिन्दरको चोकमा जब प्रहारीहरूले यिर्मयाहलाई रखे-देख
गिररहेका िथए। परमप्रभुबाट ितनलाई एउटा सन्देश आयो। यो सन्देश
यसप्रकार िथयो 16 “यिर्मया ितमी कूशी मािनस एबेद-मेलेककहाँ जाऊ
र यो सन्देश भन, ‘सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर यसो
भन्नुहुन्छ, अित चाँडै म यरूशलेममा मेरो सन्देश सत्य बनाउने काम गछुर् ।
यो सन्देश सवर्नाश र नराम्रो कुराहरूबाट सत्य हुनेछ। ितमीले ितम्रै
आँखाले प्रत्येक कुरो साँच्चो भएको देख्नेछौ। 17 तर म त्यस िदन
ितमीलाई जोगाउने छु, एबेद-मेलेक।’ यो परमप्रभुको सन्देश हो: ‘जुन
मािनसहरूिसत ितमी डराउँछौ म ितमीलाई ती मािनसहरूसँग सुम्पने
छैन्। 18 ितमी तरवारले मािरने छैनौ। म ितम्रो रक्षा गछुर् । ितमीले ममािथ
भरोसा गरकेाले ितमीले ितम्रो जीवन यदु्ध पािरतोषक रूपमा पाउनेछौ।’”
यो सन्देश परमप्रभुको हो।

यिर्मयाकोयिर्मयाको छछुुटकाराटकारा

िवशेष रक्षकहरूका कप्तान नबूजरदानले जब यिर्मयालाई
रामामा कैद मुक्त गरकेा िथए ितनीकहाँ परमप्रभुबाट एउटा
सन्देश आयो। ितनले यिर्मयाहलाई यरूशलेम र यहूदाका

मािनसहरूलाई कैदी बनाई बाबेलमा लिगरहेकाहरूिसत ैसाङ्गलोले
बाँिधएको भेटे। 2 जब नबूजरदानले यिर्मयालाई भेटे, उनी ितनीसँग बात
गर।े उनले भने, “यिर्मया, परमप्रभु ितम्रो परमेश्वरले यस ठाउँमा िवपत्ती
आउनेछ भनेर घोषणा गनर् ुभयो। 3 अिन अिहले परमप्रभुले जे भन्नु
भएको िथयो प्रत्येक कुरो गनर् ुभयो। यो सवर्नाश आइलाग्यो कारण
परमप्रभुको िवरूद्ध यहूदाका मािनसहरूले पाप गरकेा िथए। ितमीहरूले
परमप्रभुको आज्ञा पालन गरनेौ। यसकारण ितनीहरूलाई यस्तो भयो। 4

तर अब म ितमीलाई मुक्त गिरिदनेछु। म ितमीलाई साङ्गलाबाट मुक्त पाछुर् ।
यिद ितमी इच्छा गछौर् भने म सँग बाबेलितर जाऊँ, म ितम्रो राम्रो रखे-
देख गनेर् छु। तर यिद ितमी मसँग आउनँ चाहँदनैौ भनें नआऊ। हेर, सारा
देश न ैितम्रो सम्मुख छ अिन ितमी जहाँ जान चाहन्छौ त्यहाँ जाऊ। 5

अथवा शापानको नाित अहीकामको छोरो गदल्याहकहाँ जाऊ। बाबेलका
राजाले गदल्याहलाई यहूदाको राज्यपाल िनयकु्त गरकेा छन्। जाऊ
गदल्याहकहाँ ितम्रा मािनसहरू माझ बस अथवा ितम्रो इच्छा अनुसार
ितमी जहाँ चाहन्छौ त्यहीं जाऊ।”
त्यसपिछ नबूजरदारले यिर्मयालाई केही भोजन र उपहार प्रदान गरे

अिन िबदा गर।े 6 यसकारण यिर्मया अहीकामको छोरो गदल्याहकहाँ
िमस्पामा गए। यिर्मया गदल्याहसँग मािनसहरू माझ बसे जो यहूदाको
देशमा छािडएका िथए।

गदल्याहकोगदल्याहको छोटोछोटो शासनशासन

7 यरूशलेम ध्वंस भए पश्चात केही सनै्य, अिधकारीहरू अिन
ितनीहरूका मािनसहरू जो खेतमा बिसरहेका िथए, चाल पाए िक
बाबेलका राजाले गरीब, र बाबेलमा कैदी बनाई नलिगएका मािनसहरूको
कल्याणाथर् अिहकमेको छोरो गदल्याहलाई राज्यपाल िनयकु्त गरकेा
छन्। 8 यसकारण ती िसपाहीहरू िमस्पामा गदल्याहकहाँ आए। ती
िसपाहीहरू िथए नतन्याहको छोरो इश्माएल, कारहेका दइु छोराहरू
योहानान अिन जोनाथन, पन्हूमेतको छोरो सरायाह, नतोफाबासी
एपेकाका छोराहरू, अिन माकाबासीको छोरो याजन्याह र ियनीहरूका
सबकैा मािनसहरू।

9 अहीकामका छोरो गदल्याहले ती िसपाहीहरूले सुरिक्षत अनुभव
गरून भनी ितनीहरूिसत शपथ िलएका िथए गदल्याहले यही न ैभने
“यही ठाउँमा बस अिन बाबेलका राजालाई सेवा गर र यो ितमीहरूका
िनिम्त भलो हुनेछ। 10 बाबेलवासीहरू अिघ जो हामीकहाँ आउँछन्

ितमीहरूको प्रितिनिधत्व गनर् म आफैं  िमस्पामा बस्नेछु। दाखरस,
ग्रीष्मऋतुका फल, तेल जम्मा गर अिन भाँडामा राख। ितनीहरूले
आफ्नो अधीनमा िलएको शहरहरूमा बस्।”

11 यहूदाका मािनसहरू जो मोआब, अम्मोन र एदोमका अिन अन्य
देशहरूमा िथए ितनीहरूले चाल पाए िक बाबेलका राजाले बाँचेका
मािनसहरूलाई यहूदामा छोडेका छन् र शापानको नाित अहीकामको
छोरा गदल्याहलाई त्यस ठाउँका राज्यपाल िनयकु्त गर।े 12 यसथर्
यहूदाका मािनसहरू जो िविभन्न ठाउँमा छिरएर बसेका िथए यहूदामा
फकेर्  अिन िमस्पामा गदल्याहलाई भेटे। ितनीहरूले धेर ैमद र ग्रीष्म
ऋतुका फलहरू बटुले।

13 कारहेका छोरो योहानान अिन यहूदाका हािकमहरू जो खेतमा
िथए गदल्याहकहाँ िमस्पामा आए। 14 योहानान र अन्य मािनसहरू
आएर गदल्याहलाई भने, “ितमीलाई थाह छ िक अम्मोनवंशी राजा
बालीसले ितमीलाई मानर् चाहन्छ? उसले नतन्याहको छोरो ितम्रो
हत्याको लािग इश्माएललाई पठायो।” तर अहीकामको छोरो गदल्याहले
ती कुराहरू िवश्वास गरनेन्।

15 तब कारहेका छोरो योहानानले गुप्त रूपमा िमस्पामा गदल्याहलाई
भेटे अिन उनलाई भने, “नतन्याहको छोरो इश्माएललाई मानर्। कसलेै
पिन यस बारमेा केही पिन जान्दनैन्। तपाईलंाई मानर् उसलाई स्वतन्त्रता
िदनु हँुदनै। यिद यस्तो भयो भेन यहूदाका मािनसहरू जो भेला भएकाछन्
िततर-िबतर हुनेछन् अिन यहूदाका सन्तान नष्ट हुनेछ।”

16 तर अहीकामको छोरो गदल्याहले कारहेको छोरो योहानानलाई
भने, “इश्माएललाई नमार। जुन कुराहरू ितमीहरूले इश्माएलको बारमेा
बताएका छौ ती सब ैअसत्य हो।”

सातौं महीनामा, एलीशाको नाित नतन्याहको छोरो
इश्माएल, अहीकामको छोरो गदल्याहकहाँ उसको दशजना
मािनसहरूिसत आई पुग्यो। ती मािनसहरू िमस्पाको शहरमा

आए। इश्माएल राज-पिरवारको सदस्य िथए। उनी राजा यहूदाका
हािकमहरू मध्ये एकजना िथए। इश्माएल अिन उसका मािनसहरूले
गदल्याहसँग भोजन गर।े 2 जब ितनीहरूले खाईरहेका िथए, इश्माएल र
उसका मािनसहरू उठे अिन शापानको नाित अहीकामको छोरो
गदल्याहलाई तरवारले मार।े गदल्याह ती मािनस हुन जसलाई राजाले
बाबेलका राज्यपाल िनयकु्त गरकेा िथए। 3 इश्माएलले यहूदावासी
मािनसहरू अिन कल्दी िसपाहीहरू जो गदल्याहसँग िमस्पा शहरमा
िथए। ितनीहरूलाई पिन मार।े

4 गदल्याहको हत्या भए पिछ त्यही िदन। कसलेै यस िवषयमा चाल
पाउन अिघ न ैआफै दाह्री काटेका अिन लुगाहरू च्यातेका अिन ितनीहरू
आफै कािटएकाहरू अन्नबिलहरू, अिन धूपहरू िलएर परमप्रभुको
मिन्दरमा पूजा गनर् 80 जना मािनसहरू िमस्पामा आए। ितनीहरू शेकेम,
शीलो र सामिरयाबाट आएका िथए। ती कुन ैपिन मािनसहरूलाई
गदल्याहको हत्या भएको ितनीहरूलाई थाहा िथएन। 6 इश्माएलले
िमस्पा छाडे अिन ती 80 जना मािनसहरू भेट्न गए। ितनी ती 80 जना
मािनसहरूसँग भेट्न जाँदा रोए। ितनले ती 80 जना मािनसहरूलाई भेटे
अिन अहीकामका छोरो गदल्याहलाई भेट्न मिसत जाऊँ भने। 7

ितनीहरू शहरमा पुगेका मात्र िथए, इश्माएल र उनका मािनसहरूले ती
80 जना मािनसहरूलाई मानर् थाले अिन इनारमा फ्याँकी िदए। 8 तर
ती मध्ये दशजना मािनसहरूले इश्माएललाई भने, “हामीलाई नमार।
हामीले कितथोकहरू जमीनमा लुकाएका छौं। हामीसँग गहँु, जौ तेल र
मह छन्। हामी ती थोकहरू ितमीहरूलाई िदनेछौ।” यसकारण इश्माएल
थािमए अिन ितनीहरूलाई मारनेन्। 9 (नतन्याहको छोरो इश्माएलले ती
मृत शरीरहरू इनारिभत्र त्यो नभिरन्जेलसम्म फ्याँके। त्यो ठूलो इनार
राजा आसाले इस्राएलका राजा बाशाबाट आफू सुरिक्षत रहन बनाएका
िथए।)

10 इश्माएलले िमस्पा शहरका सारा मािनसहरूलाई आफ्नो कब्जामा
पार ेअिन अम्मोनी मािनसहरूको देश पार गर।े ती मािनसहरूमा राजाको
छोरीहरू अिन अन्य जे मािनसहरू त्यहाँ छािडएका िथए। ितनीहरू िथए,
बाबेलका राजाका िवशेष रक्षकहरू कप्तानले, नबूजरदान गदल्याहलाई
ती मािनसहरूको हेरचाह गनर् भनी िनयकु्त गरकेा िथए।

11 कारहेको छोरो योहानान अिन सेनाका हािकमहरू जो उनीसँग
िथए, इश्माएलले गरकेा दषु्ट्याईकँो बारमेा सुने। 12 यसकारण
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ितनीहरूले ितनीहरूिसत रहेका सारा सनै्य नतन्याहको छोरो
इश्माएलिसत लड्न लगे। ितनीहरूले इश्माएललाई िगबोन शहरको ठूलो
दह निजकै भेटे। 13 कैदीहरू जसलाई इश्माएलले लगेर गएका िथए
उनीहरूले योहानान र ितनका साथमा भएका सेनाका सबै
हािकमहरूलाई देखे। ितनीहरू अित खशुी भए। 14 यसथर् ती मािनसहरू
जसलाई इश्माएलले िमस्पाबाट कैदी बनाएर लगेका िथए कारहेको छोरो
योहानानकहाँ गए। 15 तर इश्माएल र उनका आठजना मािनसहरू
योहानानबाट बाँचे अिन अम्मोन मािनसहरूकहाँ भागे।

16 यसकारण कारहेको छोरो योहानान अिन उसका सेनाका
हािकमहरूले कैदीहरूलाई मुक्त पार ेजसलाई इश्माएलले गदल्याहको
हत्या गर ेपिछ ती मािनसहरूलाई िमस्पाबाट कैदी बनाई लगेका िथए।
ितनीहरूमा िसपाहीहरू, पत्नी मािनसहरू, नानीहरू अिन नपंुसकहरू
िथए। योहानानले ितनीहरूलाई िगबोन शहरबाट ल्याए।

िमश्रतफिमश्रतफर्र्  पलायनपलायन

17 योहानान र अन्य सेनाका हािकमहरू कल्दीहरूसँग डराएका िथए।
बाबेलका राजाले यहूदाका राज्यपालका रूपमा अहीकामको छोरो
गदल्याहलाई िनयकु्त गरकेा िथए। यसकारण ितनीहरूले िमश्र जान यात्रा
शुरू गर ेअिन बेतलेहेम छेउ गेरूथ-िकम्हाममा िशिबर हाले।

ितनीहरू गेरूथ िकम्हाममा भएको बेला, योहानान र
होशायाहको छोरो याजन्याह यिर्मया अगमवक्ताकहाँ गए।
जम्म ैसेनाका हािकमहरू र सानोदेिख ठूलो दजार् सम्मका

मािनसहरू योहानान र याजन्याहिसत गए। 2 ती सब ैजनाले अगमवक्ता
यिर्मयालाई भने, “हाम्रो नम्र िबिन्त ग्रहण गनर् ुहोस् र हाम्रा िनिम्त तथा
बाँचेका यी मािनसहरूको लािग परमप्रभु तपाँईकंा परमेश्वरिसत प्राथर्ना
गिरिदनु होस्। एकपल्ट हामीहरू बहुसंख्यामा िथयौं तर अिहले तपाई ं
देख्नु हुन्दछै हामी केही मात्र बाँचेका छौं। 3 यिर्मया, परमप्रभु तपाईकंो
परमेश्वरिसत प्राथर्ना गिरिदनु होस् तािक हामी कहाँ जानु पनेर् अिन
हामीले के गनर् ु पनेर् हो।”

4 तब अगमवक्ता यिर्मयाले उत्तर िदए, “ितमीहरूले के गनर् ु पनेर् भनेको
हो मलेै बुझें। ितमीहरूले भनें झैं म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरिसत
प्राथर्ना गिरिदने छु। परमप्रभुले भन्नु भएको सब ैकुराहरू म ितमीहरूलाई
भन्नेछु। कुन ैथोकहरू पिन म ितमीहरूदेिख लुकाउने छैन।”

5 तब ती मािनसहरूले यिर्मयालाई भने, “यिद हामीले परमप्रभु
तपाईकंा परमेश्वरले चाहनु भए जस्त ैकामहरू गरनेौं भने हाम्रा िनिम्त
परमप्रभु साँच्चो र िवश्वासी साक्षी रहनु हुन्छ। हामी जान्दछौं परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरले के गनर् ु पनेर् ितमीहरूलाई भन्न हामीलाई पठाउन्।
6 परमप्रभुको आदेश चाहे हाम्रो िहतमा होस् अथवा नहोस् हामी पालन
गनेर्छौ तािक जब हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सब ैआदेश पालन गछौर्
सब कुरो हाम्रो िहतमा हुनेछ। हामी ितमीलाई ती सन्देश िलनका लािग
परमेश्वर कहाँ पठाई रहेछौं। तब असल कुराहरू हामी प्रित हुने छ। हो,
हामी परमेश्वरको सारा कुराहरू पालन गनेर् न ैछौं।”

7 दश िदनको अन्त्यमा, यिर्मयाकहाँ परमप्रभुबाट सन्देश आयो। 8

तब यिर्मयाले कारहेका छोरो योहानान र ितनका साथमा भएका सेनाका
सब ैहािकमहरू अिन साना ठूला दजार्का सब ैमािनसहरूलाई डाके। 9

तब यिर्मयाले ितनीहरूलाई भने, “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको सन्देश
यही हो। ितमीहरूले मलाई उहाँ कहाँ पठायौ। मलेै परमप्रभुलाई
ितमीहरूले जे चाहन्थ्यौ त्यही सोधें। परमप्रभु भन्नुहुन्छ 10 ‘यिद
ितमीहरू साँच्चै यस देशमा बस्छौं भने, म ितमीहरूलाई बिलयो बनाउँछु।
म ितमीहरूलाई नष्ट गनेर् छैन। म ितमीहरूलाई जोगाउनेछु अिन
ितमीहरूलाई उखाल्ने छैन कारण ितमीहरूका िनिम्त मलेै गरकेो नराम्रो
काममा म द:ुिखत छु। 11 ितमीहरू बाबेलका राजािसत भयिभत छौ। तर
अब उसँग नडराऊ। म ितमीहरूिसत छु अिन म ितमीहरूलाई उबाट
बचाउँने छु। 12 म ितमीहरूलाई दया दशार्उनेछु। बाबेलका राजाले पिन
ितमीहरू प्रित दयादृिष्ट राख्नेछन् अिन उसले ितमीहरूलाई आफ्नो
देशमा आउने अनुमित िदनेछन्।’ 13 यिद ितमीहरू भन्छौ, ‘हामी यस
देशमा बस्ने छौ,’ तब ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा
पालन गरनेौ। 14 ितमीहरूले भन्न सक्छौ, ‘हामी िमश्रमा जानेछौं जहाँ
हामी यदु्धको सम्मुिखन हुनु पदैर्न, िमश्रमा हामीले यदु्धको तुरहीहरू सुन्नु

पदैर्न, हामी भोक-भोकै बस्नुपदैर्न।’ 15 यिद ितमीहरूले ती कुराहरू
भन्छौ भने, तब परमप्रभुको सन्देश ध्यान िदएर सुन्, हे यहूदामा बाँचेर
रहेका मािनसहरू! सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ,
‘यिद ितमीहरू िमश्रमा जाने िनणर्य िलन्छौ अिन त्यहाँ बस्छौ भने यो
ितनीहरूलाई हुनेछ। 16 ितमीहरू तरवारिसत डराउँछौ, तर
ितमीहरूलाई त्यहाँ तरवारले परास्त गनेर् न ैछ। ितमीहरू भोकको िचन्ता
गछौर् तर, यसले ितमीहरूलाई िमश्रमा पिन पछ्याउनेछ अिन ितमीहरू
त्यहाँ मनेर्छौ। 17 प्रत्येक मािनस जो िमश्र गएर बस्ने िनणर्य िलन्छ,
तरवार, अिनकाल र भयानक रोगबाट मनेर्छ। अिन कोही पिन मािनस
मलेै ल्याएको त्यो भयानक अिनष्टबाट बाँच्ने छैन।’

18 “सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ ‘यरूशलेम
बािसन्दाहरूमािथ मलेै मेरो क्रोध देखाएँ। त्यसरी न ैजो िमश्र जाँदछैन्
ितनीहरूमािथ क्रोध बषार्उनेछु। ितमीहरू श्राप, अपराध र िनन्दाको पात्र
बिननेछौ अिन ितनीहरूले यहूदा फेिर किहल्य ैदेख्ने छैनौ।’

19 “यहूदामा बाँचेका मािनसहरू हो, परमप्रभुले ितमीहरूलाई भन्नु
भएको छ ‘िमश्रमा नजाऊ।’ ितमीहरू िनश्चय जान्दछौ िक म ितमीहरूलाई
चेताउनी िदँदछुै। 20 ितमीहरूले गल्ती गिररहेका छौ जुन गल्ती
ितमीहरूकै मृत्यकुो कारण बिननेछ। ितमीहरूले मलाई परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरकहाँ पठायौ र भन्यौ, ‘हाम्रो लािग परमप्रभु हाम्रा
परमेश्वरसँग प्राथर्ना गिरदेऊ अिन परमप्रभुले भन्नुभएको प्रत्येक कुरा
हामीलाई भिनिदनु अिन हामी त्यो मान्नेछौ।’ 21 यसकारण आज मलेै
ितमीहरूलाई परमप्रभुबाट सन्देश भनेको छु। तर ितमीहरूले मलेै
बताएको कुन ैकुरामा पिन परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा पालन
गरकेा छैनौ। 22 यसथर् िनिश्चत हौ िक ितमीहरूले बुझ्छौ। ितमीहरू
िमश्रमा गई बस्न चाहन्छौ। तर िमश्रमा ितमीहरूमािथ यी घटनाहरू
हुनेछ। ितमीहरू तरवार, अिनकाल अथवा भयानक रूढीले मनेर्छौ।”

यसकारण परमप्रभु ितनीहरूका परमेश्वरबाट आएको सन्देश
यिर्मयाले मािनसहरूलाई भनी िसध्याए। परमप्रभुले
मािनसहरूलाई भन्नु भनी यिर्मयालाई भन्नु भएको प्रत्येक

कुरो ितनले भने।
2 होशायाहको छोरो अजयार्ह, कारहेको छोरो योहानान, अिन सबै

अिभमानी मािनसहरू घमण्डी र हठ्ठी िथए। ितनीहरूले यिर्मयालाई भने,
“यिर्मया ितमी झूटो छौ! परमप्रभु हामीहरूका परमेश्वरले हामीलाई
‘ितमीहरू िमश्रमा बस्नु जानु भन्नु भनी ितमीलाई सुझाउ िदनु भएको
छैन।’ 3 यिर्मया, हामी सोच्छौ िक नेिरयाहको छोरो बारूकले हाम्रो
िवरूद्ध ितमीलाई अनुप्रेिरत गिररहेको छ। उसले चाहन्छ िक ितमीले
हामीलाई बाबेलका मािनसहरूलाई सुिम्पदेऊ। उसले ितमीलाई त्यही
काम गराउन चाहन्छ तािक ितनीहरूले हामीलाई मानर् सकुन्। अथवा
उसले ितमीबाट त्यसो गनर् चाहन्छ तािक ितनीहरूले हामीलाई कैदीहरू
बनाउन सक्छन् र बाबेल लजैान्छन्।”

4 यसथर्, कारहेको छोरो योहानान, सेना हािकमहरू, अिन सारा
मािनसहरूले परमप्रभुको आज्ञा उल्लंघन गर।े परमप्रभुले ितनीहरूलाई
यहूदामा बस्न भनी आज्ञा िदनु भएको िथयो। 5 परमप्रभुको आज्ञा
पालन गनर् ुको सट्टा, योहानन र सेना हािकमहरूले ती रहेका
मािनसहरूलाई िमश्रमा लगे। िबतेका िदनहरूमा शत्रुहरूले ती बाँचेका
रहल मािनसहरूलाई अन्य देशहरूमा लगेका िथए तर ितनीहरू यहूदामा
फकेर् र आए। 6 अिहले, योहानान र सब ैसनै्य हािकमहरूले सम्पूणर्
लोग्नेमािनसहरू, स्त्रीमािनसहरू, नानीहरू, राजकुमारीहरू अिन सब ैअरू
मािनसहरू जसलाई बाबेल राजाको िवशेष रक्षाहरूका कप्तान
नबूजरदानले गदल्याहको िजम्मामा छोडेका िथए ितनीहरूलाई िमश्रमा
लगे। योहानानले अगमवक्ता यिर्मया अिन नेिरयाहको छोरो बारूकलाई
पिन लगे। 7 ती मािनसहरूले परमप्रभुलाई ध्यान ैिदएनन्। यसकारण ती
सब ैमािनसहरूलाई िमश्र लगे। ितनीहरू तहपनेस शहरमा गए।

8 तहपनेस शहरमा, यिर्मयाले परमप्रभुबाट सन्देश प्राप्त गरे 9

“परमप्रभुले यिर्मयालाई भने, ठूल-ठूलो ढुङ्गाहरू हातमा र ितनीहरूलाई
ल्याऊ र िफरऊनको तहपनेस महलको िहलो र ईटंाले छापेको सडकमा
गाडी देऊ। यहूदाका मािनसहरूले हेिररहँदा न ैितमीहरूले त्यसो गर।
10 तब ती मािनसहरूलाई यसो भन िक ‘सेनाहरूका परमप्रभु,
इस्राएलका परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरलाई जो
मेरो दास हो यहाँ बोलाउनेछु। अिन उसको िंसहासन यहाँ मलेै ढुङ्गा
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लुकाएको ठाउँमा खडा गराउँछु नबूकदनेस्सरले आफ्नो राज-छत्र ती
ढुङ्गाहरू मािथ फैलाउनेछ। 11 नबूकदनेस्सर यहाँ आउनेछ र िमश्रमािथ
आक्रमण गनेर्छ। उसले मनर् ु पनेर्हरूको िनिम्त मृत्य ुल्याउँनेछ। उसले
ितनीहरूलाई कैद-िस्थित ल्याउने छ जो कैदमा पनर् ु पनेर्छ। अिन उसले
ितनीहरूको लािग तरवार ल्याउनेछ जो तरवारले मािरनु पनेर्छ। 12

नबूकदनेस्सरले िमश्रका झूटो देवताहरूको मिन्दरहरूमा आगो
जलाउनेछ। उसले ती मिन्दरहरू जलाउनेछ र ती मूिर्तहरू लजैानेछ।
जसरी एकजना गोठालाले आफ्नो पोषाक सफा पाछर् । त्यसरी न,ै
नबूदकनेस्सरले िमश्रलाई सफा पानेर् छ। तब उसले िमश्रालाई सुरिक्षत
छािडिदनेछु। 13 नबूकदनेस्सरले िमश्रको सूयर् देवको मिन्दरमा रहेको
स्मृित ढुङ्गाहरू नष्ट गनेर्छ जुन िमश्रमा सूयर्-देवताको मिन्दरमा छ। उसले
िमश्रका जम्म ैमिन्दरहरू र देवताहरूलाई आगो लगाइिदनेछन्।’”

िमश्रमािमश्रमा भएकाभएका यहयहूूदीदी मािनसहरूकोमािनसहरूको िनिम्तिनिम्त परमप्रभुकोपरमप्रभुको सन्दसन्देेशश

परमप्रभुको सन्देश यिर्मयाकहाँ आयो। यो सन्देश िमश्रमा
बस्ने िमग्दोल, तहपनेस, मेिम्फस र मािथल्लो िमश्रमा बस्ने
यहूदाका मािनसहरूका लािग िथयो। 2 “सेनाहरूका

परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ: ‘मलेै ल्याएका महा-आपतहरू
ितमीहरूले यरूशलेम र यहूदाका शहरहरूमा देखेका छौ। ती शहरहरू
भग्नावशेष मात्र छन् र त्यहाँ कोही मािनस बस्दनै। 3 ती ठाउँहरू नष्ट
गिरए िकनभने ितनीहरूमा बस्ने मािनसहरूले दषु्ट कामहरू गर।े ती
मािनसहरूले अन्य देवताहरूलाई बिलदानहरू चढाए जसलाई न
ितनीहरू न ितमीहरू न ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले जान्दथे, अिन
ितनीहरूलाई पूजा गररे त्यसले मलाई रीस उठायो। 4 मलेै घिरघिर
ितमीहरूकहाँ अगमवक्ताहरू जो मेरो दासहरू हुन पठाँए।
अगमवक्ताहरूले “यस्ता भयानक पापहरू जुन म घृणा गछुर्  नगनर् ु भनी
ितमीहरूलाई आग्रह गरें।” 5 तर ितनीहरूले ितनीहरूका नराम्रा
कायर्हरूबाट फकर् न मानेनन् ितनीहरूको आग्रहमा कुन ैध्यान ैिदए।
ितनीहरूले अन्य देवताहरूलाई बिलदानहरू छाडेनन्। 6 यही कारण
मलेै मेरो क्रोध यहूदा र यरूशलेमका मािनसहरूमािथ देखाएँ। मलेै
यहूदाका शहरहरू र यरूशलेमका गल्लीहरूलाई दण्ड िदएँ। मेरो क्रोधको
कारणले यरूशलेम र यहूदाका शहरहरू भग्नावशेषमा पिरणत भयो अिन
आज ती शहरहरू शून्य छन्।’

7 “यसकारण, सेनाहरूका परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ:
‘मूिर्तपूजा गररे िकन ितमीहरूले स्वयमंा यित िवध्न नोक्सान ल्याइ
रहेकाछौ? ितमीहरू िकन यहूदा देिख िकन पुरूष, स्त्री, बालक र
िशशुहरूलाई अगल गिररहेका छौ। िकन ितमीहरू आफ्न ैिनिम्त पिन
भावी सन्तानहरू राख्दनैौ? 8 अिहले िमश्रमा झूटो देवता ितमीहरूले
पुज्द ैमलाई रीस उठाउँद ैबिसरहेका छौ। ितमीहरू आफैं ले आफैं लाई
नष्ट पािररहेका छौ। ितमीहरू आफैं ले आफैं लाई अन्य जाित-जाितहरूको
सम्मुख श्राप र िखसीको पात्र बनाएका छौ। 9 के ितमीहरूले ितम्रा
िपता-पुखार्हरू, यहूदाका राजाहरू, ितनीहरूका पत्नीहरू, ितमीहरू
आफ्न ैअिन आफ्ना पत्नीहरूको दषु्टाँई जो ितनीहरूले यहूदाको देशमा र
यरूशलेमका गल्लीहरूमा गरकेा िथए, भुल्यौ? 10 अिहले सम्म यहूदाका
मािनसहरूले आफूलाई िवनम्र बनाएका छैनन्। ितनीहरूले कुन ैप्रकारको
सम्मान म प्रित देखाएका छैनन्। ती मािनसहरूले मेरो िशक्षाहरू
अनुशरण गरनेन्। ितनीहरूले व्यवस्था र िविधहरू पालन गरनेन् जुन
मलेै ितमीहरू अिन ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूका िनिम्त बनाएको िथएँ।’

11 “यसकारण, सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर यसो
भन्नुहुन्छ: ‘मलेै ितमीहरूमािथ भयानक घटनाहरू घटुन् भनेर िनणर्य गरें।
म यहूदाका सारा पिरवारलाई नष्ट गनेर्छु। 12 यहूदामा केही बाँचेकाहरू
जसले िमश्रमा जाने र बस्ने िनणर्य िलएका छन् ितनीहरू सब ैिमश्रमा
मनेर्छन्। ितनीहरू साना देिख ठूला ितनीहरू स्तरका सब ैतरवार र
अिनकालले मनेर्छन्। ितनीहरू श्राप, त्रास, हाँसो अिन अपमानको पात्र
हुनेछन्। 13 जो मािनसहरू िमश्रमा बस्न गएका छन् ितनीहरूलाई दण्ड
िदनेछु। म तरवारहरू, अिनकाल, भयानक हैंजा फैलाएर ितनीहरूमािथ
दण्ड िदनेछु। म ितनीहरूलाई यरूशलेमको शहरलाई दिण्डत पार ेजस्तै
गनेर्छु। 14 यहूदामा जीिवतहरू रहेका जो िमश्रमा फकर् न्छन् ितनीहरू

मध्ये म कसलैाई पिन जीिवत रािख्दनँ। ितनीहरू मध्ये कसलेै यहूदामा
फकीर् बस्ने इच्छा गर ेपिन केही बाहेक कोही पिन बाँच्ने छैनन्।’”

15 यहूदाका पत्नी मािनसहरू जो िमश्रमा बस्न फकेर् का िथए
ितनीहरूले अन्य देवताहरूलाई बिलदानहरू चढाउँथे अिन त्यो सत्य
ितनीहरूका लोग्नेहरूले जान्दथे तर ितनीहरूले आफ्ना पत्नीहरूलाई
त्यसो गनर् रोकेनन्। त्यहाँ यहूदाका एक ठूलो हुद्दा भेला हुन्थे। ितनीहरू
दिक्षणी िमश्रमा बस्ने यहूदाका मािनसहरू िथए। ती अन्य देवताहरूलाई
बिलदानहरू चढाउने स्त्रीहरूका पितहरूले यिर्मयाहलाई भने, 16

“परमप्रभुबाट आएको सन्देश जो ितमीले हामीलाई सुनायौ त्यो हामी
मान्दनैौं। 17 हामीले स्वगर्की रानीलाई बिलदानहरू चढाउछौ भनी
प्रितज्ञा गरकेा छौं र हामीले जे प्रितज्ञा गरकेा छौं त्यही गनेर् छौं। हामी
बिलदानहरू चढाएउँछौ अिन उनको पूजामा हामी उनलाई अघर्बिल
खन्याउँछौं। पिहले पिन हामीले यस ैगरकेा िथयौं हाम्रा िपता-पुखार्हरू,
हाम्रा राजाहरू तथा हाम्रा अिधकारीहरूले िवगतमा त्यस ैगर।े यहूदा शहर
र यरूशलेमको गल्लीहरूमा पिन हामीले त्यस ैगयौर्ं। त्यस समयमा हामीले
स्वगर्की रानीको पूजा गयौर् र हामीसँग प्रशस्त भोजनहरू िथयो। हामी
सफल भयौं हामीलाई केही भएको िथएन्। 18 तर त्यसपिछ हामीले
स्वगर्की रानीलाई बिलदानहरू चढाउन छोड्यौं। उनमािथ हामीले
अघर्बिल चढाउँन छाड्यौं। जब हामीले उनलाई त्यसरी पूज्न छाड्यौं
प्रत्येक कुरोको अभाव हुन थाल्यो। हामी तरवार र अिनकालले मािरयौ।”

19 तब स्वास्नीमािनसहरूले यिर्मयालाई भने, “हामीहरूले जे गदैर्
िथयौ र जब हामीले स्वगर्की रानीलाई बिलहरू चढायौं अिन अघर्बिलहरू
अपणर् गयौर्, हाम्रा पितहरूले जान्देथे। पूजा गनर् ु भनी जब हामीले स्वगर्की
रानीको िनिम्त ितनको मूिर्त भएको केकहरू बनायौ हाम्रा पितहरूले
जान्दथे।”

20 तब यिर्मयाले जम्म ैमािनसहरू पुरूषहरू, स्त्रीहरू र ज-जसले
ितनलाई उत्तर िदएका िथए ितनीहरूलाई भने। 21 यिर्मयाले
ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरूले ितमीहरूका िपता-पुखार्हरू, राजाहरू र
भारद्वारहरू अिन यहूदाको शहर र यरूशलेमको गल्लीहरूको देशका
मािनसहरूले गरकेा अपर्णहरू िवषयमा परमप्रभुले राम्ररी जान्नु हुन्छ। 22

ितनीहरूले गरकेा कुकमर्हरू परमप्रभुले जुन घृणा गनर् ुहुन्छ अब
सहनुहुन्न। यही कारणले ितमीहरूको देशमा कोही पिन बस्दनै र आज
जस्तो छ, त्यो श्रािपत, उजाड र बाँझो भएको छ. 23 सारा ती टुष्ट
कुराहरू हुन गएको कारण ितमीहरूले झूटा देवताहरू प्रित गरकेो
बिलदानहरूले गदार् हो। ितमीहरूले परमप्रभुको िवरूद्ध पाप गयौर्।
ितमीहरूले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरनेौ। ितमीहरूले उहाँले िदनु
भएको िविध र व्यवस्था अनुशरण गरनेौ। यसकारण आज यो
महासवर्नाश आइलाग्यो।”

24 तब यिर्मयाले ती स्वास्नीमािनसहरू सिहत जम्म ैपुरूष
मािनसहरूलाई भने, “यहूदाका सारा मािनसहरू जो अिहले िमश्रमा छौ;
परमप्रभुको सन्देश सुन, 25 सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर
भन्नुहुन्छ ‘ितमीहरू र ितमीहरूका पत्नीहरूले जे गछुर्  भनेका िथयौ त्यही
गर। “हामी हाम्रा प्रितज्ञा पूरा गछौर्, भेटीहरू र अघर्बिल स्वगर्की रानीलाई
चढाउँछौं।” यसथर् ितमीहरूको काममा अिघ बढ अिन ितमीहरूको
प्रितज्ञा पूरा गर। ितमीहरूको प्रितज्ञा राख।’ 26 तर, परमप्रभुको सन्देश
सुन, िमश्रमा बिसरहेका यहूदाका मािनसहरू म परमप्रभु भन्छु िक: ‘म
आफ्नो महान नाउँमा प्रितज्ञा गछुर्  िक आजदेिख उता िमश्रमा बस्ने
यहूदाका मािनसहरू कसलेै पिन िनिश्चत रूपमा “परमप्रभु हुनुहुन्छ।” भनी
मेरो नाउँ िलने छैन। 27 म ती िमश्रमा बासो-बास गनेर् यहूदाका
मािनसहरूलाई िनयाली रहेको छु। म ितनीहरूको रक्षाको लािग होइन
तर नष्ट पानर्को लािग िनयाली रहेको छु। िमश्रमा बस्ने यहूदाका
मािनसहरू अिनकाल र तरवारद्वारा मािरनेछन्, जबसम्म ितनीहरू पूरा
खतम हँुदनैन् तबसम्म लगातार मिर न ैरहनेछन्। 28 तरवारबाट
बाँचेकाहरू थोर ैमात्र यहूदामा फकर् न्छन् अिन जो यहूदामा बाँचेका छन् र
िमश्रमा बस्नजान्छन् ितनीहरूले बुझ्नेछन् िक मेरो वचन िक ितनीहरूको
वचन साँच्चो हुनेछ? 29 तब म ितमीहरूलाई प्रमाण िदनेछु,’ यो
परमप्रभुको सन्देश हो, ‘म िमश्रमा ितमीहरूलाई दण्ड िदनेछु अिन
ितमीहरूले जान्नेछौ िक ितमीहरूलाई नोक्सान पुयार्उने मेरो वचन साँच्चो
ठहिरनेछ।’ 30 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘म जे भन्छु त्यो हुनेछ। मलेै यहूदाका
राजा िसदिकयाह जो उसको शत्रु अिन जसले उसलाई मानर् खोिजरहेको
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िथयो बाबेलको राजा नबूकदनेस्सरलाई िदएँ। िमश्रको राजा िफरऊन
होप्रोलाई उसका शत्रुहरू जसले मानर् खािजरहेका छन्, ितनीहरूलाई
सुिम्पनेछु।’”

बारूकलाईबारूकलाई एउटाएउटा सन्दसन्देेशश

यहूदाका राजा योिशयाहको छोरो यहोयाकीमको
राज्यकालको चौथो बषर्मा अगमवक्ता यिर्मयाले बारूकलाई
यी कुराहरू भने। उसले यिर्मयाको बेहेरूवामा ती कुराहरू

लेखे यिर्मयाले बारूकलाई जे भने त्यो यही हो। 2 “परमप्रभु इस्राएलका
परमेश्वरले ितमीलाई यसो भन्नुहुन्छ, बारूक, ितमीले भनेका छौ, यो मेरो
लािग अित नराम्रो हो। 3 ‘परमप्रभुले मेरो पीडा सिहत मलाई द:ुख िदनु
भएको छ। म अत्यन्त थिकत छु। मेरो पीडाको कारणले गदार् म थिकत
मात्र होइन गलेको पिन छु। म आराम पाउन सिक्तनँ।’ 4 यिर्मया,
बारूकलाई यो भने, परमप्रभुले यसो भन्नुहुन्छ ‘मलेै बनाएको सब ैकुरा
भत्काईिदनेछु। अिन मलेै जे रोपेको छु उखेल्नेछु। यहूदाको जतातत ैम
त्यसो गनेर् छु।’ 5 परमप्रभुले भन्नुभयो, ‘बारूक ितमीले आफ्न ैलािग ठूलो
कुरा खोिजरहेका छौ। तर ती चीजहरू नखोज िकनभने म सम्पूणर्
मािनसहरूमािथ भयानक कष्ट ल्याउनेछु।’ परमप्रभुले यी कुराहरू
भन्नुभयो। ‘ितमी धेर ैठाउँमा जानु पनेर्छ। तर ितमी जहाँ जान्छौ म
ितमीलाई बाँच्ने मौका िदन्छु।’”

राष्टराष्ट्र्रबरूकालािगबरूकालािग परमपरमेेश्वरकोश्वरको सन्दसन्देेशहरूशहरू

ती वचनहरू जो परमप्रभुबाट अगमवक्ता यिर्मयाकहाँ आए
धेर ैजाित-जाितहरूको िवषयमा छ।

िमश्रकािमश्रका बारबारेमेामा सन्दसन्देेशहरूशहरू

2 यो सन्देश िमश्र देशको िवषयमा हो। यो सन्देश िमश्रदेशका राजा
िफरऊन नेकोका सेनाको बारमेा छ। उसको सेना यूफे्रिटस नदीको
िकनार ककर् शमा भन्ने शहरमा परािजत भएको िथयो। जब बाबेलका राजा
नबूकदनेस्सरले िफरऊन नेकोको सेनालाई ककर् शमा परािजत गर।े
त्यसबेला योिशयाहको छोरो यहोयाकाम यहूदाका राजा भएको चार बषर्
पुगेको िथयो। यो िमश्रलाई परमप्रभुको सन्देश होः

3 “ितम्रो ठूलो र सानो ढालहरू तयैार पार।
यदु्धको लािग अिघ बढ।

4 घोडाहरू तयैार पार िसपाहीहरू,
आफ्नो घोडाहरूमािथ चढेर,
यदु्धभूिममा जाऊ।
लडाइँको टोपहरू लगाऊ।
भालाहरू तीखो पार,
र िझलम लगाऊ।

5 मलेै के देखें?
िसपाहीहरू भयभीत छन्,
अिन भािगरहेका छन्।
ती वीर सेनाहरू,
परास्त भइरहेका छन्।
पिछ नहेरी ितनीहरू हतािरएर भािगरहेका छन्।
त्यहाँ विरपिर त्रास छ।”
परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो।
6 “फुतीर्ला धावकहरू पिन भाग्न सकै्तनन्।
बिलयो िसपाहीहरू पिन उम्कन सकै्तनन्।
ितनीहरू सब ैठेस लागेर लड्ने छन्।
उत्तरमा यूफे्रिटस् नदीको िकनारमा यस्तो घटनाहरू हुनेछन्।

7 नील नदी जस्त ैको आइरहेछ?
को त्यस्तो तीव्र नदीहरू झैं आइरहेछ?

8 यो िमश्र हो जो नील नदी झैं आइरहेछ।
यो िमश्र हो जो त्यो तीव्र नदीहरू झैं उलेर्र आईरहेछ।
िमश्रले भन्दछ, ‘म आउने छु अिन पृथ्वीलाई ढाक्नेछु।
म शहरहरू र त्यहाँ बस्ने मािनसहरूलाई नाश पानेर्छु।’

9 हे घोड-सवार िसपाहीहरू, अिघबढ!

हे रथ हाँक्नेहरू चाँडो हाँक!
हे वीर िसपाहीहरू, अिघ बढ!
कूश र पूटबाट आएका िसपाहीहरू,
ितमीहरू आफ्ना ढालहरू बोक।
लूदबाट आएका िसपाहीहरू,
ितमीहरू धनु समाल।

10 “तर त्यस समय, हाम्रो मािलक सेनाहरूका परमप्रभु, परमेश्वरले
आफ्नो शत्रुहरूमािथ बद्ला िलनुहुनेछ।
त्यो बद्ला िलने िदन हुनेछ।
तरवारले मानेर्छ अिन सन्तुष्ट हुनेछ।
ितनीहरूको रगतले तरवार भिरनेछ।
यो उत्तर देशको यूफे्रिटस नदीको िकनारमा मेरो मािलक,
सेनाहरूका परमप्रभु िनिम्त बिल हुनेछ।

11 “हे िमश्र देशकी कन्ये-छोरी! िगलाद जाऊ अिन औषिध ल्याऊ।
अिन सब ैऔषिधहरू जो ितमीले लगाउँछौ त्यो व्यथर्को हुनेछन्।
ितमी िनको हुने छैनौ।

12 ितम्रो अपमान िवषयमा जाित-जाितहरूले सुन्नेछन्।
ितम्रो रूवाँई सारा पृथ्वीभिर सुिनने छ।
एउटा ‘वीर िसपाही’ अकोर् ‘वीर िसपाहीमािथ’ पिल्टनेछ
अिन दवु ै‘वीर िसपाहीहरू’ एकैचोटी लड्छन्।”
13 यो सन्देश अगमवक्ता यिर्मयाकहाँ परमप्रभुबाट आयो जब

नबूकदनेस्सर िमश्रमािथ आक्रमण गनर् अिघ बिढरहेको िथयो।
14 “यो सन्देश िमश्र, िमग्दोल, मेमिफस
र तहपन्हेसमा घोषणा गर,
र यसो भन्, ‘यदु्धको लािग तयैार होऊ।
िकनभने ितम्रो विरपिर तरवारले खाँदछै।’

15 ितम्रो गोरू िकन फ्याँिकएको छ?
के त्यो उिभन सकै्तन?
िकनभने परमप्रभुले ितनीहरूलाई तल घचेिट िदनुहुनेछ।

16 धेर ैिसपाहीहरू ठक्करखानेछन् अिन लड्नेछन्।
तब ितनीहरू परस्परमा भन्नेछन्,

‘उठ, हाम्रा आफ्ना मािनसहरूकहाँ जाऊँ।
हामी हाम्रा अत्याचारीहरूको तरवार भन्दा,
टाढो आफ्ना देशमा फकौर्, हामी भाग्नै पछर्
िकनभने हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई परास्त गर।े’

17 उनीहरूको आफ्न ैशहरमा ,ती सिैनकहरूले भन्ने छन्,
‘िमश्रको राजा िफरऊन एक चकोर् हल्ला मात्र हो।
उसको मिहमाको समय सिक्कएको छ।’”

18 जस्तो म जीिवत छु।
राजा भन्छन्, “यो राजाको नाउँ हो,
सेनाहरूका परमप्रभु आउनु हुनेछ।
उनी याबेर पवर्त अिन समुद्रको िकनारको,
कमेर्ल पवर्त जस्त ैमहान हुनेछ।

19 हे िमश्रकी छोरी! आफ्ना सामानहरू बाँधबुध गर,
दासत्वको लािग तयैार हौं,
िकनभने मेमिफस शहर नष्ट हुनेछ,
ती सहरहरू नष्टहुनेछन्।
जन शून्य बेकामे भूिम हुनेछ।

20 “िमश्र एउटी सुन्दरी गाई जस्त ैहो,
तर एउटा डाँस उत्तरबाट उसकहाँ आइरहेछ।

21 िमश्रका भाडाका िसपाहीहरू पोिसएका गोरूहरू झैं,
ितनीहरू सब ैपीठ फकार्एर भागे।
ितनीहरू आक्रमणकारीहरू समक्ष एक क्षण िटक्न सकेनन्।
ितनीहरूको नाशको समय आईरहेछ।
ितनीहरू दिण्डत हुनेछन्।

22 िमश्र सपर्को झैं आवाज गदैर्
सुिल्करहेको छ।
िकनभने उसको शत्रुहरू तेजले आएकाछन्।
शत्रुले िमश्रलाई बन्चरोहरूले रूख काटे झैं आक्रमण गनेर्छ।”

23 परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
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“ितनीहरूले उसको जङ्गल,
बाक्लो भए पिन फाँड्नेछन्।
शत्रुका सेनाहरू सलह झैं छन्,
अिन कसलेै गन्न सकै्तन।
24 िमश्रकी छोरी लिज्जत हुनेछ।
उत्तर िदशाबाट आएका शत्रुले उसलाई परािजत गनेर्छ।”
25 सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “म थेबेसको

आमोनलाई दण्ड िदनेवाला छु। अिन म िफरऊन, िमश्र र त्यसका
देवताहरूलाई दण्ड िदनेछु। म िमश्रका राजाहरूलाई र िफरऊनमािथ
भरोसा गनेर्हरूलाई दण्ड िदनेछु। 26 म ितनीहरूलाई बाबेलको राजा
नबूकदनेस्सर र उसको सेवकहरूको हातमा सुिम्पनेछु जसले
ितनीहरूलाई मानर् खोिजरहेका छन्।”

“यस नष्ट पिछ िमश्रमा फेिर अिघ झैं मािनसहरू बसो-बास गनेर्छन्।”
परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो।

उत्तरउत्तर इस्राएललाईइस्राएललाई सन्दसन्देेशश

27 “हे याकूब, मेरो दास! नडराऊ।
हे इस्राएल, होतोत्साही नबन।
म ितमीहरू र ितम्रो नानीहरूलाई ती सुदरू,
र ितमीहरूलाई कैदी बनाउने ठाउँबाट बचाउनेछु।
याकूब फकर् नेछ अिन शािन्त र सुरक्षा पाउने छ,
अिन कसलेै पिन उसलाई भयिभत पानेर्छैन।”

28 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“हे याकूब, मेरो दास! नडराऊ।
म ितमीसँग छु।
मलेै ितमीलाई जहाँ पठाएको िथएँ,
ती जाित-जाितहरू सब ैनष्ट पानेर्छु।
तर म ितमीलाई पूणर्रूपले नष्ट गनेर् छैन।
ितमीले गरकेो गल्तीको सजाय ितमीले पाउनु न ैपछर् ,
आवश्यकता अनुसार म ितमीलाई सुधानेर्छु
र ितमीलाई सजाय निदइ मुक्त पानेर्छैन।”

पिलश्तीपिलश्ती मािनसहरूकामािनसहरूका बारबारेमेामा सन्दसन्देेशश

यो सन्देश पिलश्ती मािनसहरूका बारमेा अगमवक्ता
यिर्मयालाई परमप्रभुबाट आयो। यो सन्देश िफरऊनले गाजा
शहरमा आक्रमण गनर् अिघ न ैआएको िथयो।

2 परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“हेर, शत्रुका िसपाहीहरू उत्तरमा भेला भइरहेकाछन्।
ितनीहरू िकनारमा छालले िहकार्उँद ैउलेर्को नदी जस्त ैआउनेछन्।
ितनीहरूले बाढीले झैं सारा देश शहरहरू
र त्यहाँ बस्ने मािनसहरू ढाक्नेछन्।
त्यस देशका मािनसहरूले िवलौना गनेर्छन्
तथा गुहार माग्नेछन्।

3 ितनीहरूले घोडाहरू दौडेको टापहरू सुन्ने छन्,
ितनीहरूले रथहरू दौडाइएको तेज आवाजहरू सुन्नेछन्,
ितनीहरूले चक्काको गुडुिल्कएको आवाज सुन्ने छन्।
बाबुहरू आफ्ना नानीहरू जोगाउन असमथर् हुनेछन्।
ितनीहरू अित न ैकमजोर हुनेछन्।

4 सोर अिन िसदोनलाई सहायता गनर् सक्ने
त्यहाँ रहेका प्रत्येक िजउँदालाई टुक्राउनको लािग
पिलश्तीलाई सवर्नाश पानेर् समय आएको छ।
पिलश्तीहरू र कप्तोर टापुमा रहेका मािनसहरू सबलैाई
परमप्रभुले नष्ट गनर् ु हुनेछ।

5 गाजाका मािनसहरूले आफ्नो केश खौरन्छन्।
अश्कलोनका मािनसहरू चूपचाप रहन्छन्।
हे बेंसीमा बाँच्नेहरू हो!
किहलेसम्म ितमीहरू स्वयलंाई काट्नेछौ?

6 “हे परमप्रभुको तरवार, ितमी मुक्त भएकै छैनौ।
किहले सम्म ितमी लडाइँ गिररहेने छौ?

आफ्नो छापिभत्र फकेर् र जाऊ।
रोक शान्त हौ।

7 तर कसरी परमप्रभुको तरवार शान्त हुनसक्छ?
परमप्रभुले यसलाई आज्ञा िदनु भएको छ।
उहाँले अश्कलोन र समुद्री िकनारमा भएका
शहरहरूलाई आक्रमण गनर् ु आज्ञा िदनु भएको छ।”

मोआबकोमोआबको बारबारेमेामा सन्दसन्देेशश

यो सन्देश मोआब देशिसत सम्बिन्धत छ। सेनाहरूका
परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ:
“नबो पवर्तको दभुार्ग्य सामुन्ने छ।

यो नष्ट हुनेछ।
िकयार्तमैको शहर लिज्जत हुनेछ
अिन कब्जामा पनेर्छ।
ती बिलया िकल्लाहरू लिज्जत
तथा हतोत्साही हुनेछन्।

2 मोआबलाई फेिर प्रशसंा गिरने छैन।
हेशबोनमा मािनसहरूले मोआबको पराजयको यिुक्त रचे।
ितनीहरूले भने, ‘आऊ, हामी िमलेर त्यस ठाउँलाई नष्ट पारौं,
तािक अब उसो एउटा जाित नरहोस्।’
हे मदमेन, ितमीलाई पिन चूपचाप पािरन्छ।
तरवारले ितम्रो खेदो गनेर्छ।

3 होरोनमैबाट आएको िचच्याहट सुन।
ितनीहरू लुटपाट र िवध्वंसले गदार् िचच्याई रहेकाछन्।

4 मोआब नष्ट हुने न ैछ।
उसका स-साना बालकहरू गुहार माग्द ैरूने छन्।

5 मोआबका मािनसहरू रँूदै
लूहीतको उकालो बाटो जान्छन्।
होरोनमै ितर जाने ओह्रालो बाटोमा
नष्टको पिरतापमा क्रन्दन सुिनन्छ।

6 भाग जाऊ! भाग आफ्नो प्राण बचाऊ,
मरुभूिमको जङ्गलमा हुने पोथ्रा झैं बन।

7 “ितमीहरूले आफ्नो काम र धनमा भरोसा गयौर्।
यसकारण ितमीहरू कैदमा पयौर्।
उसका अिधकारीहरू र पूजाहारीहरूिसत,ै
कमोशलाई देश िनष्कासन गिरयो।

8 प्रत्येक शहर नष्ट पािरनेछ
अिन कुन ैएउटा शहर पिन बाँकी रािखनेछैन।
हरके खाल्टाहरू समतल पािरनेछ,
समतल भुमी नष्ट हुनेछ।
परमप्रभुले भन्नु भएको कुरा पुरा हुनेछ।
अिन समतल देश नष्ट पािरनेछ।

9 मोआबमा खेत बािर भिर नून छिरदेऊ
िकनभने यो िनश्चय नष्ट हुनेछ
अिन बािसन्दा कोही नभएर
मोआब शून्य मरुभूिम हुनेछ।

10 श्रािपत होस् त्यो मािनस जसले परमप्रभुको काम गनर् िवलम्ब
गिररहेछ।
िधक्कार छ त्यस मािनसलाई जसले ती मािनसहरू मानर् आफ्नो

तरवार चलाँउदनै।
11 “मोआबले अिनष्ट किहल्य ैदेखेको छैन।
मोआब ढुङ्ग्रोमा रहेको र एउटा भाँडादेिख
अकोर् भाँडामा नसािरएको दाखरस जस्त ैछ।
ऊ कैदी भएर किहले पिन बसेको छैन,
यसकारण ऊ पिहल्य ैजस्त ैताजा न ैछ,
अिन उसको स्वादमा बद्ली आएको छैन।”

12 तब परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“हेर, समय आइरहेछ जब म,
उसलाई ितम्रो भाँडाबाट खन्याउँन,

यिर्मया 46:24 531 यिर्मया 48:12



अिन खाली भाँडाहरू टुक्रा-टुक्रामा
पिरणत गराउन मािनसहरू पठाउनेछु।”
13 तब, मोआबका मािनसहरू कमोशले गदार् लिज्जत हुनेछन्। जसरी

इस्राएलका मािनसहरूले झूटा देवता बेतेललाई िवश्वास गरकेा िथए।
त्यही झूटा देवताले मद्दत नगदार् ितनीहरू लिज्जत भए।

14 “ितमीहरू कसरी भन्न सक्छौ, ‘हामी बिलया िसपाहीहरू हौं
अथवा हामी वीर योद्धाहरू हौं।’

15 शत्रुहरूले मोआबमािथ आक्रमण गनेर्छन्,
र शहरिभत्र पसेर ितनीहरूलाई ध्वंस पानेर्छन्।
उसका खास जवान मािनसहरू हत्या गररे मािरनेछन्।”
यो सन्देश महाराजाको हो,
उहाँको नाउँ सेनाहरूका परमप्रभु हो।

16 “मोआबको अन्त निजकै छ।
मोआबलाई चाँडै ध्वंस पािरनेछ।

17 मोआबका विरपिर बस्ने मािनसहरू
ितमीहरू सबलेै त्यो देशको लािग िवलाप गनर् ुपनेर्छ।
ितमीहरू जान्दछौ मोआब कित प्रिसद्ध छ।
यसथर् त्यसको लािग रूनु
‘मोआबको शिक्तशाली अिन मिहमामय राजदण्ड पूणर्रूपले टुिक्रयो।’

18 “ितमीहरू दीबोनमा बिसरहेका छौ।
आफ्नो सम्मानपूणर् ठाउँबाट झररे आऊ
सुखा जमीनमा बस,
िकनभने िवनाश आइरहेछ,
अिन उसले ितमीहरूको दिरलो शहरहरू भत्काइिदनेछ।
19 “हे अरोएरमा बस्ने मािनसहरू हो।
बाटोको िकनारमा उभ र हेर,
पुरूष मािनसहरू भािगरहेका हेर,
स्त्री मािनसहरू भािगरहेका हेर,
ितनीहरूलाई के भयो सोध।

20 “मोआब धराशायी भएको छ
लाजले पूणर् भएको छ।
िवलौना गर अिन रोऊ।
अनोर्न नदीमा गएर घोषणा गर िक मोआब ध्वंस भयो।

21 समतल देशमािथ न्याय हुने समय आएको छ।
होलोन, यहसा र मेपात शहरहरूमा
न्याय गिरने समय आएकोछ।

22 दीबोन, नबो बेत-िदबलातमै शहरहरूमा
न्याय गिरने समय आएकोछ।

23 िकयार्तमै, बेतगामूल, बेत-मोन शहरहरूमा
न्याय गिरने समय आएकोछ।

24 किरयोत र बोज्रा र छेउ,
टाढाका अिन निजकका
मोआब सब ैशहरहरूमा
न्याय गिरने समय आएकोछ।

25 मोआबको िंसग कािटयो
अिन मोआबको पाखरुा भाँिचएको छ।”
परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो।
26 “मोआबले सिम्झएको िथयो िक ऊ परमप्रभु भन्दा महान् हो।
अत मोआबलाई पागल हुन्जेलसम्म सजाय देऊ।
मोआब लडेर आफ्न ैवान्तामा लटपिटने छ।
मोआब मािनसहरूको हाँसोको पात्र हुनेछ।
27 “मोआब ितमीले इस्राएलको हाँसो उडायौ
इस्राएललाई एउटा चोरका समूहले पके्र।
प्रत्येक पल्ट ितमीहरूले इस्राएलको बारमेा बोल्दा आफ्नो टाउको
हल्लायौ।
अिन इस्राएलभन्दा असल छु भनी बाहना गयौर्।

28 मोआबका मािनसहरू हो आफ्नो शहरहरू छोड।
जाऊ ढुङ्गाहरूमा बस,
ढुकुर जस्तो होऊ,
जसले ओढारको मुखमा आफ्नो गँुड बनाउँछ।”

29 “हामीले मोआबको घमण्ड सुनेकाछौं,
ऊ अत्यन्त ैघमण्डी िथयो।
र उसले आफैं  ठूलो हँु भन्ने ठान्थ्यो।
ऊ आफैं  गवार्िम्बत िथयो।
ऊ अितन ैघमण्डी िथयो।”

30 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “मोआब कित रीसाह छ सो म जान्दछु,
उसले आफ्न ैप्रशसंाको गीत गाउँछ।
तर ऊ झूटो अहंकार गछर्
ऊ आफूले भनेको कुराहरू गनर् सकै्तन।

31 यसथर् म मोआबका मािनसहरूको लािग िवलाप गदर्छु,
म सम्पूमर् मोआबको लािग रून्छु।
म कीर-हेरसेका मािनसहरूका लािग शोक गछुर् ।

32 म याजेरको मािनसहरूिसत याजेरकै लािग शोक गछुर् ।
हे िसब्नाका दाखका बोट, िबगतमा ितम्रा दाखका बोटहरू
चारिैतर फैिंलद ैसमुद्र पारी याजेर शहरसम्म फैिलएको िथयो।
तर िवनाशले ितनीहरूका फल र दाखहरू लग्यो।
33 मोआबको िवस्तृत दाखबारीहरूबाट खशुी र आनन्द लिगएकोछ।
मलेै अङु्गर िनचोदार् रस िनक्लन बन्द गिरिदएँ।
यसथर् आनन्दको स्वरले ितनीहरूले अङु्गर िनचोदैर्नन्।
स्वर छ तर आनन्दको स्वर होइन।
34 “मािनसहरू हेशबोनदेिख एलाले अिन जहाजसम्म कराउँदछैन्।

मािनसहरू िवलाप गरी रहेका छन्। ितनीहरूको िवलाप सोअर, होरोनमै,
एग्लथ-शेलीिशया शहरहरूबाट सुिनन्छ। िनम्रीमको पानी सुक्यो। 35 म
मोआबलाई उच्च स्थानहरूमा ितनीहरूको देवताहरूलाई सुगिन्धत धूप
बाल्न र बिल चढाउनु रोक्छु।” परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो।

36 “म मोआब र िकरहरसेतका मािनसहरूको लािग उदास छु। मेरो
हृदय बासुरीको शोक धुन जस्त ैरून्छ िकनभने ितनीहरूको जोगाड
गरकेो धन-सम्पित सब ैनष्ट भयो। 37 प्रत्येक मािनसको केश खौरकेो छ,
प्रत्येकले दाह्री काटेको छ। प्रत्येकको हातहरू कािटएको छ। प्रत्येकले
आफ्ना कम्मरमा उदासीनताको धोती बेरकेो छ। 38 घरका धुरीहरूमा
तथा मोआब गल्लीहरूमा मररे गएकाहरूको लािग मािनसहरू जता-ततै
िवलाप गिररहेका छन्। समस्त भूिम न ैउदासीनताले छाएको छ िकनभने
मोआबलाई मलेै कसलैाई नचािहने माटोको भाँडालाई झैं चकानाचूर
पारकेो छु।” परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो।

39 “मोआब िततर-िबतर भएका छन्। मािनसहरू िवलाप गिररहेका
छन्। मोआब लाजले विरपिर घुम्छ। मािनसहरूले मोआबको िखल्ली
उडाइरहे छन् ऊ आफ्नो विरपिर प्रत्येकका िनिम्त डरको पात्र बनेको
छ।”

40 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “हेर! एउटा चील आकाशबाट बेगहानेर
आइररहेको छ।
यसले आफ्नो पखेंटाहरू मोआब भिर फैलाई रहेछ।

41 शहरहरू कब्जा गिरनेछ,
बिलया िकल्लाहरू घेरामा पनेर्छन्।
त्यस समयमा मोआबका शिक्तशाली िसपाहीहरूको मुटु,
प्रसव वेदनामा परकेी स्त्रीको जस्तो हुनेछ।

42 मोआब देश नष्ट गराइनेछ।
िकनभने उसले सम्झन्थ्यो िक ऊ परमप्रभु भन्दा महान् छ।”

43 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नु हुन्छ:
“मोआबका मािनसहरू हो! ितमीहरूको लािग डर, गिहरो खाडलहरू

र पासोहरू छन्।
44 मािनसहरू डराउने छन् र भाग्ने छन्,
तर ितनीहरू गिहरो खाडलहरूमा पनेर्छन्।
यिद ितनीहरू कसलेै त्यहाँबाट उिक्लए भने पासोहरूमा फँस्नेछन्
िकनभने म मोआबमािथ दण्डको बषर् ल्याउनेछु।”
परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो।
45 “हेशबोनको छाँयामा शरणाथीर्हरू नरहेको देिखन्छ।
ितनीहरू रहेनन् कारण हेशबोनबाट आगो
र िसहोनबाट ज्वाला गएको छ।
यसले मोआबको िनधार र ती अिहले आनन्द
मनाउँद ैगनेर्हरूको िशरलाई काटेर
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नास पािरिदनेछ।
46 ए मोआब! ितम्रो िनिम्त खराब हुनेछ!
कमोशका मािनसहरू नष्ट भइरहेका छन्।
ितम्रा छोरा-छोरीहरूलाई,
कैदी बनाएर लिगनेछ।

47 मोआबका मािनसहरू यसिर बधुवाईमा पररे टाढा लिगने छन्।
तर समय आउनेछ, म मोआबबाट लािगएको फकार्उनेछु।”
यो सन्देश परमप्रभुबाट िथयो।

यसिरन ैमोआबको सजाय पूणर् हुनेछ ।

अम्मोनवअम्मोनवंशंीहरूकोशीहरूको बारबारेमेामा एउटाएउटा सन्दसन्देेशश

यो सन्देश अम्मोनवासीहरूिसत सम्बिन्धत छ परमप्रभु
भन्नुहुन्छ:
“अम्मोनवासी हो, के ितमीहरू ठान्छौ िक

इस्राएलका मािनसहरूका नानीहरू छैनन्?
के ितनीहरूका अिभभावकहरू जमीनको उत्तरािधकारीहरू छैनन्?
तब िकन मल्कामले गादको जमीन िलयो?
िकन उसको मािनसहरू उसका शहरहरूमा बस्छन्?”
2 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “अम्मोनको रब्बाले,
यदु्धको स्वर सुन्ने समय आउनेछ।
रब्बा एउटा नष्ट पहाड हुनेछ।
विरपिरका सब ैगाउँहरू जलाइनेछन्
र जसले ितनीहरूलाई बलपूवर्क िनकालेका िथए
ितनीहरूलाई इस्राएलका मािनसहरूले,
बािहर िनकाल्नेछन्।”
यो सन्देश परमप्रभुबाट िथयो।
3 “हे हेशबोनका मािनसहरू! िवलाप गर।
िकनभने ‘ऐ’ शहर नष्ट भएको छ।
हे रब्बामा बस्ने अम्मोनी स्त्रीहरू शोक प्रकट गनेर् लुगाहरू लगाऊ।
िवलाप गर अिन पखार्लितर दगुर।
मल्कम आफ्नो पूजाहारी,
र अिधकारीहरूिसत िनष्कासन हुन्छ।

4 ितमीहरूले आफ्नो शिक्तमा घमण्ड गयौर्।
तर ितमीहरूको शिक्त क्षय भएर गइरहेको छ।
हे अिवश्वासी छोरी! ितमीले आफ्नो सम्पित्तमा भरोसा गयौर्,
अिन ठान्यौ िक कसलेै पिन ितमीमािथ आक्रमण गनेर्छैन।”

5 सेनाहरूका परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ:
“प्रत्येक पक्षबाट म ितमीहरूका िनिम्त भय ल्याउँनेछु।
ितमीहरू सबलैाई खेिदनेछ,
अिन शरणाथीर्हरूलाई भेला पानेर् कोही हुने छैन्।”
6 “त्यसपिछ अम्मोनीहरूबाट जे खोिसएको िथयो ती सबै

कैदीहरूलाई फकार्एर ल्याउनेछु।” यो सन्देश परमप्रभुबाट आयो।

एदोमकोएदोमको बारबारेमेामा एउटाएउटा सन्दसन्देेशश

7 यो सन्देश एदोनिसत सम्बिन्धत छ। सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“के तेमानमा केही ज्ञान बाँचेको छैन?
के मािनसहरूको िववेकबाट परामर्श नष्ट भएर गयो?
के ितनीहरूले आफ्नो िबवेक हराए?

8 हे ददानका मािनसहरू हो, भाग, लुक!
िकनभने म एसावलाई उसको कमर्को लािग दण्ड िदने छु।

9 “जब मािनसहरूले अङु्गर बटुल्छन्,
ितनीहरूले केही छाडछन्।
जब राती चोरहरू आउँछन्
ितनीहरूलाई जित चािहन्छ त्यित मात्र लजैान्छन्।

10 तर एसावबाट म प्रत्येक कुराहरू लजैानेछु।
म यसका गुप्त ठाउँहरूको पिन पत्तो लाउने छु
अिन उ मबाट लुक्न पाउने छैन।
उसका नानीहरू, आफन्त र िछमेकीहरू सारा सड्नेछन्,
अिन एसाव अिस्तविहन हुनेछ।

11 आफ्ना अनाथहरूलाई छािडदेऊ,
म ितनीहरूलाई सुरक्षा िदनेछु।
ितमीहरूका िवधवाहरूले ममािथ भरोसा राखनु्।”

12 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “कितपय मािनसहरू दण्डका पात्र छैनन्, तर
ितनीहरू पीिडत भए। तर एदोम ितमी दण्डको पात्र हौ। यसथर् ितमी
िनश्चय दिण्डत हुनेछौ। ितमी यसबाट मुक्त हुने छैनौ।” 13 परमप्रभु
भन्नुहुन्छ, “म आफैं  यो प्रितज्ञा गछुर्  िक बोज्रा ध्वंस हुनेछ अिन एक
िखसीको पात्र हुनेछ। यो बेकामे र अिभशाप हुनेछ। ब्रोजा विरपिरका
जम्म ैशहरहरू सदा-सवर्दाको िनिम्त नष्ट हुनेछन्।”

14 मलेै परमप्रभुबाट यो सन्देश सुनेको छु:
उहाँले ती जाितहरूलाई भन्न समाचारवाहक पठाउनु हुनेछ,
उक्त संदेश यो होः
“आफ्ना िसपाहीहरूलाई भेला गर!
र यदु्धकोलािग तयार होऊ!
अिन एदोम िवरूद्ध अिघ बढ!

15 एदोम, म ितमीलाई जाित-जाितहरू मध्ये एकदम ैिनम्न पानेर्छु।
प्रत्येक मािनसले ितमीलाई घृणा गनेर्छन्।

16 एदोम! ितमीहरूले अन्य जाित-जाितहरूलाई भयिभत पायौर्,
अिन स्वयलंाई महान ठानेका छौं।
तर ितमीहरू आफैं लाई मूखर् बनायौ।
ितम्रा घमण्डले ितमीलाई धोका िदयो।
ितमी फुटेको चट्टानमा बस्छौ, उच्च पहाडहरूमा बस्छौ।
तर यिद ितमीले आफ्ना घर चीलको गँुड भन्दा मािथ,
बनायौ भने पिन म ितमीलाई तल झानेर्छु।”
यो परमप्रभुले भन्नुभएको हो।
17 “एदोम शोकको दृश्य बिनने छ
अिन मािनसहरू जसले उजाड शहर देख्छन् आश्चयर्चिकत हुन्छन्,
अिन यसका घाऊहरूमा िखसी गनेर्छन्।

18 एदोम शहर, सदोम र गमोरा अिन विरपिरका शहरहरू जस्त ैपरास्त
हुनेछन्
अिन त्यहाँ कोही पिन बस्ने छैन्।”
परमप्रभुले यसो भन्नुभयो।

19 “यदर्न नदी निजक बाक्लो जङ्गलबाट किहले काहीं िनस्कने अिन
जहाँ मािनसहरू आफ्नो खेतमा भेंडा़ र गाई वस्तुहरू राख्छन् म त्यहाँ
जाने िंसह जस्त ैहँु। म एदोममा जान्छु। म मािनसहरूलाई खेदो
ल्याउनेछु। जसलाई म मन पराउँछु उसलाई यहाँ िनयकु्त गछुर् । म जस्तो
को छ? कसले मलाई चुनौती िदन सक्छ? कुन ैगोठाला मेरो अिघ उिभनै
सकै्तन।”

20 एदोमका मािनसहरूका िनिम्त
परमप्रभुले बनाउनु भएको योजना सुन।
सुन, तेमानका मािनसहरूका िनिम्त
परमप्रभुले के िनणर्य िलनु भएको छ।
ितनीहरूले थुमाहरू िघसानेर्छन्।
उसले सम्पूणर् ितमीहरूको खेत नष्ट पानेर्छ।

21 एदोमको पतनको आवाजले पृथ्वी थिर्कनेछ।
ितनीहरूका िवलाप लाल समुद्र सम्म ैसुिननेछ।

22 अक्कािसने चील उँभो बेगले तल झरी
आफ्नो पखेंटा बोज्रामािथ िफँजाउनेछ।
त्यस समयमा, एदोमका िसपाहीहरूको हृदय
प्रसव वेदनामा परकेी स्त्रीको जस्तो हुनेछ।

दिमशककोदिमशकको बारबारेमेामा सन्दसन्देेशश

23 यो सन्देश दिमशक शहरिसत सम्बिन्धत छ:
“हमात र अपार्दका शहरहरू भयभीत छन्
िकनभने ितनीहरूले कुलिक्षणको खबर सुनेका छन्।
ितनीहरू डरले पिग्लए।
ितनीहरू शान्त हुन नसक्ने समुद्र झैं कष्टमा छन्।

24 दिमशक शहर कमजोर भयो।
मािनसहरू भाग्न चाहन्छन्।
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आंतकले ितनीहरूलाई समातेको छ।
ितनीहरूले शोक र प्रसव वेदनामा परकेी स्त्रीले झैं
वेदना अनुभव गिररहेका छन्।

25 “मािनसहरूले प्रिसद्ध शहर,
‘आनन्दको शहरलाई’ िकन छोडेका छैनन्।

26 यसकारण जवानहरू शहरको सावर्जिनक स्थलहरूमा।
उसका सारा िसपाहीहरू त्यही समयमा मािरनेछन्।”
सेनाहरूका परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुहुन्छ।
27 “म दिमशकको पखार्लहरूमा आगो लगाईिदनेछु।
त्यो आगोले बेनहददका िकल्लाहरू पूणर् रूपले जलाइिदनेछ।”

ककेेदारदार रर हासोरकाहासोरका बारबारेमेामा सन्दसन्देेशश

28 यो सन्देश केदार र हासोरको पिरवार समूहको िवषयमा छ।
बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले ितमीहरूलाई परािजत पार,े परमप्रभु
भन्नुहुन्छ:
“जाऊ र केदारलाई आक्रमण गर।
पूवर् िदशाका मािनसहरूलाई नष्ट पार।

29 ितनीहरूको पालहरू, भेंडा़का बगालहरू,
पालका पदार्हरू र ितनीहरूका चीजहरू लिगनेछ।
शत्रुले ितनीहरूका ऊँटहरू लगेर जानेछन्।
मािनसहरू ितनीहरू प्रित िचच्याउने छन्।
डरलाग्दा कुराहरू चारिैतर भई रहेको छ।

30 भाग! िछटो भाग!
हे हासोरका मािनसहरू, लुक्ने ठाउँहरू खोज
िकनभने बाबेलको राजाले ितमीहरूलाई परास्त पानर् ु
एउटा यिुक्त रचेकाछ।”
यो सन्देश परमप्रभुबाट हो।

31 “एउटा देश छ जसले आफू सुरिक्षत छु भन्ने सम्झन्छ।
ितमीहरूको न कुन ैफाटक छ नत कुन ैपखार्लन ैछ।
ितनीहरू एक्लो बस्छन्।
यसकारण उठ अिन ितनीहरूमािथ जाई लाग।”

32 “शत्रुहरूले ितनीहरूका ऊँटहरू अिन गाई वस्तुहरू लजैानेछन्।
आफ्नो केश कुना िमलाएर िचिटक्क पारी काट्ने मािनसहरूलाई
म हावामा िततर-िबतर पािरिदनेछु।
सब ैितरबाट म ितनीहरूमािथ सङ्कटहरू ल्याइिदनेछु।”
यो परमप्रभुको सन्देश हो।
33 “हासोरको देश स्यालहरूको बास-स्थान बिननेछ।
त्यहाँ एकजना मािनस पिन बस्ने छैन साथ ैत्यहाँबाट कोही िहँडडुल गनेर्
छैन।
सधैँका िनिम्त यो एक शून्य उजाड मरुभूिम जस्त ैहुनेछ।”

एलामकोएलामको बारबारेमेामा सन्दसन्देेशश

34 िसदिकयाह यहूदाका राजा भएको प्रारिम्भक कालमा अगमवक्ता
यिर्मयाले परमप्रभुबाट एउटा सन्देश प्राप्त गर।े यो सन्देश एलामको
िवषयमा िथयो।

35 सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“हेर, म एलामको धनु भाँिचिदनेछु।
धनु एलामको सबभन्दा शे्रष्ठ हितयार हो।

36 म आकाशको चार ैकुनाबाट,
एलामको िवरूद्ध हावा ल्याउनेछु।
म एलामको मािनसहरूलाई पृथ्वीको सब ैठाउँहरूमा
जहाँ चारिैदशाबाट हावा बहन्छ,
त्यहाँ छरपष्ट पािरिदन्छु,
कैदीहरूलाई हरके जाितमा खेदी पठाउनेछु।
37 म एलामलाई ितनीहरूका शत्रुहरू
जसले ितनीहरूलाई मानर् ु खोिजरहेकाछन्
ितनीहरूकै अिघ चक्नाचूर पािरिदनेछु।
म एलाममािथ डरलाग्दो सङ्कटहरू ल्याउनेछु।
मेरो उग्र रीस म ितनीहरूलाई देखाउनेछु।”

यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।
“म ितनीहरूलाई खेद्न तरवार पठाउँनेछु
अिन त्यो तरवारले ितनीहरू सबलैाई
शेष नपारन्जेल सम्म खेद्नेछ।

38 म मेरो िंसहासन एलाममा स्थािपत गनेर्छु
र त्यहाँका राजा अिन भारद्वारहरूलाई ध्वंस पानेर्छु।”
यो परमप्रभुको सन्देश हो।
39 “तर पिछल्ला िदनमा एलामबाट जे लुिटएको छ त्यो पुनवर्हाल

गनेर्छु।”
यो परमप्रभुले भन्नुभयो।

बाबबाबेेलकोलको बारबारेमेामा सन्दसन्देेशश

यो सन्देशमा परमप्रभुले अगमवक्ता यिर्मयाको मुखबाट बाबेल
र यसको देश िवषयमा भन्नुभयो।

2 “प्रत्येक जाित-जाितलाई यो घोषण गर,
झण्डा उठाऊ र सन्देश प्रचार गर।
सम्पूणर् सन्देश सुनाऊ र भन,
‘बाबेलको राज्य कब्जा गिरनेछ।
बाल देवता लाजको पात्र हुनेछ।
मरोदक देवता भयभीत हुनेछ।
बाबेलका मूतीर्हरू लिज्जत हुनेछन्।
उसका देवताका मूिर्तहरू त्रािसत हुनेछन्।’

3 उत्तर िदशाबाट आएर एउटा जाितले बाबेलमािथ आक्रमण गनेर्छ।
त्यो जाितले बाबेललाई, जन-शून्य मरुभूिम तुल्य पानेर् छ,
कुन ैमािनस पिन त्यहाँ बस्ने छैन्।
दवु ैमािनस जाित र पशुहरू त्यहाँबाट भागेर जानेछन्।”

4 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “त्यसबेला इस्राएलका मािनसहरू
अिन यहूदाका मािनसहरू एकैजुट हुनेछन्।
ितनीहरू सँग-सँग ैरूने छन्।
अिन सँग,ै ितनीहरू आफ्ना परमेश्वरलाई खोज्न जानेछन्।

5 ती मािनसहरूले िसयोनमा कसरी जाने, सोध्ने छन्।
ितनीहरू त्यही िदशातफर्  जान थाल्नेछन्।
ती मािनसहरूले भन्ने छन्, ‘आऊ, हामी परमेश्वरकहाँ सिम्मिलत हौं।
एक त्यस्तो करार गरौं जुन सदा-सवर्दा रहनेछ।
एक त्यस्तो करार गरौं जुन किहल्य ैभूिलने छैन्।’

6 “मेरो मािनसहरू हराएका भेंडा जस्त ैभएका छन्।
ितनीहरूका गोठालाहरूले ितनीहरूलाई कुमागर्मा डोयार्ए।
ितनीहरूका अगुवाहरूले ितनीहरूलाई,
पवर्त र पहाडहरूमा लक्ष्यहीन घुमी िहडने बनाए।
यसथर् ितनीहरूले आफ्ना मूल वासस्थान पिन िबिर्सए।

7 ज-जसले मेरो मािनसहरूलाई भेटे ितनीहरूलाई चोट पुयार्ए।
ितनीहरूका शत्रुहरूले भने,

‘हामीले गल्ती काम गरकेा छैनौ
िकनभने ती मािनसहरूले परमेश्वरको िवरूद्ध पाप गरे
जो ितनीहरूका साँचो आश्रय (घर) िथयो।
ितनीहरूका िपताहरूले िवश्वास गरकेा परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।’

8 “बाबेलबाट भाग।
कल्दीहरूका भूिम छािडदेऊ।
बगालको अिघ साँढ भेंडा़ जस्त ैहोऊ।

9 म उपद्रव मच्चाउनेछु
र उत्तरबाट धेर ैजाितहरू ल्याउनेछु।
यी जाितहरूको समूह बाबेलको िवरूद्ध यदु्ध लड्न अिघ आउनेछन्।
ितनीहरूले बाबेललाई आफ्नो अधीनमा पानेर्छन्।
ितनीहरूको काँड िसपालु लडाकुहरू झैं छन्
र एउटै काँड पिन व्यथर् जाँदनै्।

10 ती शत्रुहरूले कल्दी मािनसहरूको सारा सम्पित्तहरू लजैाने छन्।
लूटेको सम्पित्तले ितनीहरू पूणर् हुनेछन्।”
परमप्रभुले ती कुराहरू भन्नुभयो।
11 “बाबेल, ितमी उत्तेिजत र खशुी छौ।
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िकनभने ितमीले मेरो पतैृक सम्पित्त लूट्यौ।
ितमी हिरयो घाँसमािथ कोरली गाई झैं नािचरहेका छौ।
ितमीहरू घोडाहरू झैं िहन्न लािगरहेका छौं।

12 तर ितमीहरूकी आमा जसले ितमीलाई जन्म िदईन
ितनी धेर ैलिज्जत हुनेछन्।
बाबेल सब ैजाित-जाितहरू माझ नगन्य हुनेछ।
ऊ उदास र सूख्खा मरुभूिम हुनेछ।

13 परमप्रभुले आफ्नो क्रोध देखाउनु हुनेछ।
बाबेल पूणर् रूपले उजाड हुनेछ
अिन त्यहाँ कोही पिन बस्ने छैन।
प्रत्येक यात्री जो बाबेल भएर जान्छ त्यो अचिम्मत हुनेछ
र त्यसको घाउहरू देखेर िखसी गनेर्छ।

14 “बाबेलिसत यदु्धको लािग तयैार होऊ।
बाबेलमािथ काँडहरू हान,
ितमीहरूको एउटा काँड पिन नजोगाऊ,
िकनभने यसले परमप्रभु िवरूद्ध पाप गरकेो छ।
15 िसपाहीहरूले बाबेललाई घेरे
अिन िवजय ध्विन सुनाऊ।
बाबेलले आत्मासमपर्ण गरकेोछ।
उसका पखार्लहरू
र धरहराहरू धराशायी गराइयो।
यो परमप्रभुबाट प्रितशोध हो।
ऊमािथ वरैशुिद्ध गर।
अन्य जाितहरूलाई उसले के गयोर्
ितमीहरू उसलाई त्यस ैगर।
16 ितनीहरूलाई अन्न रोप्न नदेऊ।
ितनीहरूलाई बाली काट्न नदेऊ।
अिहले शत्रुका िसपाहीहरू आएका छन्।
प्रत्येक मािनस र ितनीहरू
आफ्नो-आफ्नो गाऊँमा जाउन,
आफ्नो-आफ्नो देशमा जाउन।
17 “इस्राएल भेंडा़को बथान जस्तो छ,
जो देशभिर न ैछिरएका िथए।
इस्राएल भेंडा़को बथान जस्तो छ
जसलाई िंसहले खेद्द ैसब ैठाँउमा छरपष्ट पारकेोछ।
जसले उसलाई पिहला खानेिंसह अश्शूरको राजा हो।
अिन्तम िंसह जसले उसका हड्डीहरू तोड्यो
त्यो बाबेलका राजा नबूकदनेस्सर हो।

18 यसकारण सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ:
‘म बाबेलका राजा र उसको देशलाई दण्ड िदनेछु,
त्यही तरीकाले जसरी मलेै अश्शूरका राजालाई दण्ड िदएको िथएँ।

19 “‘म इस्राएललाई फेिर फकार्एर आफ्न ैठाउँमा ल्याउने छु।
ितनीहरूले कमेर्ल र बाशानको चरण भूिममा खवुाउनेछन्।
ितनीहरू खाएर तृप्त हुनेछन्।
ितनीहरूले एप्रैम र िगलादका डाँडाहरूमा खाएर तृप्त हुनेछन्।’”

20 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “त्यस बेला, ितनीहरूले इस्राएलको अधमर्,
खोज्ने प्रयास गनेर्छन्।
तर ितनीहरूले कुन ैअधमर् पाउने छैनन।
ितनीहरूले यहूदाको पापहरू खोज्ने प्रयास गनेर्छन्
तर ितनीहरूले कुन ैपापहरू पाउने छैनन
िकनभने जसलाई मलेै बचाएँ,
ितनीहरूको पाप क्षमा गरकेोछु।”
21 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “मरातमैको देशलाई आक्रमण गर।
पकोदमा बस्ने मािनसहरूमािथ आक्रमण गर।
ितनीहरूमािथ आक्रमण गर
ितनीहरूलाई मार अिन सवर्नाश पार।
मलेै जुन कुरो िदएँ ती सब गर।

22 “सारा देशभिर न ैयदु्धको कोलाहल सुिनन सक्छ।
यो िवनाशको कोलाहल हो।

23 त्यो देश जसले सारा पृथ्वीलाई नै

मातोर्लले िहकार्यो,
त्यो किटएको छ र टुिक्रएको छ।
बाबेल जाित-जाितहरू माझ प्राणीहीन भएकोछ।

24 हे बाबेल, मलेै ितमीलाई पासो थापें
अिन ितमीले थाहा पाउन अिघ न ैपक्राउ पयौर्।
ितमी परमेश्वरको िवरूद्ध लड्यौ,
यसकारण ितमी बन्दी भयौ।

25 परमप्रभुले आफ्नो अस्त्र-घर उघानर् ु भयो
अिन क्रोधको हात-हितयार िनकाल्नु भयो।
मेरो मािलक, सेनाहरूका परमप्रभुले ती हितयारहरू िनकाल्नु भयो,
िकनभने उहाँले कल्दीहरूका देशमा आफ्नो काम गनर् ु िथयो।

26 “सुदरूदेशबाट पिन बाबेलको िवरूद्ध आऊ।
अन्न-भण्डारहरू तोडी देऊ,
अन्नको थुप्रो झैं बाबेललाई थुपार
अिन बाबेललाई पूणर् नष्ट पार,
र कसलैाई पिन बाँच्न नदेऊ।
27 सारा साँढेहरू मार।
ितनीहरूलाई कसाइकहाँ जानदेऊ।
ितनीहरूलाई िधक्कार!
ितनीहरूका िनिम्त दण्ड पाउने समय आएकोछ।

28 मािनसहरू बाबेलबाट भािगरहेका छन्।
मािनसहरू जो बाबेलबाट बाँचेर आएकाछन्
ितनीहरू भन्दछैन्,
‘परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले उहाँको
र उहाँको मिन्दरको लािग प्रितशोध िलनु भएकोछ।’

29 “काँडहरू हान्ने मािनसहरूलाई बोलाऊ,
ितनीहरूलाई बाबेलमािथ काँड हान्नु भन।
शहर घेराबन्दी गनर् ु भन।
कसलैाई पिन नछोड।
ितनीहरूका कुकमर्का फल देऊ।
अन्य जाितहरूलाई जसो गरकेी िथई
त्यसलाई त्यस ैगर,
िकनभने इस्राएलका एक मात्र पिवत्र
परमप्रभु िवरूद्ध बाबेलले िवद्रोह गरकेो हो।

30 त्यस समय बाबेलका जवानहरूलाई गल्लीहरूमा मािरनेछ
र सेनाहरू मनेर्छन्।”
परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो।
31 “बाबेल ितमी अित अहंकारी छौ
अिन म ितम्रो िवरूद्ध छु।”
हाम्रो मािलक, सेनाहरूका परमप्रभुले भन्नुहुन्छ,

“ितम्रो िदन आएकोछ,
म ितमीलाई दण्ड िदनेछु।

32 घमण्डी बाबेल ठोिकएर लड्नेछ
अिन कसलेै पिन उनलाई उठाउने छैन।
म उसको शहरहरूमा आगो लगाउनेछु
अिन उसको विरपिर भएका प्रत्येक कुरो न ैजल्नेछ।”

33 सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“इस्राएल र यहूदाका मािनसहरूलाई शत्रुहरूले बन्दी बनाई लिगयो।
ितनीहरूलाई कैद गनेर्हरूले ितनीहरूलाई पके्रर राखेका छन्,
र मुक्त पानर् अस्वीकार गर।े

34 तर ितनीहरूका उद्धारक शिक्तशाली हुनुहुन्छ।
उहाँको नाउँ ‘सेनाहरूका परमप्रभु’ हो।
उहाँले ितनीहरूको मामलामा वकालत गनर् ुहुनेछ,
र पृथ्वीलाई आराम िदनुहुनेछ।
तर बाबेलमा बस्ने मािनसहरूलाई उहाँले शािन्त िदनु हुनेछैन।”
35 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“बाबेलका बािसन्दाहरू,
राजाका हािकमहरू
र ज्ञानीहरूको िवरूद्ध तरवार छ।

36 हे तरवार! अगमवक्ताहरूलाई िहकार्ऊ

यिर्मया 50:12 535 यिर्मया 50:36



51

तािक ितनीहरू मूखर् बनुन्,
बाबेलका िसपाहीहरूलाई मार
तािक ितनीहरू भयभीत हुन्।

37 तरवार, बाबेलका घोडाहरू, रथहरूलाई मार।
अन्य देशका भाडाका िसपाहीहरूलाई मार
तािक ितनीहरू स्त्रीहरू जस्तो डराउन्।
तरवार, बाबेलको गाडधनहरूमािथ जाइलाग
तािक ितनीहरू लुिटउन्।

38 तरवार! पानीको मुहानहरू काट
तािक मुहानहरू सुकुन।
िकनभने बाबेलमा धेर ैमूिर्तहरू छन्
अिन ितनीहरू मूिर्तका िनिम्त पागल हुन्छन्।

39 बाबेल फेिर मािनसहरूले भिरने छैन।
जङ्गली कुकुरहरू, शुतुरमूगर्हरू, र अन्य पशु-प्राणीहरू त्यहाँ बस्नेछन्,
तर त्यहाँ फेिर कोही मािनस रहने छैन।

40 परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई पूणर् रूपले ध्वंस पानर् ु भयो
अिन त्यसका विरपिरका शहरहरू पिन ध्वंस पािरिदनु भयो।
अिन ती शहरहरूमा अब कोही पिन बस्ने छैन।
त्यस्त ैप्रकारले, कुन ैमािनस बाबेलमा बस्ने छैन्।
अिन कोही मािनस त्यहाँ बस्न जाने छैन।
परमप्रभु परमेश्वरले यो कुरा भन्नु भयो।
41 “हेर! उत्तर िदशाबाट मािनसहरू आइरहेका छन्।
एक शिक्तशाली जाित
र धेर ैराजाहरू पृथ्वी विरपिरबाट आइरहेका छन्।
42 ितनीहरूका सेनाहरूसँग धनुहरू र भालाहरू छन्।
िसपाहीहरू िनषू्ठर छन्।
ितनीहरूमा दया छैन।
सिैनकहरू घोडाहरूमा चढेर आउनेछन्
अिन ितनीहरूको अवाज समुद्रको गजनर् जस्त ैछ।
ितनीहरू ितम्रो िवरूद्धमा यदु्ध गनर् तयैारभई पिंक्तमा बसेका छन।
हे बाबेलकी छोरी।

43 बाबेलका राजा ती सेनाहरूका गडगडाहट आवाज सुनेर डराए।
उनका हातहरू चल्न छाडे।
उसलाई डरले घेयोर्,
अिन उसलाई प्रसव वेदनामा परकेी स्त्रीलाई झैं कष्ट भयो।”

44 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“म एउटा त्यस्तो िंसह हँु जो किहले काँही,
यदर्न नदी छेऊको घना जङ्गलबाट बािहर िनस्कन्छ।
म हटात उसका मािनसहरूलाई खेदो गनेर्छु।
म त्यसमािथ कसलैाई पिन िनयकु्त गनेर्छु।
म जस्तो को छ?
मलाई कसले बोलाउन सक्छ।
गोठालाको हो जो मेरो अिघ उिभन सक्छ?”

45 बाबेलको िवरूद्ध परमप्रभुले रच्नुभएको योजना सुन।
“बगालको स-साना थुमाहरू िघस्याएर लिगनेछ,
र परमप्रभुले ितनीहरूको चरणभूिम
पूणर्रूपले नष्ट पानर् ु हुनेछ।

46 बाबेलको पतन हुनेछ,
अिन त्यो पतनको आवाजले पृथ्वी थकार्उनेछ।
हरके जाितहरूका मािनसहरूले
बाबेलको िवनाशको बारमेा सुन्ने छन्।”

परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“म एक शिक्तशाली हावा बाबेल
र ‘लेब कामीका’ बािसन्दाहरू मािथ बहाउनेछु।

2 म बाबेलमा िवदेशीहरू पठाउनेछु
अिन ितनीहरूले नबेललाई हावामा िततर-िबतर पानेर्छ
र उसको जमीन नष्ट पानेर्छ।
ितनीहरू सवर्नाशको िदन प्रत्येक िदशाबाट आउनेछन्।

3 बाबेलका िसपाहीहरूले धनु काँडहरू चलाउने छैनन्
ती िसपाहीहरूले कवच सम्म लगाउने छैन।

बाबेलका सिैनकहरूमािथ दया नराख।
उसको सेनाहरूलाई पूणर् रूपमा ध्वंस पार।

4 बाबेलका िसपाहीहरू कल्दीका भूिममा मािरनेछन्
ितनीहरू बाबेलका गल्लीहरूमा नराम्रो घतले घाइते हुनेछन्।”

5 इस्राएलका एकमात्र पिवत्रको अिघ
ितनीहरूको भूिम
दोषले भिरएको भए पिन
सेनाहरूका परमप्रभुले इस्राएल
र यहूदालाई एकै्ल छोड्नु हुन्न।
तर ितनीहरूले उहाँलाई छोिडिदएका छन्।

6 बाबेलदेिख भाग प्राण बचाऊ।
बाबेलको पापको कारणले ध्वंस नहोऊ।
यो समय परमप्रभुले बद्ला िलने समय हो।
उसले गरकेो कमर् अनुसार उहाँले बद्ला िलनुहुनेछ।

7 बाबेल परमेश्वरको हातमा एक सुनको कचौरा िथयो।
बाबेलले सारा पृथ्वीलाई मतायो।
सारा जाित-जाितहरूले बाबेलको मद्धपान गर।े
यसकारण ितनीहरू पागल भए।

8 तर बाबेल एक्कािस पतन हुनेछ अिन टुिक्रनेछ।
उसको लािग िवलाप गर,
अिन उसको घाउमा मलहम लगाऊ।
हुन सक्छ ऊ िनको हुन्छे।

9 हामीले बाबेललाई िनको पानेर् कोिशश गयौर्,
तर त्यो िनको हुन सकेन,
यसकारण हामीले त्यसलाई छोडौं
अिन हामी आफ्न ैदेशमा जाऊँ।
िकनभने उहाँको न्याय स्वगर् पुग्नेछ,
अिन बादलसम्म पुग्नेछ।

10 परमप्रभुले हामीलाई िवजय हािसल गराउनु भयो।
आऊ, हामी िसयोन जाऊँ,
र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको कायर्हरूका िवषयमा मािनसहरूलाई भनौं।
11 काँडहरू तीखो पार ढालहरू लगाऊ।
परमप्रभुले मादीहरूका राजाहरूलाई उस्काउनु भएको छ।
िकनभने उहाँले बाबेललाई ध्वंस गनर् चाहनु हुन्छ।
बाबेलका सेनाले यरूशलेममा परमप्रभुको मिन्दर भत्काएका िथए।
यसकारण परमप्रभुले ितनीहरूलाई दण्ड िदनुभयो जुन ितनीहरूले

पाउनु न ैपनेर् िथयो।
12 बाबेलको पखार्लहरूका िवरूद्ध
झण्डा मािथ उठाऊ।
अझ प्रहरीहरू ल्याऊ।
ितनीहरूका ठीक-ठीक ठाउँमा चौकीदार राख।
धरापहरू थाप िकनभने परमप्रभुले त्यही गनर् ुहुन्छ
जुन उहाँले योजना बनाउनु भएकोछ।

13 बाबेल, ितमी धेर ैपानी भएको छेवमा छौ ितमी सम्पित्तले सम्पन्न
छौ।
तर ितम्रो अन्त आएको छ।
यो ितम्रो ध्वंस हुने बेला हो।

14 सेनाहरूका परमप्रभुले यो प्रितज्ञा आफ्नो नाउँ िलएर गनर् ुभयो:
“बाबेल म ितमीलाई धेर ैशत्रुहरूले पिरपूणर् पािरिदनेछु।
ितनीहरू सलहहरू जितकै हुनेछन्।
ितनीहरूले ितम्रो िवरूद्ध यदु्ध िजत्नेछन्,
र ितनीहरू ितमीमािथ उिभएर िवजय गान गाउने छन्।”

15 परमप्रभुले आफ्नो महान शिक्त प्रयोग गनर् ुभयो अिन पृथ्वी सृिष्ट गनर् ु
भयो।
उहाँले आफ्नो ज्ञानले पृथ्वीलाई स्थािपत गनर् ु भयो
र उहाँले आफ्नो समझ र बुिद्धले आकाशलाई फैलाउनु भयो।

16 जब उहाँ गजर्नुहुन्छ आकाश पिन गजर्न्छ,
उहाँले पृथ्वीको अन्तबाट कुइरो िनस्केर मािथ आउने पानर् ुहुन्छ।
उहाँले बषार्सँग िबजुली चम्काउनुहुन्छ।
उहाँले आफ्नो भण्डारबाट बतास िनकाल्नुहुन्छ।
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17 तर हरके मािनसहरू मूखर् र बुिद्धहीन छन्।
परमेश्वरले के गनर् ुभयो सो जान्दनैन्,
हरके मािनस जसले मूिर्त बनाउँछ,
उसलाई लिज्जत पािरन्छ।
िकनभने उसको मूिर्तहरू मूल्यहीन हुन्।
ितनीहरूमा जीवन छैन।

18 ितनीहरू मूल्याहीन छन्,
छलको काम मात्र गछर्न्।
जब ितनीहरूलाई सजाय िदइन्छ
ितनीहरू सड्नेछन्।

19 याकूबका परमेश्वर यी मूिर्तहरू जस्ता मूल्यहीन हुनुहुन्न।
मािनसहरूले परमेश्वर बनाएनन्।
परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरू बनाउनुभयो।
उहाँले आफ्नो उत्तरािधकारी जाित सिहत प्रत्येक चीज बनाउनु भयो।
उहाँको नाउँ सेनाहरूका परमप्रभु हो।
20 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “बाबेल! ितमी मेरो डण्डा हौं,
मेरो यदु्धको हितयार।
मलेै त्यस जाित जाितहरूलाई टुक्राउनु र ध्वंश पानर् ुलाई चलाएँ।

21 मलेै ितमीलाई घोडा र सवारीमा प्रहार गनर् चलाएँ।
मलेै ितमीलाई रथ र सारथीहरू धूलो पानर् प्रहार गरें।

22 मलेै ितमीलाई पुरूष र स्त्री मािथ प्रहार गनर् चलाएँ।
मलेै ितमीलाई, जवान र वृद्ध मािनसहरूमािथ प्रहार गनर् चलाएँ।
मलेै ितमीलाई यवुा-यवुती मािथ प्रहार गनर् चलाएँ।

23 मलेै ितमीलाई गोठालो र भेंडा़वथान मािथ प्रहार गनर् चलाएँ।
मलेै ितमीलाई िकसानहरू र गाईहरूमािथ प्रहार गनर् चलाएँ।
मलेै ितमीलाई राज्यपालहरू र मुख्य हािकमहरूमािथ प्रहार गनर्

चलाएँ।
24 तर म बाबेल र सब ैकल्दीहरूलाई
ितनीहरूले िसयोन िवरूद्ध गरकेा जम्म ैअिनष्ट कायर्हरू

फकार्इिदनेछु।”
परमप्रभु ती कुराहरू भन्नुहुन्छ।
25 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“बाबेल! हे पवर्त नष्ट छ जसले सारा भूिम न ैनष्ट पाछर्  म ितम्रो िवरोधमा
छु।
म ितम्रो िवरोधमा मेरो हात उठाउँछु।
म ितमीलाई िभरालो चट्टानबाट तल झारी िदनेछु,
म ितमीलाई डढेको पवर्त बनाईिदनेछु।

26 आफ्नो मिन्दरको लािग कुने ढुङ्गा,
अथवा घडेरी बनाउनको लािग मािनसहरूले ितमीहरूबाट ढुङ्गाहरू

िलनेछैनन्।
िकनभने ितमी सधैँका िनिम्त काममा नआउने भूिम हुनेछौ।”
परमप्रभुले घोषणा गनर् ु भयो।
27 “भूिममा यदु्धको झण्डा उठाऊ।
सब ैजाित-जाितहरूमा यदु्धको तुरही फुक।
जाितहरूलाई बाबेलको िवरूद्ध लडाइँ गनर्लाई तयैार पार।
अरारत, िमन्नी र अशकनज राज्यहरूलाई
बाबेलको िवरूद्ध लडाइँ गनर् डाक।
उसको िवरोधमा सेना संचालन गनर् एकजना कप्तान िनयकु्त गर।
संख्यामा सलहसरह घोडाहरू त्यहाँ पठाऊ।
28 उसको िवरूद्ध लडाइँ गनर् जाित-जाितहरू तयार पार।
मादीका राजाहरूलाई, राज्यपालहरू, सारा मुख्य हािकमहरू
र ितनीहरू जसले बाबेल िवरूद्ध शासन गरे
ती जम्म ैदेशहरूलाई तयैार पार।

29 जब बाबेललाई जन शून्य,
उजाड भूिम बनाउन परमप्रभुको काम
धतीर् थर-थराउनेछ
अिन बेदनामा पर ेझैं मािडनेछ।

30 बाबेलका िसपाहीहरूले लडाइँ गनर् बन्द गर।े
ितनीहरू आफ्न ैदृढ िकल्लाहरूमा पसे।
ितनीहरू थिकत भए।

ितनीहरू स्त्री जस्त ैभए।
बाबेलका घरहरू जिलरहेका छन्।
अिन प्रवेशद्वारहरू भत्काइएका छन्।

31 एक सन्देशवाहकको पिछ,
अकोर् सन्देशवाहक जान्छ,
अिन सम्पूणर् शहर कब्जामा पयोर् भन्ने खबर
बाबेलका राजाकहाँ पुयार्इन्छ।

32 चाँचरहरू घेरामा पर;े
िसमसारहरू आगो लगाइए;
िसपाहीहरू भयग्रस्त भए।”

33 सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलहरूका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ,
“बाबेल धान कुट्ने िढकी जस्त ैभएकी छ।
बालीको समय मािनसहरूले धान कुटेर असल र भुस छुट्याउँछन्।
अिन बाबेलमा धान कुट्ने समय चाँडै आइरहेछ।”

34 िसयोनका मािनसहरूले भन्नेछन्,
“बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले हामीलाई खायो।
हामीलाई चोट पुयार्यो।
हाम्रा मािनसहरूलाई टाढा पुयार्यो।
उसले हामीलाई खाली भाँडाजस्त ैबनायो।
हाम्रा असल-असल थोकहरू सब ैलग्यो।
राक्षसलेझैं उसले हामीलाई िनल्यो।
हाम्रो राम्रो भोजनले उसले आफ्नो पेट भयोर्।
तब उसले हामीलाई बािहर थुक्यो।

35 बाबेलले हामीमािथ डरलाग्दो र िनन्दनीय कामहरू गयोर्।
अब हामी बाबेलमािथ त्यही अिनष्टहरू भएको हेनर् चाहन्छौं।”
िसयोनका मािनसहरू यो कुरा भन्छन्,
“हाम्रो रगत बाबेलका मािनसहरूमािथ परोस्।
ितनीहरूले िबगतमा जे गरकेा िथए ितनीहरूमािथ त्यस्त ैदण्ड होस्।”
यरूशलेमका वािसन्दाहरूले यो कुरा भन्छन्।
36 यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“यहूदा! म ितमीहरूको मामला िलनेछु
र प्रितशोध गनेर्छु।
म बाबेलको समुद्र सुकाइिदनेछु,
अिन झरनाहरू सुकाइिदनेछु।

37 बाबेल मिन्दरहरूका भग्नावशेषहरूको थुप्रो मात्र भएको छ।
अिन त्यो जङ्गली कुकुरहरू बस्ने ठाउँ हुनेछ।
मािनसहरू ढुङ्गाहरूको राश हेनर् डराउनेछन्।
बाबेलको िवषयमा सोचेर मािनसहरू टाउको हल्लाउने छन्।
यो कोही नबस्ने सुनसान ठाऊँ बिननेछ।

38 “बाबेलका मािनसहरू गजर्ने जवान िंसह जस्त ैछन्।
ितनीहरू डम्मरूहरूझैं गिर्जन्छन्।

39 जब ितनीहरू उत्तेिजत हुन्छन्
म ितनीहरूलाई एक प्रीित भोज िदनेछु।
म ितनीहरूलाई मताउनेछु।
ितनीहरू हाँस्ने छन् खशुी मनाउनेछन्।
ितनीहरू किहल्य ैनउठ्नलाई िनदाउँनेछन्।”
ितनीहरू किहल्य ैउठ्ने छैनन्।
परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो।
40 “बाबेल भेंडा़-भेंडी़ र बाख्राहरू झैं कािटनलाई पिर्खरहको हुनेछ।
ितनीहरूलाई म कसाइखानमा डोयार्उँनेछु।

41 “शीशक परास्त हुनेछ।
सारा पृथ्वीको गौरव र प्रशसंाको पात्र बाबेल कैद गिरनेछ।
अन्य जाितहरूका मािनसहरूले बाबेलमा हेनेर्छन्
अिन त्यस देशको सवर्नाश देखेर ितनीहरू भयग्रस्त हुनेछन्।

42 समुद्र उलेर्र बाबेलमािथ उठ्नेछ र ढािकने छ।
यसको गजर्ने छालहरूले उसलाई ढाकी िदन्छ।

43 बाबेलका शहरहरू नष्ट पािरनेछन्।
बािसन्दाहरू िबना ती शहरहरू
सुख्खा मरुभूिम र उदास हुनेछन,
बाबेल देशबाट मािनसहरू यात्रा गनेर्छैनन्।
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44 म बाबेलको बाललाई दण्ड िदनेछु।
उसले जे-जे िनलेको छ त्यसलाई उल्टी गराउँछु।
बाबेलमा जाित-जाितहरूका मािनसहरू अब उसो आउने छैनन्।
बाबेलको पखार्ल ढल्नेछ।

45 हे मेरो मािनसहरू हो।
बाबेलका शहरबाट बािहर िनस्क र आफ्नो प्राण बचाउँन भाग।
परमप्रभुको भयानक रीसदेिख भाग।

46 “हे मेरा मािनसहरू हो, नडराऊ।
उड़न्त कुराहरू फैिलनेछ तर नडराऊ।
यो बषर्मा एउटा उड़न्त कुरा आउँनेछ;
अिन अकोर् बषर्मा अकोर् आउँनेछ,
यस भूिममा िंहसाको उड़न्त खबरहरू
र शासकहरूको िवरूद्ध शासकहरू लड्ने उडन्त कुरा हुनेछ।
47 िनसन्देह समय आउने छ
जब म बाबेलका झूटा देवताहरूलाई सजाय िदनेछु
अिन बाबेलका सारा देश लाजले पानी हुनेछ।
बाबेलका गल्लीहरूमा
धरै ेलाशहरू लिडरहेका हुनेछन्।

48 तब स्वगर् र पृथ्वी
अिन त्यहाँ भएका सब ैबाबेलका बारमेा आनन्दले काराउने छन्
िकनभने ध्वंसकहरू बाबेलिसत लड्न
उत्तर िदशाबाट आउनेछन्।”
परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो।
49 “बाबेलले इस्राएलबाट आएका मािनसहरू मार।े
बाबेलले पृथ्वीमा भएका प्रत्येक ठाउँबाट आएका मािनसहरू मार।े
यसकारण बाबेलको पतन हुन ैपछर् ।
50 ितमीहरूलाई तरवारहरूबाट बचाइएकोछ।
एकदम चाँडो बाबेल छोड, नपखर्।
ितमीहरू घेर ैटाढा ठाउँमा छौ
परमप्रभु र यरूशलेमलाई सम्झ।

51 “हामी यहूदाका मािनसहरू लिज्जत गराइएका छौं।
हामी अपमािनत भएकाछौं
र ितरस्कारले हाम्रा अनुहारहरू ढािकन्छ,
िकनभने िवदेशीहरू परमप्रभुको मिन्दरको पिवत्र ठाउँहरूमा पसे।”

52 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “समय आइरहेछ,
जब म बाबेलका मूिर्तहरूलाई न्याय-दण्ड िदनेछु।
त्यो देशका चारिैतर चोटहरूमा रूनेछन्।

53 स्वगर्सम्म बाबेल बढ्न सक्छ।
उसले उसका िकल्लाहरू बिलयो बनाइिदनेछ।
तर उसको िवरूद्ध ध्वंसक पठाउनेछु।”
परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो।
54 “हामी बाबेलमा मािनसहरूले िवलाप गिररहेका सुन्न सक्छौं।
बाबेलको देशमा मािनसहरूले नष्ट पािररहेको आवाज हामी सुन्छौ।

55 परमप्रभुले बाबेललाई नष्ट गिरिदनु हुन्छ,
उहाँले त्यो शहरको कोलाहललाई बन्द गिरिदनु हुनेछ,
शत्रुहरू समुद्रका छालहरू जस्त ैगजेर्र आउनेछन्।
पृथ्वीभिर मािनसहरूले त्यो गजर्न सुन्नेछन्।

56 सेना आउने छ अिन बाबेल नष्ट पानेर्छ।
बाबेलका िसपाहीहरू िततर-िबतर हुनेछन्
ितनीहरूका धनुहरू भाँिचने छन्।
िकनभने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ
जसले पिरशोधन माँग गनर् ुहुन्छ।
उहाँले िनश्चय ितनीहरूलाई चुक्त पािरिदनु हुनेछ।

57 म बाबेलका ज्ञानी मािनसहरू
र मुख्य हािकमहरूलाई मताईिदनेछु
म राज्यपालहरू, हािकमहरू
र िसपाहीहरूलाई पिन दाखरसमा डुबाइ िदनेछु।
तब ितनीहरू सब ैसदा-सवर्दाका िनिम्त सुत्नेछन्
ितनीहरू किहल्य ैब्यूँिझने छैनन्।”
महाराजाले यी कुराहरू भन्नुभयो।

उहाँको नाउँ सेनाहरूका परमप्रभु हो।
58 सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“बाबेलको बाक्लो, बिलयो पखार्ल झािरनेछ।
उसको अग्लो प्रवेशद्वारहरू जलाइनेछ।
बाबेलका मािनसहरू व्यथर्मा
कठोर पिरश्रम गदर्छन्।
जाित-जाितहरूको पिरश्रम खाली आगोको लािग हुनेछ।”

यिर्मयालयिर्मयालेे बाबबाबेेललाईललाई एकएक सन्दसन्देेशश पठाउपठाउँँछन्छन्

59 यो सन्देश अगमवक्ता यिर्मयाले नेिरयाहको छोरो मासेयाहको नाित
सरायाहलाई िदए। सरायाह यहूदाका राजा िसदिकयाहसँग बाबेलतफर्
गए। यस बेला िसदिकयाहको शासनकालको चौथो बषर् िथयो। अिहले
सरायाह राजभवनका मुख्य भारदार िथए। 60 यिर्मयाले त्यो पुस्तकमा
ती सम्पूणर् भयानक कुराहरू जुन बाबेलमा घट्नेवाला िथए सबै
लेिखिदएका िथए।

61 यिर्मयाले सरायाहलाई भने, “जब ितमी बाबेलमा जान्छौ यी
वचनहरू जोरले पढ्नु। 62 तब भन, ‘हे परमप्रभु! तपाईलें यो बाबेल नष्ट
गिरिदन्छु भन्नु भएको छ अिन यहाँ मािनसहरू र पशुहरू कोही पिन
यसमा बसो-बासो गनेर् छैनन्।’ 63 यो पिढसके पिछ, यसलाई ढुङ्गमा
बाँधेर यूफे्रिटस नदीमा फ्याँिकदेऊ। 64 त्यसपिछ भन, ‘यसको िवरोधमा
म जुन सवर्नाश ल्याउनेछु जसले गदार् बाबेल त्यसरी भािसनेछ त्यो
कदािप मािथ उठ्न सक्नेछैन।’”
यिर्मयाका सन्देश यहाँ समाप्त हुन्छ।

यरूशलयरूशलेेमकोमको पतनपतन

िसदिकयाह यहूदाका राजा हँुदा उनी 12 बषर् मात्रका िथए।
िसदिकयाहले यरूशलेममा एघार बषर् राज्य गर।े उनकी
आमाको नाउँ हमूतल हो ितनी यिर्मयाकी छोरी िथइन्।

हमतूलका पिरवार िलब्ना शहरका िथए। 2 यहोयाकीमले गर ेजस्तै
िसदिकयाहले परमप्रभुको दृिष्टमा न ैअिनष्ट कायर् गर।े 3 डरलाग्दा
घटनाहरू यरूशलेम र यहूदामा भयो िकनभने परमप्रभु ितनीहरूिसत
िरसाउनु भएको िथयो। अन्तमा, परमप्रभुले आफ्नो दृिष्टबाट यरूशलेम र
यहूदाका मािनसहरूलाई फ्याँिकिदनु भयो।
िसदिकयाहले बाबेलको राजा िवरूद्ध िवद्रोह गर।े 4 यसथर्

िसदिकयाहको शासनकालको नवौं बषर्को दशौं महीनाको दशौं िदन
बाबेलका राजा नबूकदनेस्सर आफ्ना सम्पूणर् सेना िलएर यरूशलेम
िवरूद्ध अिघ बढे। बाबेलका सेनाले यरूशलेम बािहर िशिबर बनाएका
िथए। ितनीहरूले शहरको विरपिर घेरा पखार्लहरू बनाए। 5 शहर घेराव
िसदिकयाहको राज्यकालको एघारौं बषर्सम्म रह्यो। 6 चौथो महीनाको
नवौं िदनमा शहरमा महा अिनकाल पयोर्। त्यस देशमा मािनसहरूका
िनिम्त भोजन िथएन। 7 शहरको पखार्लमा प्वाल बनाएको िथयो।
यरूशलेमका सेना भागे। ितनीहरूले शहर राता-रात त्यागे। राजाको
बगैंचाको दइु पखार्लहरूको माझको प्रवेशद्वारबाट ितनीहरू गए। अिहले
बाबेलीहरूले शहरलाई घेरकेा िथए। ितनीहरू आराबाितर भागे।

8 तर राजा िसदिकयाहलाई बाबेलका सेनाले खेदे। ितनीहरूले
यरीहोको मदैानमा ितनलाई समाते। िसदिकयाहका सब ैिसपाहीहरू
भागे। 9 बाबेलका सेनाले राजा िसिदकयाहलाई पके्र अिन ितनीहरूले
उसलाई हमातको देश िरब्लामा बाबेलका राजाकहाँ ल्याए। िरब्लामा
बाबेलका राजाले राजा िसदिकयाहमािथ आफ्नो िनणर्य सुनाए। 10

िरब्लामा बाबेलका राजाले िसदिकयाहको छोरोहरू ितनको उपिस्थितमा
मािरिदए। िसदिकयाहलाई उनका छोराहरू उपिस्थितमा मािरएको हेनर्
वाध्य पािरयो। ितनीहरूले यहूदाका सारा हािकमहरूलाई पिन मािरिदए।
11 त्यसपिछ बाबेलका राजाले िसदिकयाहलाई अन्धा बनाए। उसले
िसदिकयाहलाई साङ्गलाले बाँधे अिन ितनलाई बाबेलमा लगेर ितनको
मृत्य ुसम्म कैदमा राखे।

12 राजा नबूकदनेस्सरको राज्यकालको उन्नाईसौं बषर्को पाँचौ
महीनाको दशौं िदनमा बाबेलका राजाका िवशेष रक्षकहरूको कप्तान
नबूजरदान यरूशलेममा आए। 13 नबूजरदानले परमप्रभुको मिन्दरमा
आगो लगाइिदयो। उनले राजाको महल, सब ैसाधरण र महत्वपूणर्
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घरहरूमा आगो लगाइिदयो। 14 बाबेलका सम्पूणर् सेना जो ितनीहरूका
कप्तानिसत िथए, ितनीहरूले यरूशलेमको विरपिरको पखार्लहरू
तोिडिदए। 15 कप्तान नबूजरदानले केही गरीब मािनसहरू अिन शहरमा
बाँकी रहेका मािनसहरूलाई कैद गर ेअिन बाबेलका राजािसत समपर्ण
भइसकेकाहरूलाई बाबेल लगे। उनले कुशल कारीगरहरूलाई पिन कैद
गररे लगे। 16 तर नबूजरदानले कितपय गरीब मािनसहरूलाई खेती र
दाखबारीमा काम गनर्लाई छोडी िदए।

17 बाबेलीहरूले परमप्रभुको मिन्दरको काँसाको खम्बाहरू त्यसको
घडेरीहरू, काँसाको ट्याँङ्का तोडे अिन काँसा बाबेलमा लगे। 18

बाबेलका सेनाले मिन्दरबाट भाँडाहरू, बेलचाहरू, सलेदो काट्नेहरू,
धुपौरोहरू, ठूलो बाटाहरू, कचौराहरू, अिन सारा काँसाका भाँडाहरू जो
मिन्दरको काममा चलाइन्थ्यो सब ैलगे। 19 राजाका कप्तानका िवशेष
प्रहरीहरूले साना-साना धूपदानीहरू, अिभषेक गनेर् बोलहरू, भाँडाहरू
सामदानहरू, चम्चाहरू जुन सुन र चाँदीबाट बनाइएका िथए अिन अघर्
बिलहरूको लािग प्रयोग गिरन्थ्यो सब ैलगे। 20 ती दइु खम्बाहरू, एउटा
ठूलो काँसाको खड्कँुलो, बाह्रवटा काँसाको गोरूहरू अिन सानैर् नसक्ने
आधारहरू जो राजा सुलेमानले परमप्रभुको मिन्दरको लािग बनाएका
िथए। ती सब ैकाँसाले बनाएका चीजहरू तौल गरी नसक्नुको िथयो।

21 प्रत्येक काँसाका स्तम्भहरू 18 हात उँचाई, 12 हात गोलाई र 4
अगंुल मोटाई अिन बीचमा खोक्रो भएको िथयो। 22 प्रत्येक स्तम्भको
िशरहरू काँसाले बिनएका अिन 5 हात अग्ला िथए। यो काँसाले
सिजएको जाली र काँसाको दारीमदाना बुट्टाहरूले विरपिर सिजएको
िथयो। अन्य स्तम्भ पिन दारीमदाना जस्त ैबुट्टाले सिजएका िथए। 23

त्यस्का छेऊ-छाऊमा 96 वटा दािरमहरू िथए। त्यहाँ जालीको घेरा
विरपिर जम्मा 100 वटा दािरमहरू िथए।

24 राजाको खास रक्षकहरूको अिधकारीले सरायाह र सपन्याहलाई
कैदी बनाएर लगे। सरायाह मुख्य पूजाहारी र सपन्याह दोस्रो पूजाहारी
िथए। त्यस बाहेक तीनजना ढोकेहरूलाई पिन कैदीहरू बनाएर लगे। 25

ितनले यरूशलेममा भेिटएका राजाका सेनाहरूका अिफसर अिन
राजाका सातजना सल्लाहकारहरूलाई पिन लगे। ितनले अिधकारीहरूका

सिचव जसले मािनसहरूको नाउँ सेनामा लेखाउँथे ितनलाई, त्यस
ठाउँमा भेिटएका मािनसहरू र शहरमा भेिटएका साठ्ठी जना
पुरूषहरूलाई पिन लगे। 26 िवशेष रक्षकका कप्तान नबूजरदानले
ितनीहरूलाई बाबेलका राजा जो िरब्लामा िथए ितनकहाँ पुयार्ए। िरब्ला
हमात देशमा छन्। राजाले ितनीहरू सबलैाई मानेर् आदेश िदए। यसथर्
ितनले ितनीहरूलाई मार।े
यसरी यहूदाका मािनसहरूलाई कैदी जस्त ैआफ्नो देशबाट बािहर

लिगयो। 28 नबूकदनेस्सरले यसरी मािनसहरूलाई कैद बनाएर लगे
अिन ितनीहरूको संख्या यही होः
नबूकदनेस्सर राजा भएको सातौं बषर्मा, 3,023 मािनसहरू
यहूदाबाट लिगयो।
29 नबूकदनेस्सरको राज्यकालको अठारौं बषर्मा 832 यहूदीहरूलाई
यरूशलेमको बािहर लिगयो।
30 नबूकदनेस्सरको राज्यकालको तेईसौं बषर्मा प्रहरीहरूका कप्तान
नबूजरदानले 745 यहूदीहरूलाई िनवार्सनमा लग्यो।

जम्मा 4,600 यहूदीहरूलाई कैदी बनाएर लिगयो।

यहोयाकीनलाईयहोयाकीनलाई मुक्तमुक्त गराएगराए

31 यहूदाका राजा यहोयाकीनले बाबेलमा सैंतीस बषर् कैदी जीवन
िबताए। यहोयाकीनको कैदीकालको सैंतीस बषर्मा बाबेलका राजा एवील-
मरोदकले अित दया साथ यहोयाकीनलाई कैदबाट मुक्त गराए। यो त्यही
बषर् िथयो जब एवील-मरोदकका राजा भएका िथए। 32 एवील-मरोदकले
यहोयाकीनसँग प्रेमपूवर्क बात गर।े अिन उनले यहोयाकीनलाई बाबेलमा
उनीसँग रहेका अन्य राजाहरूलाई भन्दा उच्च स्थानको सम्मान िदए। 33

यसकारण यहोयाकीनले आफ्ना कैदी पोषाक खोलेर उतार।े त्यसपिछ
उसले भोजन पिन राजाकै टेबलमा खाए। 34 प्रत्येक िदन बाबेलका
राजाले यहोयाकीनलाई भत्ता िदन थाले। यो यहोयाकीनको मृत्य ुपयर्न्त
लगातार चिलरह्यो।
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1

िवलापिवलाप

िसयोनकोिसयोनको उजाडउजाड रर ददु:ुखख

हाय! यरूशलेम मािनसहरूको भीडले भिरएको शहर िथयो।
तर अिहले यो शहर िनतान्त शुन्य भएको छ।
यरूशलेम एक समयमा संसारको प्रख्यात शहरहरूमध्ये एक

िथयो,
तर अिहले यो एउटी शोकाकुल िवधवा जस्तो भएकी छे।
यो शहर एक समयमा संसारका शहरहरूको बीचमा एउटी राजकुमारी
जस्ती िथई।
तर अिहले यो नोकर जस्तो भएकी छे।

2 त्यो रातभरी साह्रै द:ुख मानी रून्छे।
उसको गालामा आँसुको धारा बिगरहन्छ।
उसलाई सान्त्वना िदने अिहले कोही पिन छैन
यद्यपी एक समयमा िविभन्न जाितका मािनसहरू
यसका साथीहरू हुने गथेर्।
उसका सारा िमत्रहरूले उसपिट्ट िपठ्यूँ फकार्ए।
ितनीहरू अिहले उसको शत्रुहरू भएका छन्।

3 यहूदा अित न ैपीडीत भयो,
अिन यहूदालाई कैदी बनाइयो।
यहूदा अन्य जाितहरू माझमा बस्थे।
तर उनले कत ैशािन्त पाएनन्।
मािनसहरू जसले उनलाई खेदे
अिन समाते ितनीहरूले उसलाई साँघुरो खाडलमा समाते।

4 िसयोन जाने बाटो एकदम उदास छ।
ितनीहरू द:ुखी छन् िकनभने िवदाको समयमा त्यहाँ कोही पिन

आँउदनैन्।
िसयोनका सारा प्रवेशद्वारहरू भत्काईए।
िसयोनका सारा पूजाहारीहरू सुस्केरा माछर्न्
िसयोनका तरूनी केटीहरूलाई उठाएर लिगयो।
अिन यी सब ैकुराहरूले िसयोनप्रित आघात पाछर् ।

5 यरूशलेमका शत्रुहरू िवजय भएका छन्।
उनीहरू सफल भएका छन्।
यरूशलेमले थुप्रै पापहरू गरकेाले
परमप्रभुले दण्ड िदनुभएको छ।
उसका नानीहरू
शत्रुहरूद्वारा पके्रर टाढा लिगए।

6 छोरी िसयोनको सुन्दरता लोप भएको छ।
यसका राजकुमारीहरू चनेर् मदैान नपाएको मृगहरू जस्त ैिथए।
दबुर्ल भएर ितनीहरू खेद्नेहरूका अिघ-अिघ भागे।
7 यरूशलेमले आफ्नो घर गुमाएको अिन चोट पाएको,
अतीतमा उिसत राम्रा-राम्रा चीजहरू भएको सम्झन्छे।
उसका मािनसहरूलाई शत्रुहरूले बन्दी बनाएको,
र आफूलाई मद्दत गनेर् कोही नभएको अवस्था सम्झन्छे।
जब उसलाई आफ्नो शत्रुहरूले देखे र ितनीहरू हाँसे।
िकनभने ऊ ध्वंश भएकी िथई।

8 यरूशलेमले धेर ैपापहरू गरकेी िथई।
अिन त्यसलेै गदार् ऊ नष्ट भएकी छे।
यसलाई देखेर मािनसहरूले मुन्टो फकार्उँछन्।
िवगतका िदनहरूमा ती मािनसहरूले उसलाई माया गथेर्।
तर अिहले उनीहरू उसलाई घृणा गछर्न्।

उनीहरूले घृणा गछर्न् िकनभने ितनीहरूले दवु्यर्वहार गरकेाछन्
यरूशलेम रोइरहेकी छे र मुख फकार्उँछे।
9 यरूशलेमको वस्त्रहरू कलिंकत भएकाछन्।
भिवष्यमा हुन सक्ने कुरोलाई उसले सोिचन।
उसको दिुर्दनलाई यसको पतन भयङ्कर भयो।
उसलाई सान्त्वना िदने कोही मािनस त्यहाँ भएनन्।
ऊ भन्छे, “परमप्रभु, हेनर् ुहोस् म कित द:ुिखत छु।
हेनर् ुहोस् मेरा शत्रुहरू कसरी आफूलाई महान सोिच रहेकाछन्।”

10 शत्रुहरूले आफ्ना हात फैलाएका छन्।
ितनीहरूले उसका सब ैबहुमूल्य चीजहरू लगेका छन्।
हे परमप्रभु! िवदेशी जाितहरू उसको मिन्दरिभत्र पसेको देखी,
तपाईलें भन्नुभएको िथयो,
िक ती मािनसहरू हामीहरूसँग िमिसनु हँुदनै।
11 यरूशलेमका सारा मािनसहरू िवलाप गिररहेकाछन्।
उसका सब ैमािनसहरू भोजन खोज्दछैन्।
ितनीहरूले आफ्नो सारा सुन्दर चीजहरू,
खाने कुराहरूिसत साट्दछैन्।
ितनीहरूले यसो गदैर्छन् तािक ितनीहरू बाँच्न सकुन्।
यरूशलेम भन्छे, “हेनर् ुहोस्, परमप्रभु मलाई हेनर् ुहोस्।
म तुच्छ ठािनन्छु।

12 यताबाट भएर जाने सब ैमािनसहरू,
ितमीहरू पवार्ह गदैर्नौ।
तर म प्रित हेनर् ुहोस्,
के मेरो जस्तो पीडा कसकैो छ?
जुन मलाई आई पयोर्?
के त्यहाँ मेरो जस्त ैपीडा,
परमप्रभुले अरू कसलैाई िदनु भएको छ र?
उहाँले मलाई क्रोधको समयमा दण्ड िदनु भएको छ।

13 परमप्रभुले मािथबाट आगो पठाउनु भयो।
त्यो आगो मेरो हड्डीहरू िभत्र पस्यो।
उहाँले मेरो खटु्टाितर जाल िफँजाउनु भयो।
उहाँले मलाई फकार्उनु भयो
र मलाई बाँझो भूिम तुल्य बनाउँनु भयो।
म िदनभिर िशिथल भएँ।

14 “मेरा पापहरू जुवाजस्त ैबाँिधएका छन्।
ती पापहरू परमप्रभुकै हातद्वारा बाँिधएका छन्।
परमप्रभुको जुवा मेरो गदर्नमािथ छ।
परमप्रभुले मलाई कमजोर बनाउनु भएको छ।
जुन मािनसहरूको िवरूद्ध म उठ्न सिक्तनँ
परमप्रभुले मलाई न ैती मािनसहरूकहाँ सुिम्पनुभएको छ।

15 “शहरमा भएका मेरा बिलया िसपाहीहरूलाई
परमप्रभुले रद्द गनर् ु भएको िथयो।
अिन परमप्रभुले मेरो िवरोधमा मािनसहरूको एक समूह पठाउनु भयो।
उहाँले ती मािनसहरू
मेरा जवान िसपाहीहरूलाई मानर् पठाउनुभयो।
कोलमा परमप्रभुले यहूदाकी छोरीलाई दाख पेले झैं पेल्नुभयो।

16 “म यी सारा घटनाहरूको शोक मनाइ रहेको छु।
मेरो आखाँहरूबाट आँसुको धारा बग्छन्।
तर त्यहाँ मलाई सान्त्वना िदन मेरो नजीक कोही छैन।
मलाई सान्त्वना िदन सक्ने त्यहाँ कोिह छैन।
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मेरा नानीहरू बाँझो भूिम जस्त ैछन्।
ितनीहरू यस्ता भए िकनभने ितनीहरूका शत्रुले ितनीहरूलाई िजते।”

17 िसयोनले आफ्ना हातहरू फैलाई
तर त्यहाँ उसलाई सान्त्वना िदन कोही पिन आएनन्।
परमप्रभुले याकूबका शत्रुहरूलाई
आदेश िदनुभएको िथयो।
परमप्रभुले शहर विरपिर ितनीहरूलाई घेनेर् आदेश िदनु भएको िथयो।
यरूशलेम उसका ती शत्रुहरू माझ केही मात्रामा कलिंकत भई।

18 अब यरूशलेमले भन्छे, “मलेै परमप्रभुको आदेश उल्लंघन गरें।
यसथर् परमप्रभुलाई ती कुराहरू गनेर् अिधकार छ।
यसकारण ितमीहरू सबलेै सुने।
हेर मेरा पीडाहरू।
मेरा सब ैतरूणी र तन्देिरहरूलाई कैदी बनाइयो।
19 मलेै आफ्ना प्रेमीहरूलाई बोलाएँ।
तर ितनीहरूले मलाई धोका िदए।
मेरा पूजाहारीहरू र मेरा ज्ञानी मािनसहरू यही शहरमा मर।े
ितनीहरू खानाको खोजीमा िथए।
ितनीहरूले आफूलाई िजउँदो राख्न चाहन्थें।

20 “हे परमप्रभु मलाई हेनर् ुहोस्!
म द:ुखमा परकेोछु!
मेरो प्राण अस्वस्थ छ।
मेरो हृदय अस्वस्थ छ
िकनभने म िवद्रोही भएको छु।
मेरा नानीहरू सडकमा तरवारले कािटएर मािरए।
घर िभत्र मृत्यशुोक व्याप्त छ।

21 “मेरो कुरा सुन, िकनभने म पीडाले रँूद ैछु।
मलाई सान्त्वना िदने कोही पिन छैन।
सब ैशत्रुहरूले मेरो दबुर्लताहरूको बारमेा थाहा पाइसकेकाछन।
त्यसेले ितनीहरू सुखी छन्।
िकनभने तपाईलें मलाई यस्तो गनर् ु भयो।
ितनीहरू सुखी छन् तपाईलें भन्नुभयो िक,
मेरा शत्रुहरूलाई तपाईलें दण्ड िदनुहुनेछ।
अब तपाईलें जे भन्नुभएको िथयो त्यो गनर् ुहोस्।
अब त्यही गनर् ुहोस्।
मेरा शत्रुहरू पिन अिहले मेरो जुन अवस्था छ,
त्यही अवस्थामा होउन्।
22 “मेरा शत्रुहरू कित दषु्ट छन्, हेनर् ुहोस्,
तपाईलें उनीहरूिसत त्यस्तो व्यवहार गनर् सक्नु हुन्छ,
मलेै जस्तो पाप गरकेो िथएँ मिसत त्यस्तो व्यवहार गनर् ु भएको िथयो,
ितनीहरू संग पिन त्यस्तौ गनर् ु होस्।
िकनभने मेरो हृदय िनबर्ल छ, म व्यावस्थामा कराइरहेकीछु।”

परमप्रभुद्वारापरमप्रभुद्वारा यरूशालयरूशालेेमकोमको िवनाशिवनाश

हाय! कसरी परमप्रभुले सीयोनकी छोरीलाई बादलले ढाक्नु
भएको छ,
उहाँले कसरी इस्राएलको गौरवलाई आकाशदेिख भूईमँा

खसाल्नु भएकोछ!
परमप्रभुले जब आफ्नो िरस देखाउनु भयो,
उहाँले इस्राएलमा रािखएको पाउदानलाई पवार्ह गनर् ु भएन।

2 परमप्रभुले याकूबको घर भत्काउनु भयो।
उहाँले बडो िनदयर्तापूवर्क यसो गनर् ु भयो।
िरस उठेको बेला उहाँले यहूदाकी छोरीको िकल्ला पिन ध्वंश पानर् ु भयो।
परमप्रभुले यहूदाको राज्य र यसका शासकलाई धूलोमा िमलाउनु

भयो।
3 परमप्रभु िरसाउनु भयो यसथर् उहाँले,
इस्राएलको सम्पूणर् शिक्त ध्वंश पानर् ुभयो।
उहाँले इस्राएलको सिैनक सामथर्लाई लानु भयो।
उहाँले त्यसो गनर् ु भयो।
जितबेला शत्रुहरू प्रवेश गरकेा िथए।

उहाँले याकूबलाई आगोको ज्वाला झैं जलाई िदनुभयो।
उनी चार ैितर बल्ने आगो जस्त ैभए।

4 परमप्रभुले आफ्ना शत्रुहरूले झैं
आफ्नो धनुमा ताँदो चढाउनुभयो।
उहाँले दािहने हातले काँड तयार पानर् ुभयो।
उहाँले यहूदाका सब ैराम्रा मािनसहरूलाई मानर् ु भयो।
परमप्रभुले उनको आफ्नो शत्रुलाई झैं हत्या गनर् ुभयो।
परमप्रभुले आफ्नो िरस िसयोनको पालमािथ खनाउनु भयो।

5 परमप्रभु शत्रु जस्त ैहुनु भएकोछ।
उहाँले इस्राएलका सब ैराजमहलहरू
र सब ैिकल्लाहरू
िनल्नु भएकोछ।
उहाँले यहूदाको छोरीलाई,
यस्तो द:ुखी र मृत्यमुा रूने बनाउनु भयो।

6 परमप्रभुले आफ्नो पाल यसरी उखाल्नु भयो,
मानौ त्यो एउटा बगैंचा हो।
जुन ठाँउमा मािनसहरू भेला भएर उहाँको पूजा गथेर्,
उहाँले त्यस ठाउँलाई ध्वंश पानर् ु भएको छ।
उनीहरू कुन ैिवशेष पिवत्र िदन िसयोनमा िवशेष सम्मेलन गथेर्।
परमप्रभुले मािनसहरूलाई भुल्न लगाउनु भयो।
परमप्रभुले राजा र पूजाहारीलाई त्याग्नु भयो।
िकनभने उहाँ िरसाउनु भएको िथयो र त्याग्नु भएको हो।

7 परमप्रभुले आफ्नो वेदी त्याग गनर् ु भयो,
उहाँले आफ्नो उपासनाको पिवत्र स्थान पिन त्याग्नु भयो।
उहाँले शत्रुलाई यरूशलेम राजप्रसादहरूका
पखार्ल पिन ढाल्न लगाउनु भयो।
परमप्रभुको भवनमा शत्रुहरू आनन्दले िचत्कार गनर् लागे।
उनीहरूको िचत्कारले छुट्टीको जस्तो पिरवेश बिनएको िथयो।

8 परमप्रभुले िसयोनकी छोरीको पखार्ललाई
ध्वंश गनेर् योजना गनर् ुभयो।
त्यसकारण उहाँले ती पखार्लहरू
ध्वंश गनर् ु पनेर् ठाउँमा
िचन्ह लगाउन गजले नाप्नु भयो।
त्यस पिछ ितनीहरू सब ैभत्के।

9 यरूशलेमका सब ैफाटकहरू भूइँमा भािसए।
यहाँले फाटकका सब ैडण्डाहरू टुक्राई धुलो पानर् ुभयो।
उहाँका राजा र राजकुमारहरू अरू कुन ैराष्ट्रमा छन्।
उनीहरूलाई अब िशक्षा िदइने छैन।
र यरूशलेमका अगमवक्ताहरूले पिन परमप्रभुबाट कुन ैदशर्न पाएनन्।
10 िसयोनका सब ैबूढा-प्रधानहरू भूइँमा बिसरहेका छन्।
उनीहरू भूइँमा चुपचाप बिसरहेका छन्।
उनीहरूले आफ्नो टाउकोमा धूलो हाले,
अिन भाङ्ग्राको लुगा लगाएका छन्।
यरूशलेमका तरूणीहरू द:ुखले टाउको भूइँमा झुकाएकाछन्।
11 मेरो आँखा रोएर राता भएका छन् र फुलेका छन्।
मेरो हृदय द:ुखीरहेकोछ।
मेरो हृदय भूइँमा खिनए झैं अनुभव गछुर् ।
मेरा मािनसहरू नष्ट भएकाले मलाई यस्तो अनुभव भएको हो।
नानीहरू र दधेू िशशुहरू मूछार् पदैर्छन्।
उनीहरू शहरका गल्लीहरूमा मूछार् पदैर्छन्।

12 जब आफ्ना आमाहरूका काखमा नानीहरूको प्राण िशिथल हँुदै
जान्छ
ितनीहरू आफ्ना आमालाई सोध्छन्,

“रोटी र दधु कहाँ छन्?”
13 िसयोनको छोरी ितमीहरूलाई म कोिसत तुलना गरँू?
हे िसयोनकी कन्या-छोरी ितमीलाई म कोिसत तुलना गरँू?
म ितमीहरूलाई कसरी सुख शािन्त िदनसक्छु।
ितमीहरूको िवनाश समुद्र झैं िवशाल छ।
ितमीहरूलाई कसले जाती पानर् सक्छ?
14 तेरा अगमवक्ताहरूले तेरोलािग केिह देखेका िथए।
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तर उनीहरूको दशर्नहरू झूटो िथयो।
सुधारका िनिम्त ितनीहरूले
तेरो दोष देखाएनन्।
ितनीहरूले तेरो िवषयमा प्रचार गरे
तर ितनीहरूले तँलाई शुद्ध मूखर् बनाए।

15 त्यो बाटो िहँड्ने कुन ैपिन मािनसले,
अचम्मले थप्पडी माछर्न्।
ितनीहरूले यरूशलेमका छोरीलाई िसट्टी बजाउँछन्
र टाउको हल्लाउँछन्।
उनीहरूले सोध्छन, “के जुन शहरलाई मािनसहरूले ‘परम सुन्दर शहर’
र ‘सारा पृथ्वीको आनन्द’ भन्ने गथेर् त्यो यही शहर हो?”

16 तेरा सब ैशत्रुहरू तँलाई िखिस गछर्न।
ितनीहरू िसट्टी बजाउँछन् र दाह्रा िकट्द ैभन्छन्,

“हामी पूणर्रूपले ध्वंश भएका छौं।
साँच्चै आज त्यही िदन हो,
जुन िदनको आशा हामीले गरकेा िथयौं।
अन्तमा हामीले आज त्यही देिखरहेका छौं,
जो हामीले सोचेका िथयौं।”

17 परमप्रभुले त्यही काम गनर् ुभयो,
जो उहाँले पिरकल्पना गनर् ुभएको िथयो।
उहाँले त्यही काम गनर् ुभयो,
जो उहाँले हामीहरूलाई गछुर्  भन्नु भएको िथयो।
उहाँले त्यिह गनर् भयो जो धरै ेसमय वहाँले गनर् ु चाहानुहुन्थ्यो।
उहाँले कुन ैदया नदेिखाईकन नष्ट गनर् ु भयो।
ितम्रो यो अवस्था देखेर ितम्रो शत्रुहरू अत्यन्त ैखशुी भए।
उहाँले ितम्रो शत्रुहरूलाई अत्यन्त ैबिलयो बनाउनुभयो।

18 परमप्रभुको सामुने अन्तर हृदयबाट क्रन्दन गर।
हे िसयोनकी छोरी तेरो पखार्लहरू
आँसुको खोला जस्त ैबग्न दे।
रात-िदन तेरो आँसु बग्न दे।
तेरो आँखालाई नरोक शान्त हुन नदे!

19 उठ! राती रोऊ! रातको प्रत्येक पहरको शुरूमा रोऊ।
हृदयलाई परमप्रभुको समीप पोखाऊ।
परमप्रभुसँग प्राथर्नाको लािग हात उचाल।
आफ्ना नानीहरूको जीवनका िनिम्त प्राथर्ना गर।
भोकले बेहोस भएका नानीहरूलाई जीवनदान िदने प्राथर्ना गर।
उनीहरू शहरका बाटो-घाटोमा खाना िबनान ैबेहोस हँुदछैन्।

20 हे परमप्रभु! मलाई हेनर् ु होस्, हेनर् ुहोस्,
म को हँु, जसलाई तपाईलें यस्तो व्यवहार गनर् ु हँुदछै?
म तपाईलंाई एउटा प्रश्न गनर् चाहन्छु,
“के आफूले जन्माएको िशशुलाई न ैस्त्रीले खान्छे र?
के ितनीहरूले हुकार्एको नानीहरूलाई न ैखान्छन् र?
के पूजाहारी र अगमवक्ताहरूलाई परमप्रभुको मिन्दरमा मानैर् पछर्?”

21 गल्लीहरूमा जवानहरू,
र बूढा मािनसको लाशहरू लिडरहेकाछन्।
तरूणी अिन तन्देरीहरू तरवारले बराबरी कािटए।
परमप्रभु जब तपाई ंिरसाउनु भयो,
तब ितनीहरूलाई मानर् ु भयो।
कुन ैदया नदेखाइकन तपाईलें ितनीहरूको नष्ट गनर् ु भयो।

22 तपाईलें चारिैतरबाट मकहाँ,
आतङकलाई िनम्ताउनु भयो।
तपाईलें आतकंलाई कुन ैपवर्का िदन जस्तै
गररे िनम्ताउनु भयो।
कुन ैत्यिक्त पिन परमप्रभुको क्रोधबाट
बाँच्न सकेन जसलाई,
हुकार्इ बढाई गरकेी िथएँ,
मेरा शत्रुहरूले ितनीहरूलाई मार।े

ववेेदनाकोदनाको अथअथर्र्

म एक मािनस छु जसले पीडाको अनुभव गरकेो छ।
परमप्रभुले हामीलाई एउटा लाठ्ठीले कुट्नु भयो।
अिन जे भयो मलेै त्यो देखें।

2 परमप्रभुले मलाई डोयार्उनु भयो
र ज्योित नभएको कालो अँध्यारोमा ल्याउँनु भयो।

3 परमप्रभुको हात मेरो िवरूद्ध उठ्यो,
उहाँले िदन भिर घरी-घरी यस्तो गनर् ु भयो।

4 उहाँले मेरो मासु र छाला तान्नु भयो।
उहाँले मेरा हड्डीहरू भाँिच िदनुभो।

5 परमप्रभुले मलाई घेनर् ु भयो अिन सब ैितरबाट आक्रमण गनर् ु भयो।
उहाँले मेरो वरीपरी समस्या र ितक्तता ल्याउनु भयो।

6 धेर ैसमय देिख मृत रहेको मािनस झैं
उहाँले मलाई अँध्यारोमा बस्न बाध्या पानर् ुभयो।

7 परमप्रभुले मलाई बन्द गररे राख्नु भयो, म उम्कनँ सिकनँ।
उहाँले मलाई गहु्रँङ्गो साङ्गलाले बाँध्नुभएको िथयो।

8 मलेै िवलाप गदैर् गुहार मागें
तर परमप्रभुले मेरो प्राथर्ना सुन्नु न ैभएन।

9 उहाँले मेरो बाटो ढुङ्गाको पखार्ल बनाएर छेिकिदनु भयो।
उहाँले मेरो मागर् नष्ट गनर् ु भयो।

10 परमप्रभुले एउटा भालू सरह मलाई आक्रमण गनर् तयार हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ एक लुिक बस्ने िंसह जस्त ैहुनुहुन्थ्यो।

11 परमप्रभुले मेरो बाटो न ैढािक िदनु भयो।
उहाँले मलाई टुक्रा-टुक्रा पानर् ु भयो,
उहाँले मलाई उजाड ठाउँ जस्तो बनाउनु भयो।

12 उहाँले आफ्नो धनु तयार पानर् ु भयो।
उहाँले आफ्नो काँडले मलाई ताँदो बनाउनुभयो।

13 उहाँले मलाई भँुडीमा िहकार्उनु भयो।
उहाँले मलाई काँडले िहकार्उनु भयो।

14 म सारा मािनसहरूको समक्ष हाँसोको पात्र बनेको छु।
सारा िदन ितनीहरूले मेरो िखल्ली उडाउँद ैगीतहरू गाइरहे।

15 परमप्रभुले मलाई दण्ड-स्वरूप िवष िपउन िदनुभयो।
उहाँले कपको वीटसम्म भनर् ु भयो,
र िततो िचराईतो िमलाएर त्यो सब ैिपउन लगाउनुभयो।

16 परमप्रभुले मेरो दाँतहरू ढुङ्गामा ठेलेर भाँिचिदनु भयो,
उहाँले मलाई दलदलमा धकेली िदनुभयो।

17 मलेै सोचें अब फेिर मलेै किहल्य ैशािन्त पाउने छैन्।
मसँग भएका सब ैराम्रा कुराहरू मलेै भूलें।

18 मलेै आफैं लाई भनें, “परमप्रभुबाट सहयोग पाउने,
आशा अब म गिर्दनँ।”

19 परमप्रभु मलाई सम्झनु होस् म अित उदास छु।
अिन मेरो घर छैन।
त्यो तीतो िवष सम्झनु होस् जुन तपाईलें मलाई िदनु भएको िथयो।
20 म राम्रो प्रकारले मेरा कष्टहरू सम्झन्छु
र अित उदास छु।

21 तर त्यसपिछ अन्य केही कुरा सोचें।
तब ममा आशा जाग्यो।

22 परमप्रभुको महान प्रेम र कृपा-दृिष्ट किहल्य ैसमाप्त हँुदनै।
उहाँको संवेदना किहल्य ैसमाप्त हँुदनै।

23 हरके िबहान उहाँले यसलाई नयाँ रूपमा देखाउनु हुन्छ।
परमप्रभु, तपाई ंअत्यन्त सत्य र िवश्वासयोग्य हुनुहुन्छ।

24 म आफैलाई भन्छु, “परमप्रभु न ैमेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ
अिन म उहाँमािथ िवश्वास गदर्छु।”

25 परमप्रभु ती मािनसहरूका लािग,
असल हुनुहुन्छ जसले प्रतीक्षा गदर्छ।
परमप्रभु ती मािनसहरूका लािग असल हुनुहुन्छ,
जसले उहाँलाई खोज्दछ।

26 ती मािनसहरूको लािग राम्रो हो।
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परमप्रभुले चुपचाप रक्षागनर् प्रितक्षा गनर् ु हुन्छ!
27 मानव जाितको लािग बाल्य अवस्था देिख
परमप्रभुको जुवा बोक्नु असल कुरा हो।

28 जब परमप्रभुले उसलाई जुवा लगाई िदनु हुन्छ।
त्यो मािनस एक्लो र चुपचाप बस्नु पछर् ।

29 त्यो मािनसले परमप्रभुको,
अगािड आफ्नो अनुहार जमीन ितर िनहुराएर घोप्टीनुपछर् ।
हुनसक्छ, त्यहाँ अझ आशा होला।

30 त्यो मािनसलाई कसलेै िहकार्उँदा अकोर् गाला पिन फकार्उनु पछर् ।
मािनसहरूलाई अपमान गनर् िदनुपछर् ।

31 त्यो मािनसले त्यो कुरा याद गनर् ु पछर्
िक परमप्रभुले मािनसहरूलाई सदा रद्द गनर् ु हुन्न।

32 जब परमप्रभुले दण्ड िदनुहुन्छ, तर उहाँसँग दया पिन हुन्छ।
उहाँसँग दया छ िकनभने उहाँको महान प्रेम र करूणा अपार छ।

33 परमप्रभु मािनसहरूलाई दण्ड िदन चाहनुहुन्न।
उहाँ मािनसहरूलाई द:ुखी बनाउन चाहनुहुन्न।

34 परमप्रभु यी कुराहरू मनपारउनु हुन्न।
उहाँले पृथ्वीका सारा कैदीहरूलाई आफ्नो खटु्टाले कुल्चन चाहनुहुन्न।

35 उहाँले सवोर्च्च परमेश्वर सामु
मािनसहरूले मािनसहरूलाई अन्याय गरकेो चाहनुहुन्न।

36 मािनसलाई धोका िदएको मनपराउनु हुन्न।
यस्तो कुराहरू परमप्रभुले पटकै्क मनपराउनु हुन्न।

37 परमप्रभुले आज्ञा नगरून्जेलसम्म
कसलेै पिन एस्तो घट्ना होस् भनेर भन्न सकै्तन।

38 सवोर्च परमप्रभुले न ैअसल
र खराब दवु ैघटनाहरू गराउन सक्नु हुन्छ।

39 जब परमप्रभुले उसको पापहरूको लािग दण्ड िदनु हुन्छ।
कुन ैजीउँदो मािनसले िवरोध गनर् सकै्तन

40 जाँचौं र हेरौं हामीले के-के गयौर्ं।
त्यसपिछ परमप्रभु तफर्  फकौर्ं।

41 हामी हाम्रा हृदय र हातहरू
स्वर्गका परमप्रभुको तफर्  उठाऔ,ं

42 अिन उहाँलाई भनौं, “हामीले पाप गयौर्ं र बागी भयौं
त्यसकैारण तपाईलें हामीलाई क्षमा िदनु भएनँ।”

43 तपाईलें स्वयलंाई क्रोधले ढाक्नु भयो।
अिन हामीलाई खेद्न ुभयो।
तपाईलें हामीलाई िनषु्ठरी प्रकारले मानर् ु भयो।

44 तपाईलें स्वयलंाई बादलले ढाक्नु भयो
त्यसकारण कुन ैपिन उपासकहरू तपाईकंहाँ पुग्न सकेनन्।

45 तपाईलें हामीलाई अन्य जाितहरू प्रित मलैा किसङ्गर
र फोहरी बनाउनु भयो।

46 हाम्रा सारा शत्रुहरू,
हामीसँग क्रोिधत भएर बोले।

47 हामी अत्यन्त ैत्रासीत भयौं
र हाम्रो िवनाश भयो।

48 मेरा आँखाहरूबाट आँसुका धारा बगे।
मेरो मािनसहरूको सवर्नाश देखेर म रोएँ।

49 मेरा आँखाबाट िनरन्तर आँसु बिगरहे।
म लगातार रोइरहने छु।

50 परमप्रभु म लगातार रूनेछु,
जबसम्म मािथबाट तपाईलें हामीलाई हेनर् ुहुन्न।
म लगातार रँूनेछु,
जबसम्म तपाईलें स्वगर्बाट हामीलाई हेनर् ुहुन्न।

51 मेरा सब ैशहरहरू रोएको देखेर,
मेरो आँखाहरूले मलाई द:ुखी तुल्यायो।

52 हामीलाई घृणा गनेर् कुन ैकारण ैनभाएकाहरूले,
हामीलाई मात्र चरालाई झैं खेदाए।

53 म जीउँदोलाई ितनीहरूले खाडलमा फ्याँकी िदए।
ितनीहरूले ममािथ ढुङ्गाहरू बषार्ए।

54 मेरो टाउको सम्म पानी आई पुग्यो।

मलेै आफैं लाई भनें, “म खत्तम भएँ।”
55 हे परमप्रभु, मलेै तपाईकंो नाउँ डाकें ।
मलेै खाडलको पींदबाट तपाईलंाई पुकारें।

56 तपाईलें मेरो आवाज सुन्नुभयो।
कान नथुन्नु होस् र मलाई उद्धार गनर् ुहोस्
अिन मलाई बचाउनु होस्।

57 मलेै सहायताका िनिम्त गुहारकैे िदन तपाई ंआउनुभयो।
तपाईलें मलाई भन्नुभयो, “नडराऊ।”

58 परमप्रभु, तपाईलें मेरो प्रितरक्षा गनर् ुभयो।
तपाईलें मेरो जीवन पुन फकार्ई िदनु भयो।

59 हे परमप्रभु, तपाईलें मेरो कष्ट देख्नु भएको छ।
अब मेरो न्याय गरीिदनु होस्।

60 मेरो िवरूद्धमा ितनीहरूले बनाएको सबै
प्रितशोधका योजनाहरू तपाईलें देख्नु भयो।

61 हे परमप्रभु ितनीहरूले मेरो अपमान गरकेो सुन्नु भयो।
मेरो िवरूद्धमा दषु्ट योजनाहरू गरकेो तपाईलें देख्नु भयो।

62 मेरा शत्रुहरूका शब्द
र िवचारहरू सारा समय मेरो िवरूद्धछन्।
63 जब ितनीहरू उठ बस गछर्न।
हेनर् ुहोस् तब मेरो िखल्ली उडाउँदछैन्।

64 हे परमप्रभु! ितनीहरूले गरकेो कमर् अनुसार ितनीहरूलाई दण्ड
िदनुहोस्।
ितनीहरूले जे गर ेत्यसको लािग दण्ड भोगाउनुहोस्।

65 ितनीहरू मािथ आफ्नो श्राप स्वरूप
कठोर हृदय िदनुहोस्।

66 ितनीहरूलाई क्रोधमा खेद्न ुहोस्, ितनीहरूको सवर्नाश गनर् ुहोस्।
हे परमप्रभु आकाश मुनी देिख ितनीहरूलाई सवर्नाश गनर् ुहोस्।

यरूशलयरूशलेेममािथममािथ िभषणिभषण आक्रमणआक्रमण

हेर सुन कसरी िफक्का भयो।
हेर असली सुन कसरी बिद्लयो।
त्यहाँ चारिैतर छिरएका हीरामोतीहरू छन्।

ितनीहरू प्रत्येक गल्छेडाहरूमा छिरएका छन्।
2 िसयोनका मािनसहरू बहुमूल्य रत्नहरू जस्त ैिथए।
ितनीहरूलाई सुनझैं कदर गिरन्थ्यो।
तर अिहले ितनीहरूका शत्रुहरूले ितनीहरूलाई
कुमालेले बनाएका माटोका पुराना भाँडाहरू जस्त ैठािनरहेका छन्।

3 स्यालहरूले पिन आफ्नो छाउराहरूलाई
दधू चुसाएर हुकार्उँछन्,
तर मेरा मािनसकी छोरी िनषु्ठरी छन्।
उनी मरुभूिममा हुने शतुमुगर् जस्त ैछन्।

4 दधू खाने िशशुको िजब्रो,
ितखार्ले तालुमा टाँिसन्छ।
नानीहरूले रोटी मािगरहेका छन्,
तर ितनीहरूलाई कसलेै पिन िदइरहेका छैनन्।

5 ती मािनसहरू जो स्वािदष्ट खाना खान्थे,
गल्लीमा भोकले मिररहेकाछन्।
ती मािनसहरू जो राता लुगाहरू पिहिरएर हुकेर्
ितनीहरूले घुरान-पेटीबाट मलैाहरू िटप्दछैन्।

6 मेरा मािनसका छोरीहरूको पाप
सदोम र गोमोरको भन्दा ठूलो छ।
सदोम र गोमोर
सिजल ैसवर्नाश भए।
त्यो मािनसको हातबाट
सवर्नाश भएको होइन।

7 यहूदका कितपय मािनसहरूले
िवषेश प्रकारले परमप्रभुलाई समपर्ण गर।े
ती मािनसहरू अित पिवत्र िथए।
ितनीहरू िहँऊँभन्दा पिन सफा
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र दधु भन्दा पिन सेता िथए।
ितनीहरूका शरीर मँुगा भन्दा पिन राता िथए।
ितनीहरूका दाह्री नीलमिण ढुङ्गा जस्त ैिथए।

8 अिहले ितनीहरूको अनुहारहरू लालिटनको मोसोभन्दा काला छन्।
ितनीहरूलाई गल्लीहरूमा पार भएर जाँदा कसलेै पिन िचन्दनै।
ितनीहरूका छाला हड्डीसँग टाँिसएर चाउरी परकेा छन।
ितनीहरूका छाला काठझैं खस्रा छन्।

9 जो भोकले मनेर्हरू भन्दा
तरवारले कािटएर मनेर्हरू भाग्यमानी हुन्।
खानको कमीले मनेर्हरू भन्दा
चोटबाट रगत बगेर मनेर्हरू अझ भाग्यमानी हुन्।

10 एक समयमा माया गनेर् आइमाईहरूले
आफ्ना नानीहरूका लािग खाना पकाउँथे।
पिछबाट ती नानीहरू नै
ितनीहरूका आमाहरूका एकमात्र आहार बने।
यी सब ैकुराहरू भए
जब मेरो मािनसहरूलाई नष्ट पािरएको िथयो।

11 परमप्रभुले आफ्ना सारा क्रोध प्रकट गनर् ुभयो
र उहाँले आफ्नो क्रोध पोखाउनु भयो।
उहाँले िसयोनमा आगो लगाउनु भयो।
आगोले िसयोनको जगहरू धराशायी गिरिदयो।

12 यरूशलेमका फाटकहरूबाट शत्रुहरू प्रवेश गनेर् छन्
भन्ने कसलेै िवश्वास गनर् सक्दनै थे।

13 यी सब ैकुराहरू यरूशलेमका अगमवक्ताहरू
र पूजाहारीहरूको पापको कारणले गदार्
अिन त्यहाँका िनदोर्ष जनतलाई जसले मारे
ती मािनसहरूको कारणले गदार् भएको िथयो।

14 अगमवक्ताहरू र पूजाहारीहरू
अन्धा मािनस सरह गल्लीहरूमा िहँड्थे।
ितनीहरू रगतले लत्पत् भएका िथए।
एका अकार्मा लुगा छुन पिन िघनाउँथे।

15 ितनीहरू िचच्याए, “भाग!
भाग! हामीलाई नछोऊ!”
ितनीहरू भन्छन्, “ितनीहरू
बेगारी भई घुम्नु पछर् ।
उनीहरू यहाँ रहन सक्दनैन्।”

16 परमप्रभु स्वयलें ती मािनसहरूलाई नष्ट गनर् ुभयो।
उहाँले ितनीहरूको हेरचाह गनर् ुभएन।
उहाँले पूजाहारीहरूको आदर गनर् ुभएन
यहूदका बूढा-प्रधानहरूसँग उहाँको मतै्रीभाव िथएन।

17 सहायताको िनिम्त हेदार् हेदैर् हाम्रो आँखाहरू टट्टाए।
तर कतबैाट सहायता आएन।
हामीले स्वयलंाई बचाउँन
कुन ैएक जाितलाई हेयौर्ं।
तर कुन ैजाित पिन आएन।

18 हाम्रा शत्रुहरूले सारा समय हामीलाई घात पारीरहे।
हामी गल्लीमा सम्म िनस्कन सकेनौं।
हाम्रो अन्त्य नजीक आई सक्यो।
हाम्रो समय पूरा भसैक्यौ।

19 ती मािनसहरू जसले हामीलाई खेदे
ितनीसहरू आकाशमा उड्ने चील भन्दा तेज िथए।
ती मािनसहरूले हामीलाई पवर्तहरू सम्म खेदे
हामीलाई समात्न भनेर मरुभूिममा लुकेर ढुकी बसे।

20 राजा हाम्रो लािग अत्यन्त प्रमुख िथए
उनी हाम्रा प्राणका स्वास जस्त ैिथए।
तर राजालाई ितनीहरूले पासोमा पारे
परमप्रभुबाटन ैचुिनएका राजा िथए।
हामीले राजाको िवषयमा भन्यौं,

“हामी उहाँको छाँयासँग बाँच्नेछौं,
उहाँले हामीलाई अन्य जाितहरूबाट जोगाउनु हुनेछ।”

21 एदोमका मािनसहरू खशुी बन,
ऊज भूिममा बस्नेहरू खशुी बन।
तर याद गर, परमप्रभुको कचौरा ितमीहरूका विरपिर आउने छ।
जब ितमी त्यो कचौराबाट िपउँछौ ितमीहरू माितने छौं।
अिन आफैं लाई नाङ्गो पानेर् छौ।

22 हे िसयोन ितमीहरूका दण्ड पूणर् भयो,
ितमीहरू फेिर कैदखानामा छैनौ।
तर हेर परमप्रभुले एदोमका मािनसहरूलाई,
ितमीहरूको पापको दण्ड िदनुहुनेछ।
उहाँले ितमीहरूका पाप उदाङ्गो पानर् ु हुनेछ।

परमप्रभुलाईपरमप्रभुलाई प्राथप्राथर्र्नाना

हे परमप्रभु, याद गनर् ुहोस्, हामीमा के घटेको िथयो।
हाम्रो अपमान हेनर् ु होस्।

2 हाम्रो भूिम प्रदेशीहरूको हातमा सुिम्पिदए
हाम्रा घरहरू िवदेशीहरूलाई सुिम्पिदए।

3 हामी अनाथ भयौं।
हाम्रा िपता छैनन्।
हाम्रा आमाहरू िवधवा जस्ती भएिक िछन्।

4 हामीले िपउने पानी पिन िकन्नु परकेो छ।
हामीले दाउराको पिन ज्याला ितनर् ु परकेो छ।

5 हामीलाई भन्जयाङमा जुवा बोकेर लजैान जोर गिरइएकोछ।
हामी थिकत छौं र हामीलाई िवश्राम छैन।

6 रोटी पाउनका लािग हामीले िमश्रसँग एउटा सम्झौता गयौर्।
हामीले अश्शूरसँग एउटा सम्झौता गयौर्ं।

7 हाम्रा िपता-पुखार्हरूले पाप गरकेा िथए अिन ितनीहरू मरकेा छन्।
ितनीहरूको पापको कमर् अिहले हामीले भोगी रहेका छौं।

8 जो ठीक हाम्रा नोकरहरू िथए ितनीहरू हाम्रा शासक भएका छन्।
कसलेै पिन हामीलाई ितनीहरूबाट बचाउन सकेनन्।

9 हामीले आहार खोज्नको लािग प्राणघातक
उजाड ठाउँमा होम्रो जीवन खतरामा पायौर्।

10 हाम्रा छाला चुल्हा जस्त ैतातेको छ।
भोकको अितशयाले गदार् हामीलाई असाध्य ज्वरो आएको छ।

11 शत्रुहरूले िसयोनका स्त्रीहरूमािथ व्यिभचार गरकेा छन्।
ितनीहरूले यहूदाका शहरहरूमा तरूणीहरूलाई व्यिभचार गरकेा छन्।

12 हाम्रा राजकुमारहरूलाई शत्रुले झुण्ड्याएर मारकेा छन्।
ितनीहरूले हाम्रा बूढा-प्रधानहरूलाई सम्मान गरकेा छैनन्।

13 हाम्रा जवान छोराहरू शत्रुको कमारा छन्।
अिन हाम्रा छोराहरूका खटु्टाहरू शत्रुहरूको भारी कामले लवर्िरन्छन्।

14 बूढा-प्रधानहरू शहरका मूल ढोकाहरूमा भेला हुन छाडीिदए।
जवान मािनसहरूले सँगीत बजाउन छाडीिदए।

15 अब हाम्रो हृदयमा आनन्दको िचन्ह समेत पिन रहेन।
हाम्रा नाचहरू शोक गीतमा पिरवतर्न भएका छन्।

16 मुकुट हाम्रो टाउकोबाट झररे गयो।
हामीले गरकेो पापको कारणले,
हामीमा खराब समय आएकोछ।

17 ती कुराहरूको कारणले गदार्,
हाम्रा आँखाहरूले स्पष्ट देख्न छोड्यो।

18 िसयोन पवर्त बाँझोभूिम भयो।
स्यालहरू िसयोन पवर्तको विरपिर दगर् ुछन्।

19 तर हे परमप्रभु। तपाईलें हामीमािथ सदवै शासन गनर् ुभएको छ।
तपाईकंो िंसहासन सदाको लािग रहन्छ।

20 हे परमप्रभु, हामीलाई तपाईलें सदाको लािग िबसेर् जस्तो देिखयो।
तपाईलें त्यस्तो लामो समयदेिख हामीलाई एकै्ल छाडनु भयो।

21 हे परमप्रभु, हामीलाई फेिर फकार्ई तपाई कहाँ ल्याउनु होस्।
हामी आनन्दले तपाई कहाँ फकर् ने छौं।
हामीहरूको जीवन पिहलेको जस्त ैबनाईिदनु होस्।

22 तपाई हामीप्रित अित क्रोिधत हुनुहुन्थ्यो।
के तपाईले हामीलाई पूणर् प्रकारले इन्कार गनर् ु भयो?
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इजिकएलइजिकएल

पिरचयपिरचय

म बूजीको छोरो पूजाहारी इजिकएल हँु। म बाबेलमा
कैदीहरूिसत कबार नदीको िकनारमा िथएँ। स्वगर् खलु्यो अिन
मलेै परमेश्वरको दशर्न देखें। यो तीसौं बषर्को चौथो महीनाको

पाँचौ िदन िथयो।(यो राजा यहोयाकीनको देश िनष्कासनको पाँचौं बषर्को
पाँचौं महीनाको पाँचौं िदन इजिकएलले परमप्रभुको वचन प्राप्त गर।े त्यस
स्थानमा परमप्रभुको शिक्त ममािथ आयो।)

परमप्रभुकोपरमप्रभुको रथरथ अिनअिन उहाँकोउहाँको िंसहासनिंसहासन

4 मलेै उत्तर िदशाबाट आँधी-बेहरी आउँद ैगरकेो देखें। त्यो बाक्लो
बादल िथयो अिन बादलको चार ैितर उज्यालो िथयो र यसबाट आगो
बिलरहेको िथयो। त्यस आगोको बीचमा टिल्कएको तातो धातु झैं केही
देिखन्थ्यो। 5 बादल िभत्रबाट चारवटा जीिवत प्राणीहरू झैं केही देखा
पयोर्, त्यो हेदार् मािनसको रूप जस्त ैदेिखन्थ्यो। 6 तर हरके प्राणीको
चारवटा अनुहारहरू अिन चारवटा पखेंटाहरू िथए। 7 ितनीहरूको
खटु्टाहरू सीधा िथयो अिन पतैाला बाछाको खरु जस्तो िथयो। अिन त्यो
टल्काइ राखेको काँसा जस्त ैटिल्कन्थ्यो। 8 ितनीहरूको पखेंटा मुिन
चारिैतर मािनसको हातहरू िथयो अिन ती चार ैजनाको चारवटा
चेहराहरू अिन चारवटा पखेंटाहरू िथयो। 9 पखेंटाले एका-अकार्लाई
छुन्थ्यो। जब ितनीहरू िहँड्थे, यता-उता फकर् दनै िथए अिन त्यसै
िदशापिट्ट िंहडथे जता हेिररहेको हुन्थे।

10 हरके प्राणीको चारवटा मुख िथयो। अघाडी पिट्टको अनुहार
मािनसको जस्तो िथयो। दािहने पिट्ट िंसहको अनुहार जस्तो िथयो।
देब्रेपिट्ट गोरूको जस्तो अनुहार िथयो, अिन पछािड पिट्टको अनुहार
चीलको जस्तो िथयो। 11 प्राणीहरूको पखेंटा ितनीहरूमािथ फैिलएका
िथयो, ितनीहरूले आफ्नो दइुवटा पखेंटाले आफ्नो छेउको प्राणीको
दइुवटा पखेंटालाई छोएको हुन्थ्यो तथा दइुवटालाई आफ्नो शरीर
छोप्नका िनिम्त प्रयोग गिरएको िथयो। 12 जब ती प्राणीहरू िहँड्थे
ितनीहरू फकर्ं न्दनै िथए। ती त्यस ैिदशामा िहँड्थे जुन िदशा पिट्ट
ितनीहरू फकेर् का िथए। ितनीहरू त्यहीं जान्थे जहाँ ितनीहरूलाई हावाले
िलएर जान्थ्यो। 13 हरके प्राणीलाई यस्तो देिखन्थ्यो, ती प्राणीहरूको
बीचको भाग बल्द ैगरकेो कोईलाको आगो जस्त ैदेिखएको हुन्थ्यो।
यो आगो सानो-सानो राँको जस्त ैती प्राणीहरूको बीचमा बिलरहेको

िथयो। आगो चहिकलो िथयो अिन त्यसबाट िबजुली िनस्कन्थ्यो। 14 ती
प्राणीहरू िबजुली चम्के जस्त ैयतादेिख उता बेगसँग दौडन्थे।

15 जित बेला मलेै प्राणीहरूलाई हेिररहेको िथएँ मलेै चारवटा
पाङ्ग्राहरू देखें। प्रत्येक प्राणीका िनिम्त एउटा पाङ्ग्रा िथयो। पाङ्ग्राले
जमीनलाई छोएको िथयो अिन सब ैपाङ्ग्रा एक समान िथए। पाङ्ग्रा हेदार्
पहेंलो शुद्धमिण जस्तो िथयो, अिन ितनीहरूको बनावट पाङ्ग्रा िभत्र
पाङ्ग्रा जस्त ैिथयो। 17 त्यो पाङ्ग्रा कुन ैिदशामा पिन घुम्न सक्थ्यो, तर
ती जीिवत प्राणीहरू िहँड्दा यता उता घुम्न सक्दनै िथए।

18 त्यो पाङ्ग्रा अग्लो डरलाग्दो सुइरोले घेिरएको िथयो। त्यसको चारै
पाङ्ग्राहरू आँख-ैआँखाले घेिरएका िथए।

19 पाङ्ग्रा सधैँ प्राणीहरूसँग िहँड्थ्यो। यिद प्राणी मािथ हावामा गयो
भने पाङ्ग्रा पिन सँग ैजान्थ्यो। 20 ितनीहरू त्यहीं जान्थे जहाँ हावाले
िलएर जान्थ्यो अिन पाङ्ग्रा पिन ितनीहरूिसत ैजान्थ्यो िकनभने यी
प्राणीहरूको हावा पाङ्ग्राहरू िथयो। 21 यसकारण प्राणी चल्दा पाङ्ग्रा
पिन चल्थ्यो, अिन प्राणी रोिकए पाङ्ग्रा पिन रोिकन्थ्यो। यिद पाङ्ग्रा

हावामा मािथ गए ती प्राणीहरू पिन जान्थ्यो, िकनभने हावा पाङ्ग्राहरूमा
िथयो।

22 प्राणीहरूको िशरमािथ आश्चयर्जनक चीज िथयो। यो एउटा उल्टा
बटुका जस्त ैिथयो। बटुका बरफ जस्त ैस्वच्छ िथयो। 23 यो बटुकाको
तल प्रत्येक प्राणीको सीधा पखेंटा िथयो त्यो अकोर् प्राणीसम्म पुगेको
िथयो। प्रत्येक प्राणीले यसको दइुवटा िफँिजएको पखेंटाहरू अिन अकोर्
दइुवटा पखेंटाहरूले यसको शरीर छोपेको िथयो।

24 जब-जब त्यो प्राणीहरू िहँड्थ्यो, त्यसको पखेंटाको ध्विन बडो
तेजसँग आउँथ्यो। त्यो ध्विन समुद्रको गजर्न जस्त ैहुन्थ्यो। त्यो
सवर्शिक्तमान परमेश्वरको छेउमा िनस्कने वाणी समान िथयो। त्यो कुनै
सेना समूहको स्वर जस्त ैिथयो। जब ती प्राणीहरू िहँड्न छोड्थे त्यित
बेला आफ्नो पखेंटा तल झथ्योर्।

25 ती प्राणीहरूले िहँड्न बन्द गथेर्, आफ्नो पखेंटाहरू तल झथेर् अिन
त्यँहा फेिर डरलाग्दो आवाज हुन्थ्यो। त्यो आवाज बटुकाबाट हुन्थ्यो जुन
ितनीहरूको िशरमािथ िथयो। 26 त्यो बटुकाको मािथ केही िथयो जुन
एउटा िंसहासन जस्तो देिखन्थ्यो। यो नीलमिण जस्त ैनीलो िथयो, त्यहाँ
कोही िथयो जुन त्यो िंसहासनमािथ बसेको मािनस जस्त ैदेिखन्थ्यो। 27

मलेै त्यसको कम्मरमािथ हेर।े त्यो चहिकलो काँसा जस्तो देिखन्थ्यो।
त्यसको चारिैतर आगोको ज्वाला िनिस्करहेको िथयो। मलेै त्यसको
कम्मरदेिख मुिन्तर हेरें, त्यहाँ पिन आगो जस्त ैिनिक्लरहेको िथयो जुन
त्यसको चारिैतर आगो जस्त ैजग्मगाई रहेको िथयो। 28 त्यसको चारिैतर
उज्यालो प्रकाश बादलमा इन्द्रेणीको आकार जस्त ैिथयो। त्यो
परमप्रभुको मिहमा जस्तो िथयो। जब मलेै त्यो देखें र म पृथ्वीमा लडें।
मलेै भूईमंा टाउको घोप्टो पारें अिन मलेै कोही बोिलरहेको जस्तो स्वर
सुनें।

त्यस आवाजले भन्यो, “हे मािनसको छोरो, खडा़ होऊ र म
ितमीिसत कुरा गनेर्छु।”

2 जब उहाँले मिसत बात गनर् ुभयो, तब उहाँको आत्मा म
िभत्र पस्यो र मलाई खडा गरायो। अिन मलेै त्यस मािनसलाई मिसत
कुरा गरकेो सुनें। 3 उहाँले मलाई भन्नुभयो, “मािनसको छोरो, म
ितमीलाई इस्राएलको पिरवारसँगकेही भन्नका िनिम्त पठाउँदछुै। ितनीहरू
बागीहरूको जाित हुन्। लगातार मेरो िवरूद्ध बागी भएकाछन् ितनीहरूका
िपता-पुखार्हरू पिन मेरो िवरूद्धमा बागी भएको िथए। ितनीहरू र
ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले मेरो िवरूद्धमा अपराधहरू गर ेअिन आज
सम्म ितनीहरू त्यस ैगदैर्छन्। 4 म ितमीलाई ितनीहरू िवरूद्ध केही
भन्नको िनिम्त पठाउँदछुै। तर ितनीहरू एकदम ैहठी छन्। ितनीहरू कठोर
हृदयका छन्। तर ितमीले ितनीहरूसँग कुरा गनर् ु पनेर्छ। ितमीले भन्नु पछर् ,
‘परमप्रभु हाम्रा मािलकले यो कुराहरू भन्नुहँुदछै।’ 5 ितनीहरूले ितम्रो
कुरा सुन्नेछन् वा सुन्नेछैनन् िकनभने ितनीहरू िबद्रोहीहरू हुन्। तर
ितमीले ती कुराहरू भन्नुपछर्  तािक उनीहरूले बुझ्न सकुन् िक
ितनीहरूको माझमा एक जना अगमवक्ता छन्।

6 “हे मािनसको छोरो! ितनीहरूसँग नडराऊ। ितनीहरू जे भन्छन्
त्यसको िनिम्त नडराऊ। यो साँच्चो हो ितनीहरू ितम्रो िवरूद्ध हुनेछन्
अिन ितमीलाई चोट पुयार्उनँ चाहन्छन्। ितनीहरू काँडा जस्त ैहुनेछन्।
ितमीलाई यस्तो लाग्ने छ िक ितमी िबच्छीहरूको बीचमा बसेका छौ। तर
ितनीहरूले जे जित भन्नेछन्, त्यसका िनिम्त नडराऊ। ितनीहरू
िवद्रोहीहरू हुन्। 7 ितमीले ितनीहरूसँग यी सब ैकुराहरू भन्नुपछर् , जुन
मलेै ितमीसँग भन्दछु। ितमीले भनेको ितनीहरूले सुन्न पिन सक्छन्
अथवा सकै्तनन् पिन, िकनभने ितनीहरू िवद्रोहीहरू हुन्।
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8 “हे मािनसको छोरो! ितमीले ती कुराहरू सुन्नु पछर् , जुन कुरा म
ितमीलाई भन्छु। ती बागी मािनसहरू जस्त ैमेरो िवरूद्ध नहोऊ। आफ्नो
मुख खोल, जुन कुरा म ितमीलाई भन्छु त्यो स्वीकार गर अिन ती
कुराहरू मािनसहरूलाई भन। यी सब ैवचनहरू पालनगर।”

9 अिन जब मलेै एउटा हात आफूितर बढ़द ैगरकेो देखें। त्यो एउटा
मुट्ठो पाररे बेह्रिरएको लामो पुस्तक जसमा केही लेखेर समातेको िथयो।
10 मलेै त्यो बेहेिरएको पत्र खोलें अिन त्यसको छेउ अिन पछािड पिट्ट
केही कुराहरू लेिखएको िथयो। त्यसमा सब ैप्रकारको िवलाप, शोक र
द:ुखका गीत, कथाहरू अिन चेताउनीहरू िथए।

परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो! जुन ितमीले
देख्द ैछौ, त्यो खाऊ। यो बेह्रिरएको पत्र खाऊ अिन गएर
इस्राएलका पिरवारहरूलाई यी कुराहरू भन।”

2 यसकारण मलेै मेरो मुख खोलें अिन उहाँले त्यो बेह्रिरएको पत्र मेरो
मुखमा रािखिदनु भयो। 3 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरा!
म ितमीलाई यो बेह्रिरएको पत्र िदँदछुै। यसलाई िनल! यो बेहेिरएको पत्र
ितम्रो शरीरमा भिरयोस्।”
यसकारण मलेै त्यो बेहेिरएको पत्र खाँए। त्यो मेरो मुखमा मह जस्तै

मीठो भयो।
4 तब परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरा! इस्राएलको

पिरवारमा जाऊ। मलेै भनेको कुराहरू ितनीहरूलाई भन। 5 मलेै
ितमीलाई कत ैिवदेशहरू पठाएको होइन, जसको भाषा ितमी बुझ्दनैौ।
ितमीले अकोर् भाषा िसक्नु पनेर्छैन। मलेै ितमीलाई इस्राएलको
पिरवारकहाँ पठाउँदछुै। 6 मलेै ितमीलाई िविभन्न देशहरूमा पठाएको
होइन जहाँका मािनसहरू यस्तो भाषाहरू बोल्छन् जुन ितमीले बुझ्दनैौं।
यिद ितमी ितनीहरूकहाँ गई कुरा गछौर् तब ितनीहरूले ितम्रो कुरा
सुन्नेछन्। 7 अँहँ! मलेै ितमीलाई इस्राएलको पिरवारकहाँ पठाउँदछुै।
िकनिक इस्राएलका सारा घराना न ैअट्टेरी, ढीठ र कठोर मनका छन्
अिन इस्राएलका मािनसहरूले ितम्रो कुरा सुन्न इच्छा गनेर् छैनन्।
ितनीहरूले मेरो कुरा सुन्ने छैनन्। 8 तर म ितमीलाई त्यित न ैहठ्ठी
बनाउनेछु जित ितनीहरू छन्। उनीहरूको जस्त ैितम्रो हृदय त्यित नै
कठोर हुनेछ। 9 हीरा, अिग्न चट्टान भन्दा पिन कडा हुन्छ, त्यस्त ैप्रकारले
ितम्रो हृदय पिन उनीहरूको भन्दा कठोर हुन्छ, ितमी उनीहरू भन्दा पिन
हठ्ठी हुनेछौ, ितमी उनीहरूसँग डराउनेछैनौ। ितमी उनीहरूसँग नडराऊ
जो सधैँ मेरो िवरूद्धमा गएका छन्।”

10 तब परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरा! ितमीले मेरो
प्रत्येक कुरा जुन म भन्दछुै सुन्नु पछर्  अिन ती कुराहरू याद राख्नु पछर् ।
11 तब सब ैितम्रा मािनसहरू कहाँ जाऊ, जो कैदमा छन्। ितनीहरू कहाँ
जाऊ अिन भन, ‘परमप्रभु हाम्रा मािलकले यी कुराहरू भन्नुहुन्छ।’ वास्ता
नगनेर्हरूलाई यी कुराहरू भन चाहे ितनीहरूले सुन्छ अथवा सुन्दनैन्।”

12 तब मलाई एउटा हावाले मािथ उठायो। तब मलेै आफ्नो
पछाडीबाट एउटा आवाज सुनें। यो आवाज मेघको गजर्न जस्तो िथयो।
त्यसले भन्यो, “परमप्रभुको मिहमा धन्य छ जहाँ कहीं यो जान्छ।” 13

अब ती प्राणीहरूले ितनीहरूको पखेंटा हल्याउन शुरू गर।े जब
पखेंटाहरूले एक-अकार्लाई छुन्थे, अिन पाङ्ग्राहरू ितनीहरू तफर्  सथेर्,
ितनीहरूले मेघ गजेर् झैं आवाज िनकाल्थे। 14 आत्माले मलाई उठाएर
मािथ टाढो लग्यो। मलेै त्यो स्थान छोडें। म साह्रै द:ुखी िथएँ अिन मेरो
आत्मा अत्यन्त िखन्न िथयो, तर परमप्रभुको शिक्त म िभत्र अत्यन्त प्रबल
िथयो। 15 म ती कैदीहरू भए कहाँ गएँ जो कबार नदीको तेलाबीबमा
बस्द ैिथए। म त्यहाँ सात िदन सम्म ितनीहरूको बीचमा शान्तसँग िखन्न
भएर बिसरहें।

16 सात िदन पिछ परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो,
17 “हे मािनसको छोरो! म ितमीलाई इस्राएलको प्रहरी बनाउँदछुै। म ती
सब ैनराम्रो घटनाहरू बताउनेछु जुन उनीहरूमािथ घट्नेछ, अिन ितमीले
इस्राएलको ती घटनाहरूको बारमेा चेतावनी िदनुपनेर्छ। 18 यिद मलेै,
‘यो नराम्रो मािनस मनेर्छ भनें।’ भनें ितमीले त्यो चेतावनी पिन उसलाई
िदनुपछर् । ितमीले उसलाई भन्नु पछर् , आफ्नो िजन्दगी बद्ली गर अिन
नराम्रो काम गनर् छोड। यिद ितमीले त्यो मािनसलाई चेताउनी िदएनौं भने
त्यो मनेर्छ। िकनिक त्यसले पाप गरकेो छ। तर म ितमीलाई त्यसको
मृत्यकुो उत्तरदायी बनाउँछु। िकनिक ितमी त्यसकहाँ गएनौ अिन त्यसको
जीवन बचाएनौ।

19 “यो पिन हुन सक्छ ितमीले कुन ैमािनसलाई चेतावनी िदयौ,
त्यसलाई त्यसको जीवन मागर् बद्ली गनर्का िनिम्त सम्झायौ अिन नराम्रो
काम नगनर् ु भन्यौ। यिद त्यसले ितम्रो कुरा सुनेन भने त्यो मनेर्छ। त्यो
मनेर्छ िकनिक त्यसले पाप गरकेो छ। तर ितमीले उसलाई चेतावनी िदयौ
यसकारण ितमीले आफ्नो जीवन बचायौ।

20 “यो पिन हुन सक्छ िक कुन ैराम्रो मािनस राम्रो भइरहनु छोड्छ।
िकनभने मलेै त्यसको पिछ केही यस्तो राखेकोछु जसले त्यसलाई पाप
गनर् लगाउँछ। त्यसले नराम्रो काम गनर् शुरू गछर्  यसकारण त्यो मनेर्छ।
उसले गरकेो असल कमर्हरू उसको पक्षमा सम्झना गिरनेछैन। त्यो मनेर्छ
िकनभने त्यसले पाप गयोर् र ितमीले उसलाई चेताउनी िदएनौ। म
ितमीलाई उसको मृत्यकुो उत्तरदायी सम्झनेछु।

21 “तर यिद ितमीले त्यो राम्रो मािनसलाई चेताउनी िदयौ अिन
त्यसलाई पाप गनर् बन्द गनर् ु भन्यौ अिन त्यसले पाप गनर् बन्द गयोर् भने
त्यो मािनस मनेर्छैन। िकनभने ितमीले उसलाई चेतावनी िदयौं अिन
उसले सुन्यो। यस प्रकारले ितमीले आफ्नो जीवन बचायौ।”

22 तब परमप्रभुको शिक्त मकहाँ आयो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, “उठ,
अिन बेंसीमा जाऊ। म ितमीिसत त्यहाँ कुरा गनेर्छु।”

23 यसकारण म उठें अिन बेंसीमा गएँ। परमप्रभुको मिहमा त्यहाँ
त्यसरी न ैप्रकट भयो जस्तो मलेै कबार नदीको िकनारमा देखेको िथएँ।
यसकारण मलेै मेरो अनुहार भूइँितर िनहुराएँ। 24 तर एउटा हावा आयो
अिन यसले मलाई मेरो खटु्टामा उभ्यायो परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “घर
जाऊ, अिन आफैं  घरिभत्र ढोका थुनेर बस। 25 हे मािनसको छोरा!
मािनसहरू डोरी िलएर आउनेछन् अिन ितमीलाई बाँध्नेछन्। ितनीहरूले
ितमीलाई बािहरका अरू मािनस भएकोमा जान िदनेछैनन्। 26 म ितम्रो
िजब्रो ितम्रो तालुमा टँसाई िदनेछु। ितमीले बात गनर् सक्नेछैनौ।
यसकारण ितनीहरूले कोही मािनसलाई पिन यस्तो भेट्टाउने छैनन्
जसले ितनीहरूलाई िशक्षा िदन सकोस् िक ितनीहरूले पाप गिररहेका
छन्। िकनिक ितनीहरू सधैँ मेरो िवरूद्धमा गइरहेका छन्। 27 तर जब म
ितमीिसत कुरा गछुर्  त्यसबेला ितमीलाई म बोल्ने बनाउँनेछु। तर ितमीले
भन्नु पछर् , ‘परमप्रभु हाम्रा मािलकले यी कुराहरू भन्नु हुन्छ।’ यिद कसलेै
सुन्न चाहन्छ भने उसले सुनोस्। यिद होइन भने, मलाई ितरस्कार गरोस्।
िकनभने ितनीहरू िवध्वंशकारीहरू हुन्।

“हे मािनसको छोरो! एउटा ईटंाका पाटा िलएर। त्यसमा एउटा
नक्सा बनाऊ। एउटा शहरको अथार्त यरूशलेमको एउटा
नक्सा बनाऊ। 2 अिन त्यस्तो काम गर मानौं त्यस शहरलाई

चारिैतरबाट ितम्रो सेनाले घेरकेो छ। शहरको चारिैतर एउटा माटोको
पखार्ल यस्तो प्रकारले बनाऊ जसबाट आक्रमण गनर् सहायता होस्।
शहरको द्वार सम्म पुग्ने गरी एउटा कच्चा बाटो बनाऊ, त्यसलाई भत्काउने
मूढाहरू ल्याऊ अिन शहरको चारिैतर सिैनकहरूको छाउनी लगाऊ। 3

अिन अब एउटा फलामको कराई ल्याऊ अिन ितमी आफू र शहरको
बीचमा राख। यो एउटा फलामको पखार्ल जस्त ैहुनेछ। जसले ितमी र
शहरलाई अलग राख्छ। ितमीले यस्तो प्रकारले प्रदशर्न गर िक ितमी त्यो
शहरको िवरूद्धमा छौ। ितमीले त्यो शहरलाई घेर अिन त्यसमािथ
आक्रमण गर। िकनभने यो इस्राएलको पिरवारका िनिम्त एउटा उदाहरण
हुनेछ। यसबाट यो प्रदर्िशत हुनेछ िक म यरूशलेमलाई नष्ट गनेर्छु।

4 “त्यसपिछ, ितम्रो देब्रेपिट्ट ढल्क। ितमीले इस्राएलीहरूको
पापहरूका ितम्रो दण्ड कायर्द्वारा अवश्य ैदेखाउनु पछर् । ितनीहरूको
पापहरूको िनिम्त दण्ड जित बषर् सम्म दण्ड भोग्नु पनेर् छ त्यित िदन सम्म
तँ देब्रेपिट्ट कोल्टे पररे ढल्की रहनु पछर् । 5 ितमीले यस्तो प्रकारले
इस्राएली मािनसहरूको पाप 390 िदनसम्म सहनु पछर् । यस प्रकार म
ितमीलाई बताउँदछुै इस्राएल एक िदन एकबषर्को बराबर लामो समयसम्म
दण्डीत हुनेछ।

6 “तब ितमी ितम्रो दािहनेपिट्ट फिर्कएर चािलस िदन सम्म लिडरहने
छौ। यस्त ैप्रकारले यहूदाको पापको सजाय चािलस िदन सम्म ितमीले
देखाउँनेछौ। एक िदन बराबर एक बषर् हुन्छ। म ितमीलाई बताउँदछुै िक
किहले सम्म यहूदा दण्डीत हुनेछ।”

7 परमेश्वरले फेिर भन्नुभयो, “अब आफ्नो पाखरुा घुमाऊ अिन आफ्नो
हातलाई ईटंामािथ राख। यस्तो देखाउ मानौ ितमीले यरूशलेम
शहरमािथ आक्रमण गिररहेछौ। यो देखाउनको िनिम्त गर िक ितमी मेरो
अगमवक्ताको रूपमा मािनसहरूसँग बात गिररहेका छौ। 8 हेर, म
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ितमीलाई डोरीले बाँिधराख्नेछु। जब सम्म घेराको िदन समाप्त हँुदनै ितमी
यता उता फकर् न सक्ने छैनौ।”

9 परमेश्वरले यसो पिन भन्नुभयो, “ितमीले रोटी पकाउनको िनिम्त
केही समान ल्याउनु पनेर्छ। केही गहँु, जौं, िसमी, दाल कोदो, फापर, यो
सबलैाई एउटै भाँडामा हालेर िपँध अिन िपठो बनाऊ। ितमीले यो िपठो
रोटी बनाउनका िनिम्त प्रयोग गनर् ुपछर् । ितमीले खाली यो रोटी मात्र 390
िदन सम्म कोल्टे पररे खानु पछर् । 10 ितमीले ितम्रो आफ्न ैिनिम्त खाने
कुराहरू तौलनु पछर् । प्रत्येक िदनको िनिम्त बीस शेकेल। अिन ितमीले
िदनको तोिकएको समयमा मात्र खानु पछर् । 11 अिन ितमीले िदनमा एक
िहनको छैटौं भाग मात्र पानी िपउन सक्छौ। 12 प्रितिदन ितमीले आफ्नो
रोटी पकाउनु पछर् । ितमीले मािनसको मल बाल्नु पछर्  अिन त्यो बल्दै
गरकेो मलमा रोटी पकाउनु पछर् । ितमीले यो रोटी मािनसको आँखाको
सामने खानु पछर् ।” 13 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “यसले यो देखाउँछ िक
इस्राएलका पिरवारले िवदेशमा अशुद्ध भोजन खानेछन् अिन मलेै
ितनीहरूलाई इस्राएल छोड्नु अिन िवदेशहरूमा जान बाध्य गरें।”

14 त्यसपिछ मलेै आश्चयर् भएर भनें, “तर हे परमप्रभु मेरो मािलक! मलेै
अशुद्ध भोजन किहले खाइनँ। मलेै किहले जनावरको मासु खाइन जुन
कुन ैरोगले मरकेो होस् या कुन ैजङ्गली जनावरले मारकेो होस्। मलेै
बाल्यकालदेिख अिहले सम्म कुन ैिदन पिन अपिवत्र मासु खाइनँ। मेरो
मुखमा त्यस्तो नराम्रो मासु पसेको छैन।”

15 तब परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, “ठीक छ! म ितमीलाई रोटी
पकाउनुको िनिम्त गाईको गोबर प्रयोग गनर् िदनेछु। ितमीले मािनसहरूको
सुकेको िदसाको प्रयोग गनर् आवश्यक छैन।”

16 तब परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो, म
यरूशलेममा भोजनको लािग उब्जनी नष्ट पादैर् छु। मािनसकहाँ भोजन
कम्ती रहनेछ। ितनीहरू आफ्नो भोजनको अभावले साह्रै िचिन्तत
हुनेछन् अिन ितनीहरूले िपउने पानी पिन नापेर (जोखेर) मात्र िपउँने
छन्। 17 िकनभने मािनसहरूको िनिम्त प्रयाप्त भोजन अिन पानी हँुदनै।
मािनसहरू एक अकार्लाई हेररे डराउनेछन् िकनिक ितनीहरूले आफ्नो
पापको कारण एउटाले अकोर्लाई नष्ट भएको देख्नेछन्।

“हे मािनसको छोरो! ितमीले आफ्नो उपवासको समयपिछ यो
काम गनर् ुपछर् । ितमीले एउटा धािरलो तरवार िलनु पछर् । त्यो
तरवारको प्रयोग हजामको छुरा जस्त ैगर। ितमीले आफ्नो

कपाल र दाह्री त्यसले काट। कपाललाई तराजुमा राखेर तौल। आफ्नो
कपाललाई तीन बराबर भागमा बाँड। आफ्नो कपालको ितहाई ंभाग त्यस
ईटंामािथ राख जसमा ितमीले शहरको िचत्र बनाएका छौ। त्यो ‘शहरमा’
राखेको कपाल जलाऊ। यसले देखाउने गछर्  केही मािनसहरू शहर िभत्र
मनेर्छन्। त्यस समय तरवार प्रयोग गर अिन आफ्नो कपालको एक
ितहाई ंभाग सानो-सानो टुक्रा पाररे काट। त्यो कपाललाई ईटंामा
बनाएको शहरको विरपिर राख। यसले देखाउँछ िक केही मािनस शहर
बािहर मनेर्छन्। त्यसपिछ आफ्नो कपालको एक ितहाई ंभाग हावामा
उडाइदेऊ। त्यसलाई हावाले टाढो उडाएर लान देऊ। यसले त्यो
देखाउँछ िक म आफ्नो तरवार िनकाल्नेछु अिन कितपय मािनसहरूलाई
खेद्दै ितनीहरूलाई टाढो देशमा भगाई िदनेछु। 3 तर त्यित बेला ितमी
जानुपछर्  अिन त्यो कपालको केही भाग ल्याउनु पछर् । त्यो कपालहरू
ल्याएर, त्यसलाई छोप अिन त्यसको रक्षा गर। यसले देखाउँछ िक म
आफ्नो मािनसहरू मध्ये कितलाई बचाउँनेछु। 4 अिन अब केही ज्यादा
कपालहरू ल्याऊ अिन ितनीहरूलाई आगोमािथ फ्याँिकदेऊ। यसले
त्यो देखाउँछ आगो त्यहाँबाट शुरू हुनेछ अिन इस्राएलको सम्पूणर्
पिरवारलाई जलाई िदनेछ।”

5 त्यित बेला परमप्रभु मेरा मािलकले मलाई भन्नुभयो, “त्यो ईटंा
यरूशलेम हो। मलेै यरूशलेम शहरलाई अन्य राष्ट्रहरूको बीचमा राखेको
छु। यस समय इस्राएलको चारिैतर अन्य देशहरू छन्। 6 यरूशलेमका
मािनसहरूले मेरो िनयमहरू र िविधहरू प्रित िवद्रोह गर।े ितनीहरू अन्य
कुन ैपिन राष्ट्र  भन्दा एकदम ैनराम्रो छन्। ितनीहरूले मेरो िनयमहरू त्यित
ज्यादा िवरोध गर ेजित चारिैतरको अन्य देशहरूले िवरोध गरनेन्।
ितनीहरूले मेरो आदेशहरू सुन्नु अस्वीकार गिरिदए। ितनीहरूले मेरो
िविध-िवधानहरू पालन गरनेन्।”

7 यसकारण परमप्रभु मेरो मािलकले भन्नुभयो, “म ितमीहरूमािथ
भयङ्कर िवपत्ती ल्याइिदनेछु। िकनभने ितमीहरूले मेरो िनयम पालन

गरनेौ। ितमीहरूले मेरो िनयमहरू ितमीहरूको चार ैितर बस्ने
मािनसहरूले भन्दा पिन ज्यादा भङ्ग गयौर्। ितमीहरूले त्यो काम पिन गयौर्
जुन ितनीहरूले गल्ती भन्छन्।” 8 यसकारण परमप्रभु मेरो मािलक
भन्नुहुन्छ, “म पिन ितमीहरूको िवरूद्धमा छु, म ितमीहरूलाई यस्तो दण्ड
िदनेछु जसलाई अकोर् मािनसले पिन देख्न सकोस्। 9 म ितमीहरूलाई
यस्तो गनेर्छु जुन मलेै अिघ किहले गरकेो िथइनँ। अिन म त्यो भयानक
काम फेिर किहले पिन गनेर्छैन। िकनभने ितमीहरूले धेर ैडरलाग्दा
कायर्हरू गरकेाछौ। 10 यरूशलेमका मािनसहरू भोकले यित तिड्पने
छन् िक आमा-बाबुले ितनीहरूको आफ्न ैछोरा-छोरीहरू खाने छन् अिन
छोरा-छोरीहरूले ितनीहरूको आफ्न ैआमा बाबुहरू खाने छन्। म
ितनीहरूलाई यस्तो प्रकारले दण्ड िदनेछु, अिन जो जित बाँचेको हुन्छन्
ितनीहरूलाई म हावामा िततर-िबतर पािरिदनेछु।”

11 परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ, “यरूशलेम, म आफ्नो जीवनको
शपथ खाएर भन्दछुै म तँलाई दण्ड िदनेछु। म प्रितज्ञा गदैर्छु िक म तँलाई
दण्ड िदनेछु। िकनभने तैंले मेरो पिवत्र स्थानको िवरूद्धमा भयङ्कर पाप
गिरस्। तैंले घृिणत काम गररे मेरो स्थान मलैा बनाइ िदइस्। म तँलाई
दण्ड िदनेछु। म तँमािथ दया गनेर् छैन्। म तेरो िनिम्त द:ुखको अनुभव गनेर्
छैन्। 12 तेरो एक ितहाई ंमािनस शहरिभत्र रोगले अिन भोकै मनेर्छन्।
तेरो एक ितहाई ंमािनस यदु्धको समयमा शहर बािहर मनेर्छन् अिन एक
ितहाई ंमािनसहरूलाई म आफ्नो तरवार हातमा िलएर खेद्दै िततर-िबतर
पानेर्छु। 13 तब मात्र म ितनीहरू प्रित क्रोिधत हुन रोिकनेछु। ितनीहरूले
नराम्रो कायर्हरू गरकेोमा म आफैं ले ितनीहरूमािथ बदला िलन
ितनीहरूलाई घटाउनेछु। तब ितनीहरूले सम्झनेछन् म परमप्रभुले
ितनीहरूको िवरूद्धमा उत्सािहत भएर काम गरकेो छु।”

14 परमेश्वरले भन्नुभयो, “यरूशलेम म तँलाई नष्ट गछुर् । तँ ढुङ्गाको थुप्रो
बाहेक अरू केही हुने छैनस्। चारिैतरका मािनसहरूले तेरो हाँसो उडाउने
छन्। प्रत्येक मािनस जुन तेरो छेउबाट जान्छ त्यसले तेरो हाँसो
उडाउँछ। 15 चारिैतरका जाितहरूले तेरो हाँसो उडाउँने छन्, तर
त्यसबाट ितनीहरूले िशक्षा पाउँनेछन्। ितनीहरूले देख्नेछन्, म क्रोिधत
िथएँ अिन मलेै ितमीहरूलाई दण्ड िदएँ। म एकदम ैक्रोिधत िथएँ। मलेै
ितमीहरूलाई चेतावनी िदएको िथएँ। म, परमप्रभुले ितमीहरूलाई भनेको
िथएँ म के गनेर्छु। 16 मलेै भनेको िथएँ िक म ितमीहरूमािथ भयङ्कर
अिनकालको समय पठाइिदनेछु। मलेै ितमीिसत भनेको िथएँ, म ती
चीजहरू पठाउँनेछु जसले ितमीलाई नाश गछर्  अिन ितमीिसत भनेको
िथएँ म ितम्रो भोजनको आपूिर्त खोस्नेछु, अिन त्यो अिनकालको समय
घिर-घिर आउनेछ। 17 मलेै ितमीसँग भनेको िथएँ िक म ितमीहरू भएको
ठाउँमा अिनकाल या जङ्गली जनावर पठाउँनेछु, जसले ितम्रो नानीहरू
मानेर्छ। मलेै ितमीिसत भनेको िथएँ िक पुर ैशहरमा रोग अिन मृत्यु
फैिलनेछ अिन म ती सिैनक शत्रुहरू ितम्रो िवरूद्धमा लड्नका िनिम्त
ल्याउँदछुै। म परमप्रभुले यी सब ैकुराहरू घट्नेछ भनेको िथएँ अिन
ितनीहरू घट्नेछन्।”

त्यसपिछ परमप्रभुको वचन फेिर मकहाँ आयो। 2 उहाँले
भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो, इस्राएलको पवर्तहरूपिट्ट फकर् ।
मेरो िनिम्त ितनीहरूको िवरूद्ध भन। 3 ती पवर्तहरूिसत यसो

भन, ‘हे इस्राएलको पवर्तहरू! परमप्रभु मेरो मािलकको तफर् बाट यो
सन्देश सुन। परमप्रभु मेरा मािलक पहाडहरू, पवर्तहरू, बेंसीहरू अिन
खोल्चाहरूसँग यसो भन्नुहुन्छ! ध्यान देऊ। म (परमेश्वर) शत्रुलाई ितम्रो
िवरूद्धमा लड्नका िनिम्त ल्याउँदछुै। म ितम्रो उच्च स्थानहरू नष्ट
गिरिदनेछु। 4 ितम्रो वेदीहरू भत्काएर टुक्रा-टुक्रा पािरिदनेछु। ितम्रो
सुगिन्धत धूप चढाउने वेदीहरू पिन भत्काइ िदनेछु। अिन म ितम्रो
लाशहरू ितम्रो अपिवत्र मूिर्तहरूको अगाडी फ्याँिकिदनेछु। 5 म
इस्राएलका मािनसहरूको लाशहरू ितनीहरूको अपिवत्र मूिर्तहरूको
अिघ फ्याँिकिदनेछु। म ितमीहरूको हड्डीहरू ितमीहरूको वेदीहरूको
चारिैतर िततर िबतर पािरिदनेछु। 6 जहाँ-जहाँ ितमीहरूका मािनसहरू
बस्छन् त्यहाँ नराम्रा कुराहरू ल्याई िदनेछु। ितनीहरू शहरहरूमा खाली
ढुङ्गाको थुप्रोमा पिरणत हुनेछन्। ितनीहरूको उच्च स्थान नष्ट हुनेछ।
िकनिक ती पूजा स्थानहरूको प्रयोग फेिर हुन नसकोस्। ती सब ैवेदीहरू
नष्ट गिरनेछ। मािनसहरूले फेिर ती अपिवत्र मूिर्तहरू पूज्ने छैनन्। त्यो
सुगिन्ध धूपको वेदीहरू स-साना टुक्रा पािरनेछ। ितमीहरूले जे बनायौ

इजिकएल 4:9 547 इजिकएल 6:6



7

त्यो पूणर् रूपमा नष्ट पािरनेछ। 7 ितम्रा मािनसहरू मनेर्छन् अिन ितमीले
थाहा पाउनेछौ िक परमप्रभु म न ैहँु।’”

8 परमेश्वरले भन्नुभयो, “तर म ितमीहरूका कितपय मािनसहरूलाई
बाँच्न िदनेछु। ती केही समय सम्म िवदेशमा बस्नेछन्। म ितनीहरूलाई
िततर-िबतर पानेर्छु अिन िवदेशमा बस्नका िनिम्त बाध्य पानेर्छु। 9

त्यसपिछ ती बाँचेका मािनसहरूलाई बन्दी बनाइनेछ। ितनीहरूलाई
िवदेशमा बस्नको िनिम्त बाध्य पािरनेछ। तर ती बाँचेका मािनसहरूले
मलाई सम्झनेछन्। मलेै ितनीहरूको आत्मालाई खिण्डत पारें। जुन पाप
ितनीहरूले गर ेत्यसको िनिम्त ितनीहरू स्वंयले आफैं लाई धृणा गनेर् छन्।
िबतेको समयमा जो मबाट िवमुख भएर टाढा गएका िथए, ितनीहरू
आफ्नो नराम्रो मूिर्तहरूको पिछ लागेका िथए। ितनीहरू त्यस प्रकारको
स्त्रीहरू जस्त ैिथए जो आफ्नो पितलाई छोडेर अकोर् पुरूषको पिछ
लाग्छे। ितनीहरूले भयकंर पाप गरकेा िथए। 10 तर ितनीहरूले बुझ्नेछन्
िक म न ैपरमप्रभु हँु अिन ितनीहरूले यो पिन थाहा पाउनेछन् यिद मलेै
केही गछुर्  भन्ने ठानें भने त्यो गछुर् । ितनीहरूले बुझ्नेछन् यो सब ैआपतहरू
ितनीहरूमािथ आइलाग्यो ती सब ैमलेै गराएको हँु।”

11 तब परमप्रभु मेरो मािलकले मलाई भन्नुभयो, “ताली बजाऊ र
खटु्टा ठटाएर भन, हाय! इस्राएलका मािनसहरूले गरकेा सब ैडरलाग्दा
कुरा भन। ितनीहरूलाई चेतावनी देऊ िक ितनीहरू रोग अिन भोकले
मनेर्छन्। ितनीहरूलाई भन िक ितमीहरू यदु्धमा मािरन छौ। 12 टाढाका
मािनसहरू रोगबाट मनेर्छन्। छेउका मािनसहरू तरवार द्वारा मािरनेछन्।
शहरमा छािडएका मािनसहरू भोकले मनेर्छन्। त्यसपिछ म क्रोिधत
हुनछाड्नेछु। 13 अिन तब मात्र ितमीहरूले थाहा पाउने छौ िक म
परमप्रभु हँु। ितमीले यो त्यित बेला सम्झने छौ जब ितमी आफ्नो लाश
अपिवत्र मूिर्तहरूको छेऊ अिन वेदीहरूको चारिैतर देख्नेछौ। ती
शरीरहरू ितमीहरूका प्रत्येक पूजा स्थानहरूका ठाउँमा प्रत्येक पहाड
तथा प्रत्येक हिरयो फल नलाग्ने रूख अिन त्यस रूखको मुिन लाश
हुनेछ। ती सब ैठाँउमा ितमीहरूले आफ्नो बिल चढाएकाछौ। 14 तर म
आफ्नो हात ितमीहरूमािथ उठाउँनेछु अिन ितमी र ितम्रा मािनसहरू
जहाँ बस्छन म दण्ड िदनेछु। म ितम्रो देश नष्ट पािरिदने छु! यो िदब्ला
मरुभूिम भन्दा पिन सुनसान हुनेछ। त्यस पिछ ितनीहरूले जान्ने छन् म नै
परमप्रभु हँु।”

तब परमप्रभुको सन्देश मकहाँ आयो। 2 उहाँले भन्नुभयो, “हे
मािनसको छोरा, अब परमप्रभु मेरो मािलकको सन्देश यस
प्रकार छ। यो सन्देश इस्राएल देशको िनिम्त हो:

“अन्त्य! अन्त्य!
अन्त्य! आइरहेको छ।
सारा देश नष्ट हुनेछ।

3 अब ितम्रो अन्त्य आएको छ।
म देखाउँने छु िक म ितमीहरू प्रित कित क्रोिधत छु।
म ितमीलाई त्यो नराम्रो कमर्का िनिम्त दण्ड िदनेछु,
जुन ितमीले गरकेा छौ।
ितमीले जुन डरलाग्दो काम गरकेा छौ,
म ितमीलाई त्यसको दण्ड ितराउने छु।

4 म ितमीहरूलाई दया देखाउने छैन,
म ितमीहरू प्रित िटठाउँने छैन।
म ितमीहरूलाई ितमीहरूको नराम्रो कामको िनिम्त दण्ड िदने छु।
ितमीहरूले डरलाग्दो काम गरकेा छौ।
अब ितमीले बुझ्नेछौ म न ैपरमप्रभु हँु।”
5 परमप्रभु मेरा मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो, “एक पिछ अकोर् गदैर्

आपत आउँनेछ। 6 अन्त आइरहेछ अिन यो एकदम ैिछटो आउनेछ। 7

ितमी इस्राएलका मािनसहरू, के ितमीहरूले चेतावनीको ध्वनी
सुिनरहेकोछौ? शत्रुहरू आउँदछैन्। त्यो दण्डको समय चाँढै आउँदछै।
शत्रुहरूको खलैा-बलैा झन चकोर् हँुद ैपवर्तमािथ पुग्दछै। 8 म चाँडै नै
देखाउँनेछु िक म कित क्रोिधत छु। म ितम्रो िवरूद्ध मेरो सारा क्रोध प्रकट
गनेर्छु। म ती नराम्रो कामको िनिम्त दण्ड िदनेछु जुन ितमीले गरकेाछौ।
ितमीलाई ितमीले गरकेो डरलाग्दो कायर्को िनिम्त ज्याला िदन
लगाउनेछु। 9 म ितमीहरूप्रित अिलकित पिन दया देखाउने छैन। म
ितमीलाई छोड्ने छैन। ितमीहरूको नराम्रो कामको िनिम्त ितमीलाई दण्ड

िदँदछुै। ितमीहरूले जुन डरलाग्दो काम गरकेाछौ, अब ितमीले थाहा
पाउने छौ, म न ैपरमप्रभु हँु।

10 “दण्डको त्यो समय आई पुग्यो। दण्ड फूलहरू फूल्न शुरू भए
जस्त ैशुरू हुनेछ; के ितमीले चेताउनीको ध्वनी सुन्दछैौ? परमेश्वरले
संकेत िदनु भएकोछ। फूल फूल्नु लागे झैं दण्ड आरम्भ हँुदछै। घमण्डी
राजा नबूकदनेस्सर तयार छ। 11 त्यो िंहस्रक मािनस दषु्ट
मािनसहरूलाई दण्ड िदन तयारी भइरहेको छ। ऊ ितनीहरू मध्येको
एकजना होइन। ऊ ितनीहरूको भीडबाट एक जना होइन। ऊ
ितनीहरूको सन्तान मध्येको पिन एक होइन। ऊ ितनीहरूको अगुवाहरू
मध्यको पिन होइन।

12 “दण्डको समय आई पुगेको छ। त्यो िदन आई पुग्यो। जसले ती
चीजहरू िकन्छन, ितनीहरू खशुी नहुन्। ती जो िखन्न चीजहरू बेच्छन
ितनीहरू पिन खशुी नहुन्। िकनभने डरलाग्दा दण्ड प्रत्येक मािनसमािथ
आउँनेछ। 13 मािनस जसले उसको सम्पित्त बेच्छ यो उसले िफतार्
पाउने छैन। यद्यिप मािनस जीिवत रहेता पिन उसले उसको सम्पित्त
िफतार् पाउँने छैन। िकनभने यो दशर्न सम्पूणर् समूहका मािनसहरूका
िनिम्त हो। यसलाई िफतार् िलन सकै्तन। प्रत्येक मािनसले उसको
पापहरूको कारण उसको ज्यान सम्म बचाउनु सकै्तन।

14 “ितनीहरूले मािनसहरूलाई चेतावनी िदन तुरही बजाउने छन्।
मािनसहरू यदु्ध गनर्को िनिम्त तयार रहन्छन्। तर ितनीहरू यदु्ध गनर्
िनस्कने छैनन्। िकनभने ितनीहरू सबिैसत अत्यनत ैक्रोिधत छु। 15

तरवार िलएर शत्रुहरू शहरको बािहर छन्। रोग अिन भोक शहर िभत्र छ।
यिद कोही पिन शत्रुको मदैानमा गयो भने शत्रुको सेनाले त्यसलाई
मानेर्छ। यिद ऊ शहरमा बस्यो भने रोग र भोकले उसलाई नष्ट पानेर्छ।

16 “तर कित मािनसहरू बाँचेर िनस्कने छन्। ती बाँचेका मािनसहरू
भागेर पहाडमािथ जानेछन्। तर ितनीहरू सुखी हुने छैनन्। ितनीहरू
आफ्नो पापले गदार् द:ुखी हुनेछन्। ितनीहरू िचच्याउने छन् अिन ढुकुरले
जस्त ैद:ुखले भिरएको आवाज िनकाल्नेछन्। 17 मािनसहरू यित
थिकत र िखन्न हुनेछन् िक ितनीहरू आफ्नो हात पिन उठाउँनु सक्ने
छैनन्। ितनीहरूको खटु्टा पानी जस्त ैहुनेछ। 18 ितनीहरूले भाङ्गरा
लगाउँने छन् अिन डरले काम्ने छन्। ितमीहरू प्रत्येकको अनुहारमा लाज
देख्ने छौ। ितनीहरूले शोक देखाउनको िनिम्त आफ्नो टाउको खौराउँने
छन्। 19 ितनीहरूले ितनीहरूको चाँदीको मूिर्तहरू सडकमा फ्याँिकिदने
छन्। ितनीहरूको आफ्नो सुनको मूिर्तहरू अशुद्ध चीज जस्त ैहुनेछन्।
िकनिक जब परमप्रभुले क्रोध प्रकट गनर् ु भयो त्यित बेला मूिर्तहरूले
ितनीहरूलाई बचाउँन सकेन्। ती मूिर्तहरू मािनसका िनिम्त पतनको
जाल अितिरक्त अरू िथएनन्। ती मूिर्तहरूले मािनसहरूलाई खाने कुरा
िदन सकेनन्। ती मूिर्तहरूले ितनीहरूको पेटमा अन्न पुयार्एनन्।

20 “ती मािनसहरूले ितनीहरूको सुन्दर गहना प्रयोग गररे मूिर्त
बनाए। ितनीहरूले त्यो मूिर्तमािथ घमण्ड गर।े ितनीहरूले ितनीहरूको
डरलाग्दो मूिर्तहरू बनाए। ितनीहरूले अपिवत्र चीजहरूको बनाए।
त्यसकारण म ितनीहरूलाई अशुद्ध चीज जस्त ैफ्याँिकिदनेछु। 21 म
ितनीहरूलाई िवदेशीहरूको हातमा छोिडिदनेछु। ती िवदेशीहरूले
ितनीहरूको हाँसो उडाउनेछन्। ती िवदेशीहरूले ितनीहरू मध्ये
कितलाई मानेर्छन अिन कितलाई बन्दी बनाउँनेछन्। 22 म आफ्नो
अनुहार ितनीहरूदेिख फकार्उनेछु ितनीहरूलाई हेनेर्छैन्। ती िवदेशीहरूले
मेरो मिन्दर भत्काउनेछन् ितनीहरू त्यो पिवत्र भवनको गुप्त भागमा
जान्छन् अिन त्यसलाई अपिवत्र बनाउँनेछन्।

23 “कैदीहरूका िनिम्त साङ्गली तयार पार! िकनभने धेरै
मािनसहरूलाई अरू मािनसहरू मारकेो खाितर दण्ड िदनेछ। त्यहाँ
शहरका प्रत्येक ठाउँहरूमा अत्याचार फैिलने छ। 24 म अरू देशहरूबाट
दषु्ट मािनसहरू ल्याउँनेछु। अिन ती दषु्ट मािनसहरूले सब ैइस्राएलका
मािनसहरूका घरहरू पाउँनेछन्। म सब ैशिक्तशाली मािनसहरूलाई
घमण्डी हुनुबाट रोक्नेछु। अरू देशहरूका ती मािनसहरूले ितमीहरूको
पूजा गनेर् सब ैस्थानहरू िलनेछन्।

25 “ितमीहरू मािनसको डरले काम्ने छौ। ितमीहरू शािन्त खोज्नेछौ
तर त्यहाँ पाउँने छैनौं। 26 ितमीले एक पिछ एक गदैर् द:ुखको कथा सुन्ने
छौ। ितमीले नराम्रो खबर बाहेक अरू केही सुन्ने छैनौ। ितमीले
अगमवक्ताको खोजी गररे दशर्न सोध्नेछौ, तर ितमीहरूले केही पिन
पाउने छैनौ। पूजाहारीसँग ितमीहरूलाई िदने व्यवस्थाको िशक्षा केही पिन
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हुने छैन अिन बूढा-प्रधानहरूसँग ितमीलाई िदने राम्रो सल्लाह हुनेछैन।
27 ितमीहरूको राजा ितनीहरूको िनिम्त रूनेछन् जो मिरसकेको छ।
अगुवाहरूले शोक वस्त्र लगाउने छन्। साधरण मािनसहरू अत्यन्तै
डराउँनेछन्। िकनिक म त्यसको बदला िलन्छु जुन ितनीहरूले गरकेा
छन्। म ितनीहरूलाई िनश्चय दण्ड िदनेछु। त्यित बेला ितनीहरूले सम्झने
छन् िक म न ैपरमप्रभु हँु।”

एक िदन म आफ्नो घरमा बिसरहेका िथएँ अिन यहूदाको बूढा-
प्रधानहरू त्यँहा मेरो छेउमा बसेका िथए। यो देशबाट
िनकािलएको छैटौं बषर्को छैटौं मिहनाको पाचौं िदनको कुरा

हो। अचानक परमप्रभु मेरो मािलकको शिक्त मकहाँ आयो। 2 मलेै देखें
त्यो आगो जस्त ैिथयो। एउटा मािनसको शरीर जस्त ैदेिखँद ैिथयो।
कम्मरमुिन त्यो आगो जस्त ैिथयो। कम्मरमािथ त्यो आगोले टल्काएको
पीतल जस्त ैचहिकलो िथयो। 3 तब मलेै केही हात जस्त ैदेिखने
पसारकेो देखें। त्यो हातले मेरो टाउकाको कपाल समातेर मलाई उठायो।
तब बतासले मलाई हावामा उचाल्यो अिन मलाई यरूशलेम िलएर गयो।
परमेश्वरको दशर्नमा हातले मलाई उत्तर ितर फकेर् को मिन्दरको िभत्री
ढोकामा पुयार्यो। परमप्रभुलाई डाह गराउने मूिर्त त्यहाँ िथयो। 4 त्यहाँ
इस्राएलका परमेश्वरको मिहमा िथयो। मलेै त्यस्तो मिहमीत दशर्नको
कबारको मिहमा िथयो। मलेै त्यस्तो मिहमीत दशर्न कबारको खोल्चामा
देखें।

5 परमप्रभु मिसत बोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो।
उत्तर पिट्ट हेर!” यसकारण मलेै उत्तर पिट्ट हेरें। अिन त्यहाँ मूल ढोकाको
वेदी द्वारको उत्तरपिट्ट त्यो मूिर्त िथयो, जुन प्रित परमेश्वरको डाह,
हुन्थ्यो।

6 तब परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, “मािनसको छोरा! के ितमीले देख्यौ
इस्राएलका मािनसहरूले कित डरलाग्दा कुराहरू गिररहेका छन्?
ितनीहरूले त्यो चीज यहाँ मेरो मिन्दरको छेउमा बनाएकोछ। यिद ितमी
मसँग आयौ भने त्यो भन्दा पिन अझ ैभयकंर चीजहरू देख्नेछौ।”

7 यसकारण म चोकको प्रवेशद्वारमा गएँ अिन मलेै िभत्तामा एउटा
प्वाल देखें। 8 परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो। त्यो
िभत्ताको प्वाल िभत्र पस।” यसकारण म िभत्ताको प्वाल भएर गएँ अिन
यहाँ मलेै एउटा ढोका देखें।

9 तब परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, “िभत्र जाऊ, अिन ती डरलाग्दा दषु्ट
कामहरू हेर, जुन मािनसहरूले यहाँ गिररहेका छन्।” 10 यसकारण म
िभत्र गएँ अिन हेरें। मलेै त्यहाँ सब ैिकिसमको घस्रने जन्तुहरू, िघनलाग्दा
पशुहरू र इस्राएलको घरानाका सब ैमूिर्तहरूका िचत्रहरू बनाएको देखें,
जसको िवषयमा सोच्न पिन िघन लाग्छ। ती इस्राएलका मािनसहरूले
पूज्ने देव-मूिर्तहरू अपिवत्र िथए। त्यहाँ ती जनावरहरूको िचत्र प्रत्येक
िभत्तामा चारिैतर खोपेको िथयो।

11 तब मलेै ध्यान िदएँ िक शापानको छोरा याजन्याह अिन
इस्राएलका सत्तरीजना बूढा-प्रधानहरू त्यस स्थानमा पूजा गनेर्हरूिसत
िथए। त्यहाँ ितनीहरू मािनसहरूको ठीक छेउमा िथए। अिन प्रत्येक
अगुवाहरूको हातमा आ-आफ्नो सुगिन्धत धूपको थाल िथयो। बल्दै
गरकेो धूपको धूवाँ हावामा उड्द ैिथयो। 12 तब परमेश्वरले मिसत
भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो के ितमी देख्दछैौ इस्राएलको बूढा-
प्रधानहरू अँध्यारोमा के गदार्रहेछन्? प्रत्येक मािनमसँग आ-आफ्नो झूटो
देवताका िनिम्त एउटा िवशेष कोठा छ। ितनीहरू आपसमा यसो भनेर
कुरा गछर्न्, ‘परमप्रभुले हामीलाई देख्नु हँुदनै र परमप्रभुले यस देशलाई
छोिडसक्नु भएको छ।’” 13 तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “यिद ितमी
मसँग आयौ भने ती मािनसहरूले गदैर् गरकेो डरलाग्दो कामहरू ितमीले
देख्नेछौ।”

14 तब परमेश्वरले मलाई परमप्रभुको मिन्दरको प्रवेश द्वारमा िलएर
जानुभयो। यो द्वार उत्तरपिट्ट िथयो। त्यहाँ मलेै स्त्रीहरू बसेर रँूद ैगरकेो
देखे। ितनीहरू झूटा देवता तम्मूजको िवषयमा शोक मनाइरहेका िथए।

15 परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो, के ितमीले ती
भयङ्कर कुराहरू देिखरहेकाछौ? मेरो साथमा आऊ अिन ितमीले यो
भयङ्कर चीजहरू देख्नेछौ?” 16 तब उहाँले मलाई परमप्रभुको मिन्दरको
िभत्री चोकमा िलएर जानुभयो। त्यस ठाउँमा मलेै पच्चीस जना मािनसहरू
तल िनहुररे पूजा गदैर् गरकेो देखें। त्यो दलान अिन वेदीको बीचमा िथयो।
तर ितनीहरू गलत िदशाितर फकेर् र उिभएका िथए। ितनीहरूको ढाड

पिवत्रस्थान पिट्ट िथयो। ितनीहरू सूयर्को पूजा गनर्का िनिम्त तल
िनहुिरएका िथए!

17 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “मािनसको छोरा, ितमी यो देख्दछैौ?
यहूदाका मािनसहरूले त्यो मेरो मिन्दरलाई यित महत्वहीन सम्झन्छन्
िक ितनीहरूले यस्तो डरलाग्दा कुराहरू गछर्न्। यो देश िंहसाले भिरएको
छ। ितनीहरूले मलाई िनरन्तर रीस उठाउने काम गछर्न्। हेर, ितनीहरूले
आफ्नो नाकमा मूखर्हरूले झैं कुण्डल पिन घुसाछर्न्। 18 म
ितनीहरूमािथ आफ्नो क्रोध प्रकट गनेर्छु, म ितनीहरूमािथ कुन ैदया
राख्ने छैन। म ितनीहरूको िनिम्त द:ुख अनुभव गनेर् छैन। ितनीहरू
मलाई उच्च स्वरले बोलाउँने छन्, तर म सुन्न अस्वीकार गिरिदनेछु।”

तब परमेश्वरले शहरमा दण्ड िदनको िनिम्त उत्तरदायी
प्रमुखहरूलाई ठूलो स्वरले बोलाउनुभयो प्रत्येक प्रमुखको
हातमा उसको आफ्नों ध्वंशक हितयार िथयो। 2 तब मलेै छ

जना मािनसहरू मािथल्लो ढोकाबाट सडकमा आउँद ैगरकेो देखें। त्यो
ढोका उत्तरपिट्ट िथयो। प्रत्येक मािनसले आफैं लाई नाश गनेर् हितयार
आ-आफ्नो हातमा िलएका िथए। ती मािनसहरू मध्ये एक जनाले सूती
लुगा लगाएको िथयो। उसले कम्मरमा मसीदानी िभरकेो िथयो। ितनीहरू
मिन्दरिभत्र गएर काँसाको वेदीको छेउमा उिभए। 3 तब इस्राएलका
परमेश्वरको मिहमा करूब स्वगर्दतूहरू कहाँ गयो जहाँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो।
तब मिहमा मिन्दरको ढोकामा गयो। जब त्यो सङ्घारमा उिभयो तब
मिहमाले जसले सूतीको लुगा लगाएर लेखेको लेख्ने साधानहरू िलएको
िथयो त्यस मािनसलाई बोलायो।

4 तब परमप्रभुले उसलाई भन्नुभयो, “यरूशलेम शहरबाट भएर जाऊ।
त्यो शहरमा मािनसहरू ितनीहरूप्रित गिरएको डरलाग्दो चीजहरूको
िवषयमा द:ुखी छन् अिन आपतमा छन्, ितनीहरू प्रत्येकको िनधारमा
एउटा िचन्ह लगाई देऊ।”

5 तब मलेै परमेश्वरले अरू छ जना मािनसहरूिसत कुरा गरकेो सुनें,
“म चाहन्छु िक ितमी प्रथम मािनसलाई अनुशरण गर। ितमीले ती सबै
मािनसहरूलाई मार जसको िनधारमा िचन्ह छैन्। यो केही नसोच िक
बूढा-मािनस, यवुक, यवुती, नानी अथवा आमाहरू हुन् भनेर। ितनीहरू
माझ जसको िनधारमा िचन्ह छैन प्रत्येकलाई मानर् ितमीले ितम्रो
हितयारहरू प्रयोग गनर् ु पछर् । कुन ैदया नदेखाऊ। ितनीहरूलाई नछोड
यहाँ मेरो मिन्दरबाट शुरू गर।” यसकारण ितनीहरूले मिन्दर िभत्रको
बूढा-पाकाहरूबाट शुरू गर।े

7 परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो, “यो मिन्दरलाई अपिवत्र बनाइदेऊ।
यो चोकहरू लाशले भिरदेऊ!” यसकारण ितनीहरू गए अिन ितनीहरूले
शहरमा मािनसहरू मानर् थाले।

8 जब ती मािनसहरूले, मािनसहरूलाई मानर् गए, त्यित बेला म त्यहीं
उिभरहें। मलेै मेरो िशर भूईितर िनहुराएर कराए, “परमप्रभु मेरो मािलक
तपाई ंयरूशलेमको िवरूद्ध क्रोध प्रकट गनर्का िनिम्त तपाईलें इस्राएलमा
बाँचेका सब ैमािनसहरू मादैर्हुनु हुन्छ?”

9 परमेश्वरले भन्नुभयो, “इस्राएल अिन यहूदाका पिरवारले अत्यन्तै
पाप गरकेा छन्। यस देशमा सम्पूणर् मािनसहरूको हत्या भइरहेकोछ अिन
यो शहर अपराधले भिरएकोछ। िकनभने मािनसहरू स्वंय भन्छन्,
‘परमप्रभुले यो देश छोडेर जानु भयो। उहाँले हामीलाई यी कामहरू
गिररहेको हेनर् सक्नु हुन्न।’ 10 अिन म दया देखाउँने छैन्। म ितनीहरूका
िनिम्त अफसोस अनुभव गनेर् छैन। ितनीहरू स्वंयले यो बोलाएका हुन्, म
ियनीहरूलाई मात्र दण्ड िंददछुै जसको ियनीहरू पात्र हुन्।”

11 तब सूती लुगा लगाए र लेखकको लेख्ने साधनहरू िलने मािनस
बोल्यो। उसले भन्यो, “मलेै त्यो गरें जुन तपाईलें आज्ञा िदनु भएको
िथयो।”

तब मलेै त्यो बटुका देखें जुन करूब स्वगर्दतूको िशरमािथ
िथयो। बटुका नीलमिण जस्त ैस्वच्छ नीलो िथयो। त्यहाँ
बटुकामािथ िंसहासन जस्तो केही चीज देिखन्थ्यो। 2 तब

िंसहासनमा बस्ने मािनसले िमिहन सूती लुगा लगाएको मािनसिसत
भन्नुभयो, “करूब स्वगर्दतूको मुिन रहेको पाङ्ग्राहरूको माझमा आऊ।
करूब स्वगर्दतूको बीचबाट जिलरहेको कोइला हातमा लेऊ। जल्द ैगरकेो
कोइलाहरू लजैाऊ अिन ितनीहरूलाई यरूशलेमको शहरमािथ
फ्याँिकदेऊ।”
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मलेै हेिररहेको िथएँ मािनस िभत्र गयो। 3 जब त्यो मािनस िभत्र पस्यो
करूब स्वगर्दतू त्यस समय मिन्दरको दिक्षणपिट्ट उिभरहेको िथयो, िभत्री
चोक बादलले भिरयो। 4 तब परमप्रभुको मिहमा करूब स्वगर्दतूबाट
अलग भएर मिन्दरको ढोकामा गयो। बादल मिन्दरमा भिरयो अिन
परमप्रभुको मिहमाले चोक पूर ैभिरयो। 5 तब मलेै करूब स्वगर्दतूको
जोडिसत पखेंटा फट्फटाएको आवाज चोकमा सुनें। चोकमा फट्फटाहट
बढो जोडिसत िथयो। सवर्शिक्तमान परमेश्वर बोल्नु भए झैं त्यो
फट्फटाहटको आवाज जोडेले सुिनन्थ्यो।

6 परमेश्वरले िमिहन सूतीको लुगा लगाउने मािनसलाई आज्ञा
िदनुभयो। परमेश्वरले उसलाई पाङ्ग्राहरूको बीचमा जाने आज्ञा िदनुभयो
अिन करूब स्वगर्दतूको मुिनबाट बल्द ैगरकेो कोइला ल्याउन लगाउनु
भयो। यसकारण ऊ पाङ्ग्राहरूको बीचमा पस्यो अिन पाङ्ग्राहरू मध्ये
एउटा पाङ्ग्राको छेउमा उिभयो। 7 करूब स्वगर्दतूले आफ्नो हात पसारे
अिन करूब स्वगर्दतूको के्षत्रको बीचमा बल्द ैगरकेो अिलकित कोइला
िलएर गयो। उसले त्यो कोइला त्यस मािनसको हातमा रािखिदयो। 8

(करूब स्वगर्दतूको पखेंटाको मुिन यस्तो चीज िथयो जुन हेदार् मािनसको
हात जस्त ैदेिखन्थ्यो।)

9 तब मलेै देखें िक त्यहाँ चारवटा पाङ्ग्राहरू िथए। प्रत्येक करूब
स्वगर्दतूको छेउमा एउटा पाङ्ग्रा िथयो। अिन त्यो पाङ्ग्रा स्वच्छ पहेलो
रगंको िथयो। 10 त्यहाँ चारवटा पाङ्ग्राहरू िथए अिन सब ैपाङ्ग्राहरू
एक समानका िथए। त्यो यस्तो देिखन्थ्यो िक मानौं एउटा पाङ्ग्रा अकोर्
पाङ्ग्रािभत्र िथयो। 11 जब पाङ्ग्राहरू िहँड्थे, ितनीहरू कुन ैपिन
िदशामा जान सक्थे। तर ितनीहरू पिछ फकर् न्दैंन िथए। ितनीहरू जित
बेला िहँडँ्थे सब ैएकै साथ िहँडँ्थे। त्यो त्यस िदशामा िहँड्थ्यो जता
त्यसको मुख फकेर् को हुन्थ्यो। पिछ नहेरी ितनीहरू िहँड्थे। 12 त्यसको
सम्पूणर् शरीरमा न ैआँखा िथयो। त्यसको पीठ, हात, त्यसको पखेंटा
अिन पाङ्ग्रामा आँखा िथयो। हो चार ैपाङ्ग्रामा आँखा िथयो। 13 ती
पाङ्ग्राहरूलाई, “हुरूरू घुम्ने पाङ्ग्रा” भनेको मलेै सुनें।

14 प्रत्येक करूब स्वगर्दतूको चारवटा अनुहारहरू िथए। पिहलो
अनुहार करूबको िथयो। दोस्रो अनुहार मािनसको िथयो। तेस्रो अनुहार
िंसहको िथयो अिन चौथो गरूडको िथयो। (तब मलाई थाहा भयो िक ती
करूब स्वगर्दतू ितनीहरू न ैिथए जुन मलेै कबार नदीमा दशर्नमा देखेको
िथँए।)
तब करूबहरू हावामािथ उडे। 16 ितनीहरूिसत पाङ्ग्रा पिन उड्यो।

पाङ्ग्राले आफ्नो िदशा त्यस बेला सम्म बद्ली गरने जित बेला सम्म
करूब स्वगर्दतूहरूले पखेंटा खोलेर हावामा उडेनन्। 17 यिद करूब
स्वगर्दतूहरू शािन्तसँग उिभए पाङ्ग्रा पिन उिभबस्थ्यो। िकनिक त्यसमा
प्राणीहरूको आत्माको शिक्त िथयो।

18 त्यसपिछ परमप्रभुको मिहमा मिन्दरको सँघारबाट उठ्यो अिन
करूब स्वगर्दतूहरूको स्थानमािथ गएर रोिकयो। 19 त्यसपिछ करूब
स्वगर्दतूहरूले आफ्नो पखेंटा खोलेर हावामा उडे। मलेै उनलाई मिन्दर
छोड्द ैगरकेो देखें। पाङ्ग्रा उनकै साथमा गयो। त्यसपिछ उनी
परमप्रभुको मिन्दरको पूवीर् ढोकामा गएर बसे। इस्राएलको परमेश्वरको
मिहमा हावामा ितनीहरूमािथ िथयो।

20 त्यसपिछ मलेै इस्राएलको परमेश्वरको मिहमाको तल प्राणीहरूको
कबार नदीको दशर्नमा याद गर ेअिन मलेै अनुभव गर ेिक त्यो प्राणी
करूब स्वगर्दतू िथयो। 21 प्रत्येक प्राणीको चारवटा मुख औ चारवटा
पखेंटा िथए। पखेंटाको तल यस्तो चीज िथयो जुन चीज मािनसको हात
जस्तो देिखन्थ्यो। 22 करूब स्वगर्दतूको त्यही चारवटा मुख िथयो जुन
कबार नदीको दशर्नमा प्राणीहरूको िथयो अिन त्यो िसध ैअघािड त्यस
िदशा तफर्  हेथेर् जुन िदशा तफर्  ितनीहरू गइरहेका हुन्थे।

तब हावाले मलाई परमप्रभुको मिन्दरको पूवीर् ढोकामा लग्यो।
त्यस ढोका पूवर्पिट्ट फकेर् को िथयो, जताबाट सूयर् उदय
हुन्थ्यो। मलेै त्यस मूल ढोकाको प्रवेशमा पच्चीस जना

मािनसहरू देखें। अज्जूरको छोरा याजन्याह ितनीहरूिसत िथए अिन
बनायाहको छोरा पलत्याह दवु ैजना मािनसहरूको अगुवा त्यहाँ िथए।

2 त्यसपिछ परमेश्वर मिसत बोल्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो, “हे
मािनसको छोरो। ियनीहरू ती मािनसहरू हुन् जसले शहरमा नराम्रो
योजनाहरू बनाउँछन्। ितनीहरूले मािनसहरूलाई नराम्रो काम गनर्
उस्काउँछन्। 3 ितनीहरू भन्छन्, ‘हामीहरू फेिर चाँडै आफ्नो घर

बनाउदनैौं? यो शहर एउटा भाँडा हो र हामी मासु हौं। ’ 4 ितमीले
मािनसहरूसँग मेरो िनिम्त कुरा गनर् ुपछर् । मािनसको छोरो जाऊ र
मािनसहरूलाई अगमवाणी गर।”

5 तब परमप्रभुका आत्मा ममािथ आउनु भयो र मलाई भन्नुभयो,
“ितनीहरूलाई भन परमप्रभुले यी सब ैकुरा भन्नु हँुदछै इस्राएलका
घरानाहरू, ितमीहरूले ठूलो योजना बनाउँदछैौ। तर मलाई थाहा छ
ितमीहरूले के सोिचरहेकाछौ। 6 ितमीले यो शहरको धेर ैमािनसहरू
मायौर्। ितमीले सडकको गल्लीहरू मािरएका मािनसहरूको लाशले
भिरिदयौ। 7 अब हाम्रा परमप्रभु यसो भन्नु हुन्छ, ‘यी सब ैलाशहरू मासु
हो अिन शहर भाँडा हो। तर उनी (नबूकदनेस्सर) आउनेछन अिन
ितमीहरूलाई यो सुरक्षाको भाँडाबाट िलएर जानेछन्। 8 ितमी तरवारसँग
भयभीत छौ। तर म ितम्रो िवरूद्ध तरवार िलएर आउँदछुै।’” परमप्रभु हाम्रो
मािलकले यी सब ैकुरा भन्नुभयो। यसकारण यो घट्ने छ।

9 परमेश्वरले यो पिन भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई यो शहरबाट बािहर
िनकाल्नेछु अिन ितमीहरूलाई अपिरिचतहरूको हातमा सुिम्पिदनेछु। म
ितमीहरूलाई दण्ड िदनेछु। 10 ितमीहरू तरवारद्वारा मािरनेछौ। म
ितमीहरूलाई त्यहाँ इस्राएलमा दण्ड िदनेछु, यसकारण ितमीहरूले
सम्झनेछौ िक त्यो म हँु जसले ितमीहरूलाई दण्ड िदँदछुै, म परमप्रभु हँु।
11 हो, यो स्थान पकाउँने कराही हुनेछ अिन ितमीहरू यसमा मासु
हुनेछौ जुन भुिटन्छ! म ितमीहरूलाई यहाँ इस्राएलमा दण्ड िदनेछु! 12

त्यसपिछ ितमीहरूले जान्नेछौ िक म न ैपरमप्रभु हँु। त्यो मेरो िनयम िथयो
जुन ितमीले तोड्यौ। ितमीले मेरो िनयमहरू पालन गरनेौ। ितमीले
आफ्नो चारिैतरको राष्ट्रका मािनसहरू जस्त ैबस्ने िनणर्य गयौर्।”

13 मलेै परमेश्वरको िनिम्त बोल्न समाप्त गनेर् साथ, बनायाहको छोरा
पलत्याह मर।े म पृथ्वीमा लडें। मलेै पृथ्वीमा टाउको टेकें  र भनें, “हाय!
परमप्रभु मेरा मािलक के तपाई ंइस्राएलका सब ैबाँचेका मािनसहरूलाई
सम्पूणर् रूपले नाश गनर् तयार हुनुहुन्छ?”

14 तर त्यसपिछ परमप्रभुको वचन मलेै प्राप्त गरें। उहाँले भन्नुभयो, 15

“मािनसको छोरो! ितमी इस्राएलको पिरवारको आफ्ना दाजू-भाइहरूलाई
सम्झना गर जसलाई आफ्नो देश छोड्नलाई बाध्य गिरएको िथयो। तर
म ितनीहरूलाई फकार्ई ल्याउँनेछु। तर यहाँ यरूशलेमका बािसन्दाहरूले
भन्दछैन्, ‘ितनीहरू परमप्रभुबाट टाढो गए। यो भूिम हामीलाई
िदइसकेकोछ यो हाम्रो हो।’

16 “यसकारण मािनसहरूसँग भन परमप्रभु हाम्रा मािलक भन्नु हुन्छ,
‘यो साँच्चो हो िक मलेै आफ्नो मािनसहरूलाई टाढो भूिमहरूमा जानको
िनिम्त बाध्य गरें। मलेै न ैितनीहरूलाई धेर ैदेशहरूमा िततर-िबतर पारें।
ती भूिमहरूमा म ितनीहरूको िनिम्त केही समय मिन्दर हुनेछ। 17

यसकारण ितमीले ितनीहरूलाई भन्नु पछर्  िक परमप्रभु ितनीहरूको
मािलकले ितनीहरूलाई फेिर फकार्एर ल्याउँनु हुन्छ। मलेै ितमीहरूलाई
धेर ैदेशहरूमा छिरिदएँ। तर म ितमीहरूलाई एक ठाँउमा जम्मा गनेर्छु
अिन ती देशहरूबाट ितमीहरूलाई फकार्एर ल्याउँनेछु। म इस्राएलको
प्रदेश ितमीहरूलाई फेिर िदनेछु। 18 अिन जब हाम्रा मािनसहरू
फकर् न्छन् त्यसबेला ितनीहरूले त्यो सब ैडरलाग्दा कुिहएको देव-मूिर्तहरू
जुन अिहले यहाँ छ नष्ट गिरिदनेछन्। 19 म ितनीहरूलाई एकैसाथ
ल्याउँनेछु अिन ितनीहरूलाई एउटै मािनस जस्त ैबनाउँनेछु। म
ितनीहरूमा नयाँ आत्मा भनेर्छु। म ितनीहरूको ढुङ्गाको हृदय तोडेर त्यो
ठाँउमा साँच्चो हृदय भिरिदनेछु। 20 तब ितनीहरूले मेरो िविधहरू पालन
गनेर्छन्। ितनीहरूले मेरो िनयमहरू पालन गनेर्छन्, ितनीहरूले त्यो काम
गनेर्छन् जुन म गनर् लगाउँछु। ितनीहरू साँच्चै मेरो प्रजा हुनेछन् अिन म
ितनीहरूका परमेश्वर हुनेछु।’”

21 त्यसपिछ परमेश्वरले भन्नुभयो, “तर यस समय उहाँको हृदय
डरलाग्दा कुिहएको मूिर्त भइसकेको छ। मलेै ती मािनसहरूलाई
ितनीहरूको नराम्रो कामको िनिम्त दण्ड िदनुपछर्  जुन ितनीहरूले गरकेा
छन्।” मेरा स्वामी परमप्रभु मेरा मािलकले यी सब ैकुराहरू भन्नुभयो। 22

तबपिछ करूब स्वगर्दतूले आफ्नो पखेंटा फट्फटायो अिन हावामािथ
उड्यो। पाङ्ग्रा ितनीहरूिसत ैगयो। इस्राएलका परमेश्वरको मिहमा
ितनीहरूमािथ िथयो। 23 परमप्रभुको मिहमामािथ हावामा उठ्यो अिन
उसले यरूशलेम छोिड िदयो। अिन केही क्षणको लािग यरूशलेमको पूवीर्
पहाडमा गएर बस्यो। 24 तब वतासले मलाई हावामािथ उठायो अिन
फेिर बाबेल पुरायो, ती मािनसहरूकहाँ पुरायो जुन मािनसहरूलाई
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इस्राएल छोड्नुको िनिम्त बाध्य गराइएको िथयो। त्यसपिछ दशर्नमा
परमेश्वरको आत्मा हावामा उठाउनुभयो अिन मलाई छोिडयो। मलेै ती
सब ैचीजहरू परमेश्वरको दशर्नमा देखें। 25 त्यसपिछ मलेै िनवार्िसत
मािनसहरूसँग कुरा गरें। मलेै ती सब ैकुराहरू बताएँ जुन परमप्रभुले
मलाई देखाउनु भएको िथयो।

त्यसपिछ परमप्रभुको वचन मलाई प्राप्त भयो। उहाँले
भन्नुभयो, 2 “हे मािनसको छोरो, ितमी िवद्रोही
मािनसहरूसँग बस्छौ। ितनीहरू सधैँ मेरो िवरूद्धमा गएका

छन्। हेनर्को िनिम्त ितनीहरूका आँखा छन्, जे जित मलेै ितनीहरूको
िनिम्त गरें। तर ितनीहरूले त्यो देख्दनैन्। सुन्ने कान छन्, जे जित मलेै
ितनीहरूलाई गनर् ु भनें ितनीहरूले सुनेनन्। िकनिक ती िवद्रोहीहरू हुन्।
3 यसकारण, हे मािनसको छोरो! आफ्नो समान तयार पार। यस्तो
व्यावहार गर मानौ ितमी कुन ैटाढो देशमा गइरहेकोछौ। यो यस्तो
प्रकारले गर िक मािनसहरूले हेरकेो हेरकैे छन सम्भव छ ितनीहरूले
ितमीमािथ ध्यान िदनेछन्, तर ती मािनसहरू एकदम ैिवद्रोही हुन्।

4 “िदउँसोको समयमा ितमी आफ्नो समान यस्तो प्रकारले बािहर
िनकाल िक मािनसहरूले ितमीलाई हेरकेो हेरकैे होउन्। त्यसपिछ
साँझमा यस्तो देखावटी गर िक ितमी टाढा देशमा एउटा बन्दी जस्तै
जाँदछैौ। 5 मािनसको आँखाको अगाडी पखार्लमा प्वाल बनाऊ अिन
त्यो पखार्लको प्वालबाट बािहर जाऊ। 6 राती आफ्नो समान काँधमा
राख अिन त्यस स्थान छोडीदेऊ। आफ्नो मुख छोप, जसद्वारा ितमीले
देख्न नपरोस् िक ितमी कहाँ गई रहेकाछौ। यो काम ितमीले यस्तो
प्रकारले गर िक कसलेै देख्न नसकोस्। िकनिक म ितमीलाई इस्राएलको
पिरवारको लािग एउटा उदाहरणको रूपमा प्रयोग गदैर्छु।”

7 यसकैारण उहाँले आज्ञा गर ेअनुसार गरें। िदउँसो मलेै आफ्नो
समान उठाएँ अिन यस्तो देखावटी गर ेमानौ म कुन ैटाढो देश जाँदछुै।
त्यो साँझ मलेै आफ्नो हातको प्रयोग गरें अिन िभत्तामा प्वाल बनाएँ।
राती मलेै आफ्नो समान काँधमा राखें अिन गएँ। मलेै यो सब यसप्रकारले
गरें िक सबलेै मलाई देखोस्।

8 भोिल पल्ट िबहान मलेै परमप्रभुको वचन प्राप्त गरें। उहाँले भन्नुभयो,
9 “हे मािनसको छोरो, के इस्राएलका ती िवद्रोहीहरूले ितमीलाई सोधे
ितमीले के गदैर्छौ भनेर? 10 ितनीहरूलाई भन िक परमप्रभु ितनीहरूका
मािलकले यो कुरा बताउनु भयो। यो द:ुखको संन्देश यरूशलेमका बूढा-
प्रधानहरू अिन यरूशलेममा बस्ने इस्राएलका सब ैमिनसहरूको िवषयमा
हो। 11 ितनीहरूलाई भन, ‘म ितमीहरू सबकैा लािग उदाहरण हँु। मलेै
जे-जे गरें त्यो ितमीहरू सबकैो िनिम्त वास्तिवक हुनेछ।’ ितनीहरू
कैदीहरू जस्तो जान बाध्य हुनेछन्। 12 ितमीहरूका अगुवाहरूले
आफ्नो सामन उस्कै काँधमा लजैानेछन्। उसले िभत्तामा प्वाल बनाई
गुप्त रूपमा भागेर जाने छन्। उसले आफ्नो मुख छोप्नेछ तािक ऊ कहाँ
जादछै आफ्नो आँखाले देख्दनै। 13 उसले भाग्ने कोिशश गनेर्छ, तर म
(परमेश्वरर) उसलाई समाितहाल्नेछु। ऊ मेरो जालमा फँस्नेछ अिन म
उसलाई कल्दीहरूको देश बाबेलमा िलएर जानेछु। तर उसले यो देख्न
सक्तैं न त्यो त्यहाँ मनेर्छ। 14 म राजाका मािनसहरूलाई बाध्य गनेर्छु िक
ितनीहरू इस्राएलको चार ैितर िवदेशमा बस्न। म उनको सेनालाई िततर-
िबतर पानेर्छु अिन शत्रुको सेना उनको पिछ लाग्नेछ। 15 त्यसपिछ
ितनीहरूले बुझ्छन् िक म न ैपरमप्रभु हँु। ितनीहरूले सम्झनेछन् िक मलेै
न ैितनीहरूलाई देशबाट िततर-िबतर पारें। ितनीहरूले सम्झने छन् िक
मलेै ितनीहरूलाई अरू देशहरूमा जान बाध्य पारें।

16 “तर म कितपय मािनसहरूलाई जीिवत राख्नेछु। ितनीहरू रोग,
अिनकाल र यदु्धद्वारा मनेर् छैनन्। म ितनीहरूलाई यसकारण जीिवत
राख्नेछु िक ितनीहरू अन्य मािनसहरूसँग त्यो िघनलाग्दो कामको बारमेा
भन्न नसकुन् जुन ितनीहरूले मेरो िवरूद्ध गर।े त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा
पाउनेछन् म न ैपरमप्रभु हँु।”

17 तब फेिर परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो र त्यसले भन्यो, 18 “हे
मािनसको छोरो, ितमीले यस्तो गनर् ुपछर्  मानौं ितमी भयभीत छौ। ितमी
जब खान्छौ काम्नु पछर् । ितमीले पानी िपउँदा िचिन्तत अिन भयभीत भए
झैं हुनुपछर् । 19 ितमीले यी साधारण जनतािसत भन्नुपछर् । ितमीले
भन्नुपछर् , ‘परमप्रभु हाम्रो मािलक यरूशलेमको बािसन्दाहरू अिन
इस्राएलको अन्य भागका मािनसहरूसँग यसो भन्नुहुन्छ। मािनसहरू,
ितमीहरूले खाना खाँदा अफसोसमा पानर् ुपछर् । ितमीहरू पानी िपउँदा

साह्रै भयभीत हुनेछौ। िकनिक त्यहाँ बसो-बास गनेर्हरूको िंहसाले गदार्
ितमीहरूको देशको सब ैसामानहरू नष्ट हुनेछ। 20 ितमीहरूको शहरमा
यित बेला धेर ैमािनसहरू बस्दछैन् तर त्यो शहर नष्ट भएर जान्छ। ितम्रो
पुर ैदेश नष्ट भएर जानेछ। त्यसपिछ ितमीले बुझ्नेछौ िक म न ैपरमप्रभु
हँु।’”

21 तब परमप्रभुको वचन मलाई प्राप्त भयो। उहाँले भन्नुभयो, 22 “हे
मािनसको छोरो, इस्राएल देशको िवषयमा मािनसहरूले यो उखान िकन
सुनाउँछन:
‘िवपित्त चाँढै आउँदनै,
दशर्न किहल्य ैहँुदनै।’
23 “ती मािनसहरूसँग भन िक परमप्रभु ितनीहरूका मिलकले यो

उखान पढ़न बन्द गिरिदनु हुन्छ। ितनीहरू इस्राएलको बारमेा यो कुरा
किहल्य ैपिन भन्दनैन्। अब ितनीहरू यो उखान सुनाउँछन्:
‘िवपित्त चाढै आउँछ,
दशर्न पूरा हुनेछ।’
24 “यो सत्य हो िक इस्राएलमा किहल्य ैपिन झूटो दशर्न हँुदनै। अब

यस्तो जाद ुगनेर्हरू भिवष्यमा हँुदनैन्, जसले यस्तो अगमवाणी गछर्  त्यो
साँच्चो हँुदनै। 25 िकनभने म परमप्रभु हँु। अिन म त्यही भन्छु, जुन मलाई
भन्न मन लाग्छ! अिन त्यही घट्नेछ अिन म घट्ना काललाई लामो तान्न
िदनेछैन। ती िवपित्तहरू चाँडै आउँदछैन् ितम्रो आफ्नो जीवनकाल मान।ै
िवद्रोही मािनसहरू! जब म केही भन्छु त्यो पूरा गररे न ैछाड्छु।” परमप्रभु
मेरो मािलकले यी सब ैकुरा भन्नुभयो।

26 तब परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 27 “हे
मािनसको छोरा, इस्राएलका मािनसहरू सोच्छन् जे दशर्न म ितमीलाई
िदन्छु त्यो भिवष्यमा घट्नेछ। ितनीहरू सम्झन्छन् जुन िवपित्तहरूको
िवषयमा ितमी कुरा गछौर् त्यो आज भन्दा धेर ैबषर् पिछ घट्नेछ। 28

यसकारण ितमीले उनीहरूलाई भन्नुपछर् , ‘परमप्रभु मेरो मािलक भन्नु हुन्छ
म अझ ज्यादा ढीलो गनर् सिक्तन्, यिद म हुनेछ भन्छु, त्यो भएरनै
छाड्नेछ।’” परमप्रभु मेरो मािलकले यी सब ैकुरा भन्नुभयो।

त्यसपिछ परमप्रभुको वचन मलाई प्राप्त भयो। उहाँले
भन्नुभयो, 2 “हे मािनसको छोरो, ितमीले इस्राएलको
अगमवक्ताहरूिसत मेरो िवषयमा कुरा गनर् ु पछर् । ती

अगमवक्ताहरूिसत मेरो िवषयमा कुरा गनर् ु पछर् । ती अगमवक्ताहरूले
वास्तवमा मेरो िनिम्त कुरा गरकेोछैन्। ती अगमवक्ताहरू त्यही भन्छन
जुन उनीहरूले भन्न खोज्दछैन्। यसकारण ितमीले उसँग कुरा गनर् ु पछर् ।
उसँग यो कुरा भन, ‘परमप्रभुबाट प्राप्त भएको यो वचन सुन! 3 परमप्रभु
मेरो मािलक यो वचन िदनुहुन्छ। मूखर् अगमवक्ताहरू! ितमीहरूमािथ
आपत आई लाग्ने छ। ितमीहरू आफ्नो आत्माको अनुशरण गिर रहेका
छौ। ितमीहरूसँग त्यो भनेका छैनन् जुन ितमीले साँच्चै दशर्नहरूमा
देख्छौ।

4 “‘इस्राएलीहरू ितमीहरूका अगमवक्ताहरू त्यो सुनसान भत्केको
ठाउँहरूमा बस्ने स्यालहरू जस्त ैभएकाछन्। 5 ितमीहरूले शहरको
भत्केको पखार्लको निजक सिैनकहरू बस्न िदएनौ। ितमीहरूले
इस्राएलको पिरवारको रक्षाको िनिम्त पखार्लहरू बनाएनौ। यसकारण
परमप्रभुको िनिम्त जब ितमीहरूलाई दण्ड िदने समय आउँछ त्यितबेला
ितमीहरू यदु्धमा हानेर्छौ।

6 “‘झूटा अगमवक्ताहरूले भने, ितनीहरूले दशर्न देखेकाछन्।
ितनीहरूले ितनीहरूको तन्त्र मन्त्र गररे भने िक घट्नाहरू हुन्छन्। तर
ितनीहरूले झूटो बोले। ितनीहरूले भने परमप्रभुले ितनीहरूलाई पठाउनु
भयो तर ितनीहरूले झूटो बोले। झूटोलाई साँच्चो बनाउँने प्रयास
आजसम्म पिन गदैर्छन्।

7 “‘झूटा अगमवक्ताहरू! जुन दशर्न ितमीहरूले देख्यौ, त्यो सत्य
िथएन। ितमीले आफैं  जाद ूगयौर् अिन भन्यौ केही घट्ने वाला छ तर
ितमीले मािनसहरूसँग झूटो भन्यौ। ितमी भन्छौ यो परमप्रभुले भन्नुभएको
हो, तर मलेै ितमीहरूसँग कुर ैगिरनँ।’”

8 यसकारण परमप्रभु मेरो मािलक अब साँच्चै केही बोल्नुहुन्छ उहाँ
भन्नुहुन्छ, “ितमीले झूटो भन्यौ। ितमीहरूले दशर्नमा जे देखेको िथयौ,
त्यो सत्य होइन्। यसकारण म अब ितमीहरूको िवरूद्धमा छु।” परमप्रभु
मेरो मािलकले यो कुरा भन्नुभयो। 9 परमप्रभुले भन्नुभयो, “म ती
अगमवक्ताहरूलाई दण्ड िदनेछु जसले असत्य दशर्न देखे अिन झूटा
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बोले। म ितनीहरूलाई आफ्नो मािनसदेिख अलग पानेर्छु। ितनीहरूको
नाम इस्राएलको पिरवारको सूिचमा रहनेछैन्। ितनीहरू फेिर इस्राएल
प्रदेशमा किहल्य ैजाने छैनन्। त्यसपिछ ितमीले जान्ने छौ िक म परमप्रभु
अिन मािलक हँु।

10 “ती झूटो अगमवक्ताहरूले घिरघिर मािनसहरूसँग झूटो भने।
अगमवक्ताहरूले भने शािन्त हुन्छ अिन त्यहाँ कुन ैशािन्त भएन।
मािनसहरूको पखार्ल दृढ गनेर् ुछ अिन यदु्धको तयारी गनर् ुछ। तर भत्केको
पखार्लमा एउटा पातको तहको लेप लगाइरहेछन्। 11 ितनीहरूलाई भन
म अिसना र पानी पठाउँनेछु। प्रचण्ड आँधी-बेह्री चल्नेछ अिन बाढी
आउनेछ, अिन पखार्ल ढल्नेछ। 12 पखार्ले तल ढल्नेछ। मािनसहरूले
अगमवक्ताहरूलाई सोध्नेछन्, ‘त्यो चूना लगाएको के भयो, जुन ितमीले
पखार्लमा लगाएका िथयौ?’” 13 परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ, “म
क्रोिधत छु, म ितमीहरूको िवरूद्ध आँधी-बेह्री पठाउँछु। म क्रोिधत छु
अिन म घनघोर बषार् पठाउँछु। म क्रोिधत छु अिन आकाशबाट अिसना
खसाउँनेछु। अिन ितमीहरूलाई पूणर् रूपमा नष्ट पानेर्छु। 14 ितमी
पखार्लमा चुना लगाउँछौ। तर म पूर ैपखार्ल नष्ट पािरिदनेछु। म त्यसलाई
भत्काई िदनेछु। पखार्ल ितमीमािथ ढल्नेछ अिन ितमीले जान्नेछौ म नै
परमप्रभु हँु। 15 अब म पखार्लमािथ अिन मािनसहरूमािथ मेरो क्रोध
छािडिदनेछु जसले यसलाई लेप लगाए। तब ितमीलाई भन्नेछु, ‘अब कुनै
पखार्ल रहेन र कुन ैमजदरूले यसमािथ लेप लगाउनेछैन्।’

16 “यो सब ैइस्राएलको झूटो अगमवक्तहरूको िनिम्त हुनेछ। ती
अगमवक्ताहरू यरूशलेमका मािनसहरूसँग बात गछर्न। ती अगमवक्ताहरू
भन्छन् शािन्त हुन्छ तर कत ैशािन्त छैन्।” परमप्रभु मेरा मािलकले यसो
भन्नुभयो।

17 परमप्रभुले भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो! इस्राएलमा स्त्री
अगमवािदनीहरू खोज। त्यो स्त्री अगमवािदनीहरू मेरो िनिम्त बोल्दनैन्।
ितनले त्यही भन्छन, जुन ितनीहरूलाई भन्न मन पछर् । यसकारण ितमीले
मेरो लािग उसको िवरूद्ध बोल्नु पछर् । ितमीले यसो भन्नु पछर् । 18

‘परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ: िवपत ितमी स्त्रीहरूमािथ आइलाग्नेछ।
ितमीहरूले प्रत्येक मािनसको पाखरुाहरूमा जादकूो पाटा िसलाइ िदन्छौ।
ितमीले मािनसको िशरमा बाँध्न फेटा बनाउँछौ। ितमीहरू भन्छौ िक ती
चीजहरूमा मािनसहरूको जीवन िनयन्त्रण गनेर् तन्त्र-मन्त्रको शिक्त छ।”
के ितमी सोच्छौ िक ितमीहरू आफ्नो आत्माहरू जीिवत राख्न र मेरो
मािनसहरूका आत्माहरूलाई मानर् ु सक्छौ। 19 ितमी न ैएकजना हौ
जसले मािनसहरूलाई म महत्वहीन हँु भनी सोच्न लगाउँछौ। ितमीहरू
एक मुठी जौ र रोटीको केही टुक्राको लािग ितनीहरूलाई मेरो िवरूद्धमा
िहडाउँछौ। ितमीहरू मेरो मािनसहरूसँग झूटो बोल्छौ। ितनीहरू झूटो
सुन्न मन पराउँछन्। ितमीहरू ती मािनसलाई माछौर् जसलाई जीिवत
रहन्छ अिन ितमीहरू त्यस्ता मािनसहरूलाई जीिवत राख्न चाहन्छों
जसलाई मानर् ु जरूरी छ। 20 यसकारण परमप्रभु मेरो मािलक
ितमीहरूिसत यसो भन्नुहुन्छ म ती जादकूा बूटीहरूको िवरूद्धमा छु जो
मािनसहरूलाई फँसाउँन ितमी प्रयोग गछौर्, तर म ितनीहरूलाई स्वतन्त्र
पानेर्छु। म ती बूटीहरू ितनीहरूका पाखरुाबाट चुडाइिदनेछु अिन
ितमीहरूलाई मुक्त गराइिदनेछ। ितनीहरू जालबाट मुक्त गिरएका पकं्षीहरू
जस्त ैहुनेछन्। 21 म ितमीहरूको घुम्टो च्याितिदनेछु अिन मेरो
मािनसहरूलाई ितम्रो शिक्तबाट बचाउँनेछु। ितनीहरू ितम्रो जालबाट
भाग्नेछन् अिन ितमीले बुझ्नेछौ म न ैपरमप्रभु हँु।’

22 “‘स्त्री अगमवािदनीहरू ितमीहरू झूटो बोल्छौ। ितम्रो झूटले राम्रो
मािनसहरूलाई द:ुख पुयार्उँछ म ती राम्रो मािनसहरूलाई द:ुख िदन
चाहँिदन। ितमी नराम्रो मािनसलाई सहायता गछौर् अिन ितनीहरूलाई
उत्सािहत पाछौर्। ितमी ितनीहरूलाई आफ्नो जीवन बिद्ल गर भन्दनैौ।
ितमी ितनीहरूको जीवन रक्षा गदैर्नौ। 23 ितमीले अब भिवष्यमा व्यथर्को
दशर्नहरू देख्ने छैनौ। ितमीले भिवष्यमा जाद ूगनेर् छैनौ। म मेरो
मािनसलाई ितमीहरूको शिक्तदेिख बचाउँने छु अिन ितमीहरूले थाह
पाउनेछौ, म न ैपरमप्रभु हँु।’”

इस्राएलका केही बुढा-प्रधानहरू मकहाँ आए। ितनीहरू
मसँग बात गनर् बसे। 2 परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो
उहाँले भन्नुभयो, 3 “हे मािनसको छोरो! यी मािनसहरू

ितमीिसत बात गनर् आएकाछन्। ितनीहरू चाहन्छन् ितमीले मसँग सल्लाह
िलउन्। तर ती मािनसहरूले आज सम्म आफ्ना िघनलाग्दो मूिर्तहरू

राखेकै छन्। ितनीहरू ती चीजहरू राख्छन् जसले ितनीहरूलाई पाप
गराउँछन्। ितनीहरू आज सम्म त्यही मूिर्त पूजा गिररहेकाछन्।
यसकारण, ितनीहरू मकहाँ सल्लाह िलन िकन आउँछन्? के मलेै
उनीहरूको प्रश्नहरूको उत्तर िदनुपछर्? अँहँ! 4 तर म ितनीहरूलाई उत्तर
िदन्छु। ितमीले ितनीहरूलाई भन्नु पछर् , ‘परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ
यिद कोही इस्राएलीहरू अगमवक्ताकहाँ जान्छ अिन मदेिख सल्लाह माग्छ
भने यिद त्यो मािनसले उसका मूिर्तहरू राखेकोछ भने त्यो मािनसको
प्रश्नको उत्तर म आफैं  िदनेछु। यिद उसले ती चीजहरू जसले
ितनीहरूलाई पाप कमर्हरू गराउन उकास्छ अिन यिद उसले मूिर्तहरूको
पूजा गछर्  भने म उिसत कुरा गनेर्छु। 5 िकनिक म ितनीहरूको हृदय छुन
चाहन्छु। म देखाउन चाहन्छु िक म ितनीहरूलाई प्रेम गछुर् , यद्यिप
ितनीहरूले मलाई आफ्नो िघनलाग्दो मूिर्तहरूको िनिम्त छोिडिदए।’

6 “यसकारण इस्राएलका पिरवारसँग यी सब भन। ितनीहरूलाई भन,
‘परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ! मकहाँ फकेर् र आऊ अिन आफ्नो
िघनलाग्दो मूिर्तहरू छोिडदेऊ। ती सब ैडरलाग्दा झूटो देवताहरूबाट
ितमी फकर् 7 यिद कुन ैइस्राएलीहरू अथवा इस्राएलमा बस्ने िवदेशीहरू
सल्लाह माग्नको िनिम्त मकहाँ आए म उसलाई उत्तर िदनेछु। यिद उसले
िघनलाग्दो मूिर्तहरू राखे ता पिन म उसलाई उत्तर िदन्छु। यिद उसले ती
चीजहरू राख्छ जसले उसलाई पाप गराउँछ। यिद उसले तब सम्म ती
मूिर्तहरूको पूजा गछर् । म उसलाई यस्तो उत्तर िदन्छु। 8 म त्यस
मािनसको िवरोधी हुनेछु। उसलाई नष्ट गिरिदन्छु। त्यो अरू
मािनसहरूको िनिम्त उदाहरण बिननेछ। मािनसहरूले उसको हाँसो
उडाउँनेछन्। म ितनीहरूलाई आफ्नो मािनसहरूबाट बािहर िनकल्नेछु।
त्यसपिछ ितमीले जान्ने छौ म न ैपरमप्रभु हँु। 9 यिद अगमवक्ता धेर ैमूखर्
भई आफ्नो उत्तर िदयो भने म उसलाई देखाई िदन्छु िक ऊ कित मूखर्
छ, म उसको िवरूद्ध आफ्नो शिक्त प्रयोग गछुर् । म उसलाई नष्ट गिरिदन्छु
अिन आफ्ना मािनसहरूलाई इस्राएलबाट बािहर िनकाल्नेछु। 10 यस्तै
प्रकारले त्यो मािनस जुन राय िलन आएको िथयो अिन अगमवक्ता जसले
उत्तर िदयो दवुलेै एउटै दण्ड पाउँनेछन्। 11 िकनिक यसप्रकारले त्यो
अगमवक्ताले मेरो मािनसहरूलाई मदेिख टाढो िलएर जान बन्द
गिरिदन्छ। यसप्रकारले मेरा मािनसहरूले आफ्नो पापबाट अपिवत्र हुनु
बन्द गिरिदन्छन्। तब ितनीहरू मेरो िवशेष मािनस हुनेछन अिन म
ितनीहरूको परमेश्वर बिनन्छु।’” परमप्रभु मेरो मािलकले यी सब ैकुराहरू
भन्नुभयो।

12 तब परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 13 “हे
मािनसको छोरो! म आफ्नो त्यो राष्ट्रलाई दण्ड िदन्छु जसले मलाई
छोड्छ अिन मेरो िवरूद्ध पापहरू गछर् । म ितनीहरूको भोजनको आपूिर्त
बन्द गिरिदन्छु। म अिनकाल उत्पन्न गिरिदन सक्छु अिन त्यस देशबाट
मािनस अिन पशुहरू बािहर गिरिदन सक्छु। 14 म त्यस देशलाई दण्ड
िदन्छु त्यहाँ नूह, दािनयल अिन अय्यूब न ैिकन नबसुन्, उनीहरू आफ्नो
जीवन आफ्नो धािर्मकताद्वारा बचाउन सक्छन् तर ितनीहरूले सम्पूणर्
देशलाई बचाउँन सकै्तनन्।” परमप्रभु मेरा मािलकले यी सब ैकुरा
भन्नुभयो।

15 परमेश्वरले भन्नुभयो, “अथवा म त्यो पुर ैदेशमा जङ्गली जनावरहरू
पठाइिदन्छु अिन ती जनावरहरूले सब ैमािनसहरूलाई मानर् सक्छन।
जङ्गली जनावरहरूको कारणले त्यस देश भएर कसलेै पिन यात्रा
गनर्सकै्तनन्। 16 यिद नूह, दािनयल अिन अय्यूब त्यहाँ बस्थे भने म ती
तीन ैजनालाई बचाउने िथएँ। ती तीन ैजना स्वंयले आफूलाई बचाउँनु
सक्छन्। तर म मेरो तीनजैना स्वंयले आफूलाई बचाउँनु सक्छन्। तर म
मेरो जीवनको शपथ खाएर भन्छु िक ितनीहरूले आफ्नो बाहेक अरूको
जीवनिसत ैआफ्नो छोरा-छोरी पिन बचाउँन सक्ने िथएनन्। त्यो नराम्रो
देश नष्ट गिरनेछ।” परमप्रभु मेरो मािलकले यी सब ैकुरा भन्नुभयो।

17 परमेश्वरले भन्नुभयो, “अथवा त्यस देशको िवरूद्ध लड्नका िनिम्त
म शत्रुका सेना पठाउँन सक्छु। ती सिैनकले त्यो देश नष्ट पािरिदन्छन्। म
त्यस देशको सब ैमािनसहरू अिन जनावरहरूलाई बािहर िनकािलिदन्छु।
18 यिद नूह, दािनयल अिन अय्यूब त्यहाँ बस्थे भने ती तीनजना राम्रो
मािनसहरूलाई बचाउँथें। ती तीन जनाले आफ्नो जीवन स्वंय बचाउँन
सक्छन्। म मेरो जीवनको शपथ खाएर भन्छु िक अरू मािनसहरूको
जीवन ितनीहरूले बचाउँन सक्तैं नन् यहाँ सम्म िक आफ्नो छोरा-छोरीको
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जीवन पिन बचाउँन सक्ने िथएन। त्यो देश सम्पूणर् रूपमा नष्ट गिरइनेछ।”
परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो।

19 परमेश्वरले भन्नुभयो, “अथवा म त्यस देशको िवरूद्ध रूढी
(महामारी) पठाउँन सक्छु। म ितनीहरूमािथ आफ्नो क्रोध बषार्उन
सक्छु। म सब ैमािनस अिन जनावरहरूलाई त्यस देशबाट हटाउन
सक्छु। 20 यिद नूह, दािनयेल अिन अय्यूब त्यहाँ बस्थे भने पिन म ती
तीनजना राम्रो मािनसहरूलाई बचाउँथें िकनिक ती तीनजैना राम्रा
मािनसहरू हुन्। ती तीनजैना आफ्नो जीवन स्वंय बचाउन सक्छन्। तर
म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर भन्छु अरू मािनसहरूको जीवन
ितनीहरूले बचाउँन सक्तैं नन्, यहाँ सम्म तािक आफ्ना छोरा-छोरीको
जीवन पिन बचाउँनु सकै्तनन।” परमप्रभु मेरो मािलकले यी सब ैकुरा
भन्नुभयो।

21 त्यसपिछ परमप्रभु मेरो मािलकले भन्नुभयो, “यसकैारण सोच
यरूशलेमका िनिम्त यो कित नराम्रो हुन्छ, म त्यस शहरको िवरूद्ध यी
चारवैटा दण्ड पठाइिदन्छु! म शत्रुका सेना, अिनकाल, महामारी, अिन
जङ्गली जनावरहरू त्यस शहरको िवरूद्ध पठाउँछु। म त्यस देशको सबै
मािनसहरू अिन जनावरहरूलाई बािहर िनकािलिदन्छु। 22 केही
मािनसहरू त्यो देशबाट भाग्नेछन्। ितनीहरू आफ्ना छोरा-छोरी िलएर
ितमीहरूकहाँ सहायताको लािग आउनेछन्। तब ितमीहरूले थाहा
पाउनेछौ िक यी मािनसहरू साँच्चै कित नराम्रा छन्। म जुन आपत
यरूशलेममा ल्याउँनेछु त्यो न्याय संगत हो भन्ने ितमीलाई िवश्वास
गराइनेछ अिन ितमीहरूले सान्तवना पाउनेछौ। 23 ितमीहरूले
ितनीहरूको बस्ने ढङ्ग अिन ितनीहरूले गनेर् नराम्रो काम देख्नेछौ।
त्यसपिछ ितमीले सम्झने छौ िक ितनीहरूलाई दण्ड िदने उिचत कारण
मसँग िथयो।” परमप्रभु मेरो मािलकले यो कुराहरू भन्नुभयो।

तब परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो! के दाखको बोटको दाउरा जङ्गलको कुनै
अकोर् रूखको काठको सानो हाँगाभन्दा अिधक राम्रो हुन्छ?

अँहँ। 3 के ितमीहरू दाखको बोटको दाउरा कुन ैकाममा उपयोग गनर्
सक्छौ? अँहँ! के ितमीहरू त्यसबाट केही चीज बनाउँनको िनिम्त काठ
िनकाल्न सक्छौ? अँहँ! 4 यो आगो बाल्नु मात्र प्रयोग गिरन्छ। सुकेको
दाउरा छेउबाट बल्छ? बल्दनै, बीचको भाग आगोले जलेर कालो हुन्छ,
तर दाउरा पूणर् रूपमा जल्दनै्। के ितमी त्यो जलेको दाउराबाट कुन ैचीज
बनाउँन सक्छौ? 5 यिद बल्नु भन्दा पिहला ितमीले त्यस दाउराको केही
चीज बनाउँन सक्छौ भने पिन िनश्चय न ैत्यो जिलसके पिछ त्यसबाट
केही बनाउँन सकै्तनौ! 6 यसलेै दाखको बोटको दाउराको टुक्रा जङ्गलको
ती कुन ैपिन दाउराको टुक्राको बराबर छ। मािनसहरू त्यो दाउराको टुक्रा
आगोमा हाल्छन् अिन आगोले त्यसलाई जलाउँछ। त्यस्त ैप्रकारले, म
यरूशलेमका मािनसहरूलाई आगोमा फ्याँक्छु!” परमप्रभु मेरो मािलकले
यो सब ैकुराहरू भन्नुभयो। 7 “म ितनीहरूलाई दण्ड िदनेछु, अिन
ितनीहरू आगोबाट उम्के तापिन त्यसले ितनीहरूलाई अझ ैजलाउनेछ।
अिन ितमीहरूले म न ैपरमप्रभु हँु भनी जान्नेछन्। मलेै ितनीहरूलाई दण्ड
िदएँ भनेर जान्नेछन्। 8 म त्यस देशलाई पुर ैनष्ट गनेर्छु िकनभने झुठ्ठा
देवताहरूको आरधना गनर् ितनीहरूले मलाई धोका िदए।” यो सब ैकुरा
परमप्रभु मेरो मािलकले भन्नुभयो।

त्यसपिछ परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो,
2 “हे मािनसको छोरो! यरूशलेमका मािनसलाई त्यो
डरलाग्दो नराम्रो कामको लािग जनाइदेऊ जुन ितनीहरूले

गरकेाछन्। 3 ितमीले भन्नु पछर् , ‘परमप्रभु मेरो मािलक यरूशलेमका
मािनसहरूलाई यो संदेश िदनुहुन्छ, आफ्नो इितहास हेर! ितमी कनानमा
जन्मेका िथयौ। ितम्रो बाबु एक एमोरी अिन आमा िहत्ती हुन। 4

यरूशलेम जुन िदन उत्पन्न भयो, ितम्रो नाभीको नाल काट्ने कोही पिन
िथएन। कसलेै पिन ितम्रो शरीरमा नुन मिलिदएन, अिन ितमीलाई सफा
तुल्याउन कसलेै पिन नुहाई िदएन। कसलेै ितमीलाई लुगा लगाई
िदएनन्। 5 यरूशलेम, ितमी एकै्ल िथयौ। कसलेै पिन ितमीप्रित दया
देखाएन, न त कसलेै ितमीलाई हेरचाह न ैगयोर्। हे! यरूशलेम ितमी
जिन्मएको िदन, ितम्रो आमा-बाबुले ितमीलाई खेतमा रािखिदए। जब
ितमी जिन्मयौ ितमी रगतमा लपेिटएका िथयौ।

6 “‘त्यसपिछ म (परमेश्वर) त्यताबाट गएँ। मलेै त्यहाँ ितमीलाई रगतमा
लटपिटएको अवस्थामा भेट्टाएँ। ितमी रगतमा लटपिटरहेको िथयौ, तर

मलेै भनें “जीिवत होऊ!” हो, ितमी रगतमा लटपिटएको िथयौ, अिन मलेै
भनें, “जीिवत हौऊ!” 7 मलेै ितमीलाई खेतमा िबरूवा िसयार ेजस्त ैसेवा
गररे बढाएँ। ितमी बढ्द ैगयौ। ितमी जवान स्त्री बिनयौ, ितम्रो मािसक-धमर्
आरम्भ भयो, ितम्रो स्तन बढ्यो, ितम्रो कपाल बढ्न थाल्यो। तर
त्यसबेला सम्म ितमी वस्त्रहीन र नाङै्ग िथयौ। 8 मलेै ितमी प्रित दृिष्ट
घुमाएँ। मलेै देखें ितमी प्रेमको लािग तयार िथयौ। यसकारण मलेै
ितमीलाई लुगा लगाई िदएँ अिन ितम्रो नग्नता छोिपिदएँ। मलेै ितमीिसत
िववाह गनेर् वचन िदएँ। मलेै ितमीसँग वाचा बाँधे र शपथ खाएँ अिन ितमी
मेरी भयौ।’” परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो। 9 “‘मलेै
ितमीलाई पानीले नुहाई िदएँ। मलेै ितम्रो रगत धोई िदएँ अिन ितम्रो
शरीरमा तेल मािलश गिरिदएँ। 10 मलेै ितमीलाई एउटा राम्रो लुगा अिन
नरम छालाको जुत्ता िदएँ। मलेै ितमीलाई एउटा िमहीन मलमलको अिन
एउटा रशेमको लुगा िदएँ। 11 तब मलेै ितमीलाई केही गर-गहना िदएँ।
मलेै ितम्रो हातहरूमा चुरा लगाइ िदएँ अिन ितम्रो गलामा माला
लगाइिदएँ। 12 मलेै ितमीलाई नाकमा एउटा मुन्द्री, कानमा झुम्का अिन
िशरमा राम्रो िशरपेच लगाइिदएँ। 13 ितमी सुन, चाँदीको गर-गहना अिन
रशेमको लुगामा बुट्टा गरकेो लगाउँदा सुन्दर देिखयौ। ितमीले राम्रो खाना
खायौ। ितमी अत्यािधक सुन्दरी िथयौ अिन ितमी रानी बिनयौ 14 ितम्रो
सुन्दरताले गदार् ितमी िवख्यात भयौ। यो सब यसकारण भयो िकनिक
मलेै ितमीलाई ज्यादा राम्री बनाए।’” परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू
भन्नुभयो।

15 परमेश्वरले भन्नुभयो, “तर ितमीले आफ्नो सौन्दयर्तामा भरोसा गनर्
आरम्भ गयौर्ं। ितमीले आफ्नो यशको उपयोग गयौर्ं अिन ितमीले मलाई
धोका िदयौ। ितमीले एउटा वेश्याले जस्तो व्यवहार गयौर्ं अिन ितमीले
त्यस्तो प्रत्येकिसत गयौर् जो ितम्रो छेउमा आयो। ितमीले ितनीहरू
सबलैाई आफ्नो शरीर अिर्पत गयौर्ं। 16 ितमीले आफ्नो सुन्दर लुगा
िलयौ अिन त्यसको प्रयोग आफ्नो पूजाको स्थानमा सजाउन गयौर्ं।
ितमीले त्यस ठाँउमा एउटा वेश्याले जस्तो काम गयौर्। ितमीले आफूलाई
प्रत्येक मािनससँग अिर्पत गयौर् जो त्यहाँ आयो! 17 तब मलेै िदएको
सुन्दर गर-गहना िलयौ अिन त्यो सुन-चाँदी मािनसहरूको मूिर्तहरू
बनाउँनमा प्रयोग गयौर्। ितमीले ितनीहरूलाई वेश्याले झैं पूज्यौ। 18

त्यसपिछ ितमीले सुन्दर लुगा िलयौ अिन ती मूिर्तलाई लगाई िदयौ।
ितमीले सुगिन्ध धूप अिन बत्ती िलयौ जुन मलेै ितमीलाई िदएको िथएँ,
अथवा त्यसलाई ती देवमूिर्तहरू अगाडी चढायौ। 19 मलेै ितमीलाई
रोटी, मह अिन भद्राक्षको तेल िदएँ। तर ितमीले त्यो खाना आफ्नो
मूिर्तलाई िदयौ। ितमीले ती आफ्नो असत्य देवताहरूलाई प्रसन्न पानर्का
िनिम्त सुगन्धको रूपमा भेटी चढायौ। ितमीले ती झूटा देवताहरूसँग
वेश्या जस्तो व्यवहार गयौर्ं।” परमप्रभु मेरो मािलकले यो कुरा भन्नुभयो।

20 परमेश्वरले भन्नुभयो, “ितमीले मेरोलािग जन्मेको सब ैछोरा-
छोरीहरू मूिर्तहरू अिघ बिल चढायौ। के ितम्रा मूिर्तहरूिसत यस्तो
वेश्यावृित गनर् ु सानो कुरो हो? 21 ितमीले मेरो छोराहरूको हत्या गयौर्
अिन ितनीहरूलाई ती झूटा देवताहरूकोमा चढायौं। 22 ितमीले मलाई
छोड्यौ अिन त्यो डरलाग्दा काम गयौर्। ितमीले आफ्नो समयको किहल्यै
पिन याद गरनेौ जब ितमी बाल्यावस्थामा िथयौ ितमीले याद गरनेौ,
जितबेला मलेै ितमीलाई भेट्टाँए त्यित बेला ितमी नाङै्ग िथयौं अिन रगतमा
लटपिटरहेको िथयौं।

23 “ती सब ैनराम्रा चीजहरू पिछ, हे यरूशललेम! यो ितमीलाई
एकदम ैनराम्रो हुन्छ।” परमप्रभु मेरा मािलकले यो कुराहरू भन्नुभयो। 24

“ती सब ैकुराहरू पिछ ितमीले त्यो असत्य देवताको पूजा गनर् उच्च
स्थानहरू बनायौ। ितमीले प्रत्येक बाटोको चोकमा झूटो देवताको
पूजाका िनिम्त उच्चस्थान बनायौ। 25 ितमीले प्रत्येक दोबाटोमा आफ्नो
उच्च स्थान बनायौ। ितमीले आफ्नो सुन्दरतालाई तुच्छ देखायौ। ितमीले
प्रत्येक बाटो भएर िहँड्ने मािनसहरूलाई फँसाउनका िनिम्त यसो गयौर्ं।
ितमीले आफ्नो खटु्टा देिखयोस् भनी फिरयामािथ उठायौ अिन त्यसपिछ
ितमीले ती मािनसहरूसँग वेश्याहरूले झैं व्यवहार गनर् थाल्यौ। 26 तब
ितमी त्यो िछमेकी िमश्रकहाँ गयौं, जसको िलङ्ग एकदम ैठूलो िथयो।
ितमीले मलाई उत्तेिजत पानर्को लािग त्योसँग धेर ैपल्ट शारीिरक
सम्बन्ध स्थािपत गयौर्ं। 27 यसकारण मलेै ितमीलाई दण्ड िदएँ। मलेै
ितमीलाई िदएको जमीनको एक भाग िलएँ। मलेै ितमीलाई ितनीहरूको
हातमा सुिम्पिदएँ जसले ितमीलाई घृणा गछर्न्। ितम्रो ब्यावहारले गदार्
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पिलश्तीहरूका छोरीहरू पिन लिज्जत भए। 28 त्यसपिछ ितमीले
अश्शूरहरूिसत शारीिरक सम्बन्ध गयौर्। तर ितमीलाई पयार्प्त भएन। ितमी
किहल्य ैपिन सन्तुष्ट भएनौ। 29 यसकारण ितमी कनान पिट्ट फिर्कयौ
अिन त्यसपिछ बाबेल पिट्ट। तब पिन ितमी सन्तुष्ट भएनौ। 30 ितमी साह्रै
कमजोर छौ। ितमीले ती सब ैमािनसहरू र राज्यहरूलाई पाप गनर्
लगायौ। ितमीले ठीक एउटी वेश्याले जस्त ैकाम गयौर्।” यी कुराहरू
परमप्रभु मेरो मािलकले भन्नुभयो।

31 “ितमीले प्रत्येक दोबाटोहरूमा उच्च स्थानहरू बनायौ। अिन
ितमीले बाटोको हरके गल्लीको कुनामा पूजाको स्थान बनायौ। अिन
वेश्याले झैं, त्यसबाट फाइदा हुने चासो पिन गिरनौ। 32 ितमी व्यिभचारी
स्त्री हौ। ितमीले आफ्नो पितको भन्दा िवदेशीहरूसँग शारीिरक संम्बन्ध
राख्न ज्यादा राम्रो मान्यौ। 33 प्राय वेश्याहरू शारीिरक सम्बधंको लािग
मािनसलाई ज्याला ितनर् ु बाध्य गदर्छन्। तर ितमीले आफ्नो प्रेमीहरू
लोभाउन स्वंय भेटी िदन्छौ, अिन ितनीहरूलाई शारीिरक सम्बधंको
िनिम्त आमिन्त्रत गछौर्। ितमीले आफ्नो चारिैतर सबलैाई आफूसँग
शारीिरक सम्बधंको लािग आमिन्त्रत गयौर्। 34 ितमी प्राय सबै
वेश्याहरूको ठीक िवपरीत छौ। प्राय वेश्याहरू पुरूषहरूलाई ज्याला
ितनर्को लािग बाध्य गछर्न्। तर ितमीले पुरूषहरूलाई आफूसँग शारीिरक
सम्बन्धको ज्याला ितनेर् गछौर्।”

35 हे वेश्या! परमप्रभुको वचन सुन। 36 परमप्रभु मेरो मािलकले यो
कुरा भन्नुहुन्छ “ितमीले ितम्रो पसैा खचर् गरायौ अिन आफ्नो प्रेमीहरू
तथा झूटा देवताहरूलाई आफ्नो नाङ्गो शरीर हेनर् िदयौं तथा ितमीिसत
शारीिरक सम्बन्ध गनर्िदयौ। ितमीहरूले ितनीहरूको नानीहरू मायौर् अिन
ितनीहरूको रगत बगायौ। त्यो ती झूटा देवताहरूलाई ितम्रो भेटी िथयो।
37 यसकारण, म ितम्रो सब ैप्रेमीहरूलाई एकै ठाँउमा जम्मा गछुर् । म ती
सबलैाई ल्याउँछु जोसँग ितमीले प्रेम गयौर् तथा जुन मािनसहरूलाई घृणा
गयौर्। म ती सबलैाई एकै साथ िलएर आउँछु अिन ितनीहरूलाई ितम्रो
नग्नता देखाउँछु। ितनीहरूले ितम्रो पुर ैनग्नता देख्नेछन्। 38 त्यसपिछ म
ितमीलाई दण्ड िदन्छु। म ितमीलाई कुन ैहत्यािरनी अिन त्यस स्त्रीलाई
जस्त ैदण्ड िदन्छु जसले व्यिभचारी पाप गरकेी छे। ितमी त्यस्त ैदिण्डत
हुनेछौ मानौ कुन ैक्रोिधत तथा ईषं्यार्लु पितले आफ्नी पत्नीलाई दण्ड
िदए जस्त।ै 39 म ितमीलाई ती सब ैप्रेमीहरूलाई प्राप्त गनर् िदन्छु।
ितनीहरूले ितम्रो सब ैउच्च स्थानहरू नष्ट पािरिदनेछन्। ितनीहरूले ितम्रो
पूजा स्थानहरू जलाई िदनेछन्। ितनीहरूले ितम्रो लुगाहरू च्याित
िदनेछन् तथा ितम्रो सुन्दर गर-गहनाहरू िलनेछन्। ितनीहरूले ितमीलाई
वस्त्रहीन अिन नाङै्ग छोिडिदनेछन् जस्तो ितमीलाई मलेै भेट्टाएको बेलामा
िथयौ। 40 ितनीहरूले आफूसँग िवशाल जनसमूह िलएर आउनेछ, अिन
ितमीलाई मानर्का िनिम्त ढुङ्गा हान्नेछन् त्यसपिछ ितमीलाई टुक्रा-टुक्रा
पानेर्छन्। 41 अिन ितनीहरूले ितम्रो घरहरू आगोले जलाई िदनेछन्
अिन ितमीलाई धेर ैस्त्रीहरूको सामुने दण्ड िदनेछन्। म ितमीलाई ितम्रो
वेश्यावृित देिख रोक्नेछु र ितमीले अरू ज्याला पाउने छैनौ। 42

त्यसपिछ म क्रोिधत अिन डाही हुन छोिडिदनेछु। म शान्त हुनेछु। म फेिर
क्रोिधत हुनेछैन। 43 यी सब ैकुराहरू िकन हुन्छन्? िकनिक ितमीले त्यो
याद राखेनौ िक ितमीमािथ जवानी हँुदा के गयौर्। ितमीले त्यो सब ैनराम्रो
पापहरू गयौर् अिन मलाई क्रोिधत बनायौ। यसकारण ती नराम्रो कामको
िनिम्त मलेै ितमीलाई दण्ड िदनु पयोर्। तर ितमीले अझ ैज्यादा डरलाग्दो
योजनाहरू बनायौ।” परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो।

44 “ितम्रो िवषयमा कुरा गनेर् सबिैसत अकोर् एउटा कुरा पिन होला।
ितनीहरू भन्छन, ‘जस्तो आमा त्यस्त ैछोरी।’ 45 ितमी आफ्नो आमाको
छोरी हौ। ितमीले आफ्नो पित र नानीहरूलाई ध्यान िदँदनैौ। ितमी ठीक
आफ्नो बिहनी बराबर छौ। ितमी दवु ैजनाले आफ्नो पित र नानीहरूलाई
घृणा गछौर्। ितमीहरू ठीक आफ्नो आमा-बाबु जस्तो छौ। ितम्रो आमा
िहत्ती अिन बाबु एमोरी िथए। 46 ितम्रो ठूलो िददी सामिरया िथई ऊ
ितम्रो उत्तरिदशामा आफ्नो छोरीहरूसँग बस्थी अिन ितम्रो सानो बिहनी
सदोम िथई। ऊ आफ्नो छोरीहरूसँग (शहरहरू) ितम्रो दिक्षणमा बस्थी!
47 ितमीले त्यो सब ैडरलाग्दा पाप काम गयौर् जुन ितनीहरूले गर।े तर
ितमीले त्यो काम पिन गयौर् जुन ितनीहरूले गरकेो भन्दा नराम्रो िथयो।
48 म परमप्रभु अिन मािलक हँु। म सदा जीिवत छु अिन आफ्नो
जीवनको शपथ खाएर भन्छु िक ितम्रो बिहनी सदोम अिन उसको

छोरीहरूले किहल्य ैपिन त्यित नराम्रो काम गरनेन् जित ितम्रो छोरीहरूले
गर।े”

49 परमप्रभुले भन्नुभयो, “ितम्रो बिहनी सदोम अिन उसको छोरीहरू
घमण्डी िथए। ितनीहरूिसत आवश्यकता भन्दा ज्यादा खाने कुरा िथयो
अिन ितनीहरूिसत समय पिन ज्यादा िथयो। ितनीहरूले दीन अिन
असहाय मािनसहरूलाई सहायता गदैर्निथए। 50 सदोम अिन उसको
छोरीहरू अत्यािधक घमण्डी भए र मेरो अिघ डरलाग्दा पाप गनर् थाले।
जब मलेै ती कामहरू गरकेो देखें, मलेै दण्ड िदएँ।”

51 परमेश्वरले भन्नुभयो, “सामिरयाले ितमीले गरकेो पाप भन्दा आधा
मात्र पाप गयोर्। सामिरयाले भन्दा अिधक डरलाग्दा पाप ितमीले गयौर्!
आफ्नो बिहनीहरूले भन्दा अिधक डरलाग्दा पाप गयौर्! सदोम अिन
सामिरयाको तुलना गदार् ितनीहरूलाई ितमी भन्दा राम्रो लाग्छ। 52

यसकारण ितमी लिज्जत हुनुपछर् । ितमीले ितम्रो िददी बिहनीहरूलाई ितमी
भन्दा धािर्मक देिखने बनायौ। ितमीले भयकंर पापहरू गरकेीछौ
यसकारण ितमी लिज्जत हुनुपछर् ।”

53 परमेश्वरले भन्नुभयो, “मलेै सदोम अिन त्यसको चारिैतरको
शहरहरू नष्ट पािरिदएँ। मलेै सामिरया अिन त्यसको चारिैतरको शहरहरू
नष्ट पारें। यरूशलेम म ितमीलाई नष्ट पानेर्छु। तर म ती शहरहरू फेिर
बनाउँनेछु। यरूशलेम म ितमीलाई फेिर बनाउँनेछु। 54 म ितमीलाई
आराम िदनेछु। त्यसबेला ितमीले डरलाग्दा पापहरू याद गनेर्छौ जुन
ितमीले गरकेा िथयौ अिन ितमी लिज्जत हुनेछौ। 55 यस्तो प्रकारले ितमी
अिन ितम्रो बिहनीहरू फेिर बनाइनेछन्। सदोम अिन उसको चारिैतरको
शहरहरू, सामिरया अिन त्यसको चारिैतरको शहरहरू तथा ितमी अिन
ितम्रो चारिैतरको शहरहरू फेिर बनाइनेछन्।”

56 परमेश्वरले भन्नुभयो, “िबतेका िदनहरूमा ितमी घमण्डी िथयौ अिन
ितम्रो बिहनी सदोमको हाँसो उडाउँथ्यौ। तर ितमीले त्यस्तो फेिर गनर्
सकै्तनौ। 57 ितमीलाई सजाय िदनु भन्दा पिहला आफ्नो िछमेकीहरूद्वारा
हाँसो उडाउन शुरू गनर् ु भन्दा पिहला ितमीले त्यो गरकेी िथयौ। एदोमको
छोरीहरू तथा पिलश्तीले अिहले ितम्रो हाँसो उडाइरहेकाछन्। 58 अब
ितमीले जुन भयङ्कर पाप गयौर् त्यसका िनिम्त कष्ट उठाउँनु पछर् ।”
परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो।

59 परमप्रभु मेरो मािलकले यी सब ैकुराहरू भन्नुभयो, “ितमीले
आफ्नो िववाहको प्रितज्ञा भङ्ग गयौर्। ितमीले हाम्रो करारको आदर गरनेौं।
60 तर मलाई त्यो करार याद छ जुन त्यस समय गिरएको िथयो, जुन
समय ितमी नानी िथयौ। मलेै ितमीसँग करार गरकेो िथएँ जुन सधैँ रहने
िथयों। 61 म ितम्रो बिहनीहरू ितमी भएकहाँ ल्याउँनेछु अिन म
ितनीहरूलाई ितम्रो छोरीहरू बनाउँनेछु। यो हाम्रो करारमा िथएन, तर म
यो ितम्रा िनिम्त गनेर्छु। त्यित बेला ितमी ती डरलाग्दा पापहरू याद
गनेर्छौ, जुन ितमीले गयौर् अिन ितमी लिज्जत हुनेछौ। 62 यसकारण म
ितमीिसत मेरो करार बाँध्नेछु र ितमीले जान्नेछौ िक म न ैपरमप्रभु हँु। 63

ितमीले गरकेा ती सब ैनराम्रा कमर्हरूको िनिम्त मलेै क्षमा िदएँ। अब
ितमीले त्यो सम्झना गनेर् छौ अिन लिज्जत हुनेछौ। ितमीले केही पिन भन्न
सक्ने छैनौ।” परमप्रभु मेरो मािलकले ती सब ैकुराहरू भन्नुभयो।

त्यसपिछ परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो,
2 “हे मािनसको छोरो, इस्राएलका घरानालाई यो कथा
सुनाऊ! ितनीहरूलाई प्रश्न गर यसको अथर् के हो? 3

ितनीहरूलाई भन, यो त्यही हो जुन परमप्रभु मेरा मािलकले भन्नुहुन्छु:
“‘एउटा िवशाल चील िवशाल पखेंटािसत लबानोन आउँदछै।
चीलको धेर ैरगंहरू भएको लामो-लामो प्वाँखहरू िथए।
त्यो लबानोनमा आयो अिन देवदारू रूखको टुप्पा लग्यो।

4 त्यो गरूडले त्यो िवशाल देवदारूको (लबानोन) रूखको टुप्पो,
चुडाँयो अिन कनान िलएर गयो।
गरूडले व्यापारीको शहरमा त्यो रोप्यो।
5 त्यसपिछ गरूड़ले केही िबऊहरू,
(केहीभाग मािनसहरू) कनानबाट गयो।
त्यसले त्यो मिललो जमीनमा रोप्यो।
त्यसले प्रशस्त पानी भएको छेउमा रोप्यो।

6 िबऊ उिम्रयो अिन त्यो दाखको बोट बिनयो।
यो बोट राम्रो िथयो।
बोट अग्लो िथएन।
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तर यो एउटा ठूलो के्षत्रभिर ढाक्ने गरी फैिलयो।
दाखको काण्ड बढ्यो
अिन लामो भएर हाँगाहरू र पातहरू पलायो।

7 त्यसपिछ अकोर् ठूलो पखेंटा भएको गरूडले दाखको बोट देख्यो।
गरूडको लामो पखेंटा िथयो।
दाखको बोटले चाहन्थ्यो िक यो नयाँ गरूडले उसको देख रखे गरोस्।
यसकारण त्यसले आफ्नो जराहरू त्यो गरूड भए पिट्ट फैलायो।
यसको हाँगाहरू गरूड भएको पिट्ट फैिलन थाल्यो।
यसको हाँगाहरू त्यो खेतदेिख टाढो सम्म फैिलन थाल्यो,
जहाँ यो रोपेको िथयो।
दाखको बोटले चाहन्थ्यो नयाँ गरूडले उसलाई पानी हालोस्।

8 दाखको बोट अकोर् मिललो खेतमा सािरयो।
यो प्रशस्त पानी भएको भूिममा रोिपएको िथयो।
यसले हाँगाहरू अिन फल िदन सक्थ्यो।
यो एउटा साह्रै राम्रो दाखको बोट हुन सक्थ्यो।’”

9 परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो,
“के ितमी सम्झन्छौ िक बोट सफल हुन्छ? अँहँ!
नयाँ गरूडले बोटलाई जमीनदेिख उखेिलिदन्छ
अिन पक्षीले बोटलाई जरासँग ैउखेिलिदन्छ।
त्यसले सब ैदाख खान्छ।
त्यसपिक्ष नयाँ पातहरू सुक्छ अिन मछर् ।
त्यो बोट एकदम ैकमजोर हुन्छ।
त्यो बोटलाई जरसँैग उखाल्नका िनिम्त शिक्तशाली अस्त्र-शस्त्र
अथवा शिक्तशाली देशको आवश्यकता पदैर्न।

10 के त्यो बोट त्यहाँ बढ्छ जहाँ रोपेको छ? अँहँ!
गरम पूवीर्य बतास चल्ने छ; अिन बोट सुकेर मनेर्छ।
यो त्यहीं मछर्  जहाँ रोपेको िथयो।”
11 परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो उहाँले भन्नुभयो, 12 “यो कुराको

व्याख्या इस्राएलका मािनसहरूको बीचमा गर, ितनीहरू सधैँ मेरो
िवरूद्धमा जान्छन्। ितनीहरूलाई यो भन, पिहलो गरूड (नबूकदनेस्सर)
बाबेलको राजा हो। ऊ यरूशलेममा आयो अिन राजा तथा अन्य
प्रमुखहरूलाई िलएर गयो। उसले ितनीहरूलाई बाबेल िलएर आयो। 13

त्यसपिछ नबूकदनेस्सरले राजाको पिरवारको एउटा मािनससँग सिन्ध
गयोर्। नबूकदनेस्सरले त्यस मािनसलाई शपथ गनर्का िनिम्त वाध्य पायोर्।
यस प्रकार त्यस नबूकदनेस्सरले मािनसलाई राजभक्त राख्ने शपथ गयोर्।
नबूकदनेस्सरले यो मािनसलाई यहूदाको नयाँ राजा बनायो। त्यसपिछ
उसले सब ैशिक्तशाली मािनसलाई यहूदाबाट बािहर िनकाल्यो। 14 यस
प्रकार यहूदा एक दबुर्ल राज्य बिनयो, जुन राजा नबूकदनेस्सरको िवरूद्ध
उठ्न सकै्तनथ्यो। यहूदाको नयाँ राजासँग नबूकदनेस्सरले जुन संिध
गरकेो िथयो त्यो पालन गनर्का िनिम्त त्यो मािनस बाध्य भयो। 15 तर
यो नयाँ राजाले कुन ैन कुन ैप्रकारले नबूकदनेस्सरको िवरूद्ध िवद्रोह गनेर्
प्रयत्न गयोर्। उसले सहायताको लािग िमश्रमा राजदतूहरू पठायो। नयाँ
राजाले धेर ैघोडा अिन सिैनक मागे। यस्तो दशामा के ितमी सम्झन्छौ िक
यहूदाको राजा सफल हुन्छ? के ितमी सम्झन्छौ िक नयाँ राजासँग प्रयाप्त
शिक्त हुन्छ अिन उसले करार भङ्ग गरी दण्डबाट बाँच्न सक्छ?”

16 परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ, “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर
वचन िदन्छु िक यो नयाँ राजा बाबेलमा मनेर्छ। नबूकदनेस्सरले त्यो
मािनसलाई यहूदाको नयाँ राजा बनायो। तर त्यो मािनसले
नबूकदनेस्सरसँग भएको शपथ तोड्यो। यो नयाँ राजाले त्यो सिन्ध
तोड्यो। 17 िमश्रको राजा यहूदाको राजाको रक्षा गनर्मा समथर् हँुदनै।
उसले धेर ैसंख्यामा सिैनक पठाउँन सक्छ, तर िमश्रको महान शिक्तले
यहूदाको रक्षा गनर् सकै्तन। नबूकदनेस्सरको सेनाहरूले शहरमा अिधकार
गनर्का िनिम्त कच्चा बाटो अिन माटोको पखार्ल बनाउँछन्। धेर ैसंख्यामा
मािनसहरू मनेर्छन्। 18 तर यहूदाको राजा बाँचेर िनक्लन सकै्तन। िकनिक
उसले आफ्नो सिन्धको उपेक्षा गयोर्। उसले नबूकदनेस्सरलाई िदएको
शपथ भङ्ग गयोर्।” 19 परमप्रभु मेरो मािलकले यो प्रितज्ञा गनर् ुभयो “म
आफ्नो जीवनको शपथ खाएर प्रितज्ञा गछुर्  िक म यहूदाको राजालाई
दण्ड िदन्छु। िकनिक उसले मेरो चेताउनीहरूको उपेक्षा गयोर्। उसले
हाम्रो करार भङ्ग गयोर्। 20 म आफ्नो जाल फैलाउँछु अिन ऊ त्यसमा
फँस्नेछ। म उसलाई बाबेलमा ल्याउँछु अिन हाम्रो मामला त्यहीं फैसला

हुनेछ, िकनभने उसले मलाई धोका िदयो। 21 म उसको सेनाहरू नष्ट
पािरिदन्छु। म उसको सवर्शे्रष्ट सिैनकहरू नष्ट पािरिदन्छु अिन बाँचेका
मािनसहरूलाई हावामा उडाइिदन्छु। तब ितमीले जान्नेछौ िक म नै
परमप्रभु हँु अिन मलेै यो कुराहरू ितमीिसत गरें।”

22 परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो:
“म लामो देवदार वृक्षको एउटा हाँगा िलन्छु।
म बृक्षको टुप्पाको एउटा सानो हाँगा िलन्छु।
अिन म स्वंय त्यसलाई अग्लो पवर्तमा रोप्छु।

23 म स्वंयले यसलाई इस्राएलको अग्लो पवर्तमा रोप्नेछु।
यो हाँगा एउटा सुन्दर रूखमा पिरणत हुनेछ।
यसको हाँगा िनक्लन्छ अिन यसले फल िदन्छ,
देवदारको रूखमा पिरणत हुन्छ।
अिन यसका हाँगामा सब ैप्रकारका चराहरूले गँुड बनाउँनेछन्।

24 “तब अकोर् वृक्षले थाहा पाउँछ िक
म अग्लो रूखलाई भूईमंा लडाई िदन्छु
अिन म सानो रूखलाई बढाउँछु।
त्यसलाई लामो बनाउँछु म हिरयो रूखलाई सुकाई िदन्छु।
म सुकेको रूखलाई हिरयो बनाई िदन्छु
म परमप्रभु हँु।
यिद मलेै गछुर्  भने पिछ त्यो िनश्चय गनेर्छु।”

परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो, 2 “ितमीहरूले इस्राएलको
भूिममा बस्ने मािनसहरूको िवषयमा यो उखान
दोहयार्इरहेका छौ। ितमी भन्छौ:

‘आमा-बाबुहरूले अिमलो अङु्गर खाए,
तर नानीहरूले अिमलो स्वाद पाए।’”
3 तर परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ, “म आफ्नो जीवनको शपथ

खाएर प्रितज्ञा गछुर्  िक इस्राएलका मािनस अब भिवष्यमा यो उखानलाई
किहल्य ैसाँच्चो सम्झँदनैन्! 4 म सब ैमिनसहरूलाई एउटै व्यवहार गछुर् ।
यो महत्वपूणर् हँुदनै िक त्यो आमा-बाबु होस् अथवा सन्तान। जसले पाप
गछर्न् ती मािनसहरू मनेर्छन्!

5 “यिद कोही मािनस राम्रो हुन चाहन्छ भने उसलाई जुन न्याय र
सही छ त्यो गनर् देऊ। 6 त्यो धमीर् मािनस पहाडमािथ जाँदनै अिन
असत्य देवताहरूलाई चढाएको खानाबाट कुन ैभाग पिन बाँढ्दनै। त्यो
इस्राएलको नराम्रो देवताहरूको मूिर्तहरूको स्तुित गदैर्न। उसले आफ्नो
िछमेकीको पत्नीसँग व्यिभचारको पाप गदैर्न्। उसले आफ्नो पत्नीसँग
उसको रजस्वलाको समयमा शारीिरक सम्बन्ध राख्दनै। 7 असल
मािनसले मािनसहरूबाट लाभ उठाउँदनै्। यिद कसलेै उदेिख ऋण
िलन्छ भने उसले बन्धक राखेर ऋण िदन्छ र ऋणी मािनसले ऋण चुक्ता
गदार् बन्धकी फकाई िदन्छ। राम्रो मािनसले भोको मािनसहरूलाई खाना
िदन्छ अिन नाङ्गो मािनसहरूलाई लुगा िदन्छ। 8 यिद कसलेै ऋण िलनु
चाह्यो भने राम्रो मािनसले उसलाई ऋण िदन्छ, उसले त्यो ऋणको ब्याज
िंलदनै। राम्रो मािनस कुिटल हुनु सकै्तन। ऊ प्रत्येक मािनससँग राम्रो
व्यवहार गछर् , उसलाई मािनसहरूले िवश्वास गछर्न्। 9 ऊ मेरो
िविधहरूको पालन गछर् । उसले मेरो िनणर्यहरू सम्झन्छ अिन राम्रो एवं
िवश्वासनीय हुन िसक्छ। िकनिक ऊ राम्रो मािनस हो, यसकारण ऊ
जीिवत रहन्छ।

10 “तर त्यस मािनसको कुन ैछोरा यस्तो हुन सक्छ, जो ती राम्रो
कामहरूमध्ये कुन ैपिन गदैर्न। त्यसले चीजहरू चोनर् सक्छ तथा
मािनसहरूको हत्या गनर् सक्छ। 11 छोरोले यी नराम्रो कामहरूमध्ये कुनै
पिन काम गनर् सक्छ। ऊ पहाडहरूमा जान सक्छ अिन झूटो
देवताहरूलाई चढाएको भोजनबाट िहस्सा बाँड्न सक्छ। त्यो पापी
छोरोले आफ्नो िछमेकोको पत्नीसँग व्यिभचार कमर् गनर् सक्छ। 12

उसले गरीब र असहाय मािनससँग नराम्रो व्यवहार गनर् सक्छ। उसले
मािनससँग अनुिचत लाभ उठाउन सक्छ। उसले बन्धक राखेको बस्तु
ऋण चुक्ता भइसक्दा पिन नफकार्उन सक्छ। त्यो पापी छोरोले नराम्रो
मूिर्तहरूिसत प्राथर्ना गनर् सक्छ अथवा अकोर् डरलाग्दो पाप पिन गनर्
सक्छ। 13 कुन ैमािनसलाई त्यो पापी छोरोबाट ऋण िलने आश्यकता
पनर् सक्छ, तर ऊ त्यो मािनसलाई ऋणको ब्याज ितनर् ु बाध्य पाछर् ।
यसकारण त्यो पापी छोरो जीिवत रहँदनै। उसले भयङ्कर पाप गयोर्।
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यसकारण त्यो मािरन सक्छ अिन आफ्नो मृत्यकुो िनिम्त स्वंय
उत्तरदायी हुन्छ।

14 “सम्भवत त्यो पापी छोरोको पिन एउटा छोरा हुनुसक्छ। तर यो
छोरोले आफ्नो बाबुद्वारा गिरएको पाप कमर्हरू देख्न सक्छ अिन ऊ
आफ्नो बाबु जस्त ैहुन मान्दनै। राम्रो मािनसले मािनसहरूिसत राम्रो
व्यवहार गछर् । 15 त्यो मािनस पहाडहरूमा जाँदनै्, झूटो देवताहरूलाई
चढाएको खानामा भाग िलँदनै। त्यसले इस्राएलको झूटो मूिर्तहरू िसत
प्राथर्ना गदैर्न। ऊ आफ्नो िछमेकीको पत्नीसँग व्यिभचारी पाप गदैर्न्। 16

त्यो राम्रो छोराले मािनसहरूबाट अनुिचत लाभ उठाउँदनै्। यिद कुनै
मािनसले उसबाट ऋण िलयो भने त्यो राम्रो मािनसले चीज बन्धक
राख्छ अिन त्यस मािनसलाई ऋण िदन्छ अिन जब त्यो मािनसले ऋण
भुक्तान गछर्  त्यितबेला त्यो राम्रो मािनसले बन्धक राखेको चीज
फकार्उँछ। राम्रो मािनसले भोकाएकोलाई भोजन िदन्छ अिन
ितनीहरूलाई वस्त्र पिन िदन्छ जसलाई त्यसको आवश्यकता छ। 17

उसले गरीबलाई सहायता गछार् यिद कुन ैमािनस ऋण िलन चाहन्छ भने
त्यो राम्रो छोरोले ऋण िदन्छ अिन उसले त्यसको ब्याज िलँदनै। राम्रो
छोराले मेरो िनयमहरू पालन गछर्  अिन मेरो िनयमहरू अनुसार चल्छ।
त्यो राम्रो छोरा आफ्नो आमा बाबुको पापले मदैर्न। त्यो राम्रो छोरा
बाँिचरहन्छ। 18 उसको बाबुले मािनसहरूबाट फाइदा उठाउन सक्छ
अिन ितनीहरूहबाट चीजहरू पिन चोनर् सक्छ। उसले केही राम्रो काम
गनर् सकै्तन्। िकनभने त्यो बाबु आफ्नो पापहरूले गदार् मछर् । तर छोरोलाई
उसको बाबुको पापको िनिम्त दण्ड िदनु हुदनै।

19 “ितमी सोध्न सक्छौ, ‘छोराले बाबुको पापहरूका िनिम्त िकन
दण्डदायी हँुदनै?’ यसको कारण यो हो िक छोरा राम्रो छ अिन उसले
राम्रो काम गरकेोछ! उसले एकदम ैसावधानीसँग मेरो िनयमहरू पालन
गरकेो छ। यसकारण ऊ बाँिचरहन्छ। 20 जुन मािनसले पाप गछर् , त्यही
मािनस मािरन्छ। एउटा छोरो आफ्नो बाबुको पापले दिण्डत हँुदनै। अिन
अकोर् बाबु आफ्नो छोरोको पापको लािग दण्ड पाउँदनै। एउटा धमीर्
मािनसको धािर्मकता केवल उसको िनजी हुन्छ अिन नराम्रो गरकेो फल
पिन उसकै मात्र हुन्छ।

21 “यस्तो िस्थितमा यिद कुन ैनराम्रो मािनसले आफ्नो जीवन क्रम
पिरवर्तन गछर्  भने त्यो बाँच्नेछ। पाप कमर् छोडे पिछ त्यो मािनस मदैर्न।
त्यसले धेर ैसावधानीसँग मेरो िविधहरू पालन गनर् आरम्भ गनेर् गछर् । ऊ
न्यायशील अिन राम्रो हुन सक्छ। 22 परमेश्वरले उसले गरकेो सबै
पापहरू याद राख्नु हँुदनै। परमेश्वरले केवल उसको धािर्मकता मात्र याद
राख्नु हुन्छ, यसकारण त्यो मािनस जीिवत रहन्छ।”

23 परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ, “म नराम्रो मािनसहरू मनर् िदन
चहाँिदन। म ितनीहरू आफ्नो जीवनको दषु्ट चालबाट फकेर् को चाहन्छु
तािक ितनीहरू बाँच्न सकुन्।

24 “यस्तो पिन हुन सक्छ िक राम्रो मािनस राम्रो रहन छोड्न सक्छ।
ऊ आफ्नो जीवन बिद्लन सक्छ अिन त्यो डरलाग्दा पापहरू गनर्
आरम्भ गनर् सक्छ जुन नराम्रा मािनसहरूले भूतकालमा गर।े यसकारण
त्यो राम्रो मािनस बदिलएर नराम्रो बिनयो भने परमेश्वरले त्यस मािनसले
गरकेो राम्रो कामहरू याद राख्नुहुन्न। परमेश्वरले यही याद राख्नुहुनेछ िक
त्यो मािनस उसको िवरूद्ध गयो अिन उसले पाप गनर् थाल्यो। यसकैारण
त्यो मािनस आफ्नो पापको कारण मनेर्छ।”

25 परमेश्वरले भन्नुभयो, “ितमीले भन्न सक्छौ िक ‘परमेश्वर हाम्रो
मािलक न्यायपूणर् हुनुहुन्न।’ तर हे इस्राएलका पिरवारहरू सुन! मेरो
मागर्हरू अन्याय सँगत छैन। ितमीहरूकै मागर्हरू अन्याय सँगत छन्। 26

यिद एउटा धमीर् मािनस बिद्लन्छ अिन पापी बिनन्छ भने उसले आफूले
गरकेो नराम्रो कामको कारण मनर् ु पछर् । 27 यिद कुन ैपापी बिद्लन्छ अिन
राम्रो तथा न्याय-िप्रय बिनन्छ भने उसले आफ्नो प्राण बँचायो! उ जीिवत
बाँच्छ! 28 त्यो मािनसले देख्यो िक ऊ कित नराम्रो िथयो अिन मकहाँ
आयो। उसले ती नराम्रो पापहरू गनर् छोिडिदयो जुन उसले भूतकालमा
गरकेो िथयो यसकारण ऊ बाँच्नेछ। ऊ मनेर्छैन!”

29 इस्राएलका मािनसहरूले भने, “परमप्रभु हाम्रा मािलक न्यायपूणर्
हुनुहुन्न।”
परमेश्वरले भन्नुभयो, “मेरा मागर्हरू अन्यायी छैनन्। यो त ितमीहरूका

मागर्हरू हुन जुन न्याय सङ्गत छैनन्। 30 िकनिक इस्राएलको
पिरवारलाई, म प्रत्येक मािनससँग त्यही प्रकारले न्याय गनेर्छु जस्तो त्यो

मािनसले कमर् गनेर् छ।” परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो
“यसकारण मिसत आऊ! पाप गनर् छोड! ती डरलाग्दा चीजहरूले (मूिर्त)
ितमीलाई पाप गनर् ु नलाओस्। 31 ती सब ैडरलाग्दा चीजहरू जुन
ितमीले बनायौ, फ्याँिक देऊ, ितनीहरूले ितमीलाई खाली पाप गराउँछ।
आफ्नो हृदय र आत्मा बिद्लगर! इस्राएलका मािनसहरू, ितमी
आफूलाई िकन मनर् िदन चाहन्छौ? 32 म ितमीलाई मानर् चाहँिदन। दया
गिर फकेर् र आऊ अिन बाँच!” यो सब ैकुरा परमप्रभु मेरो मािलकले
भन्नुभयो।

परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, “ितमीले इस्राएलको नेताहरूको
िवषयमा द:ुखको गीत गाउनु पछर् :

2 “‘कस्तो िंसिहनी ितम्री आमा?
ऊ िंसहहरू बीच एउटा िंसिहनी िथई।
ऊ जवानिंसहहरूको बीच ढल्केर बस्थी
अिन आफ्नो डमरूहरूलाई हुकार्उने गथीर्।

3 ती डमरूहरूमध्ये एउटालाई त्यसले हुकार्ई।
त्यो एउटा शिक्तशाली बिलयो िंसह बिनयो।
त्यसले िशकार गनर् िसक्यो।
त्यसले एउटा मािनसलाई मायोर् अिन खायो।

4 “‘जाित-जाितहरूले त्यसले गजेर्को सुने
अिन ितनीहरूले त्सलाई आफ्नो जालमा फँसाए।
ितनीहरूले त्यसको मुखमा बल्छी लगाए
अिन जवान िंसहलाई िमश्र देशमा िलएर आए।

5 “‘आमा िंसिहनीलाई आशा िथयो िक त्यो डमरू प्रमुख बन्नेछ।
तर अिहले ितनका सब ैआशा हराए।
यसकारण आफ्नो डमरूहरू मध्ये उसले अकोर् एउटा िलई।
त्यसलाई उसले एउटा िंसह हुने प्रिशक्षण िदई।

6 त्यो जवान िंसहहरूसँग िशकार गनर् गयो।
त्यो जवान िंसह एउटा बलवान िंसह भयो।
उसले आफ्नो िशकार पक्रन िसक्यो।
उसले एउटा मािनस मायोर् अिन त्यसलाई खायो।

7 उसले महलहरूमा आक्रमण गयोर्, उसले शहरहरू नष्ट पायोर्।
त्यो देशको प्रत्येक मािनस त्यित बेला साह्रै डराउँथे,
जितबेला त्यसको गजर्न सुन्थे।

8 त्यसपिछ उसको चारिैतर भएका राष्ट्रहरूले जाल िफँजाए
अिन ितनीहरूले त्यलाई खाल्डामा पार।े

9 ितनीहरूले त्यसलाई खोरमा हाले अिन बन्द गिरिदए।
ितनीहरूले त्यसलाई आफ्नो जालमा बन्द गरे
यसप्रकारले ितनीहरूले त्यसलाई बाबेलको राजाकहाँ िलएर गए।
अब त्यसको गजर्न ितमीहरूले,
इस्राएलको पवर्तमा सुन्नेछैनौ।

10 “‘ितम्री आमा पानीको छेउको
दाखको बोट जस्त ैिथई।
त्योसँग प्रशस्त पानी िथयो।
यसकारण त्यसले फल लाग्ने हाँगाहरू उत्पन्न गरी।

11 त्यसपिछ उसले एउटा ठूलो हाँगा उत्पन्न गयोर्,
त्यो हाँगा टेक्ने लौरो जस्तो िथयो।
त्यो हाँगा राजाको राजदण्ड जस्तो िथयो।
बोट अग्लो अिन अग्लो हँुद ैगयो।
यसको धेर ैहाँगाहरू िथए अिन त्यसले बादलहरू छुन थाल्यो।

12 तर बोटलाई जरसँैग उखेिलिदयो,
अिन त्यसलाई जमीनमा फ्याँिक िदयो।
गरम पूवीर्य बतास चल्न थाल्यो अिन त्यसको फलहरू सुकाई िदयो,
शिक्तशाली हाँगाहरू भाँिचए अिन त्यसलाई आगोमा फ्याँिक िदयो।

13 “‘तर त्यो दाखको बोट अब मरुभूिममा रोिपयो,
यो एकदम ैसुक्खा र पानी नभएको ठाउँ िथयो।

14 िवशाल हाँगामा आगो फैिलयो,
आगोले त्यसको हाँगाहरू र फलहरू भस्म पारयो।
यसकारण, कुन ैहाँगाको शिक्तशाली लौरो रहेन।
कुन ैराजाको राजदण्ड िथएन।’
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यो मृत्यकुो बारमेा द:ुखको गीत िथयो अिन यो मृत्यकुो बारमेा द:ुखको
गीतको रूपमा गाइयो।”

एकिदन परमप्रभुलाई एउटा प्रश्न गनर् इस्राएलका बूढा-
प्रधानहरू मध्ये कितजना मकहाँ आए। यो पाँचौं महीनाको
दशौं िदन अिन देशबाट िनकािलएको सातौं बषर् िथयो। बूढा-

प्रधानहरू मेरो अिघ बसेका िथए।
2 त्यसपिछ परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो, उहाँले भन्नुभयो, 3 “हे

मािनसको छोरो, इस्राएलका बूढा- प्रधानहरूसँग कुरा गर। ितनीहरूलाई
भन, ‘परमप्रभु मेरो मािलकले, यो कुरा बताउनु हुन्छ के ितमीहरू मेरो
सल्लाह माग्न आएका हौ? यिद ितमीहरू आएका हौ भने म ितमीलाई यो
िदँिदन। परमप्रभु मेरा मािलकले यो कुराहरू भन्नुभयो।’ 4 हे
मािनसहरूको छोरो! के तँ ितनीहरूको न्याय गनेर्छस्? के तँ ितनीहरूको
न्याय गनेर्छस्? ितमीले ितनीहरूलाई ती डरलाग्दा पापहरूको िवषयमा
बताउनु पछर्  जुन ितनीहरूका िपता-पुखार्हरूले गरकेा िथए। 5 ितमीले
ितनीहरूलाई भन्नुपछर् , ‘परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ जुन िदन
मलेै इस्राएललाई छाने, मलेै आफ्नो हात याकूबको पिरवारको िवरूद्ध
उठाएँ अिन मलेै ितनीहरूलाई िमश्रमा भाकल गरें। मलेै आफ्नो हात
उठाएँ अिन भनें, “म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु।” 6 त्यसिदन मलेै
ितमीलाई िमश्रबाट बािहर ल्याउँने प्रितज्ञा गरकेो िथएँ अिन मलेै
ितमीलाई त्यस प्रदेशमा ल्याँए जुन मलेै ितमीलाई िदँद ैिथएँ। त्यो एउटा
राम्रो देश िथयो जुन धेर ैराम्रो चीजहरूले भिरएको िथयो। यो सब ैदेशहरू
मध्ये ज्याद ैराम्रो िथयो।

7 “‘मलेै इस्राएलको पिरवारिसत ितनीहरूको डरलाग्दा मूिर्तहरू
फ्याँिक िदनु भनें। मलेै त्यो िमश्रको नराम्रो प्रितमाहरूिसत ितनीहरूलाई
नराम्रो नहुनको लािग भनें। “म परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वर हँु।” 8 तर
ितनीहरू मेरो िवरूद्ध भए अिन मेरो एक शब्द पिन सुनेनन्। ितनीहरूले
आफ्नो डरलाग्दा मूिर्तहरू फ्याँकेनन्। उनीहरूले आफ्नो नराम्रो मूिर्तहरू
िमश्रमा छोडेनन्। यसकारण मलेै ितनीहरूलाई िमश्रमा नष्ट गनेर् िनणर्य गरें
अथार्त् आफ्नो क्रोधको पूर ैशिक्तको अनुभव गनर् खोजें। 9 तर मलेै
ितनीहरूलाई नष्ट गिरनँ। मलेै मािनसहरूलाई पिहला न ैभिनसकेको िथएँ
िक म आफ्नो मािनसहरूलाई िभत्रबाट बािहर िलएर जान्छु। म आफ्नो
राम्रो नाम बद्नाम गनर् चाहँिदन। यसकारण मलेै ितनीहरूको सामु
इस्राएलीहरूलाई नष्ट गिरनँ। 10 मलेै इस्राएलको पिरवारलाई िमश्रबाट
बािहर ल्याएँ। मलेै ितनीहरूलाई मरुभूिममा िलएर गएँ। 11 त्यसपिछ
मलेै ितनीहरूलाई आफ्नो िनयम िदएँ। मलेै उनीहरूलाई सारा िनयमहरू
बताएँ। यिद कोही मािनसले यो िनयमहरू पालन गयोर् भने ऊ बाँच्नेछ।
12 मलेै प्रत्येक सात िदने िदनहरूको िवश्राम िवषयमा ितनीहरूलाई
बताएँ। मेल ैितनीहरूलाई मेरो पिवत्र िदन ितनीहरू अिन मेरो बीचको एक
िवशेष संकेत जस्त ैिदएँ। म परमेश्वर हँु अिन मलेै ितनीहरूलाई आफ्नो
िबशेष मािनसहरू बनाँउद ैछु भनी ितनीहरूलाई बताई िदएँ।

13 “‘तर इस्राएलको पिरवार मरुभूिममा मेरो िवरूद्धमा उठ्यो।
ितनीहरूले मेरो िनयमहरू अनुशरण गरनेन्। ितनीहरूले मेरो िविधहरू
पालन गनर् अस्वीकार गर।े मािनसहरू जसले यी िविधहरू पालन गछर्न
ती जीिवत रहनेछन्। तर ितनीहरूले मेरो िवशेष िवश्रामका िदनहरू
यस्तो व्यवहार गर ेमानौं यसको केही तात्पयर् न ैछैन। मलेै मरुभूिममा
ितनीहरूलाई नष्ट गनेर् िनणर्य गरें। आफ्नो क्रोधको पूर ैशिक्तको अनुभव
ितनीहरूलाई गराउन खोजें। 14 तर मलेै ितनीहरूलाई नष्ट गिरनँ। अन्य
राष्ट्रले मलाई इस्राएललाई िमश्रबाट बािहर ल्याउँद ैगरकेो देख्यो। म
आफ्नो राम्रो नाम समाप्त गनर् चाहँिदन। यसकारण मलेै ती राष्ट्रहरूको
सामने इस्राएललाई नष्ट गिरनँ। 15 मलेै मरुभूिममा ती मािनसहरूिसत
एउटा शपथ ग्रहण गरें। मलेै शपथ खाएँ िक मलेै ितनीहरूलाई त्यस
प्रदेशमा ल्याउँिदन। जुन म उनलाई िंददछुै। त्यो धेर ैचीजहरूले भिरएको
छ। एउटा राम्रो प्रदेश िथयो। यो सब ैदेश भन्दा ज्यादा सुन्दर िथयो।

16 “‘मलेै त्यसो गरें कारण इस्राएलका मािनसहरूले मेरा िनयमहरू
पालन गनर् ु इन्कार गर!े ितनीहरूले मेरो िविध-िवधानहरूको अनुशरण
गरनेन्। ितनीहरूले मेरो िवश्राम िदनहरूमा यस्तो गर ेमानौं ितनीहरूलाई
कुन ैमहत्व िथएन। ितनीहरूले यो सब ैकाम गर ेयसकारण िकनभने
ितनीहरूको हृदय ितनीहरूको मूिर्तहरूलाई समर्पण गरकेा िथए। 17 तर
मलाई ितनीहरू प्रित दया जाग्यो, यसकारण मलेै ितनीहरूलाई नष्ट
गिरन्। 18 मलेै ितनीहरूको नानीहरूसँग कुरा गरें, “मलेै ितनीहरूलाई

भनें, आफ्नो आमा-बाबु जस्तो नहुनु। ितनीहरूको नराम्रो मूिर्तहरूबाट
आफूलाई नराम्रो नबनाऊ। ितनीहरूको िनयमको अनुशरण नगर।
ितनीहरूको आदेशहरू पालन नगर। 19 म परमप्रभु हँु। म परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वर हँु। मेरो िविधहरू पालन गर। मेरो िविधहरू मान।
त्यो काम गर जुन म गर भन्छु। 20 यो प्रदर्िशत गर िक मेरो िवश्रामको
िदन ितम्रो िनिम्त महत्वपूणर् छ। याद राख िक ितनीहरू ितम्रो र हाम्रो बीच
िवशेष प्रतीक होस्। म परमप्रभु हँु अिन यो पिवत्र िदनले यो संकेत गछर्
िक म ितमीहरूका परमेश्वर हँु।”

21 “‘तर ती नानीहरू मेरो िवरूद्ध भए। ितनीहरूले मेरा व्यवस्थाहरू
पालन गरनेन्। ितनीहरूले मेरो आदेशहरू मानेनन्। ितनीहरूले त्यो काम
गरनेन् जुन मलेै भनें, त्यो राम्रो िनयम िथयो। यिद कसलेै उहाँको िनयम
पालन गछर्  त्यो जीिवत रहन्छ। ितनीहरूले मेरो िवश्रामको िवशेष
िदनहरूमा यस्तो काम गर ेमानौ ितनीहरूले त्यसको महत्व राख्दनै्।
यसकारण मलेै ितनीहरूलाई मरुभूिम पूणर् रूपमा नष्ट गनेर् िनश्चय गरें
जसबाट ितनीहरूले मेरो क्रोधको पुर ैशिक्त अनुभव गनर् सकुन्। 22 तर
मलेै आफैं लाई रोकें । अन्य राष्ट्रहरूले मलाई इस्राएललाई िमश्रबाट बािहर
ल्याउँद ैगरकेो देखे। जसबाट मेरो नाम अपिवत्र नहोस्। यसकारण मलेै
ती अन्य देशहरूको सामुन्ने इस्राएललाई नष्ट गिरनँ। 23 यसकारण मलेै
मरुभूिममा ितनीहरूलाई अझ ैएउटा वचन िदएँ। मलेै ितनीहरूलाई
िविभन्न राष्ट्रहरूमा िततर-िबतर हुने अिन दोस्रो अनेकौं देशहरूमा पठाउने
प्रितज्ञा गरें।

24 “‘इस्राएलका मािनसहरूले मेरो आदेशको पालन गरनेन्।
ितनीहरूले मेरो िनयमहरू पालन गनर् अस्वीकार गर।े ितनीहरूले मेरो
िवश्रामको िवशेष िदनहरूमा यस्तो गर ेमानौ ितनीहरू त्यसको महत्व
राख्दनैन्। ितनीहरूले आफ्नो िपता-पुखार्हरूको अपिवत्र मूिर्तहरूको
पूजा गर।े 25 यसकारण मलेै ितनीहरूलाई त्यो िनयम िदए, जुन राम्रो
िथएन। मलेै ितनीहरूलाई त्यो आदेश िदए जसद्वारा ितनीहरूले जीवन
प्राप्त गनर् ु सक्ने िथएनन्। 26 मलेै ितनीहरूले आफ्नो भेटीद्वारा आफैं लाई
अपिवत्र बनाउँन िदएँ। ितनीहरूले आफ्नो प्रथम सन्तान सम्म बिल
चढाउँन थाले। यस्तो प्रकारले मलेै ितनीहरूलाई नष्ट गनर् चाहें। त्यसपिछ
ितनीहरूले थाहा पाए म न ैपरमप्रभु हँु।’ 27 यसकारण हे मािनसको
छोरो! अब इस्राएलको पिरवारलाई भन, ‘ितनीहरूसँग परमप्रभु मेरो
मािलकले यो कुराहरू भन्नु हुन्छ इस्राएलका मािनसहरूले मेरो िवरूद्ध
अपिवत्र कुराहरू भने अिन मेरो िवरूद्ध नराम्रो योजनाहरू बनाए। 28 तर
यस्तो हँुदा हँुद ैपिन मलेै ितनीहरूलाई त्यो देशमा ल्याएँ जुन मलेै
ितनीहरूलाई िदन्छु भिन प्रितज्ञा गरकेो िथएँ। ितनीहरूले ती पहाडहरू
अिन हिरयो वृक्षहरूलाई देखे यसकारण ितनीहरूलाई त्यो सबै
स्थानहरूमा पूजा गनर् गए। ितनीहरूले आफ्नो बिलदान अिन क्रोध भेटी
ती सब ैस्थानहरूमा चढाए। ितनीहरूले आफ्नो त्यो बिलदान चढाए जुन
मधुर सुगन्धवाला िथयो अिन ितनीहरूले आफ्नो पेय भेटी पिन ती
स्थानमा चढाए। 29 मलेै इस्राएलको मािनसहरूलाई सोधें, ितनीहरू त्यो
उच्च-स्थानमा िकन गई रहेछन्। यसरी आज सम्म पिन त्यसलाई अल्गो
ठाउँ भिनन्छ।’”

30 परमेश्वरले भन्नुभयो, “इस्राएलका मािनसहरूले त्यो सब ैअपिवत्र
कामहरू गर।े यसकारण इस्राएलका मािनसहरूिसत कुरा गर।
ितनीहरूलाई भन, ‘परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ ितमीहरूले त्यो
कामहरू गररे आफैं लाई अपिवत्र बनायौ जुन ितम्रो िपता-पुखार्हरूले
गरकेा िथए। ितमीले एउटी वेश्याको जस्तो काम गयौर्ं। ितमी ती डरलाग्दा
देवताहरूिसत मलाई छोडेर गयौ जसको पूजा ितमीहरूका िपता-
पुखार्हरूले गथेर्। 31 ितमीले त्यसरी न ैउपहारहरू चढाइरहेछौ। ितमीले
आफ्नो नानीहरूलाई आगोमा (असत्य देवताहरूको उपहार स्वरूप)
हािलरहेकाछौ। ितमीले आफूलाई आज पिन अपिवत्र मूिर्तहरूद्वारा
अपिवत्र बनाइरहेकाछौ। के ितमी साँच्चै सोच्छौ िक म ितमीलाई मकहाँ
आएर आफ्नो सल्लाह माग्न िदन्छु? म परमप्रभु अिन मािलक हँु। म आफ्नो
जीवनको शपथ खाएर प्रितज्ञा गछुर्  िक म ितम्रो प्रश्नको उत्तर िदँिदन अिन
ितमीलाई सल्लाह पिन िदँिदन। 32 ितमी भन्छौ ितमी अन्य देशहरू जस्तै
हुने इच्छा गछोर्। ितमी त्यो राष्ट्रको मािनसहरू जस्त ैबस्ने इच्छा गछौर्।
ितनीहरू जस्त ैकाठ अिन ढुङ्गाको पूजा गछौर्। ितमीले आफ्नो लािग जो
सोच्छौ त्यो कदािप हँुदनै।’”
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33 परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ, “आफ्नो जीवनको शपथ खाएर
प्रितज्ञा गछुर्  िक म ितमीहरूमािथ राजाले जस्त ैशासन गछुर् । म आफ्नो
शिक्तशाली हातहरू उठाउँछु अिन ितमीहरूलाई दण्ड िदन्छु। म ितमीहरू
िवरूद्ध आफ्नो क्रोध प्रकट गछुर् ! 34 म ितमीहरूलाई ती अन्य
राष्ट्रहरूबाट िनकाल्नेछु। जहाँ ितमीहरूले अरू राष्ट्रका मािनसहरूको
माझ छिरएर बसेकाछौ म ितमीहरूलाई बटुल्नेछु। म मेरो शिक्तशाली हात
उठाएर यसो गनेर्छु अिन ितमीहरूलाई दण्ड िदनेछु। म मेरो क्रोध
ितमीहरूका िवरूद्ध खन्याउनेछु। 35 म ितमीलाई मरुभूिममा िलएर
जान्छु, जहाँ अन्य राष्ट्रका मािनहरू बस्छन्। हामी आमने सामने खडा
हुनेछौ अिन हाम्रो मुद्दा िनणर्य गिरनेछ। 36 म ितमीसँग त्यस्त ैन्याय
गनेर्छु जस्तो मलेै ितम्रो िपता-पुखार्हरूिसत िमश्रको मरुभूिममा गरकेो
िथएँ।” परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो।

37 “म ितमीलाई मेरो टाँगमुनी िछनर् लगाउनेछु अिन मिसत रहेको
करार मान्न बाध्य गराउँछु। 38 म जो मेरो िवरूद्धमा खडा हुन्छ अिन
जसले मेरो िवरूद्ध पाप गरकेो छ ितनीहरू सबलैाई टाढा पठाउँनेछु। म
ितनीहरू सबलैाई ितमीहरूको जन्म-भूिमबाट टाढा पठाउँनेछ। ितनीहरू
इस्राएल भूिममा फेिर किहल्य ैफकेर् र आउँने छैनन्। तब ितमीले जान्ने छौ
म न ैपरमप्रभु हँु।”

39 हे इस्राएलका पिरवार! अब सुन, परमप्रभु मेरो मािलक यसो
भन्नुहुन्छ, “यिद कुन ैमािनसले ितमीहरूको अपिवत्र मूिर्तहरूको पूजा गनेर्
इच्छा गयोर् भने, त्यसलाई जान देऊ अिन पूजा गनर् देऊ। तर पिछ
त्यसले नसोच्नु िक ितमीले मदेिख कुन ैसल्लाह पाउँछु। ितमीले मेरो नाम
भिवष्यमा अझ ैज्यादा अपिवत्र पानर् सक्नेछैनौ। त्यस समय होइन, जब
ितमी आफ्नो अपिवत्र मूिर्तलाई भेटी िदन जारी राख्छौ।”

40 परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ, “मािनसहरू मेरो पिवत्र पवर्त-
इस्राएलको अग्लो पवर्तमा मेरो सेवाको िनिम्त आउनुपछर् । इस्राएलको
पुर ैपिरवार आफ्नो भूिममा हुनेछन्, त्यहाँ ितनीहरूको देश हुनेछ। त्यो
त्यही ठाउँ हो जहाँ ितमीहरू मलाई सल्लाह माग्नु आउनु सक्छौ अिन
मलाई भेटी चढाउनु ितमीहरू त्यस स्थानमा आउँनु पछर् । ितमीहरूले
आफ्नो फसलको पिहलो भाग त्यो स्थानमा ल्याउनु पछर् । ितमीहरूले
आफ्नो सब ैपिवत्र भेटी त्यहीं ल्याउनु पछर् । 41 तब ितमीहरूको
सुगिन्धत बिलदानहरूमा म प्रसन्न हुनेछु। यो सब ैत्यस बेला हुनेछ जब म
ितमीलाई फकार्ई ल्याउँनेछु। मलेै ितमीहरूलाई िविभन्न राष्ट्रहरूमा छरपष्ट
पारें। तर म ितमीहरूलाई फेिर एकै ठाँउमा भेला गछुर्  अिन फेिर
ितमीहरूलाई आफ्नो िवशेष मािनसहरू बनाउँनेछु अिन सब ैराष्ट्रले यो
देख्नेछन्। 42 तब ितमीले बुझ्छौ म न ैपरमप्रभु हँु यो ितमीहरूले त्यस
बेला थाहा पाउँछौ जब म ितमीहरूलाई इस्राएलमा िलएर आउँछु। यो
त्यही देश हो जुन मलेै ितमीहरूको िपता-पुखार्हरूलाई िदने वचन िदएको
िथएँ। 43 त्यो देशमा ितमीहरूले ती अशुद्ध पापहरू याद गनेर्छौ। जसले
ितमीहरूलाई दोषी बनायो अिन ितमीहरू लिज्जत भयौ। 44 हे
इस्राएलको पिरवार! ितमीहरूले धेर ैदषु्ट कामहरू गयौर्। ितमीहरूलाई त्यो
अपिवत्र अभ्यासहरूको िनिम्त नष्ट गिरनेछ। तर आफ्नो नामको खाितर
म ितमीहरूलाई त्यो दण्ड िदनेछैन जसको पात्र ितमीहरू छौ। त्यसपिछ
ितमीले थाहा पाउनेछौ िक म परमप्रभु हँु।” परमप्रभु मेरो मािलकले यी
कुराहरू भन्नुभयो।

45 तब परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 46 “हे
मािनसको छोरो! ध्यान िदएर दिक्षणपिट्ट हेर अिन यहूदाको दिक्षण भाग
नेगेव हेर। नेगेवको जङ्गलको िवरूद्ध अगमवाणी गर। 47 नेगेव जङ्गललाई
भन, ‘परमप्रभुको समाचार सुन। परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नु
भयो ध्यान देऊ, म ितम्रो जङ्गलमा आगो लगाउनेछु। आगोले प्रत्येक वृक्ष
अिन प्रत्येक सुख्खा वृक्षलाई नाश पानेर्छ। त्यसको दन्केको ज्वाला
िनभ्नेछैन। दिक्षणबाट उत्तर सम्म सम्पूणर् देश आगाले जलाइनेछ। 48

त्यसपिछ मािनसहरूले थाह पाउनेछन् िक मलेै अथार्त परमप्रभुले आगो
लगाएको हो। यो आगो िनभाउन सक्तैं न।’”

49 त्यसपिछ मलेै भनें, “हे परमप्रभु मेरो मािलक! यिद मलेै यो
कुराहरू मािनसहरूलाई भने-भनें उनीहरूले सम्झन्छन् िक मलेै कथा
सुनाउँदछुै। ितनीहरूले सोच्दनैन् िक यो साँच्चो हुनेछ।”

यसकारण परमप्रभुको वचन फेिर मकहाँ आयो। उहाँले
भन्नुभयो, 2 “हे मािनसको छोरो, यरूशलेमपिट्ट ध्यान देऊ
अिन त्यसको पिवत्र स्थानहरूको िवरूद्ध केही भन। मेरो

िनिम्त इस्राएल देशको िवरूद्ध केही भन। 3 इस्राएल देशलाई भन,
‘परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभएको छ म ितमीहरूको िवरूद्धमा छु! म
आफ्नो तरवार म्यानबाट बािहर िनकाल्छु! ितमीहरूबाट दवु ैराम्रो नराम्रो
सब ैमािनसहरू काटेर हटाउनेछु। 4 म राम्रो अिन नराम्रो दवु ैमािनसहरू
ितमीहरूबाट काटेर हटाउँछु। म आफ्नो तरवार म्यानबाट बािहर
िनकाल्छु अिन दिक्षणबाट उत्तर सम्मका सब ैमािनसहरूको िवरूद्ध
उपयोग गछुर् । 5 तब सब ैमािनसहरूले थाहा पाउनेछन् िक म न ैपरमप्रभु
हँु अिन ितनीहरूले थाहा पाउँनेछन् िक मलेै न ैतरवार म्यानबाट बािहर
िनकाले। मेरो तरवार फेिर म्यानमा पस्ने छैन जबसम्म यो शेष हुदनै।’”

6 परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो, द:ुखमा परकेो
मािनसको जस्तो द:ुखको आवाज िनकाल। मािनसहरूको छेउमा
कराऊ। 7 तब ितनीहरूले ितमीलाई सोध्ने छन्, ‘ितमी िकन द:ुखको
आवाज िनकािलरहेका छौ?’ त्यस बेला ितमीले भन्नुपछर् , ‘िकनभने
कष्टदायक समाचार आउँद ैछ। प्रत्येकको हृदय डरले पिग्लने छ। सबै
हातहरू कमजोर हुनेछन्। हरकेको आत्मा कमजोर हुनेछ। हरकेको घँुडा
पानी जस्त ैहुनेछ।’ ध्यान देऊ त्यो नराम्रो समाचार आउँद ैछ। यी
घटनाहरू घट्नेछन्।” परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभएको हो।

तरवारतरवार तयारतयार छछ
8 परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 9 “हे मािनसको

छोरो, मेरो िनिम्त यी कुराहरू गर। यी कुराहरू भन, ‘परमप्रभु मेरो
मािलक यी कुराहरू भन्नुहुन्छ:
“‘ध्यान देऊ, एउटा तरवार, एउटा धािरलो तरवार हो,
अिन तरवारमा सान लगाइएको छ।

10 तरवार ज्यान िलनको िनिम्त धािरलो बनाइएको छ।
िबजुली जस्त ैचम्काउनलाई यसमा सान लगाएर टल्काइएको छ।
मेरो छोरा, ितमी त्यो लौरो देिख टाढो भाग्यौ जसले ितमीलाई दण्ड
िदन्थ्यो।
ितमीले त्यो काठको लौरोबाट दिण्डत हुन अस्वीकार गयौर्।

11 यसकारण तरवारलाई टल्काइएको हो।
अब यो प्रयोग गनर् सिकन्छ।
तरवार धािरलो बनाइएको छ अिन सान लगाइएको छ।
अब यो मानेर्को हातमा िदइसकेको छ।
12 “‘हे मािनसको छोरो! िचच्याऊ अिन कराऊ। िकनिक तरवारको

प्रयोग मेरा मािनसहरू अिन इस्राएलको सब ैशासकहरूको िवरूद्धमा
हुन्छ। ती अगुवाहरू मेरो मािनसहरूिसत ैतरवारद्वारा मािरनेछन्।
यसकारण, ितमीले आफ्नो छाती पीट। 13 िकनिक यो परीक्षा मात्र होइन
ितमीले काठको लौरोद्वारा दण्डदायी हुन अस्वीकार गयौर् यसकारण
त्यसको अितिरक्त ितमीलाई दण्ड िदनको िनिम्त म के प्रयोग गरँू? हो,
तरवार न’ै” परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो।

14 परमेश्वरले भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरा! ताली बजाऊ अिन मेरो
िनिम्त मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन,
“तरवार दइु पल्ट आवोस्, या तीन पल्ट!
यो तरवार मािनसहरू मानर् ुका िनिम्त हो।
यो तरवार हो, ठूलो नर-संहारका िनिम्त!
यो तरवारले मािनसहरूलाई काट्नेछ!

15 ितनीहरूको हृदय डरले पिग्लनेछ,
अिन धेर ैमािनसहरू लड्नेछन्,
धेर ैज्यादा मािनसहरू आफ्नो नगर-द्वारमा मनेर्छन्।
तरवार िबजुिल जस्त ैचम्कनेछ।
यो मािनसहरू मानर्को िनिम्त सान लगाएर टल्काइएको हो।

16 हे तरवार! धािरलो हो!
तरवार दािहनेपिट्ट काट
सीध ैछेउमा काट देब्रे पिट्ट काट,
जाउ प्रत्येक स्थानमा जहाँ तेरो धारले जानका िनिम्त छानेकोछ।
17 “तब म ताली बजाउनेछु,
अिन म मेरो क्रोध देखाउनु बन्दा गनेर्छु।
म, परमप्रभुले न ैभनेको हँु।”
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यरूशलयरूशलेेमम सम्मकोसम्मको बाटोबाटो छानछान

18 परमप्रभुको वचन फेिर मकहाँ आयो, 19 “हे मािनसको छोरो!
दइुवटा बाटोको नक्शा बनाऊ त्यो बाबेलका राजाले तरवार इस्राएलमा
ल्याउन छाने। दवु ैबाटोहरू एउटै भूिममा आउनु पछर् । एउटा संकेत
शहरको शुरूमा लगाउनु पछर् । 20 जुन बाटो तरवारले प्रयोग गछर्
त्यसलाई देखाउन संकेत प्रयोग गर। एउटा बाटोले रब्बा अम्मोनी शहर
अिन अकोर् यहूदा यरूशलेमको बिलयो शहर ितर लजैान्छ। 21 यसले
स्पष्ट पाछर्  िक बाबेलको राजाले त्यो बाटोको योजना बनाउँदछै, जसद्वारा
उसले त्यस के्षत्रमा आक्रमण गनर् सकोस्। बाबेलको राजा त्यो िबन्द ुसम्म
आइपुिगसकेकोछ जहाँ दइुवटा बाटो छुिटन्छ। बाबेलको राजाले जादकूो
संकेतको प्रयोग भिवष्य जान्नुको िनिम्त गरकेो हो। उसले केही बाण
हल्लायो, उसले पिरवारको मूिर्तहरूसँग प्रश्न गयोर्, उसले मारकेो
जनावरको कलेजो हेयोर्।

22 “संकेतले उसलाई दािहनेपिट्टको बाटोबाट यरूशलेम पुग्छ भन्ने
बताउँदछै! उसले आफूसँग नष्ट गनेर् हितयार ल्याउने योजना बनाएको
छ। उसले आदेश िदनेछ अिन उसको सिैनकले ज्यान मानर् शुरू गनेर्छन्।
उसले यदु्ध घोषणा गछर् । त्यस समयमा उसले शहरको चारिैतर माटोको
पखार्ल बनाउँनेछ। उसले पखार्ल सम्म पुग्ने एउटा माटोको बाटो
बनाउँनेछ। उसले शहरमा आक्रमण गनर्का िनिम्त काठको धरहराहरू
बनाउँनेछ। 23 इस्राएलका मािनसहरूको िनिम्त त्यो जादकूो िचन्हको
केही अथर् हँुदनै। ितनीहरूले त्यो वचनको पालन गछर्न जुन ितनीहरूलाई
िदइएको छ। तर परमप्रभुले ितनीहरूको पाप याद राख्नु हुनेछ। अिन
इस्राएलीहरू कैदी हुनेछन्।”

24 परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ, “ितमीले ितमीहरूको कुकमर्हरू
स्मरणीय पारकेाछौ। ितम्रो पापहरू पुर ैप्रकाशमा आएको छ। ितमीले
मलाई ितमी दोषी िथयो भन्ने याद गनर् बाध्य गरायौ। यसकारण शत्रुले
ितमीलाई आफ्नो हातमा िलनेछ। 25 अिन इस्राएलका दषु्ट शासकहरू!
ितमीहरू मािरनेछौ, ितम्रो दण्डको समय आई सक्यो। अब अन्त छेउमा
छ!”

26 परमप्रभु मेरो मािलक यो संदेश िदनुहुन्छ, “फेटा उठा। मुकुट उठा!
पिरवतर्नको समय आइपुग्यो। महत्वपूणर् चीजहरू तल ल्याइनेछ अिन जो
मािनसहरू महत्वपूणर् छैनन् ितनीहरू महत्वपूणर् बिननेछन्। 27 म त्यो
शहरहरू पूणर्रूपमा नष्ट पानेर्छु। तर यो त्यस बेला सम्म हँुदनै जब सम्म
उपयकु्त मािनस राजा हँुदनै। त्यसपिछ म बाबेलको राजालाई शहरमािथ
अिधकार गनर्िदन्छु।”

अम्मोनकोअम्मोनको िबरूद्धमािबरूद्धमा अगमवाणीअगमवाणी

28 परमेश्वरले भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो, मेरो िनिम्त
मािनसहरूलाई भन, ‘परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू अम्मोनका
मािनसहरू अिन ितनीहरूको लिज्जत देवतासँग भन्नुहुन्छ:
“‘ध्यान देऊ, एउटा तरवार!
एउटा तरवार म्यानबाट बािहर छ।
तरवार टल्काइएको छ!
तरवार मानर्को िनिम्त तयार छ!
िबजुली जस्तो चम्काउनका िनिम्त यसलाई टल्काइएको िथयो!

29 “‘ितम्रो दशर्न व्यथर् छ।
ितम्रो जादलेू ितमीलाई सहायता गनेर्छैन।
यो झूठ्ठो अगमवाणी हो।
अब ती दषु्ट मािनसहरूको घाँटीमा तरवार रािखन्छ।
ितनीहरू चाँडै मनेर्छन्।
अन्त्यको िदन आइपुगेको छ।
ितनीहरूको पापको अिन्तम समय आइसकेकोछ।

बाबबाबेेलकोलको िबरूद्धमािबरूद्धमा अगमवाणीअगमवाणी

30 “‘अब ितम्रो तरवार (बाबेललाई) म्यानिभत्र राख। बाबेल! म
ितमीिसत न्याय त्यही गछुर्  ितमी जहाँ बसेकाछौ। अथवा त्यहीं देश
जहाँबाट ितमी उत्पन्न भएका िथयौ। 31 म ितम्रो िवरूद्ध आफ्नो क्रोध
खन्याउँछु। मेरो क्रोधले ितमीलाई तातो हावाले जस्त ैजलाउँनेछ। म

ितमीलाई कू्रर मािनसहरूको हातमा सुिम्पन्छु। ती मािनसहरू
मािनसहरूलाई मानर् ु िसपालु छन्। 32 ितमी आगोका िनिम्त दाउरा
जस्त ैहुनेछौ। ितम्रो रगत पृथ्वीमा बग्नेछ, फेिर मािनसले ितमीलाई
किहल्य ैयाद गनेर् छैनन्। म परमप्रभुले यो भनेको हँु।’”

इजिकएलइजिकएल यरूशलयरूशलेेमकोमको िबरूद्धमािबरूद्धमा बोल्छनबोल्छन

परमप्रभुको वचन मलाई प्राप्त भयो। उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो! के ितमी न्याय गछौर्? के ितमी
हत्याराहरूको शहरिसत न्याय गछौर्? के ितमी ितनीहरूिसत

त्यो डरलाग्दो कुराहरूको िवषयमा भन्छौ जुन ितनीहरूले गर?े 3 ितमीले
भन्नुपछर् , ‘परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ शहर हत्याराहरूले
भिरएको छ। यसकारण यसको िनिम्त दण्डको समय आइसकेको छ।
त्यसले आफ्नो िनिम्त अपिवत्र मूिर्तहरू बनायौ अिन यी अपिवत्र
मूिर्तहरूले ितनीहरूलाई अपिवत्र बनायो।

4 “‘यरूशलेमका मािनसहरू, ितमीहरूले धेर ैमािनसहरू मायौर्।
ितमीहरूले अपिवत्र मूिर्तहरू बनायौं। ितमीहरू दोषी छौ अिन
ितमीहरूलाई दण्ड िदने समय आइसकेको छ। ितम्रो अन्त आइसकेको
छ। अन्य राष्ट्रहरूले ितम्रो हाँसो उडाउनेछन्। ती देशहरू ितमीमािथ
हाँस्नेछन्। 5 टाढा अिन निजकका मािनसहरूले ितम्रो हाँसो उडाउने
छन्। ितमीले आफैं लाई बदनाम गयौर्। ितमी उपद्रोले भरीएका छौ।

6 “‘हेर! यरूशलेममा प्रत्येक शासकले आफूलाई शिक्तशाली
बनाएकोछ जसद्वारा ितनीहरूले अन्य मािनसहरूलाई मानर् सक्छन्। 7

यरूशलेमका मािनसहरूले आफ्नो आमा बाबुको सम्मान गदैर्नन्।
ितनीहरूले शहरहरूमा िवदेशीहरूलाई सताउँछन ितनीहरूले टुहुरा-
टुहुरी अिन िवधवाहरूलाई पिन त्यो स्थानमा ठग्छन्। 8 ितमीहरूले
पिवत्र चीजलाई घृणा गछौर्। ितमीहरूले मेरो िवश्रामको िदनलाई यस्तो
मान्छौ मानौं त्यस िदनको कुन ैमहत्व छैन्। 9 यरूशलेमका मािनसहरू
अरू मािनसहरूको िवषयमा झूटो बोल्छन्। ियनीहरूले यी िनदोर्ष
मािनसहरूलाई मानर्का िनिम्त गछर्न। मािनसहरू डाँडाहरूमािथ
मूिर्तहरूलाई अपणर् गरकेा भोजहरू खान जान्छन्।

“‘यरूशलेममा मािनसहरूले धेर ैव्यिभचारी पापहरू गदैर्छन्। 10

यरूशलेमका मािनसहरू आफ्नो िपताको पत्नीसँग व्यिभचार गछर्न्।
यरूशलेमका मािनसहरू रजस्वलको समयमा पिन स्त्रीहरूसँग अशुद्ध
सम्भोग गछर्न्। 11 कसलेै आफ्नो िछमेकीको पत्नीिसत यस्तो डरलाग्दो
पाप गछर् । कसलेै आफ्नो आफन्तहरूसँग पिन शरीिरक सम्बन्ध राख्छन्
अिन उसलाई अपिवत्र बनाउँछन् अिन कसलेै आफ्नो बाबुकी छोरी
अथार्त बिहनीसँग शारीिरक सम्बन्ध राख्छन्। 12 यरूशलेममा
ितमीहरूले, मािनसहरू मानर्को िनिम्त पसैा िलन्छौ। ितमीहरूले ऋण
िदन्छौ अिन त्यो ऋणको ब्याज िलन्छौ। ितनीहरू नाफा िलनकालािग
आफ्ना िछमेकीहरूलाई दबाउँछौ। अिन ितमीहरूले मलाई िबसेर्काछौ।’”
परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो।

13 परमेश्वरले भन्नुभयो, “‘अब हेर! म ितनीहरूलाई देखेर ताली
बजाउँनेछु। मािनसहरूलाई धोका िदएको अिन हत्या गरकेोमा
ितमीहरूलाई दण्ड िदन्छु। 14 के त्यसपिछ ितमी वीर बन्छौ? जित बेला
म ितमीहरूलाई ढण्ड िदन आउँनेछु के ितमी प्रयाप्त बिलयो भएका
हुन्छौ? अँहँ म परमप्रभु हँु। मलेै यो भिनिदएँ अिन म त्यित गछुर्  जुन मलेै
गछुर्  भनें! 15 म ितमीलाई जाित जाितहरूको बीचमा पानेर्छु। म
ितमीहरूलाई जाित-जाितहरूको बीचमा िततर-िबतर पानेर्छु। म सबै
अशुद्धता ितमीबाट िनकािलिदनेछु। 16 तर यरूशलेम ितमी अपिवत्र
हुन्छौ अिन अरू देशहरूले यो घटना देख्नेछ। त्यसपिछ ितमीले थाहा
पाउने छौ म न ैपरमप्रभु हँु।’”

इस्राएलइस्राएल बबेेकामकोकामको मरुभूिममरुभूिम जस्तजस्तै ैछछ
17 परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो,
18 “हे मािनसको छोरो, तामा, फलाम, जस्ता, अिन सीसा चाँदीको

तुलनामा बेकार छ। कारीगरले चाँदीलाई शुद्ध पानर् आगोमा हाल्छ। चाँदी
गल्छ अिन कारीगरले यसलाई मलैाबाट अलग पाछर् । इस्राएल देश
बेकारको मलैा जस्तो भएको छ। 19 यसकैारण परमप्रभु मेरो मािलक
यसो भन्नु हुन्छ, ‘ितमीहरू सब ैबेकारको मलैा जस्तो भएकाछौ।
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त्यसकारण म ितमीहरूलाई यरूशलेम िभत्र भेला गराउनेछु। 20

कारीगरले चाँदी, काँसा, फलाम, सीसा अिन जस्तालाई आगोमा हाल्छ।
आगो एकदम ैठूलो बनाउँनको िनिम्त फुिकन्छ। त्यसपिछ यो धातुहरू
सब ैगल्न थाल्छ। यस्त ैप्रकारले म ितमीलाई आफ्नो आगोमा हालेर
पगाल्छु। त्यो मेरो आगो चाँिह क्रोध हो। 21 म ितमीलाई त्यो आगोमा
हाल्छु अिन म आफ्नो क्रोधको आगो फुक्छु अिन ितमी पिग्लन थाल्छौ।
22 चाँदी आगोमा पिग्लन्छ अिन कारीगरले चाँदी हाल्छ अिन पगाल्छ।
यस्त ैप्रकारले शहरमा ितमी पिग्लन्छौ। त्यसपिछ ितमीले थाहा पाउनेछौ
िक म न ैपरमप्रभु हँु अिन ितमीले सम्झनेछौ िक म न ैितम्रो िवरूद्ध
आफ्नो क्रोध िनकाल्दछुै।’”

इजिकएलइजिकएल यरूशलयरूशलेेमकोमको िवरूद्धिवरूद्ध बोल्छन्बोल्छन्

23 परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 24 “हे
मािनसको छोरो! यरूशलेमिसत कुरा गर। उसलाई भन, ितमी भूिम हौ
जुन सफा पािरएको छैन्। जब म क्रोिधत हुन्छ ितमीमािथ पानी पनेर्छैन।
25 यरूशलेममा अगमवक्ताहरूले नराम्रो योजना बनाइरहेछ ऊ त्यो िंसह
जस्तो भएको छ, जब त्यसले आफूले पके्रको जनावर खान्छ त्यस समय
गजर्न्छ। ती अगमवक्ताहरूले धेर ैजीवनहरू नष्ट गरकेा छन्। ितनीहरूले
धेर ैबहुमूल्य चीहहरू राखेका छन्। ितनीहरूले यरूशलेममा धेरै
स्त्रीहरूलाई िवधवा बनाए।

26 “पूजाहारीहरूले मेरो ब्यावस्था भङ्ग गरकेा छन्। ितनीहरूले मेरो
पिवत्र चीजहरू अपिवत्र बनाएका छन्। ितनीहरूले पिवत्र र अपिवत्र
वस्तुहरूमा भेद राख्दनैन् अिन ितनीहरूले मािनसहरूलाई सफा र मलैा
बीचको िभन्नता िसकाउँदनैन्। ितनीहरूले मेरो िवश्रामको िदनलाई
सम्मान गनर् अस्वीकार गर।े म ितनीहरूको िबचमा अपमािनत भएकोछु।

27 “यरूशलेमका बूढा-प्रधानहरू आफूले पके्रका पशुहरू खाँद ैगरकेा
ब्वाँसाहरू जस्त ैछन्। बूढा-प्रधानहरू फाइदा िलनको लािग
मािनसहरूलाई आक्रमण गछर्न् अिन माछर्न्।

28 “अगमवक्ताहरूले मािनसहरूलाई चेताउनी िददनैथे ितनीहरूले
सत्यलाई लुकाउँथे। ितनीहरू त्यो कारीगार जस्त ैहुन जसले पखार्ल दृढ
बनाउँदनै केवल दलूोमा लेप लगाइिदन्छ। ितनीहरूको ध्यान केवल
झूटोमािथ हुन्छ। ितनीहरूले आफ्नो जादकूो प्रयोग भिवष्य जान्नका
िनिम्त गछर्न्। तर ितनीहरू खाली झूटो बोल्छन्। ितनीहरू भन्छन्,
‘परमप्रभु मेरो मािलकले यो कुरा भन्नुभयो।’ तर ितनीहरू खाली झूटो
बोिलरहेछन् परमप्रभुले ितनीहरूसँग बात गनर् ुभएन।

29 “सामन्य जनता एका-अकार्मा लाभ उठाउँछन्। ितनीहरू एका-
अकार्लाई धोका िदन्छन अिन चोरी गछर्न। ितनीहरू गरीब अिन असहाय
मािनसहरूसँग यस्तो व्यवहार गछर्न्। ितनीहरूले िवदेशीहरूलाई पिन
धोका िदन्छन्, मानौं ितनीहरूको िवरूद्ध कुन ैिनयम छैन्।

30 “देश रक्षाकोलािग पखार्ल बनाउन अथवा त्यही भत्केको भागमा
उिभन एकजना मािनस मलेै ितनीहरूको माझमा खोजें धाँदोमा उिभएर
प्राथर्ना गनेर् मािनस तर जसले त्यस्तो गनर् सक्थ्यो कुन ैमािनस पिन
पाउनँ सिकनँ। 31 यसकारण म आफ्नो क्रोध प्रकट गछुर् , म
ितनीहरूलाई पूणर् रूपमा नष्ट गछुर् ! अपिवत्र कामको िनिम्त म
ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु। जुन ितनीहरूले गर।े यो सब ितनीहरूको दोष
हो।” परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो।

परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो! सामिरया र यरूशलेमको िवषयमा यो कथा
सुन! त्यहाँ दइु बिहनी िथए! ितनीहरू एउटै आमाका

छोरीहरू िथए। 3 ितनीहरू िमश्रमा त्यस बेला वेश्या भए जब सानो
बिहनी एकदम ैसानो िथई। िमश्रमा ितनीहरूले पिहलो प्रेम गर ेअिन
मािनसहरूले आफ्नो हातले ितनीहरूको स्तनलाई छुए। 4 ठूली िददीको
नाम ओहोला िथयो अिन उसको बिहनीको नाम ओहोिलबा िथयो।
ितनीहरू मेरो पत्नीहरू भए अिन हामीहरूका छोरा-छोरीहरू भए।
(ओहोला चािहँ सामिरया हो अिन ओहोिलबा चािहँ यरूशलेम हो।)

5 “त्यसपिछ ओहोला पितब्रता रिहन तर एउटी वेश्या जस्तो हुन गई।
उसले आफ्नो प्रेिमहरू प्रित मात्र चाख राख्न थाली। 6 उसले अश्शूरको
सिैनकलाई ितनीहरूको वजैनी वस्त्र देखी ितनीहरू घोडाहरूमा चढ्ने
सब ैजवान मािनसहरूले मन पराउँथे। ितनीहरू राजपालहरू अिन

अिधकारीहरू िथए। 7 अिन ओहोलाले आफूलाई ती सबै
मािनसहरूलाई सुम्पी िदए। ती सब ैअश्शूरको सेनाहरूमा िविशष्ट
छािनएका सिैनकहरू िथए। अिन ती सबिैसत मोिहत भई! ऊ ती अपिवत्र
मूिर्तहरूिसत अपिवत्र भई। 8 यसको अितिरक्त उसले िमश्रिसत आफ्नो
प्रेम-ब्यापार छोडी। िमश्रले त्योिसत त्यस बेला प्रेममा फस्यो जब ऊ
कुमारी िथई। िमश्र उसको स्तन छुने पिहलो प्रेमी िथयो। िमश्रले
ितनीमािथ आफ्नो झूटो प्रेम गथ्योर्। 9 यसकारण मलेै त्यसको
प्रेमीहरूलाई त्यसको कुमारी अवस्था भोग गनर् िदएँ। उसले
अश्शूरहरूलाई चाहन्थी, यसकारण मलेै उसलाई ितनीहरूिसत छोिड
िदएँ। 10 ितनीहरूले त्यसलाई बलात्कार गर।े ितनीहरूले त्यसको
नानीहरू िलए अिन ितनीहरूलाई तरवारले मार।े ितनीहरूलाई दण्ड िदएँ
अिन स्त्रीहरूले अिहले सम्म त्यसको कुरा गछर्न्।

11 “उसको सानो बिहनी ओहोिलबाले यी घटनाहरू घटेको देखी। तर
ओहोिलबाले आफ्नो िददी भन्दा ज्यादा पाप गरी। ऊ ओहोिलबा भन्दा
अझ खराब वेश्या भई। 12 ऊ अश्शूरको राज्यपालहरू अिन
अिधकारीहरूलाई चाहन्थी। उसले वजैनी सुन्दर वस्त्र घोडसवार
सिैनकहरूलाई चाहन्थी। ितनीहरू सब ैमनपदोर् जवान मािनसहरू िथए।
13 मलेै देखें ती दवु ैस्त्रीहरू एउटै गल्ती गर ेआफ्नो जीवन नष्ट गिररहेका
िथए।

14 “ओहोिलबा म प्रित धोकेबाज भई। बाबेलमा उसले मािनसहरूको
िचत्र पखार्लमा कोिरएको देखी। त्यो कल्दी मािनसहरूको रातो वस्त्र
लगाएको िचत्र िथयो। 15 ितनीहरूले कम्मरमा पेटी अिन िशरमा लामो
फेटा बाँधेका िथए। ितनीहरू सब ैरथको अिधकारी जस्ता देिखन्थे।
ितनीहरू सब ैबाबेलको जन्मभूिममा उत्पन्न पुरूष जस्तो ज्ञात हुन्थ्यो।
16 ओहोिलबाले ितनीहरूलाई चाहन्थी। उसले ितनीहरूलाई आमिन्त्रत
गनर्का िनिम्त स्वगर्दतू पठाई। 17 यसकारण बाबेलवासीहरू त्यसको
ओछ्यानमा सहवास गनर् आए र आफ्नो कामवासनाले त्यसलाई अशुद्ध
पार।े ितनीहरूबाट भ्रष्ट भए पिछ वाक्क भएर त्यसको मन ितनीहरू देिख
हट्यो।

18 “ओहोिलबाले त्यो धोकेबाज हो भनी सबलाई देखाई उसले यित
ज्यादा मािनसहरूलाई आफ्नो नाङ्गो शरीरको प्रयोग गनर् िदई िक मलाई
ऊ प्रित त्यस ैघृणा उत्पन्न भयो, जस्तो उसको बिहनी प्रित भएको िथयो।
19 ओहोिलबाले घिर-घिर मलाई धोका िदइरही अिन उसले आफ्नो
प्रेम-ब्यापार याद गिर जुन उसले यवुावस्थामा िमश्रमा गरकेी िथई। 20

उसले आफ्नो प्रेमीको गधाको जस्तो िंलग अिन वीयर् चािहँ घोडाको झैं
िनस्केको सम्झना गरी।

21 “ओहोिलबा, ितमीले आफ्नो ती िदनहरू याद गयौर् जब ितमी
यवुती िथयौ, जब ितम्रो प्रेमीले ितम्रो स्तन छुन्थे अिन यवुावस्थाका स्तन
माडेका िथए। 22 यसकारण ओहोिलबा, परमप्रभु मेरो मािलक यसो
भन्नुहुन्छ ‘ितमीले आफ्नो प्रेमीहरूलाई घृणा गनर् थाल्यौ। तर म ितम्रो
प्रेमीहरूलाई भन्छु िक ितनीहरूले ितमीलाई चार ैितरबाट घेनेर्छन्। 23 म
ती सब ैमािनसहरूलाई बाबेलमा िवशेष गरी कल्दीहरूलाई ल्याउँनेछु। म
पकोद शोअ अिन कोअबाट मािनसहरूलाई ल्याउनेछु अिन ती सबलैाई
अश्शूरबाट ल्याउँछु। यस्त ैप्रकार म सब ैशासकहरू अिन
अिधकारीहरूलाई ल्याउँछु। ितनीहरू सब ैयोग्य, रथहरूको िवशेष
योग्यताको िनिम्त छािनएका घोडसवार िथए। 24 ितनीहरूको भीड
ितम्रोमा आउनें छ। ितनीहरू आफ्नो घोडामा अिन आफ्नो रथहरूमा
आउनेंछन्। ितनीहरू धेर ैसंख्यामा हुनेछन्। ितनीहरूिसत भाला,
ितनीहरूको ढाल अिन ितनीहरूको िशरमा सुरक्षा कवच हुनेछ। ितनीहरू
ितम्रो चार ैितर जम्मा हुनेछन्। म ितनीहरूलाई बताउनेछु िक ितनीहरूले
मसँग के गर ेअिन ितनीहरूले आफ्नो तफर् बाट ितनीहरूलाई दण्ड
िदनेछन्। 25 म ितमीहरूलाई मेरो ईषँ्यार् शिक्त ितमीहरूको िवरूद्ध
देखाउनेछु। ितनीहरू अत्यन्त ैक्रोिधत हुनेछन् अिन ितमीहरूलाई चोट
पुयार्उनेछन्। ितनीहरूले ितम्रो नाक अिन कान काट्नेछन्। ितनीहरूले
ितमीहरूलाई तरवारले मानेर्छन्। त्यसपिछ ितनीहरूले ितम्रो नानीहरू
िलएर जानेछन् अिन ितनीहरूले ती नानीहरू जलाई िदनेछन्। 26

ितनीहरूले ितम्रो राम्रो लुगा गर-गहनाहरू िलनेछन। 27 अिन म ितम्रो
िमश्रिसत व्यािवचार कायर्हरू रोिकिदनेछु। ितमीहरूले फेिर किहल्यै
ितनीहरूितर फकेर् र हेनेर्छैनौ। ितमीले फेिर किहल्य ैिमश्रलाई याद गनेर्
छैनौ।’”
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28 परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ, “म ितमीलाई ती मािनसहरूको
हातमा िदँदछुै जसलाई ितमीले घृणा गछौर्। म ितमीलाई ती मािनसहरूको
हातमा िदन्छु जसलाई ितमीले घृणा गनर् थालेको िथयौ। 29 अिन
ितनीहरूले देखाउँनेछन् िक ितनीहरूले ितमीलाई कित घृणा गनेर्छ।
ितनीहरूले ितम्रो प्रत्येक चीज लानेछन् जुन ितमीले कमाएकीछौ।
ितनीहरूले ितमीलाई खाली हात र नाङ्गो छोिडिदन्छन्। मािनसहरूले
ितम्रो पाप, वेश्यापना अिन लाज ितम्रो भिक्तहीन स्पष्ट देख्ने छन्। 30 यी
चीजहरू ितमीमािथ आइलाग्यो िकनभने ितमी आफैं ले आफैं लाई वेश्या
झैं राष्ट्रहरूको पिछ गएर कलिंकत बनायौ अिन ितमीहरूका िघनलाग्दा
मूिर्तहरूले फोहोर बनायौ। 31 ितमीले आफ्नो िददी कै चालमा िहँड्यौ
अिन त्यसरी न ैगिररह्यौ। ितमीहरू आ-आफैं ले िवषको कचौरा िलयौं
अिन त्यो आफ्नो हातमा उठाएर राख्यौ। ितमीले आफ्नो दण्ड स्वंयम
कमायौ।” 32 परमप्रभु मेरो मािलकले यसो भन्नुहुन्छ:
“ितमीले आफ्नो िददीको िबषको कचौरा िपउँनेछौ।
यो िवषको कचौरा लामो-गिहरो छ।
त्यो कचौरामा धेर ैिबष छ।
मािनसहरू ितमीप्रित हाँस्नेछन्,
अिन हाँसो उडाउँनेछन्।

33 ितमी मतवाला मािनस जस्त ैलडबडाउनेछौ।
ितमी ज्याद ैअस्थीर हुनेछौ।
यो नष्ट अिन सवर्नाश हो।
यो त्यही कचौरा जस्त ैहो,
जुन ितम्रो िददी सामिरयाले िपएकी िथई।

34 ितमीले त्यही कचौराबाट िवष िपउँनेछौ।
ितमीले त्यसको अिन्तम थोपा सम्म िपउँनेछौ।
ितमीले कचौरा फ्याँकेर त्यसलाई टुक्रा-टुक्रा बनाउनेछौ
अिन ितमीले आफ्नो छाती जथा भावी िपट्नेछौ।
यो हुनेछ िकनिक म परमप्रभु अिन मािलक हँु,
अिन मलेै यी कुराहरू भनें।
35 “यस्तो प्रकारले परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो,

‘यरूशलेम, ितमीले मलाई िबिर्सयौ। ितमीले मलाई फ्याँिक िदयौ अिन
पछाडी छोिडिदयौ। यसकारण ितमीले मलाई छोडेको अिन वेश्या झैं
बाँचेकोमा ितमीले दण्ड भोग्नु पनेर्छ। ितम्रो दषु्ट्याँईका िनिम्त ितमीले
दण्ड भोग्नुपछर् ।’”

ओहोलाओहोला अिनअिन ओहोलीबाकोओहोलीबाको िवरूद्धिवरूद्ध िनणिनणर्र्यय

36 परमप्रभु मेरो मािलकले मलाई भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो, के
ितमी ओहोला अिन ओहोिलबाको न्याय गछौर्? तब ितनीहरूलाई ती
भयकंर कुराहरू भन जुन ितनीहरूले गरकेा छन्। 37 ितनीहरूले
व्यिभचारी पाप गर।े ितनीहरूले हत्या जस्तो अपराध गर।े ितनीहरूले
वेश्या जस्तो काम गर,े ितनीहरूले आफ्नो अपिवत्र मूिर्तहरूको लािग
मलाई छोिडिदए। ितनीहरूले ितनीहरूको नानीहरूलाई बिलदान िदए जो
मेरा िनिम्त जन्माएका िथए। ितनीहरूले आफ्नो मूिर्तहरूलाई भोजन
िदनका िनिम्त यसो गर।े 38 ितनीहरूले मेरो िवश्रामको िदन अिन पिवत्र
स्थानहरूमा यस्तो काम गर ेमानौं त्यसको कुन ैमहत्व छैन। 39

ितनीहरूले मूिर्तको लािग आफ्नो नानीहरूलाई मार ेअिन मेरो पिवत्र
स्थानमा गए अिन त्यसलाई अपिवत्र बनाए। ितनीहरूले यो मेरो
मिन्दरिभत्र यस्तो गर।े

40 “ितनीहरूले अत्यन्त ैटाढो ठाँउमा मािनसहरूलाई बोलाए। यी
मािनसहरूका िनिम्त ितमीले एउटा स्वगर्दतू पठायौ अिन ितनीहरू
ितमीलाई हेनर् आए। ितमीले ितनीहरूको िनिम्त नुहायौ, आफ्नो आँखा
िंसगायौर् अिन गर-गहनाहरू लगायौ। 41 ितमी राम्रो ओछ्यानमा बस्यौ,
जसको छेउमा टेबलमा रािखएको िथयो। ितमीले मेरो सुगिन्धत धूप अिन
तेल त्यही टेबलमा राख्यौ।

42 “यरूशलेममा यस्तो आवाज सुिनयो जुन मािनसहरूले भोज
मनाइरहे जस्तो लाग्थ्यो। ितनीहरू मध्ये यरूशलेमबाट आउनेहरू पिहले
न ैमातेका िथए। ितनीहरू मरुभूिमबाट आए अिन स्त्रीहरूलाई चुरा अिन
राम्रो-राम्रो िशरवन्दीहरू िदए। 43 तर मलेै त्यो स्त्रीिसत बात गरें, जो
व्यिभचार कमर्ले िशिथल भएकी िथई। मलेै उसलाई भनें, ‘के

ितनीहरूिसत लगातार व्यिभचार गिररहन सक्छन, अिन उसले
त्यसिसत व्यिभचार गिररहन सक्छे?’ 44 तर ऊ त्योिसत त्यसरी नै
गईरह्यो जसरी एउटा वेश्या भएकहाँ ऊ जान सक्थ्यो। हो, ऊ ती दषु्ट
स्त्रीहरू ओहोला अिन ओहोिलबाकहाँ गइरह्यो।

45 “तर धािर्मक मािनसहरूले ितनीहरूको न्याय अपराधी भनी
गनेर्छन्। ती स्त्रीहरूलाई ितनीहरूले अपिवत्र अिन व्यिभचािरणीहरू भनी
न्याय गनेर्छन्। िकनिक ओहोला अिन ओहोिलबाले व्यिभचार पाप
गरकेाछन् अिन ितनीहरूले जुन स्त्रीहरूको हत्या गरकेा िथए ितनीहरूको
रगतले ितनीहरूको हातहरू कलिंकत छन्।”

46 परमप्रभु मेरो मािलकले यो कुरा भन्नुभयो, “मािनसहरूलाई एकै
ठाउँमा भेला गर। त्यसपिछ ितनीहरूले ओहोला अिन ओहोिलबालाई
सजाय िदनेछन्। मािनसहरूको त्यो समूहले ती दइु स्त्रीहरूलाई दण्ड
िदनेछन् तथा ितनीहरूको हाँसो उडाउँनेछन्। 47 तब त्यो समूहले
ितनीहरूलाई ढुङ्गा हान्नेछन् अिन ितनीहरूलाई मानेर्छन्, तब त्यो समूहले
आफ्नो तरवारले स्त्रीहरूलाई टुक्रा पानेर्छन् ती स्त्रीहरूको नानीहरूलाई
मानेर्छन् अिन घर जलाई िदनेछन्। 48 यस्तो प्रकारले म यो देशको
दषु्टतालाई अन्त गिरिदनेछु, अिन सब ैस्त्रीहरूलाई चेताउनी िदनेछु िक
ितनीहरूले अब यस्तो लिज्जत काम नगरून् जुन ितमीहरूले गयौर्। 49

ितनीहरूले ितमीलाई त्यो दषु्ट कामको िनिम्त दण्ड िदनेछन् जुन ितमीले
गयौर् अिन ितमीलाई ितम्रो आफ्नो मूिर्तको िनिम्त पिन दण्ड िदइनेछ।
त्यस बेला ितमीले थाहा पाउँनेछौ िक म न ैपरमप्रभु अिन मािलक हँु।”

भाँडोभाँडो अिनअिन मासुमासु

परमप्रभु मेरो मािलकको वचन मकहाँ आयो। त्यो िदन
देशबाट िनकािलएको नवौं बषर्को दशौं महीनाको दशौं िदन
िथयो। उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे मािनसको छोरो! आजको िदन

र आजकैो िदनको नाम लेिखराख ‘आज ैबाबेलको राजाको सेनाले
यरूशलेमलाई घेयोर्।’ 3 यो कुरा त्यो घरानालाई(इस्राएल) भन जुन
पिरवार आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गिररहेछ। उसलाई यो कुराहरू भन।
‘परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ:
“‘भाँडा आगोमािथ राख,
भाँडा राख अिन त्यसमा पानी हाल।

4 त्यसमा राम्रो-राम्रो टुक्राहरू हाल,
िफला अिन कुमको मासुको टुक्राहरू हाल।
भाँडा सवोर्त्तम हड्डीहरूले पूरा भर।

5 बगालको राम्रो-राम्रो पशुहरू मार,
भाँडाको तल पूरा आगो लगाऊ,
अिन मासुको टुक्राहरू पकाऊ।
सुरूवालाई त्यस बेला सम्म पकाऊ,
जब सम्म हड्डीहरू राम्रोसँग पाक्दनै!’

6 “‘यसथर् परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ:
यो यरूशलेमको िनिम्त नराम्रो हुन्छ।
यो हत्याराहरूले भिरएको शहरका िनिम्त नराम्रो हुन्छ।
यरूशलेम त्यो भाँडा जस्त ैहो जसमा िखयाको दाग छ,
अिन त्यो िखयाको दाग जब सम्म हट्दनै,
त्यो भाँडा शुद्ध हँुदनै यसकारण मासुको प्रत्येक टुक्रा,
भाँडाबाट बािहर िनकाल! त्यो मासु नखाऊ।
पूजाहारीलाई त्यो बेकामको मासुबाट एउटा टुक्रा पिन छान्न नदेऊ!

7 यरूशलेम त्यो कलिंकत दाग लागेको भाँडा जस्त ैहो।
िकनिक त्यसले बगाएको रगत त्यहाँ अिहले सम्म छ!
उसले खलु्ला चट्टानमा रगत हाली।
उसले रगत भूईमंा पोखाई अिन त्यसलाई धूलोले छोपीिदई।

8 मलेै त्यसको रगत खलु्ला चट्टानमा हालें।
यसकारण यो नछोिपयोस्।
मलेै यसो गरें जसबाट मािनसहरू क्रोिधत होउन्,
अिन उसले िनदोर्ष मािनसहरूलाई हत्याको दण्ड िदओस्।

9 “‘यसकारण परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ:
हत्याराहरूले भिरएको यो शहरमा नराम्रो हुनेछ।
म आगोको लािग दाउराको थुप्रो लगाई िदन्छु।
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10 भाँडाको मुिन धेर ैदाउरा लगाऊ।
आगो बाल राम्रोसँग मासु पकाऊ।
मसला िमलाऊ अिन हड्डीहरू बेस्सरी पकाऊ,
जब सम्म ती हड्डीहरू गल्दनैन्।

11 तब भाँडालाई खाली कोईलामा छोडीदेऊ।
यसलाई यित तातो हुनु देऊ िक
यसको दाग पिन डडोस्।
त्यहाँबाट अपिवत्रता पूर ैजाओस् अिन िखया नाश होस्।

12 “‘यरूशलेमले आफ्नो दागलाई धनुको लािग,
कठोर पिरश्रम गनर् सक्छ
तर त्यो ‘िखया’ जाँदनै।
आगोले (दण्डले) मात्र त्यो िखया हटाउनु सक्छ!

13 “‘ितमीले मेरो िवरूद्ध पाप गयौर्,
अिन पापले कलिंकत भयौ मलेै ितमीलाई नुहाई िदन खोजें,
अिन ितमीलाई शुद्ध बनाउन चाहें।
तर दाग बािहर आएन।
म ितमीलाई फेिर नुहाई िदन चाहाँिदन।
जब सम्म मेरो तातो क्रोध ितमी प्रित समाप्त हँुदनै।
14 “‘म परमप्रभु हँु। मलेै भनें, ितमीले दण्ड पाउनेछौ, अिन म यो

गराउँछु। म दण्ड रोक्ने छैन। म ितम्रो िनिम्त द:ुखीत हुने छैन। म
ितमीलाई अपिवत्र कामहरूको िनिम्त दण्ड िदन्छु, जो ितमीले गयौर्।
परमप्रभु मेरो मािलकले यसो भन्नुभयो।’”

इजिकएलकोइजिकएलको पत्नीकोपत्नीको मृत्यमृत्युु

15 त्यसपिछ परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 16 “हे
मािनसको छोरा! ितमी आफ्नो पत्नीलाई ज्याद ैप्रेम गछौर्, तर म उसलाई
ितमीदेिख टाढो लान्छु। ितम्रो पत्नी अचानक मनेर्छन्। तर ितमीले
उसको मृत्यमुािथ शोक गनेर् छैनौ। ितमी िचच्याउने छैनौ। आफैं लाई रून
नदेऊ। 17 तर ितमीले आफ्नो शोकमा सुस्केरा हाल। आफ्नो मृतक
पत्नीका िनिम्त नरोऊ। ितमीले सधैँ जस्त ैसाधारण लुगा लगाऊ।
आफ्नो फेटा र जुत्ता लगाऊ। आफ्नो शोक प्रकट गनर् जुगाँ नछोप अिन
एउटा मािनस मदार् मािनसहरूले खाने भोजन नखाऊ।”

18 त्यसको अकोर् िबहान, म मािनसहरूलाई भन्द ैिथएँ। त्यही साँझ
मेरी पत्नीको मृत्य ुभयो। अकोर् िबहान मलेै त्यही गरें जुन परमेश्वरले
मलाई आज्ञा िदनु भएको िथयो! 19 त्यसपिछ मािनसहरूले मलाई सोधे,
“ितमीले यो काम िकन गिररहेकाछौ? यसको अथर् के हो?”

20 मलेै ितनीहरूलाई भने, “परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो, उहाँले
भन्नुभयो, 21 इस्राएलको घरानालाई भन्नु, परमप्रभु मेरो मािलकले
भन्नुभयो, ‘हेर, म मेरो स्थानलाई नष्ट गनेर्छु। ितमीहरूलाई त्यसको
घमण्ड छ अिन ितमीहरूले यसको िवषयमा प्रशसंाको गीत गाउँछौ।
ितमीले त्यो स्थान हेनर् मन पराउँनेछौ। ितमी साँच्चै त्यो ठाँउलाई प्रेम
गछौर्। तर म त्यो ठाँउ नष्ट पानेर्छु अिन ितमीले त्यागेका नानीहरू
मािरनेछन्। 22 तर ितमीले त्यही गनेर्छौ जुन मलेै आफ्नो मृत पत्नीको
िवषयमा गरें। ितमीले आफ्नो शोक प्रकटको िनिम्त जुगाँ छोप्ने छैनौ।
ितमीले त्यो भोजन खाने छैनौ जुन प्राय कुन ैमािनस मदार् अरू
मािनसहरूले खान्छन्। 23 ितमीहरूले आफ्नो फेटा अिन जुत्ता
लगाउँछौ। ितमीहरूले आफ्नो शोक प्रकट गनेर् छैनौ। ितमी रूने छैनौ। तर
ितमी आफ्नो पापको कारणले नष्ट हुनेछौ, ितमी चुपचाप आफ्नो
अफशोस् अरूसँग गनेर्छौ। 24 यसकारण इजिकएल ितम्रो िनिम्त एउटा
उदाहरण हो। ितमीले त्यही सब गनेर्छौ जुन उसले गयोर्। दण्डको समय
आउँनेछ अिन ितमीहरूले थाहा पाउँनेछौ म न ैपरमप्रभु हँु।’”

25 “हे मािनसको छोरा! म त्यो सुरिक्षत भूिम यरूशलेम
मािनसहरूबाट िलनेछु। त्यो सुन्दर भूिमले ितनीहरूलाई आनिन्दत
पािररहेछ। ितनीहरूले त्यो स्थान हेनर् मन पराउँछन्। ितनीहरूले साँच्चै
त्यो स्थानलाई प्रेम गछर्न्। तर त्यस समय म शहर अिन ितनीहरूको
नानीहरू ितनीहरूबाट िलन्छु। बाँच्नेहरू मध्ये एकजनाले ितमी कहाँ
नराम्रो समाचार िलएर आउनेछ। 27 त्यस समय ितमी त्यो मािनसिसत
बात गनर् सक्छौ। ितमी अब अझ अिधक चुप लागेर बस्न सकै्तनौ।

यसकारण ितमी उसको उदाहरण बन्नेछौ। त्यित बेला ितनीहरूले थाहा
पाउँनेछन् म, न ैपरमप्रभु हँु।”

अम्मोनकोअम्मोनको िबरूद्धिबरूद्ध अगमवाणीअगमवाणी

परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो! अम्मोनका मािनसहरूलाई ध्यान देऊ
अिन मेरा िनिम्त ितनीहरूको िवरूद्धमा केही भन। 3

अम्मोनका मािनसहरूसँग भन ‘परमप्रभु मेरो मािलकको वचन सुन!
परमप्रभु मेरो मािलक भन्नु हुन्छ: ितमीहरू खशुी िथयौ जित बेला मेरो
पिवत्र स्थान नष्ट भयो। ितमीहरू इस्राएल देशको िवरूद्ध िथयौ जब त्यो
दिूषत भयो। ितमी यहूदाको पिरवारको िवरूद्ध िथयौ जब ितनीहरूलाई
बन्दी जस्त ैकैदी बनाएका िथए। 4 यसकैारण म ितमीहरूलाई पूवर्बाट
आएका मािनसहरूलाई िदन्छु। ितनीहरूले ितमीहरूको भूिम िलनेछन्।
ितनीहरूका सेनाहरूले ितमीहरूको देशमा डेरा हाल्नेछन्। उनीहरू
ितमीहरूको बीचमा बस्नेछन्। उनीहरू ितमीहरूको फल खानेछन अिन
ितमीहरूका दधू िपउनेछन्।

5 “‘म रब्बा शहरलाई ऊँटहरू चनेर् ठाँउ अिन अम्मोनको भूिमलाई
भेंडा़हरूको खोर बनाइिदन्छु। त्यसबेला ितमीले जान्नेछौ म न ैपरमप्रभु
हँु। 6 परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ िकनभने ितमीहरू खशुी िथयौ अिन
ितमीहरूले आफ्नो हातले ताली बजायौ अिन आफ्नो खटु्टा ठटायौ, अिन
ितनीहरूले इस्राएलको भूिमलाई ठट्ठा गनर् अिन िखल्ली उडाउन मज्जा
मान्यौ। 7 यसकारण म ितमीलाई दण्ड िदन्छु। म जाितहरूलाई यदु्धमा
लुिटएको सामान झैं अन्य देशलाई िदनेछु। म ितमीहरूलाई जाितहरूको
बीचबाट िनकाल्नेछु ितमीहरू देशबाट लािगनेछौ। ितमीहरू टाढा देशमा
मनेर्छौ। म ितमीहरूको देशलाई नष्ट पानेर्छु! त्यसपिछ ितमीहरूले थाहा
पाउँनेछौ म न ैपरमप्रभु हँु।’”

मोआबमोआब अिनअिन ससेेइरकोइरको िबरूद्धिबरूद्ध अगमवाणीअगमवाणी

8 परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ “मोआब र सेइर एदोमले भन्छ,
‘यहूदाको घराना ठीक अन्य कुन ैराष्ट्रहरू जस्तो छ।’ 9 म मोआबको
काँध काट्नेछु यी शहरहरू बेत्याशीमोत, बाल्मोन अिन िकयार्तमै जुन
त्यस देशको मिहमा हुन म िलनेछु। 10 त्यसपिछ म यी शहरहरू पूवर्का
मािनसहरूलाई िदन्छु। ितनीहरूले ितमीहरूको भूिम िलन्छन् अिन म
अम्मोनका मािनसहरूलाई एउटा राष्ट्र  हुनिदन्छु। त्यसपिछ प्रत्येकले
िबिर्सनेछ िक अम्मोनका मािनसहरू त्यही राष्ट्रका िथए। 11 यस्तो
प्रकारले म मोआबलाई दण्ड िदन्छु। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा
पाउँनेछन् िक म न ैपरमप्रभु हँु।”

एदोमकोएदोमको िबरूद्धिबरूद्ध अगमवाणीअगमवाणी

12 परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ, “एदोमका मािनसहरू यहूदाको
घरानाको िवरूद्ध खडा भएर ितनीहरूसँग बद्ला िलन खोजे। एदोमका
मािनसहरू दोषी छन्।” 13 यसकैारण परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ “म
एदोमलाई दण्ड िदन्छु। म एदोमको मािनसहरू अिन पशुहरूलाई नष्ट
पाछुर् । म एदोमको पूर ैदेश तेमानदेिख दान सम्म नष्ट पाछुर् । एदोमीहरू
यदु्धमा मािरनेछन्। 14 म आफ्ना मािनसहरू, इस्राएल एदोमको िवरूद्ध
उपयोग गछुर् । यस्तो प्रकारले इस्राएलका मािनसहरूले मेरा क्रोधलाई
एदोमको िवरूद्ध व्यवहार गछर्न्। त्यसपिछ एदोमका मािनसहरूले
बुझ्नेछन् मलेै ितनीहरूलाई दण्ड िदएँ।” परमप्रभु मेरा मािलकले यसो
भन्नुभयो।

पिलश्तीहरूकोपिलश्तीहरूको िबरूद्धिबरूद्ध अगमवाणीअगमवाणी

15 परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ, “पिलश्तीहरूले पिन ितनीहरूिसत
बद्ला िलने प्रयत्न गर।े ितनीहरू ज्याद ैिनदर्यी िथए। ितनीहरूले घृणा र
अवहेलना वाहेक अरू केही देखाउँदनैन्।” 16 यसकैारण परमप्रभु मेरा
मािलक भन्नुहुन्छ, “म पिलश्तीहरूलाई दण्ड िदन्छु। हो म करतेीहरूबाट
ितनीहरूलाई नष्ट पाछुर् । म समुद्रको िकनारमा बस्ने ती सबै
मािनसहरूलाई सम्पूणर् रूपमा नष्ट पाछुर् । 17 म ितनीहरूलाई दण्ड
िदन्छु। म ितनीहरूसँग बद्ला िलन्छु। म आफ्नो क्रोधद्वारा ितनीहरूलाई
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एउटा पाठ िसकाउँछु त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनेछन् म न ैपरमप्रभु
हँु।”

टायरकोटायरको िवषयमािवषयमा ददु:ुखकोखको समाचारसमाचार

देशबाट िनकािलएको एघारौं बषर्को पिहलो महीनाको पिहलो
िदनमा, परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 2

“हे मािनसको छोरा, टायर यरूशलेमको िवषयमा कराऊ।
‘चाँडै गर! मािनसहरूको रक्षा गनेर् शहर-द्वार ध्वंश भयो। शहर-द्वार मेरो
िनिम्त खलु्ला छ। यरूशलेम ध्वंश भयो। यसकारण म यसको धेर ैबहुमूल्य
समानहरू िलन सक्छु।’”

3 यसकारण परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ “हे टायर म ितम्रो
िवरूद्धमा छु! म ितम्रो िवरूद्धमा लड्नका िनिम्त धेर ैराष्ट्रहरू ल्याउँनेछु।
त्यो समुद्र िकनारमा छाल जस्तो घरी-घरी आउँनेछ।”

4 परमेश्वरले भन्नुभयो, “शत्रुका सिैनकहरूले टायरको पखार्लहरू नष्ट
पानेर्छन् अिन त्यसको खम्बाहरू लडाई िदनेछन्। म पिन त्यसको
जमीनमािथको भाग खिुर्कनेछु। म टायरलाई चट्टानमा पिरणत गनेर्छु। 5

टायर समुद्रको िकनारमा माछा मानेर् ठाँउ मात्र हुनेछ। मलेै यो भनेकोछु।”
परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ, “टायर यदु्धमा लुिटएको सामान झैं अन्य
राष्ट्रहरूलाई िदइनेछ। 6 मूल प्रदेशमा उसको छोरीहरू (सानो शहर)
यदु्धमा मािरनेछन्। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउँनेछन् िक म नै
परमप्रभु हँु।”

नबूकदननबूकदनेेस्सरलस्सरलेे टायरमािथटायरमािथ आक्रमणआक्रमण गनगनेर्ेर्छछ
7 परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “म टायरको िवरूद्धमा

उत्तरबाट शत्रु ल्याउँनेछु। बाबेलको महान राजा नबूकदनेस्सर शत्रु हो।
उसले एउटा िवशाल सिैनक दल ल्याउनेछ, त्यसमा घोडा, रथ,
घोडसवार सिैनकहरू, अिन धेर ैधेर ैसंख्यामा अरू सिैनकहरू हुनेछन्।
ती सिैनकहरू िविभन्न राष्ट्रका हुनेछन्। 8 नबूकदनेस्सरले मूल-प्रदेशमा
ितम्रो छोरीहरूलाई (सानो शहरहरू) मानेर्छ। त्यसले ितम्रो शहरमा
आक्रमण गनर्का िनिम्त िकल्ला बनाउँनेछ! त्यसले ितम्रो शहरको चारिैतर
कच्चा सडकहरू बनाउनेछ। त्यसले पखार्ल सम्म पुग्ने एउटा कच्चा बाटो
बनाउँनेछ। 9 त्यसले ितम्रो पखार्लहरू भत्काउन काठको मूढाहरू िलएर
आउँनेछ। ितम्रो िकल्लाहरू भत्काउन उसले शिक्तशाली हितयारहरू
प्रयोग गनेर्छ। 10 त्यसको घोडाहरूको संख्या यित ज्यादा हुनेछ िक
ितनीहरूले उडाएको धूलोले ितमीलाई छोप्नेछ। जब बाबेलको राजा
शहर द्वारबाट शहरमा प्रवेश गछर्न् ितम्रो पखार्लहरू घोडसवार
सिैनकहरू, माल गाडीहरू अिन रथहरूको आवाजले हिल्लनेछन्। हो, त्यो
ितम्रो शहरमा आउनेछ िकनिक त्यसको पखार्ल भत्काइनेछ। 11

बाबेलको राजा ितम्रो शहरबाट घोडसवार गररे िनस्कनेछ। उसको
घोडाको टापहरूले ितम्रो सब ैसडकहरू कुल्चीिमल्ची पादैर् आउने छ।
त्यसले ितम्रो मािनसहरूलाई तरवारले मानेर्छ। ितम्रो शहरको बिलया-
बिलया खम्बाहरू जमीनमा ढल्नेछ। 12 नबूकदनेस्सरको सिैनकहरूले
ितम्रो सम्पित्त िलएर जानेछन्। ितनीहरूले ती चीजहरू िलएर जानेछन्
जुन चीजहरू ितमी बेच्न चाहन्थ्यौ, त्यसले ितम्रो पखार्लहरू नष्ट पानेर्छ
अिन ितम्रो राम्रो-राम्रो घरहरू नष्ट पािरिदनेछ। त्यसले ितम्रो ढुङ्गा र
काठले बिनएको घरहरू काठ-पातिसत ैसमुद्रमा फ्याँिकिदनेछ। 13 यस
प्रकारले म ितम्रा खशुीका गीतहरूको स्वर बन्द गिरिदन्छु। भिवष्यमा
मािनसहरूले ितम्रो वीणाको स्वर सुन्ने छैनन्। 14 म ितमीलाई नाङ्गो
चट्टानमा पिरणत गिरिदनेछु। ितमी समुद्रको िकनारमा माछाको जाल
फैलाउने स्थान जस्तो मात्र हुनेछौ। ितमी फेिर कदािचत िनमार्ण हुने
छैनौ। िकनभने म परमप्रभुले यी कुराहरू भनें।” परमप्रभु मेरो मािलकले
यी कुराहरू भन्नुभयो।

अन्यअन्य ददेेशहरूशहरू टायरकोटायरको िनिम्तिनिम्त रूनरूनेेछन्छन्

15 परमप्रभु मेरो मािलक टायरिसत यसो भन्नुहुन्छ, “ितम्रो पतनको
आवाजले समुद्र िकनारका भूिमहरू हिल्लनेछन्। यो त्यस बेला हुनेछ जब
ितम्रो चोट लागेका मािनसहरूले कष्टको स्वर िनकाल्नेछन अिन मछर्न्।
16 तब समुद्र िकनारका देशहरूका सब ैशासकहरू आफ्नो िंसहासनबाट
उत्रेर आफ्नो द:ुख प्रकट गनेर्छन्। ितनीहरूले आफ्नो िवशेष पोशाक

फुकाल्छन्। ितनीहरूले आफ्नो सुन्दर लुगाहरू खोल्छन्। त्यसपिछ
ितनीहरूले भाङ्ग्रा (जुटको) लुगा लगाउँछन्। ितनीहरू जमीनमा बस्छन्
अिन डरले काम्छन्। ितनीहरू ितमी यित चाँडै नष्ट भएकोमा आघात
हुनेछन्। 17 ितनीहरूले ितम्रो िवषयमा िवलाप गीत गाउँनेछन्:
“‘हे टायर! ितमी प्रिसद्ध शहर िथयौ।
समुद्र पािरबाट मािनसहरू ितमीिसत बस्नआए।
ितमी प्रिसद्ध िथयौ।
तर अिहले ितमी केही छैनौ।
ितमी समुद्रमा शिक्तशाली िथयौ
अिन त्यस्त ैितमीिसत बस्ने मािनसहरू पिन बिलया िथए।
ितमीले मुख्य भूिममा बस्ने सब ैमािनसहरूलाई,
भयभीत पायोर्।

18 अब जुन िदन ितम्रो पतन हुन्छ,
समुद्र िकनारमा भएको देश डरले काम्न थाल्छ।
ितमीले समुद्र िकनारको सहायताले कित उपिनवेश बनायौ,
जब ितमी रहँदनैौ ितनी भयभीत हुन्छन्।’”
19 परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “हे टायर म ितमीलाई नष्ट

गछुर्  अिन ितमी एउटा िरत्तो शहर हुनेछौ। ती शहरहरूमा जस्त ैत्यहाँ
कोही पिन बस्ने छैन। म ितमीमािथ समुद्र बगाउँनेछु। ठूलो समुद्रले
ितमीलाई छोप्नेछ। 20 म ितमीलाई तल त्यो गिहरो पातालमा
पठाईिदन्छु, जुन ठाँउमा मरकेा मािनसहरूछन्। ती पिहले मिरसकेका
मािनसहरूसँग ितमीले भेट गनेर्छौ। म ितमीहरूलाई ती सब ैप्राचीन अिन
खाली शहरहरू जस्त ैपातालमा पठाउँछु। ितमीहरू ती मािनसहरूसँग
रहनेछौ जो िचहानमा जान्छन् अिन त्यस बेला ितमीहरूसँग कोही पिन
हुनेछैनन्। ितमी फेिर किहल्य ैजीिवतहरूको देशमा बस्नेछैनौ! 21 अरू
मािनसहरू ितनीहरूसँग डराउँछन्। ितमीहरू िनिमट्यान्न हुनेछौ।
मािनसहरूले ितमीहरूको खोजी गनेर्छन्, तर ितमीहरूलाई फेिर किहल्यै
भेट्टाउने छैनन्!” परमप्रभु मेरो मािलकले यी सब ैकुराहरू भन्नुभयो।

टायरटायर समुद्रहरूमािथसमुद्रहरूमािथ व्यापारकोव्यापारको महानमहान ककेेन्द्रन्द्र

परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो! टायर शहरको िवषयमा यो द:ुखको गीत
गाऊ। 3 टायरको िवषयमा यसो भन:

“‘टायर, ितमी समुद्रको द्वार हौं।
ितमी धेर ैराष्ट्रहरूका िनिम्त व्यापारी हौ,
समुद्र िकनारको सहायताले ितमी धेर ैदेशहरूमा यात्रा गछौर्।
परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ:
टायर ितमी सोच्छौ िक ितमी यित ज्यादा सुन्दर छौ।
ितमी सोच्छौ िक ितमी पूणर्त सुन्दर छौ।

4 भूमध्य सागर ितम्रो शहरको चारिैतर सीमाना बनाउँछ!
ितम्रो िनमार्ताहरूले ितमीलाई पूणर्त सुन्दर बनाए।
ितमी त्यो जहाजहरू जस्त ैछौ जुन ितमीबाट यहाँ आउँछ।

5 ितम्रा िनमार्ताहरूले ितम्रो सब ैकाठपातहरू बनाउनका िनिम्त
सेनीर पवर्तबाट केदार काठको प्रयोग गर।े
ितनीहरूले ितम्रो मस्तूल बनाउनको िनिम्त
लबानोनबाट देवदार काठको प्रयोग गर।े

6 ितमीहरूले ितम्रो जहाज िखयाउने डण्डीहरू बाशानबाट ल्याइएको
बज्राँठका तक्ताहरूबाट बनाए।
ितम्रो जहाजका कोठाहरू बनाउन
ितनीहरूले साइप्रसका धूपीको रूखहरू प्रयोग गर।े
ितनीहरूले त्यो कोठालाई हात्तीको दाँतले िसँगार।े

7 ितम्रो जहाजको पालका िनिम्त ितनीहरूले
िमश्र देशमा बिनएको रगंीन सूती वस्त्रको प्रयोग गर।े
ितम्रो छाप्रोको पदार् िनलो अिन बैंजनी रगंको िथयो।
ितनीहरू साइप्रसको समुद्र िकनारमा आउँथे।

8 सीदोन अिन अवार्दको िनवासीहरू ितम्रो लािग नािवक भए।
बुिद्धमान मािनस टायर ितम्रो जहाजको चालक भयो।

9 गबालका बूढा-प्रधानहरू
अिन बुिद्धमान मािनसहरू जहाज मुिनको तक्ताबाट पानी निछनेर् गरी

इजिकएल 26:2 563 इजिकएल 27:9



28

टाल-टुल गनर् ुको िनिम्त जहाजमा िथए।
समुद्रको सारा जहाज अिन त्यसको चालकहरू ितमीसँग व्यापार

वािणज्य गनर्कोलािग आए।
10 “‘फारस, लूद र पूतका मािनसहरू ितम्रो सेनामा िथए। ितनीहरू

ितम्रो लडाकु सिैनकहरू िथए। ितनीहरूले आफ्नो ढाल अिन टोप ितम्रो
पखार्लमा झुण्डाएका िथए। ितनीहरूले ितम्रो शहरको िनिम्त सम्मान
अिन यश कमाए। 11 अवार्द र हेलेकका मािनसहरूले ितम्रो शहरको
चारिैतरका पखार्लमािथ रक्षकको रूपमा खडा िथए। गमादका मािनस
ितम्रो ढुङ्गामा िथए। ितनीहरूले ितम्रो शहरको चारिैतरको पखार्लमािथ
ितनीहरूको ढाल लगाए। ितनीहरूले ितम्रो सुन्दरतालाई पूणर्रूप िदए।

12 “‘तशीर्श ितम्रो सवोर्त्तम ग्राहकहरू मध्ये एक िथयो। उसले
ितमीिसत व्यापारकोलािग चाँदी, फलाम, टीन अिन सीसा ितमीले बेचेको
चमत्कारी वस्तुहरूको बद्लीमा िदयो। 13 याबान, तूबल, मेशेकका
मािनसहरूले व्यापार गर।े ितनीहरूले बेचेको चीजको सट्टामा ितमीलाई
काँसाका भाँडा िदन्थे। 14 तोगमार् राष्ट्रका मािनसहरूले घोडा, यदु्धका
घोडा अिन खच्चर ितमीले बेचेका चीजहरूको सट्टामा िदन्थे। 15

रोडसका मािनसहरू ितमीिसत व्यापार गथेर्। ितमीले आफ्नो चीजहरू
धेर ैठाउँमा बेच्थ्यौ। मािनसहरूले ितम्रा चीजहरूको दाम ितनर् हात्तीको
दाँत अिन काली काठ िदन्थे। 16 एदोमले ितमीसँग व्यापार गथेर् िकनिक
ितमीसँग धेर ैराम्रा-राम्रा चीजहरू िथए। एदोमका मािनसहरूले ितमीले
बेचेको चीजहरूको सट्टामा ितमीलाई िफरोजा, नीलमिण, बजैनी लुगा,
बुट्टाले भिरएका लुगा, बुट्टा भिरएका सूती लुगा, मंूगा-मोती अिन रातो
मलमल िदन्थे।

17 “‘यहूदा अिन इस्राएलका मािनसहरूले ितमीसँग व्यापार गर।े
ितनीहरूले ितम्रो व्यापारको माल-समानको सट्टामा गहँू, भद्राक्ष, अगौटे-
नेभारा, मह, तेल र अत्तर िदए। 18 दमीश्कस एउटा राम्रो ग्राहक िथयो।
उसले ितमीसँग भएको धरै ेप्रकारको मूल्यवान चीजहरू हेलबनको
दाखरस र सेतो उनको सट्टामा व्यपार गयोर्। 19 जुन चीज ितमीले
बेच्थ्यौ ती चीजहरू बेचेर उसले ऊजालाको दाखरस मगाउने व्यापार
गथ्योर्। उसले त्यो चीजहरूको िनिम्त फलाम, तेजपात र ऊख ुितथ्योर्।
20 ददानको राम्रो व्यापार िथयो। उसले ितमीसँग घोडाको जीनको
पोशाकको व्यापार गथ्योर्। 21 केदारका सब ैअगुवाहरू अिन अरबका
व्यापारीहरूले ितमीलाई भेंडा़ अिन बाख्राहरू ितमीसँग िबक्री गरकेो
बस्तुको सट्टामा िदए। 22 शबा अिन रामाहका व्यापारीहरू पिन ितमीसँग
व्यापार गथेर्। ितनीहरूले ितमीले बेचेको चीजको सट्टामा सवोर्त्तम
मसाला, हरके प्रकारको रत्न अिन सुन िदन्थे। 23 हारान, कन्नेह, अदन
तथा शेबा, अश्शूर र िकल्मदका व्यापारीहरूले पिन ितमीसँग व्यापार
गथेर्। 24 ितनीहरूले सवोर्त्तम लुगाहरू, बुट्टा हानेको लुगा, नीलो धागोले
बनाएको लुगा रगं-िवरगंको गलैंचाहरू, राम्रो बाटेको डोरीहरू, देवदारूको
काठले बिनएको सामानहरू िदन्थे। ितमीले ितनी िसत यी िचजहरूको
व्यापार गयौर्। 25 ितमीले बेचेका चीजहरू तशीर्शको जहाजहरूमा
लिगन्थ्यो।
“‘टायर ितमी ती व्यापारी जहाज जस्त ैिथयौ,
ितमी समुद्रमा बहुमूल्य समानहरू िलएर आउँथ्यौ।

26 ितम्रो नािवकहरूले, ितमीलाई िवशाल,
अिन शिक्तशाली समुद्र पािर िलएर गयो,
तर शिक्तशाली पूवीर् बतासले,
ितम्रो जहाजलाई समुद्रमा नष्ट पािरिदन्यो।

27 अिन ितम्रो सब ैसम्पित्त समुद्रमा डुब्नेछ।
ितम्रो सम्पित्त, ितम्रो व्यापार, िकन्ने अिन बेच्ने चीजहरू,
अिन ितम्रो नािवकहरू र ितम्रो मािनसहरू,
जो ितम्रो जहाजको िपँध टाल-टुल गछर्न्,
ितम्रो मल्लाह, ितम्रो शहरको सब ैसिैनक,
अिन ितम्रो नािवक सब ैसमुद्रमा डुब्नेछन्।
यो त्यही िदन हुनेछ जुन िदन ितमी नष्ट हुनेछौ!

28 “‘ितमीले आफ्नो व्यापारीहरूलाई धेर ैटाढो पठायौ,
जब ितनीहरूले ितम्रो नािवकहरू िचच्याएको सुन्छन ती भूिमहरू

डरले काम्नेछ!
29 जहाजीहरू अिन चालकहरू सबलेै ितम्रो जहाज छोड्नेछन्
अिन समुद्रको िकनारमा उिभनेछन।

30 ऊ ितम्रो िवषयमा धेर ैद:ुखी हुन्छ! ऊ धुरू-धुरू रूनेछ।
उसले आफ्नो टाउकोमा धुलो हाल्नेछ।
ऊ खरानीमा लडीबडी गनेर्छ।

31 उसले ितम्रा िनिम्त कपाल मुण्डन गनेर्छ।
उसले शोक वस्त्र लगाउँनेछ! ऊ ितम्रा िनिम्त धुरू-धुरू रँूनेछ,
ऊ िचच्याउँछ र आफ्नो मािनस मदार् रोए झैं रँूनेछ।

32 “‘ितनीहरू िवलाप गररे रोइरहेको समयमा ितम्रो िवषयमा यो शोक
गीत गाउँछन अिन रूनेछन्:
“‘कोही टायर जस्तो छैन!
समुद्रको बीचमा टायर नष्ट गिरिदयो।

33 ितम्रो व्यापारीहरू समुद्र पािर गए!
ितमीले धेर ैमािनसहरूलाई आफ्नो िवशाल सम्पित्त,
अिन िवक्रय वस्तुबाट सन्तुष्ट पायौर्,
ितमीले जमीनको राजाहरूलाई सम्पन्न बनायौं!

34 तर अब ितमी समुद्र र गिहरो पानीबाट िवच्छेद भयौ।
ितमीले बेच्ने सब ैचीजहरू अिन ितम्रो सब ैमािनसहरू नष्ट भईसके!

35 समुद्र िकनारमा बस्ने सब ैमािनसहरू
ितम्रा िनिम्त शोक-ग्रस्त छन्।
ितनीहरूको राजा भयानक रूपसँग डराउँछन्
ितनीहरूको अनुहारमा आ घात देिखँदछै।

36 अन्य देशको व्यापारीहरूले ितमीलाई िखसी गनेर्छन्।
घटेको घटनामा मािनसहरू भयभीत हुनेछन्,
िकनिक ितम्रो अन्त्य आएकोछ।
ितमी भिवष्यमा रहनेछैनौं।’”

टायरटायर योयो एउटाएउटा परमपरमेेश्वरश्वर जस्तजस्तै ैसम्झन्छसम्झन्छ

परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो, उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो, टायरको राजालाई भन, ‘परमप्रभु मेरो
मािलक यसो भन्नुहुन्छ:

“‘ितमी धेर ैघमण्डी छौ!
अिन ितमी भन्छौ, “म एउटा देवता हँु!
म समुद्रको माझमा,
देवताहरूको आसनमािथ बस्छु।”

“‘तर ितमी एउटा मािनस मात्र हौ परमेश्वर होइनौ।
ितमी आफैं लाई एक देवता जित्तकै सम्झन्छौ।

3 ितमी सोच्छौ िक ितमी दािनयल भन्दा बुिद्धमान छौ!
ितमी सम्झन्छौ िक ितमीले सारा रहस्यहरू जानेकाछौ।

4 आफ्नो बुिद्ध र ज्ञानबाट ितमीले सम्पित्त कमायौं
अिन ितमीले आफ्नो भण्डारमा सुन-चाँदी राख्यौं।

5 आफ्नो तीव्र बुिद्ध अिन व्यापारले गदार् ितमीले सम्पित्त बढायौं,
अिन त्यो सम्पित्तले गदार् ितमी घमण्डी भयौं।

6 “‘यसकारण परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ,
टायर, ितमीले सोच्यौं ितमी देवता जस्त ैहौ।

7 म िवदेशीहरूलाई ितम्रो िवरूद्धमा यदु्ध गनर् लगाउँछु।
ितनीहरू देश माझमा धेर ैडरलाग्दा छन्,
ितनीहरूले आफ्नो तरवार बािहर िनकाल्नेछन्
अिन ती सुन्दर चीजहरूको िवरूद्धमा चलाउनेछन्,
जुन ितमीले आफ्नो बुिद्धले कमायौं।
ितनीहरूले ितम्रो गौरवलाई ध्वंश गिरिदनेछ।

8 ितनीहरूले ितमीलाई तल िचहानमा पुयार्उनेछन्।
ितमी त्यो व्यापारी जस्त ैहुनेछौ जो समुद्रमा मयोर्।

9 त्यो मािनसले ितमीलाई मानेर्छ।
के अिहले सम्म ितमी भन्छौ, “म देवता हँु?”
त्यससमय उसले ितमीलाई आफ्नो अिधकारमा िलनेछ।
त्यस समय ितमीले सम्झनेछौं िक ितमी मािनस मात्र हौं, परमेश्वर

होइनौ।
10 ितमी परदेशीहरूको हातमा बेखतनाको मािनस झैं मनेर्छौ।
यो हुने न ैछ िकनभने मलेै यस्तो भनेकोछु।’”
परमप्रभु मेरो मािलकले यी सब भन्नुभयो।

इजिकएल 27:10 564 इजिकएल 28:10



29

11 परमप्रभु मेरो मािलकको वचन मलाई प्राप्त भयो। उहाँले भन्नुभयो,
12 “हे मािनसको छोरो, टायरको राजाको िवषयमा द:ुखपूणर् गीत गाऊ।
उसलाई भन, ‘मेरो स्वामी परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ:
“‘ितमी आदशर्वाद मािनस िथयौं,
ितमी बुिद्धले पिरपूणर् िथयौं, ितमी पूणर्त सुन्दर िथयौ।

13 ितमी अदनमा िथयौं, परमेश्वरको बगैंचामा,
ितमीसँग प्रत्येक बहुमूल्य रत्न िथयो,
मािणक, लालमिण, पुष्पराज, पन्ना, पीनमिण, हीरा, िफरोजा,
गोमेद, आिनकस, जस्पर नीलम, हिरतमिण अिन नीलमिण,
अिन हेरक रत्नमा सुन जिडएको िथयो।
ितनीहरूलाई यो सुन्दरता िदएको िथयो
जुन िदन ितम्रो सृजना गिरएको िथयो,
ितनीहरू ितम्रो लािग तयार गिरए।
परमेश्वरले ितमीलाई बिलयो बनाउनुभएको िथयो।

14 ितमी चुिनएका करूब स्वगर्दतू िथयौं।
ितम्रो पखेंटा मेरो िंसहासन सम्म फैिलएको िथयो
अिन मलेै ितमीलाई परमेश्वरको पिवत्र पवर्तमा राखें।
ितमी त्यो रत्नको बीचमा िहँड्यौ जुन आगो जस्त ैदिन्करहेको िथयो।

15 ितमी असल अिन ईमान्दार िथयौं जब मलेै ितमीलाई बनाएँ।
तर त्यसपिछ ितमीमा दषु्ट कुरो पाइयो।

16 ितम्रो व्यापारले ितमीकहाँ धेर ैसम्पित्त ल्यायो
तर त्यसले ितमीिभत्र कु्ररता उत्पन्न गरायो अिन ितमीले पाप गयौर्ं।
यसकारण मलेै ितमीसँग यस्तो व्यवहार गरें,
मानौं ितमी अपिवत्र चीज हौ।
मलेै ितमीलाई परमेश्वरको पवर्तमा फ्याँिकिदएँ।
ितमी िवशेष करूब स्वगर्दतूहरू मध्ये एक िथयौ
ितम्रो पखेंटा मेरो िंसहासनमा फैिलएको िथयो,
तर मलेै ितमीलाई आगो जस्तो चिम्कने रत्नहरू छोड्न बाध्य गराएँ।

17 ितमी आफ्नो सुन्दरताको कारण घमण्डी भयौं,
ितम्रो घमण्डले ितम्रो बुिद्ध नष्ट पायोर्,
यसकैारण मलेै ितमीलाई तल जमीनमा ल्याएँ
अिन राजाहरूको अिघ फ्याँकें  तािक ितनीहरू ितम्रो िवनाश देख्न

सकुन्।
18 ितमीले धेर ैनराम्रो काम गयौर्,
ितमी अत्यन्त ैकपटी व्यापारी िथयौ।
यसप्रकारले ितमीले पिवत्र स्थानहरू अपिवत्र बनायौ,
यसकैारण मलेै ितमीिभत्र आगो ल्याई िदए,
यसकारण ितमीलाई आगोले जलायो,
अिन ितमी जमीनमा खरानी भयौं।
अब प्रत्येकले ितम्रो लाज देख्नेछन्।

19 “‘अरू देशको सब ैमािनसहरू,
ितमीमािथ जे घट्यो, त्यसको लािग शोक ग्रस्त िथए।
ितमीमािथ जे घट्यो त्यो देखेर मािनसहरू भयभीत भए।
ितम्र अन्त भयो।’”

सीदोनकोसीदोनको िबरूद्धमािबरूद्धमा सन्दसन्देेशश

20 परमप्रभुको वचन मलाई प्राप्त भयो। उहाँले भन्नुभयो, 21 “हे
मािनसको छोरो, सीदोनमािथ ध्यान देऊ, अिन त्यस ठाँउको िवरूद्धमा
मेरो लािग केही भन। 22 भन, ‘परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ:
“‘सीदोन म ितम्रो िवरूद्धमा छु।
ितम्रा मािनसहरूले मलाई सम्मान गनर् िसक्नेछन्,
म सीदोनलाई दण्ड िदन्छु,
त्यसपिछ मािनसहरूले सम्झने छन् िक म न ैपरमप्रभु हँु।
त्यसपिछ ितनीहरूले सम्झनेछन् िक म पिवत्र छु।
अिन मलाई ितनीहरूले त्यो रूपमा िलनेछन्।

23 म सीदोनमा रोग अिन मृत्य ुपठाउँछु,
अिन मेरा मािनसहरू शहर िभत्र मनेर् छन्।
शहरहरूको बािहर तरवारले त्यो मृत्य ुल्याउँनेछ।
त्यसपिछ उसले सम्झनेछ िक म परमप्रभु हँु।’”

ददेेशहरूशहरू इस्राएलकोइस्राएलको हाँसोहाँसो उडाउनउडाउन बन्दबन्द गनगनेर्ेर् छन्छन्

24 “‘अतीत कालमा, इस्राएललाई त्यसको चारिैतरका देशहरूले घृणा
गथेर्। अब उसो ितनीहरूको वरीपरीका सब ैदेशहरूबाट कष्ट िदनलाई
कुन ैतीखा काँढाहरू अथवा िसउँडी रहने छैन। त्यसपिछ ितनीहरूले
जान्नेछन् म मात्र परमप्रभु ितनीहरूको मािलक हँु।’”

25 परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “म इस्राएल पिरवारलाई जो
अन्य राष्ट्रहरूमा िततर-िबतर भएकाछन् म ितनीहरूलाई भेला पानेर्छु।
अिन ती राष्ट्रहरूले देख्नेछन् िक म पिवत्र हँु। त्यस समय इस्राएलका
मािनसहरू त्यो देशमा बस्नेछन् जुन देश मेरो दास याकूबलाई िदएँ। 26

ितनीहरू त्यो देशमा सुरिक्षत रहनेछन्। ितनीहरूले घर बनाउँनेछन् अिन
दाखको बोट लगाउनेछन्। म त्यसको चारिैतरको राष्ट्रहरूलाई दण्ड
िदन्छु जसले ितनीहरूलाई घृणा गर।े त्यसपिछ इस्राएलका मािनसहरू
सुरिक्षत रहनेछन्। अिन ितनीहरूले सम्झनेछन् िक म न ैपरमप्रभु
ितनीहरूको परमेश्वर हँु।”

िमश्रकोिमश्रको िबरूद्धिबरूद्ध ससंदंदेेशश

देशबाट िनकािलएको दशौं बषर्को दशौं महीनाको बाह्रौं
िदनमा परमप्रभु मेरा मािलकको वचन मकहाँ आयो। उहाँले
भन्नुभयो, 2 “हे मािनसको छोरो! िमश्रको राजा िफराऊन

प्रित ध्यान देऊ। मेरा िनिम्त त्यसको तथा िमश्रको िवरूद्धमा केही बोल।
3 भन, ‘परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ:
“‘हे िमश्रको राजा िफरऊन! म ितम्रो िवरूद्धमा छु।
ितमी नील नदीको िकनारमा सुितहरने ठूलो राक्षस (अजीङ्गर) हो।
ितमीले भन्यौ, “यो मेरो नदी हो!
यही नदी हो जुन मलेै बनाएँ।”

4 “‘तर म ितम्रो बङ्गारामा बल्छी लगाउँनेछु।
नील नदीको सब ैमाछाहरू ितम्रो कत्लाहरूमा टाँिसिदन्छु।
ितम्रो कत्लाहरूमा टाँिसएका
माछाहरूिसत ैितमीलाई म
नदीबाट बािहर िनकािलिदनेछु।
म ितमीलाई सब ैमाछाहरूिसतै
मरुभूिममा फ्याँिकिदनेछु
अिन ितमी जमीनमा खस्नेछौ।

6 तब िमश्रमा बस्ने सब ैमािनसहरूले जान्नेछन्
िक म न ैपरमप्रभु हँु।

“‘म यो कामहरू िकन गदैर्छु?
िकनिक इस्राएलका मािनसहरूले ितनीहरूको भरोसा िमश्रमािथ गरे
तर िमश्रमािथ भरोसा गनर् ु चाँिह पात्लो घाँसको पातमा अडेस लाग्नु

सरह हो।
7 इस्राएलका मािनसहरूले सहायताका िनिम्त िमश्रमािथ भरोसा गर।े
तर ितमीहरू घरल्याम्म ैलड्यौ अिन ितनीहरूको काधँहरूमा चोट

पुयार्यो।
ितनीहरू सहायताको लािग ितमीमािथ भर पर।े
तर ितमी भाँिच्चयौ र ितनीहरूको ढाडमा चोट पुयार्यौ।’”

8 यसकैारण, परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ:
“म ितम्रो िवरूद्धमा तरवार चलाउँछु!
म ितम्रो सब ैमािनसहरू अिन पशुहरूलाई नष्ट पाछुर् ।

9 िमश्र देश शून्य अिन नष्ट हुनेछ।
त्यसपिछ ितनीहरूले सम्झनेछन् िक म न ैपरमप्रभु हँु।”
परमेश्वरले भन्नुभयो, “म त्यो काम िकन गछुर्? िकनिक ितमीले भन्यौ,

‘यो मेरो नदी हो। मलेै न ैनदी बनाएको हँु।’ 10 यसकारण म ितम्रो
िवरूद्धमा छु। म नील नदीको खोलाहरूको िवरूद्धमा छु। म िमश्रलाई पूणर्
रूपमा नष्ट पाछुर् । िमग्दोलदेिख आश्वान सम्म, जहाँ सम्म इथोिपयाको
सीमाना छ, उजाड भूिम हुनेछ। 11 िमश्र देश पशु तथा मािनस शून्य
हुनेछ। कुन ैपिन मािनस अथवा पशु चालीस बषर् सम्म िमश्र भएर यात्रा
गनेर् अथवा जीउने छैन्। 12 म िमश्रदेशलाई उजाड भूिम बनाइिदनेछु
अिन ितनीहरूको शहरहरू चालीस बषर् सम्म ध्वंश बस्नेछ। म
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िमश्रबासीलाई जाित-जाितहरूमा िततर-िबतर पािरिदन्छु। ितनीहरूलाई
म िवदेशमा वास बस्ने बनाई िदन्छु।”

13 परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “म िमश्रका बािसन्दाहरूलाई
कितपय राष्ट्रहरूमा िततर-िबतर पाछुर् । तर चालीस बषर्को अन्तमा फेिर
ितनीहरूलाई एकै ठाँउमा जम्मा गछुर् । 14 म िमश्रलाई कैदबाट फकार्एर
ल्याउँछु। म िमश्रका मािनसहरूलाई पत्रोस देशमा जहाँबाट उत्पन्न भएका
िथए फेिर त्यहाँ ल्याउँछु। तर ितनीहरूको राज्य महत्वपूणर् हुनेछैन। 15

यो सब ैभन्दा कम्ती महत्व रहेको राज्य हुनेछ। म यसलाई फेिर अरू
जाितहरू भन्दा मािथ उठाउँने छैन। म यसलाई यित सानो बनाइिदन्छु
िक त्यो राज्यहरूमािथ शासन गनर् सकै्तन। 16 अिन इस्राएलका पिरवार
फेिर किहले पिन िमश्रमािथ अिश्रत हुने छैन्। इस्राएलीहरूले आफ्नो पाप
याद गनेर्छन्। ितनीहरूले याद राख्ने छन् िक ितनीहरू सहायताका
िनिम्त िमश्र पिट्ट फिर्कए, परमेश्वर पिट्ट होइन, अिन ितनीहरूले
सम्झनेछन् िक म न ैपरमप्रभु अिन मािलक हँु।”

बाबबाबेेललललेे िमश्रलाईिमश्रलाई प्राप्तप्राप्त गनगनेर्ेर् छछ
17 देशबाट िनकािलएको सत्ताईसौं बषर्को पिहलो महीनाको पिहलो

िदन परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 18 “हे मािनसको
छोरो बाबेलको राजा नबूकदेस्सरले उसको सेनाहरूलाई टायरको
िवरूद्ध कठोर यदु्ध गनर् ु लगायो। ितनीहरूले प्रत्येक सिैनकको कपाल
खौिरिदए। गरौं भारी काँधमा दिलँदा-दिलँदा, काँध िपिल्सयो। टायरलाई
िजत्नुका िनिम्त नबूकदनेस्सार अिन उसको सेनाले किठन प्रयत्न गयोर्
तर त्यो किठन प्रयत्नबाट केही पिन पाउन सकेन।” 19 यसकारण
परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ, “म नबूकदनेस्सर िमश्रदेश िदनेछु
बाबेलको राजालाई अिन उसले िमश्रका मािनसहरूलाई लजैानेछ।
नबूकदनेस्सरले िमश्रका बहुमूल्य चीजहरू िलनेछन्। यो
नबूकदनेस्सरको सेनाको ज्याला हुनेछ। 20 मलेै नबूकदनेस्सरलाई
किठन पिरश्रम गरेंकोमा त्यसलाई िमश्रदेश पुरस्कारको स्वरूप िदएँ।
िकनिक उनी र ितनका सेनाहरूले मेरो लािग किठन पिरश्रम गर।े”
परमप्रभु मेरा मािलकले यसो भन्नुभयो।

21 “त्यस िदन इस्राएलका पिरवारलाई म शिक्तशाली बनाउँछु अिन
ितम्रा मािनसहरूले िमश्रवासीहरूको हाँसो उडाउनेछन्। त्यसपिछ
ितनीहरूले थाहा पाउनेछन् िक म न ैपरमप्रभु हँु।”

बाबबाबेेलकोलको ससेेनालनालेे िमश्रमािथिमश्रमािथ आक्रमणआक्रमण गनगनेर्ेर्छछ

परमप्रभुको वचन मकहाँ फेिर आयो। उहाँले भन्नभयो, 2 “हे
मािनसको छोरा! मेरा िनिम्त केही भन! भन, ‘परमप्रभु मेरा
मािलक यसो भन्नुहुन्छ:

“‘रोऊ अिन भन,
“त्यो डरलाग्दो िदन आउँद ैछ।”

3 त्यो िदन नजीकै छ।
हो परमप्रभुको न्याय गनेर् िदन नजीकै आउँदछै।
त्यो बादल लागेको िदन,
यो राष्ट्रहरूसँग न्याय गनेर् समय हुनेछ।

4 िमश्रको िवरूद्धमा एउटा तरवार चलाइनेछ!
कूशका मािनसहरू डरले काम्नेछन्! जब त्यहाँ िमश्रको पतन हुन्छ,
बाबेलका सेनाले िमश्रका मािनसहरूलाई बन्दी जस्त ैटाडा लगेर
जानेछन्।
कैदीहरू जस्त ैपाररे टाडा लानेछन्। िमश्रको जगहरू भत्काइनेछन्।
5 “‘धेर ैमािनसहरूले िमश्रसँग शािन्त-संिघ गर।े तर कूश, पूत, लूद,

समस्त अरब देश, िलिबया अिन इस्राएलका सब ैमािनसहरू नष्ट हुनेछन्।
6 “‘परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ:
हो, जसले िमश्रलाई सहायता गछर् , त्यसको पतन हुन्छ।
त्यसको यदु्धको घमण्ड नाश हुन्छ।
िमग्दोलदेिख आश्वार सम्मको लािग
िमश्रका मािनसहरू यदु्धमा मािरनेछन्।
परमप्रभु मेरा मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो!

7 िमश्र ती देशहरूिसत िमल्नेछ जुन नष्ट गिरएको छ।
उसको शहरहरू ती शहरहरूिसत िमल्नेछन् जो नष्ट पािरएकािथए।

8 म िमश्रमा आगो लगाउँछु
अिन त्यसको सब ैसहायकहरू नष्ट हुनेछन्।
त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाँउनेछन् म न ैपरमप्रभु हँु।

9 “‘त्यस समयमा म समाचारवाहकहरू पठाउँछु। उसले जहाजहरूमा
कूशको नराम्रो खबर पुयार्उन जान्छ। कूश अब आफूलाई सुरिक्षत सम्झन
थाल्छ। तर जब िमश्रलाई दण्ड िदनेछु त्यस बेला कूशका मािनसहरू
डरले काम्नेछन्। त्यो समय आउँदछै।’”

10 परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ:
“म बाबेलको राजा नबूकदनेस्सरको प्रयोग गछुर्
अिन म िमश्रका मािनसहरूलाई नष्ट पाछुर् ।

11 नबूकदनेस्सर अिन त्यसका मािनसहरू
राष्ट्रहरूमा सवार्िधक भयंकर छन्।
म ितनीहरूलाई िमश्रदेश नष्ट गनर्का िनिम्त िलएर आउँछु।
ितनीहरूले िमश्रको िवरूद्ध आफ्नो तरवार उठाउँनेछन्।
त्यो देश लाशले भिरनेछ।

12 म नील नदीलाई सुख्खा जमीन बनाइिदन्छु।
तब म सूख्खा जमीन नराम्रो मािनसको हातमा िदन्छु।
त्यो देश खाली पानर्का िनिम्त म िवदेशीहरूको प्रयोग गनेर्छु।
म, परमप्रभुले, यो कुराहरू भन्दछुै!”

िमश्रकोिमश्रको मूिर्तहरूमूिर्तहरू नष्टनष्ट पािरनपािरनेेछन्छन्

13 परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ:
“म िमश्रमा मूिर्तहरू नष्ट पानेर्छु!
म मूिर्तहरू नोपबाट बािहर िनकाल्छु।
भिवष्यका िनिम्त िमश्र देशमा कुन ैपिन शासक हुनेछैन,
अिन म िमश्रबाट डर हटाउनेछु!

14 म पत्रोसलाई खाली गरीिदन्छु।
म सोअनमा आगो लगाई िदन्छु
अिन म नो शहरलाई दण्ड िदनेछु।

15 अिन म सीन नामक िमश्रको िकल्लाको िवरूद्ध आफ्नो क्रोध
बषार्उँनेछु!
म नो शहरको मािनसहरू नष्ट पाछुर् ।

16 म िमश्रमा आगो लगाउँछु।
सीन नामक ठाँउ डरले पीिडत हुन्छ,
नो शहरमा सिैनकहरू लड्नेछन।
अिन नोप शहरमा प्रत्येक िदन नयाँ कष्टमा हुनेछ।

17 ओन अिन पी-बेसेतको यवुकहरू यदु्धमा मािरनेछन्
अिन स्त्रीहरू पक्राउ पनेर्छन् अिन ितनीहरूलाई लिगनेछ।

18 यो तहपबहेसमाको िनिम्त अन्धकारको िदन हुनेछ,
जब म िमश्रको अिधकार तोड् िदन।
ितनका घमण्डी शिक्त समाप्त हुनेछ।
िमश्र कालो बादलद्वारा ढािकने छ।
अिन िमिश्र केटीहरूलाई कैदी बनाएर लानेछन्।

19 यस्तो प्रकारले म िमश्रलाई दण्ड िदन्छु।
त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनेछन् म न ैपरमप्रभु हँु।”

िमश्रिमश्र सदासदा-सवदार्कासवदार्का िनिम्तिनिम्त ददुबुबर्र्लल हहुुननेेछछ
20 देशबाट िनकािलएको एघारौं बषर्को प्रथम मिहनाको सातौं िदनमा

परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 21 “हे मािनसको
छोरो, मलेै िमश्रको राजा िफराऊनको हात भाँिचिदएँ। कसलेै पिन उसको
हातमा पट्टी लगाई िदएन। उसको घाउ जाित भएन। यसकारण उसको
हात तरवार समात्ने योग्य भएको हँुदनै।”

22 परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “म िमश्रको राजा
िफराऊनको िवरूद्धमा छु। म त्यसको दवु ैहातहरू भाँिचिदन्छु
शिक्तशाली हात अिन अकोर् भाँिचएको हात। त्यसको तरवारलाई त्यसको
हातबाट तल झनेर् बनाउँछु। 23 म िमश्रीहरूलाई राष्ट्रहरूमा िततर-िबतर
पाछुर् । 24 म बाबेलको राजाको हातहरू शिक्तशाली बनाउँछु। म आफ्नो
तरवार उसको हातमा िदन्छु। तर म िफराऊनको हात भाँिचिदन्छु। त्यस
बेला िफराऊन पीडाले िचच्याउने छ, राजाको िचच्याई एउटा मनर्
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आँटेको मािनसको जस्तो हुनेछ। 25 यसकारण म बाबेलको राजाको
हातहरू शिक्तशाली बनाउँछु, तर िफराऊनको हातहरू कािटएर झनेर्छ।
त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाँउनेछन् िक म न ैपरमप्रभु हँु।

“म बाबेलको राजाको हातमा आफ्नो तरवार िदन्छु। त्यित बेला िमश्र
देशको िवरूद्धमा आफ्नो तरवार अघाडी बढाउँछु। 26 म िमश्रीहरूलाई
राष्ट्रहरूमा िततर-िबतर पाछुर् । त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनेछन् िक
म न ैपरमप्रभु हँु।”

अश्शूरअश्शूर एउटाएउटा ददेेवदारूकोवदारूको रूखरूख जस्तजस्तै ैहोहो

देशबाट िनकािलएको एघारौं बषर्को तेस्रो महीनाको पिहलो
िदन परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो, िमश्रको राजा िफराऊन अिन त्यसको

मािनसहरूलाई यसो भन:
“‘ितमी अित नौ महान छौ।
ितमीलाई ंकोिसत तुलना गनर् सिकन्छ?

3 अश्शूर देशलाई हेर त्यो लबानोनमा एउटा देवदार झौं िथयो।
यसको सुन्दर-सुन्दर हागाँहरूलाई हेर।
जङ्गलमा छाँयादार अिन एकदम ैअग्लो देवदारूको रूख िथयो!
यसको टुप्पोले बादल छुन्थ्यो।

4 पानीको मूलले त्यसलाई पोषण गयोर्।
नदीको पानीले त्यसलाई अग्लो बनायो!
नदीहरू यस ठाँउको चारिैतरबाट बग्थे।
जहाँ रूखहरू रोिपएका िथयो।
अरू मदैानको रूखहरूकोलािग
यहींबाट पानीको नालाहरू जान्थे।

5 यसकारण खेतको अरू रूखहरू भन्दा यो न ैसब ैभन्दा अग्लो रूख
िथयो।
अिन यसले धेर ैहाँगा-िबगाहरू फैलाएको िथयो।
त्यहाँ पानी प्रशस्त िथयो
यसकारण रूखले आफ्नो हाँगा-िबँगाहरू बािहर फैलाएको िथयो।

6 रूखको हाँगाहरूमा आकाशका सब ैपक्षीहरूले
आफ्ना गँुड बनाएका िथए!
रूखको हाँगाहरूमुिन भूिममा
सब ैजीव जन्तुले बच्चा जन्माउथे।
सब ैठूला-ठूला राष्ट्रहरू
त्यो रूखको छाहारीमा बस्थे।

7 यसकारण रूख आफ्नो महानता
अिन लामो हाँगाहरूमा सुन्दर िथयो।
िकनिक यसको जराहरूमा यथेष्ट पानी िथयो।

8 परमेश्वरका बगैंचाको कुन ैदेवदारूको रूख पिन
त्यस्तो िथएन जस्तो यो रूख िथयो।
सल्लाहको रूखले यित ज्यादा हाँगाहरू राख्दनै िथयो।
देवदारूको रूखले पिन यस्तो हाँगाहरू राख्दनै िथयो।
परमेश्वरको बगैंचाको कुन ैपिन रूख,
यित सुन्दर िथएन जित यो िथयो।

9 मलेै धेर ैहाँगाहरूसिहत यसलाई सुन्दर बनाएँ,
अिन परमेश्वरको बगैंचाको अदानका सब ैरूखहरूले
यो रूखको ईष्यार् गथ्योर्!’”
10 यसकारण, परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ: “रूख अग्लो

भएकोछ। यसले आफ्नो हाँगाहरू बादल सम्म पुयार्एकोछ। यो घमण्डी छ
िकनिक यो अग्लो छ। 11 यसकारण मलेै एकजना शिक्तशाली राजालाई
यो रूख िदएँ। त्यो शाकले त्यस रूखलाई दषु्ट कामका िनिम्त दण्ड िदयो।
मलेै त्यो रूखलाई आफ्नो बगैंचाबाट बािहर फ्याँकँे। 12 िवदेशीहरू
बीचको सब ैभन्दा कठोर जाितले यसलाई काटे। रूखको हाँगाहरू
पवर्तमािथ अिन सम्पूणर् बेंसीहरूमा झयोर्। त्यस देशमा बग्ने नदीहरूले
त्यसको भाँिचएको टुक्राहरू बगाएर लग्यो। रूख मुिन शीतल भएन,
यसकारण सब ैमािनसहरूले त्यसलाई छोिडिदए। 13 अब त्यो भाँिचएको
रूखमा आकाशका सब ैपक्षी बस्नथाले अिन यसको लडेको हाँगामा
जङ्गली पशुहरू िहँड्न थाले।

14 “अब फेिर कुन ैपिन रूख त्यो पानीले घमण्ड गनेर्छैन। त्यो बादल
सम्म पुग्न चाहँदनै। असल पानी लगाएका कुन ैपिन रूख अग्लो बढेर
जानेछैन। िकनिक सबलैाई मृत्य ुिनिश्चत भईसकेकोछ। ती सब ैमृत्यकुो
ठाँउ शेओल नामक मृत लोकमा जानेछन्। ितनीहरू अरू मािनसहरूसँग
जानेछन जुन मररे तल खाल्डामा गएकाछन्।”

15 परमप्रभु मािलक भन्नुहुन्छ, “त्यस िदन जब त्यो रूख िचहानमा
गयो, मलेै मािनसहरूलाई शोक मनाउँन लाएँ। मलेै त्यो रूखलाई गिहरो
पानीमा चोिपिदएँ। मलेै रूखको नदीहरू रोिकिदएँ अिन रूखकोलािग
पानी बग्नु पिन रोिकिदएँ। मलेै लबानोनलाई यसको िनिम्त शोक मनाउन
लगाएँ। खेतको सब ैरूख यो ठूलो रूखको शोकले रोगी भए। 16 मलेै
रूखलाई ढािलिदएँ अिन रूख ढलेको आवाजको डरले राष्ट्रहरू कामे।
मलेै रूखलाई मृत्यकुो स्थानमा ल्याए। यो ितनीहरूसँग िमल्न तल
खाल्डामा गयो। अतीतमा एदोनको सब ैरूख अथार्त लबानोनको
सवोर्त्तम रूखले त्यो पानी िपए। ती सब ैरूखहरूले तल्लो संसारमा
सान्त्वना प्राप्त गर।े 17 हो, त्यो रूख पिन ठूलो रूखसँग मृत्यकुो
िचहानमा गयो। ितनीहरू ती मािनसहरूसँग जम्मा भए, जो यदु्धमा
मािरएका िथए। त्यो ठूलो रूखले अरू रूखहरूलाई शिक्तशाली बनायो।
त्यो रूख राष्ट्रमा, त्यो ठूलो रूखको छाँयामा बस्थ्यो।

18 “यसकारण, त्यहाँ अदनमा धेर ैठूला-ठूला अिन शिक्तशाली
रूखहरूछन्। कुन रूखसँग मलेै ितम्रो तुलना गनर् ु? ितमी अदनको
रूखसँग पाताल लोक जानेछौ। ितमीहरू खतना नभएका मािनसहरू
अिन ती मृत्य ुयदु्ध भूिममा मािरएकाहरूिसत सिम्मिलत हुनेछौ।

“हो, यो िफराऊन अिन उसको सब ैमािनसहरूसँग हुनेछ।” परमप्रभु
मेरा मािलकले यसो भन्नुभयो!

िफराऊनिफराऊन एउटाएउटा िंसहिंसह याया ददैंैंत्यत्य?

देशबाट िनकािलएको बाह्रौं बषर्को बाह्रौं महीनाको पिहलो
िदन परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो! िफराऊन िमश्रको राजाको िवषयमा यो

द:ुखको गीत गाऊ। उनलाई भन:
“‘ितमीले सोचेको िथयौ ितमी शिक्तशाली जवान िंसह हौ,
घमण्डसँग देशहरूमा घुम्द ैिथयौ,
तर साँच्चै ितमी एक अिजङ्गर जस्त ैहौ,
ितमी पानीको प्रवाहलाई ठेल्द ैबाटो बनाउँछौ,
अिन आफ्नो खटु्टाले पानी छ्याप्द,ै
नदीहरू माटै-माटो बनायौ।
ितमीले िमश्रको नदीहरूलाई उत्तेिजत पायौर्।’”
3 परमप्रभु मेरा मािलक यी कुराहरू भन्नुहुन्छ:

“मलेै धेर ैमािनसहरूलाई एकै ठाँउमा जम्मा पारकेोछु।
अब म ितमीमािथ आफ्नो जाल िफँजाउँछु।
त्यसपिछ ितनीहरूले ितमीलाई तान्नेछन्।

4 त्यसपिछ ितमीलाई सुख्खा जमीनमा झािरिदन्छु!
म ितमीलाई खेतमा फ्याँिकिदन्छु।
ितमीलाई खानका िनिम्त म सब ैपकं्षीहरू बोलाउँछु।
म प्रत्येक ठाँउबाट जङ्गली पशुहरू ितमीलाई खान,
अिन पेट भनर्का िनिम्त बोलाउँछु।

5 म ितम्रो शरीरलाई पवर्तमािथ िततर-िबतर पाछुर् ।
म ितम्रो लाशले बेंसीहरू भिरिदन्छु।

6 म ितम्रो रगतले पहाड िभजाउँनेछु
अिन भूिममा सोसाउँछु।
अिन खोला नालाहरू पिन त्यसलेै भिरनेछन्।

7 म ितमालाई लोप गराइिदन्छु म आकाशलाई छोिपिदन्छु
अिन ताराहरूलाई अँध्यारो पािरिदन्छु।
म सूयर्लाई बादलले ढािकिदन्छु,
अिन चन्द्रमा चिम्कने छैन।

8 म सब ैचिम्कने ज्योितहरूलाई,
आकाशमा ितमीमािथ कालो बनाई िदन्छु।
म ितम्रो सब ैदेशमा अँध्यारो पािरिदन्छु।”
परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ।
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9 “अिन जब म ितमी टुिक्रएका टुक्राहरू अन्य राष्ट्रहरू र देशहरूमा
ल्याउनेछु जुन ितमी िचन्दनैौ, धरै ेमािनसहरूको हृदयमा कष्ट
पुराइिदनेछु। 10 म धेर ैमािनसहरलाई ितम्रा िवषयमा चिकत पानेर्छु।
ितनीहरूका राजा त्यस समय ितम्रो िनिम्त भयभीत हुनेछन्, िकनभने
जब म उनको सामन्नेमा आफ्नो तरवार चलाउँछु िदनको प्रत्येक क्षणमा
जब ितमी तल जान्छौ राजा डरले काम्नेछ। प्रत्येक राजा आफ्नो
जीवनको िनिम्त डराउनेछ।”

11 िकनिक परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ “बाबेलको राजाको
तरवार ितम्रो िवरूद्धमा यदु्ध गनर् ु आउँछ। 12 म ती सिैनकहरूको उपयोग
गररे ितम्रो मािनसहरूलाई यदु्धमा मानर् लगाउँनेछु। ती सिैनकहरू देशमा
सब ैभन्दा डरलाग्दा देशहरूबाट आएको हुनेछन्। ितनीहरूले िमश्रको
त्यो चीजहरूलाई नष्ट गिरिदनेछन् जसको घमण्ड िमश्रले गछर् । िमश्रका
मािनसहरूलाई नष्ट गिरिदइनेछ। 13 िमश्रका नदीहरूको िकनारमा धेरै
पशुहरूछन्। म ती पशुहरूलाई पिन नष्ट गिरिदन्छु। मािनसहरूले
भिवष्यमा आफ्नो खटु्टाले पानी मलैा पानेर्छैनन्। 14 यस्तो प्रकारले म
िमश्रको पानीलाई शान्त बनाइिदन्छु, म त्यसको नदीहरूलाई मन्द गित
बगाउँनेछु, त्यो तेल जस्त ैबग्ने छ।” परमप्रभु मेरो मािलकले यसो
भन्नुभयो, 15 “म िमश्र देशलाई िरत्तो बनाइिदन्छु, त्यसले प्रत्येक चीज
हराउनेछ। म िमश्रमा बस्ने सबलैाई दण्ड िदन्छु। त्यसपिछ ितनीहरूले
थाहा पाउँनेछन् िक म न ैपरमप्रभु अिन मािलक हँु!

16 “यो एउटा िवलापको गीत हो, जुन मािनसहरूले िमश्रका िनिम्त
गाउँछन्। अकोर् देशहरूका छोरीहरूले (शहरहरू) िमश्रको िवषयमा यो
द:ुखको गीत गाउनेछन्। ितनीहरूले यो िमश्र अिन त्यसको सबै
मािनसहरूको िवषयमा द:ुखको गीत गाउँनेछन्।” परमप्रभु मेरो मािलकले
यी सब ैकुराहरू भन्नुभयो।

िमश्रिमश्र ददेेशश नष्टनष्ट पािरनपािरनेेछछ

17 देशबाट िनकािलएको बाह्रौं बषर्मा त्यही महीनाको पन्ध्रौं िदनमा
परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 18 “हे मािनसको
छोरो, िमश्रका मािनसहरूका िनिम्त रोऊ। िमश्र अिन ती छोरीहरूलाई
शिक्तशाली राष्ट्रहरूबाट िचहान सम्म पुयार्ऊ। ितनीहरूलाई खाल्डोमा
लजैाऊ जहाँ ितनीहरू ती मािनसहरूिसत सम्मिलत हुन्छ जो पिहले नै
खाल्डामा गइसकेकाछन्।

19 “िमश्र ितमी अरूभन्दा असल छैनौ। तल मृत्यकुो ठाँउमा जाऊ।
जाऊ अिन बेखतनेहरूिसत सुत।

20 “िमश्रलाई ती अरूहरू सब ैमािनसहरूसँग जानुपछर्  जुन यदु्धमा
मािरएका िथए। शत्रुले ऊ अिन उसका मािनसहरूलाई टाडा तानेर लगे।

21 “बिलया अिन शिक्तशाली नेताहरू यदु्धमा मािरए। ती खतना
नभएका मािनसहरू मृत्यकुो भूिममा गए। ितनीहरू िमश्रिसत अिन यसको
सहायकहरू त्यस ठाउँबाट बात गनेर्छन्।

22 “अश्शूर अिन त्यसको सब ैसेना मृत्यकुो ठाँउमा छन्। अश्शूरका
ती सब ैसिैनकहरू यदु्धमा मिरएका िथए। ितनीहरूको िचहान अरूको
िचहान विरपिर छन्। ितनीहरूको िचहानहरू अत्यन्त ैगिहरो खाडल िभत्र
छन्। अश्शूरका सब ैसेनाहरू यदु्धमा मािरएका िथए। अिन ितनीहरूको
िचहानहरू उसको िचहानको चारिैतर छन्। जब ितनीहरू जीिवत िथए
ितनीहरूले मािनसहरूलाई भयभीत पाथेर्।

24 “एलाम त्यहाँ छ अिन उसका सब ैसेनाहरू उसको िचहानको
चारिैतर छन्। ितनीहरू सब ैयदु्धमा मािरएका िथए। ती बेखतने
मािनसहरू पृथ्वीको गिहरो भागमा गए। जब ितनीहरू जीिवत िथए
ितनीहरूले मािनसहरूलाई भयभीत पाथेर्। तर ितनीहरूले ितनीहरूको
लाज ितनीहरूिसत ैिलए र गिहरो खाडल िभत्र गए। 25 ितनीहरूले
एलाम र उसका सिैनकहरूका िनिम्त ओछ्यान लगाइ िदए जो यदु्धमा
मािरए। एलामका सब ैमािनसहरू उसको िचहानको विरपिर छन्। सबै
खतना नभएकाहरू जो यदु्धमा मािरए जब ितनीहरू जीिवत िथए
ितनीहरूले मािनसहरूलाई भएभीत बनाए। तर अिहले ितनीहरू
जालिसत तल गिहरो खाल्डािभत्र गए। ितनीहरूलाई जो पिहले मािरएका
िथए ितनीहरूिसत ैरािखयो।

26 “मेशेक, तूबल अिन त्यसको सम्पूणर् सेनाहरू त्यहाँ छन्।
ितनीहरूको िचहानहरू चारिैतर छन्। यी बेखतनाहरू सब ैयदु्धमा

मािरएका िथए। जब ियनीहरू जीिवत िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई
भयभीत पाथेर्। 27 तर अब ितनीहरू धेर ैअिघ मािरएका शिक्तशाली
मािनसहरूिसत लिडरहेका छन्। ितनीहरू आफ्नो आफ्नो यदु्धको
हितयारहरूिसत ैगािडएका छन। ितनीहरूको टाउको मुिन ितनीहरूका
तरवारहरू रािखएको छन्। तर ितनीहरूको पापले ितनीहरूको हड्डी
ढाकेको छ। िकनभने जब ितनीहरू जीिवत िथए ितनीहरूले
मािनसहरूलाई आतिंकत पाथेर्।

28 “िमश्र! ितमी पिन नष्ट हुनेछौ। ितमी ती बेखतनेहरूसँग पसािरने
छौ। ितमी ती सिैनकहरूसँग सुत्दछैौ जो यदु्धमा मािरएका छन्।

29 “एदोम पिन त्यहीं छ। त्यसको राजा अिन अरू शासकहरूिसत
त्यहाँ छ। ती शिक्तशाली सिैनकहरू पिन छन्। ितनीहरू अब अरूहरूसँग
पसािरएका छन्, जो यदु्धमा मरकेा िथए। ती बेखतनेहरूिसत पसािरएका
छन्। ितनीहरू ती मािनसहरूसँग पातालमा गएका छन्।

30 “उत्तरका सब ैशासकहरू त्यहीं छन्। त्यहाँ सीदोनको सबै
सिैनकहरूछन्। ितनीहरूको शिक्तले मािनसहरू डराउँथे। तर ितनीहरू
लिज्जत िथए। ती खतना नभएका मािनसहरूिसत अरू मािनसहरूसँग जो
यदु्धमा मािरएका िथए त्यहाँ सुत्ने छन्। ितनीहरू आफ्नो लाज आफूसँग
िलएर तल गिहरो पातालमा गए।

31 “िफराऊनले ती मािनसहरूलाई देख्नेछन्, जो मृत्य ुस्थलमा
पुगेका छन् अिन उसका आफ्ना मािनसहरूलाई शािन्त हुनेछ। हो,
िफराऊन अिन उसका सेनाहरू यदु्धमा मािरने छन्।” परमप्रभु मेरा
मािलकले यसो भन्नुभयो।

32 “जित बेला िफराऊन जीिवत िथयो, उसले मािनसहरूलाई
भयभीत गरायो। तर अब उसलाई सब ैखतना नभएकाहरूिसत
सुताइनेछ। िफराऊन अिन उसको सेनाहरू ती सब ैअरू सिैनकहरूसँग
सुत्ने छन्, जो यदु्धमा मिरसकेका छन्।” परमप्रभु मेरो मिलकले यसो
भन्नुभयो।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे इजिकएललाईइजिकएललाई इस्राएलकोइस्राएलको िनिम्तिनिम्त प्रहरीप्रहरी छान्नुछान्न ुभयोभयो

परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो! आफ्नो मािनसहरूलाई भन। ितनीहरूलाई
भन, ‘म शत्रुको सिैनकहरूलाई त्यस देशको िवरूद्ध यदु्धका

िनिम्त ल्याउन सक्छु। जब यस्तो हुन्छ त्यस बेला मािनसहरूले एउटा
मािनसहरूलाई प्रहरीको रूपमा छान्न सक्छन्। 3 यिद प्रहरीले शत्रुको
सिैनकहरू आउँद ैगरकेो देख्यो भने तुरही बजाएर मािनसहरूलाई
सावधान गराउँछ। 4 यिद यो मािनसले चेताउनी सुन्छ अिन त्यसको
ध्यान ैिदएन भने नसुनेको जस्तो गर ेशत्रुहरूले उसलाई मानेर् छ। त्यो
मािनस आफ्नो मृत्यकुा िनिम्त स्वंय उत्तरदायी हुनेछ। 5 उसले तुरही
सुन्यो तर चेताउनी नसुनेको जस्तो गयोर्। यसकारण उसको मृत्यकुा
िनिम्त ऊ स्वंय दोषी हुन्छ। यिद उसले चेताउनी प्रित ध्यान िदएको भए
उसले आफ्नो जीवन बँचाउने िथयो।

6 “‘तर हुनसक्छ त्यो प्रहारीले शत्रुको सिैनक आउँद ैगरकेो देखेर पिन
तुरही बजाएन। त्यस प्रहारीले मािनसहरूलाई चेताउनी िदएन शत्रुले
ितनीहरूलाई कैदी बनाएर लजैान्छ र ितनीहरू बीचका एक मािनसलाई
माछेर्। त्यो मािनस मािरनेछ िकनभने उसले पाप गरकेोछ। तर प्रहारी पिन
त्यो मािनसको मृत्यकुा िनिम्त िजम्मेवारी हुनेछ।’

7 “अब हे मािनसको छोरो, म ितमीलाई इस्राएलका घरानाको प्रहारी
छान्दछुै। यिद ितमीले मेरो मुखबाट केही सन्देश सुन्यौ भने ितमीले
मािनसहरूलाई चेताउनी िदनुपछर् । 8 म ितमीलाई भन्न सक्छु, ‘यो पापी
मािनस मनेर्छ।’ त्यस बेला ितमीले त्यो मािनसकहाँ गएर मेरा िनिम्त त्यो
चेताउनी िदनु पछर् । यिद ितमीले त्यो मािनसलाई चेताउनी िदएनौं अिन
उसको जीवन बिद्ल गनर् ु भनेनौ भने त्यो मािनस मनेर्छ िकनिक त्यसले
पाप गयोर्। तर म ितमीलाई त्यसको मृत्यकुो िजम्मवारी बनाउँनेछु। 9 तर
ितमीले त्यो दषु्ट मािनसलाई आफ्नो जीवन बिद्ल गनर्को िनिम्त अिन
पाप बन्द गनर् भनेर चेताउनी िदएको भए अिन यिद त्यसले पाप बन्द गनर्
अस्वीकार गरकेो भए त्यो मािनस मनेर्थ्यो िकनिक त्यसले पाप गयोर्। तर
ितमीले ितम्रो जीवन बचायौ।”

इजिकएल 32:9 568 इजिकएल 33:9
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10 “यसकारण हे मािनसको छोरो! इस्राएलका घरानालाई मेरा िनिम्त
केही भन। ितनीहरू भन्न सक्छन्, ‘हामीहरूले पाप गयौर् अिन आज्ञाहरू
भङ्ग गयौर्। हाम्रो पाप, हाम्रो सहने शिक्तबाट बािहर छ। हामी ती
पापहरूको कारणले बाँच्नको िनिम्त के गनर्सक्छौं?’

11 “ितमीले ितनीहरूलाई भन्नुपछर् , ‘परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ म
आफ्नो जीवनको शपथ खाएर प्रितज्ञा गछुर्  िक म मािनसहरू मदैर् गरकेो
हेनर् इच्छा गिर्दनँ, म चाँहिदन दषु्ट मािनसहरू मरून्। म ती पापी
मािनसहरूलाई मकहाँ ल्याउँन चाहन्छु। म चाहन्छु िक ितनीहरू आफ्नो
जीवन बिद्ल गरून् जसबाट जीिवत रहन सकुन्। यसकारण मकहाँ
आऊ। नराम्रो काम गनर् छोिडदेऊ। हे इस्राएलका घराना हो, ितमीहरू
िकन मछौर्?’

12 “हे मािनसको छोरो! ितम्रो मािनसहरूलाई भन ‘यिद एउटा असल
भन्दा असल कामले उसलाई सहातयता गनेर् छैन यिद उसले पाप गनर् ु
थाल्यो भने। अिन दषु्ट मािनसको दषु्टताले उसलाई पतन गराउने छैन,
यिद उसले असल गनर् थाल्छ भने। धमीर् मािनसले यिद पाप गनर् थाले
बाँच्न सकै्तन।’

13 “म धमीर् मािनसलाई भन्न सक्छु िक ऊ िनश्चय न ैबाँच्न सक्छ। तर
यो पिन हुन सक्छ, िक त्यो धमीर् मािनसले सोच्न शुरू गछर्  िक अतीतमा
उद्वारा भएको असल कामहरूले उसलाई रक्षा गछर् । यसकारण उसले
नराम्रो काम गनर् शुरू गनर् सक्छ। तर म उसको अतीतको धािर्मकताको
याद राख्ने छैन! अँह ऊ त्यो पापको कारण मनेर्छ जुन उसले शुरू
गरकेोछ।

14 “अथवा यो पिन हुन सक्छ मलेै कुन ैपापी मािनसलाई भने िक ऊ
मछर् । तर उसले आफ्नो जीवन बिद्ल गनर् सक्छ। उसले पाप गनर् छोड्न
सक्छ अिन सही जीवन िबताउन शुरू गनर् सक्छ। ऊ राम्रो अिन असल
रहनसक्छ। 15 उसले त्यो धरौटी फकार्उन सक्छ जुन उसले ऋण िदँदा
िलएको िथयो। उसले चोरकेो चीजहरूका िनिम्त क्षितपूिर्त गनर् सक्छ।
उसले त्यो िविधहरू पालन गनर्सक्छ जसबाट जीवन प्रािप्त हुन्छ। उसले
नराम्रो काम गनर् छोड्छ। तब त्यो मािनस िनश्चय न ैजीिवत रहनेछ। ऊ
मनेर्छैन! 16 िबतेका िदनहरूमा उसले गरकेो पाप म याद गिर्दनँ। िकनिक
ऊ अब ठीकिसत बसेकोछ अिन उिचत व्यवहार गछर् । यसकारण ऊ
जीिवत रहन्छ!

17 “तर ितम्रा मािनसहरू भन्छन्, ‘यो उिचत होइन! परमप्रभु मेरा
मािलक त्यस्तो हुन सक्नु हुन्न।’

“तर ितनीहरू न ैहुन् जो जीिवत छैनन्! ितनीहरू न ैहुन् जो बिद्लनु
पछर् ! 18 यिद कुन ैधमीर् मािनसले धािर्मकता त्यागेर पाप गनर् शुरू गछर्
भने, त्यो मािनस मनेर्छ। 19 अिन यिद कुन ैदषु्ट मािनसले खराब काम
गनर् छोिडिदन्छ अिन न्याय अिन सही व्यवहार गनर् थाल्छ भने त्यो
मािनस जीिवत रहनेछ। 20 तर ितमीहरू अझ ैपिन भन्छौ परमप्रभुको
बाटो उिचत छैन। इस्राएलका मािनसहरू म प्रत्येक मािनसलाई उसको
जीउने तरीका अनुसार न्याय गनेर्छु।”

यरूशलयरूशलेेममािथममािथ अिधकारअिधकार गिरयोगिरयो

21 देशबाट-िनकािलएको बाह्रौं बषर्को, दशौं महीनाको पाँचौ िदनमा
एउटा मािनस यरूशलेमबाट मकहाँ आयो। त्यो त्यहाँ भएको यदु्धबाट
भागेर आएको िथयो। उसले भन्यो, “शहर (यरूशलेम) लग्यो!”

22 अब साँझमा कैदी मेरो अिघ आउन भन्दा पिहले परमप्रभु मेरा
मािलकको शिक्त मकहाँ आयो। परमेश्वरले मलाई बोल्ने योग्य
बनाउनुभयो। जब त्यो मािनस मकहाँ आयो, परमप्रभुले मेरो मुख खोिल
िदनुभयो अिन फेिर मलाई बोल्निदनु भयो। 23 त्यस बेला परमप्रभुको
वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 24 “हे मािनसको छोरो!
इस्राएलको ध्वंश शहरमा इस्राएलीहरू बिसरहेका छन्। ितनीहरूले
भन्दछैन्, ‘अब्राहाम मात्र एउटा मािनस िथयो अिन परमेश्वरले उसलाई
सारा भूिम िदनुभयो। अब हामी धेर ैछौं, यसकारण िनश्चय न ैयो हाम्रो
भूिम हो। हामी यसलाई िलनेछौं।’

25 “ितमीले भन्नु पछर्  िक परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नु हुन्छ,
‘ितमीहरू रगत सरीको मासु खान्छौ। ितमीहरूले आफ्नो मूिर्तहरूिसत

सहायताको आशा गछौर्। ितमीहरूले मािनस माछौर्। यसकारण म
ितमीहरूलाई यो जमीन िकन िदन्छु? 26 ितमीहरू आफ्नो तरवारमा भर
पछौर्। ितमीहरू मध्ये प्रत्यकले डरलाग्दा पाप काम गछौर्। ितमीहरू
प्रत्येकले आफ्नो िछमेकीको पत्नीिसत व्यिभचार गछौर्। यसकारण
ितमीले भूिम पाँउदनैौं।’

27 “‘ितमीले भन्नुपछर्  िक परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “म
आफ्नो जीवनको शपथ खाएर प्रितज्ञा गछुर्  िक जुन मािनसहरू त्यो
ध्वस्त शहरहरूमा बिसरहेकाछन् ितनीहरू तरवारद्वारा कािटनेछन्। यिद
कुन ैमािनस त्यो देशबाट बािहर छ भने, म त्यसलाई जङ्गली पशुहरूलाई
मानर् अिन खान लगाउँनेछु। यिद मािनसहरू िकल्लामा अथवा गुफामा
लुके भने रूढीले मनेर्छन्। 28 त्यो देशले ती सब ैचीजहरू गुमाउनेछ
जसमािथ ितनीहरूलाई घमण्ड िथयो। इस्राएलको पवर्त उजाड हुनेछ।
त्यस ठाँउमा केही पिन हुनेछैन। 29 ितनीहरूले अत्यन्त ैभयंकर पापहरू
गरकेाछन्। यसकारण म त्यो देश उजाड अिन िनजर्न पाछुर् । त्यसबेला
ितनीहरूले थाहा पाउनेछन् िक म न ैपरमप्रभु हँु।”

30 “‘अब ितम्रो िवषयमा, हे मािनसको छोरो! ितम्रो मािनसहरू
पखार्लहरूमा झुक्छन् अिन आफ्नो दलैोमा खडा भएर ितम्रो िवषयमा
कुरा गछर्न्। उनीहरू एक-अकार्मा भन्छन्, “आऊ र हामी गएर परमप्रभु
के भन्नुहँुदछै त्यो सुनौं।” 31 यसकारण उनीहरू ितमीकहाँ त्यसरी नै
आउँछन् जसरी मेरो मािनसहरू आउँछन्। उनीहरू ितम्रो छेउमा मेरो
मािनसहरू जस्त ैबस्छन्। उनीहरूले ितम्रो सन्देश सुन्छन् तर उनीहरूले
त्यो गदैर्नन् जुन ितमीले भन्छौ। उनीहरू त्यो मात्र भन्न चाहन्छन् जुन
अनुभव गदार् राम्रो हुन्छ। उनीहरू मािनसहरूलाई धोका िदन चाहन्छन्
अिन अिधक धन कमाउँन चाहन्छन्।

32 “‘ितमी ियनीहरूको दृिष्टमा प्रेमका गीतहरू गाउने गायक भन्दा
अिधक छैनौ। ितम्रो स्वर राम्रो छ। ितमी आफ्नो बाजाहरू राम्रो
बजाउँछौ। उनीहरूले ितम्रो वचन सुन्छन् तर त्यो अनुसार गदैर्नन् जुन
ितमी भन्छौ। 33 तर जुन चीजहरूको िवषयमा ितमी गाउँछौ त्यो साँच्चै
घट्नेछ अिन त्यस बेला मािनसहरूले सम्झनेछन् िक उनीहरूको बीच
साँच्चै एक अगमवक्ता िथए।’”

इस्राएलइस्राएल भभेंेंडा़हरूकोडा़हरूको एउटाएउटा बगालबगाल जस्तजस्तै ैछछ

परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो! मेरा िनिम्त इस्राएलको गोठालाहरूको
िवरूद्ध केही कुरा भन। ितनीहरूिसत मेरो िनिम्त केही कुरा

भन। ितनीहरूलाई भन िक परमप्रभु अिन मािलक यसो भन्नुहुन्छ, ‘हे
इस्राएलको गोठालाहरू, ितमीहरूले ितमीहरूको आफ्न ैपेट मात्र
भिररहेकोछौ। यो ितमीहरूका िनिम्त एकदम ैनराम्रो हुनेछ। ितमीहरू
िकन आफ्ना भेंडाहरूको पेट भदैर्नौ? 3 ितमी बोसो खान्छौ अिन
आफ्नो लुगा बनाउँनको िनिम्त त्यसको ऊन उपयोग गछौर्। ितमीले मोटो
भेंडा़ माछौर्, तर ितमीले दबु्लो भेंडा़लाई खान िदँदनैौ। 4 ितमीहरूले
कमजोरी र दबु्लो भेंडा़हरूलाई बिलयो बनाएनौ। ितमीले चोट लागेको
भेंडा़लाई पट्टी बाँिधिदएनौ। कित भेंडा़हरू भड्केर टाढो गए तर ितमीले
त्यसको खोजी गरनेौ अिन फकार्एर ल्याएनौ। ितमी त्यो हराएको भेंडा़को
खोजीमा गएनौ। अँहँ, ितमी िनषु्ठर अिन कठोर भयौ।

5 “‘अिन अब भेंडा़हरू िततर-िबतर भएका छन्, िकनिक त्यहाँ कुनै
गोठाला िथएनन्। त्यो प्रत्येक जङ्गली पशुको िनिम्त भोजन बिनयो।
यसकारण भेंडा़हरू िततर-िबतर भए। 6 मेरा सब ैभेंडा़हरू बाटो िबराएर
पवर्तहरू अिन हरके अल्गो पहाडहरूमािथ गए। मेरा भेंडा़हरू पृथ्वी भरी
बाटो िबराएर छिरए। कोही पिन त्यसको खोजी गनेर् िथएनन्।’”

7 यसकारण ितमी गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु
मेरा मािलक भन्नुहुन्छ। 8 “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितमीलाई
प्रितज्ञा िदलाउँछु। जङ्गली पशुहरूले मेरा भेंडा़हरूलाई समाते। हो, मेरो
भेंडा़हरू सब ैजङ्गली पशुहरूको िनिम्त भोजन बिनए। िकनभने
ितनीहरूको साँचो गोठाला िथएनन्। मेरो गोठालाले मेरो बगालको खोजी
गरनेन्। ती गोठालाले भेंडा़हरूलाई मायोर् अिन आफैं  खायो। त्यसले मेरो
भेंडा़हरूको पेट भिरिदएन।”

9 यसकारण हे गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन! 10 परमप्रभु
भन्नुहुन्छ, “म ती गोठालाहरूको िवरूद्धमा छु। मेरो भेंडा़हरूको लािग
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ितनीहरूलाई उत्तरदायी ठहयार्उँछु। अब उसो म उनीहरूलाई गोठाला
हुन िदँिदन। त्यसपिछ गोठालाहरूले आफ्नो पेट भनर् ु पिन पाउँदनैन्। म
ितनीहरूको मुखबाट आफ्नो भेंडा़हरू बँचाउनेछु। तब मेरा भेंडा़हरू
उनीहरूको भोजन बन्नेछैनन्।”

11 परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ, “म आफैं  उनीहरूको गोठाला
बन्नेछु। म आफ्नो भेंडा़हरूको खोजी गनेर्छु। म ितनीहरूलाई खोज्नेछु।
12 यिद कुन ैगोठाला आफ्नो भेंडा़सँग त्यस समयमा छ, जब उसको
भेंडा़ टाढा जान थाल्यो भने उसलाई खोज्न म जान्छु। यस्त ैप्रकारले म
आफ्नो भेंडा़हरूको खोजी गनेर्छु। म आफ्नो भेंडा़लाई बचाउँनेछु म
उनीहरूलाई त्यो ठाँउबाट फकार्एर ल्याउँछु जहाँबाट अँध्यारो अिन
धुिम्मएको िदनमा िततर-िबतर भएका िथए। 13 म ितनीहरूलाई ती
राष्ट्रहरूबाट फकार्एर ल्याउँछु। म ितनीहरूलाई देशहरूबाट जम्मा गछुर् । म
ितनीहरूलाई ितनीहरूको आफ्नो देशमा ल्याउँछु। इस्राएलको
पवर्तहरूमा खोलाहरूको िकनारमा, सब ैठाउँहरूमा जहाँ मािनसहरू
बस्छन, म ितनीहरूलाई खवुाउँछु। 14 म ितनीहरूलाई घाँस भएको
चउरमा िलएर जान्छु। ितनीहरू इस्राएलको पवर्तको अग्लो स्थानमा
जानेछन्। ितनीहरू घाँसमा चनेर्छन् र सुत्नेछन्। ितनीहरू इस्राएलको
पवर्तमािथ भरपुर घाँस भएको चउरमा चनेर्छन्। 15 हो, म आफ्नो
भेंडा़लाई खवुाउँछु अिन ितनीहरूलाई िवश्रामको ठाँउमा िलएर जान्छु।”
परमप्रभु मेरा मािलकले यो सब ैकुराहरू भन्नु भएको िथयो।

16 “म हराएको भेंडा़को खोजी गनेर्छु। म ती भेंडा़हरूलाई फकार्एर
ल्याउँछु जुन िततर-िबतर भएका छन्। म ती भेंडा़हरूलाई मलम पट्टी
लगाई िदन्छु जसलाई चोट लागेकोछ। म कमजोर भेंडा़लाई बिलयो
बनाउँछु। तर म ती मोटा अिन शिक्तशाली गोठालाहरूलाई नष्ट
पािरिदन्छु। म ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु, जसको ितनीहरू भािगदारछन्।”

17 परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “अिन ितमी मेरो भेंडा़, म
प्रत्येक भेंडा़लाई न्याय गछुर् । म भेंडा़ अिन बाख्राको बीचमा न्याय गनेर्छु।
18 ितमीहरूले राम्रो जमीनमा उम्रेको घाँसमा चनर् सक्छौ। यसकारण
ितमीहरू त्यो घाँसलाई िकन कुिल्चन्छौ जुन अकोर् भेंडा़ले खाने इच्छा
गरकेो हुन्छ। ितमीले पयार्प्त स्वच्छ पानी िपउन सक्छौ। यसकारण
ितमीले रहेको पानी आफ्नो खटु्टाले िकन मलैा पाछौर्? 19 मेरो भेंडा़ले
त्यो घाँस अवश्य ैखान्छ जुन ितम्रो खटु्टाहरूले कुिल्चयौ अिन त्यो पानी
िपउँछ जुन ितमीले खटु्टाहरूले फोहर पायौर्ं?”

20 यसकारण परमप्रभु मेरो मािलकले ऊसँग भन्नुहुन्छ “म मोटा अिन
दबु्ला भेंडा़हरूको बीचमा न्याय गनेर्छु! 21 ितमी आफ्नो बगालबाट अिन
आफ्नो काँधले धक्का िदएर अिन आफ्नो सींङले सब ैकमजोर
भेंडा़हरूलाई त्यस बेला सम्म घचेिटरह्यौ जब सम्म ितमीले ितनीहरूलाई
टाढा जानका िनिम्त बाध्य पारनेौ। 22 यसकारण म आफ्नो
भेंडा़हरूलाई बचाउँनेछु। ितनीहरू भिवष्यमा जङ्गली पशुहरूद्वारा
समाितने छैनन्। म एउटा भेंडा़ अिन अकोर् बीचमा न्याय गनेर्छु। 23

त्यसपिछ म ितनीहरूमािथ एकजना गोठाला आफ्नो दास दाऊदलाई
राख्नेछु। त्यसले ितनीहरूलाई आफैं  खवुाउँछ अिन ितनीहरूको गोठाला
हुन्छ। 24 त्यसपिछ म परमप्रभु अिन मािलक ितनीहरूको परमेश्वर भन्छु
मेरो दास दाऊद ितनीहरू बीचमा शासक हुन्छ। म, परमप्रभुले यो कुरा
भनें।

25 “म आफ्नो भेंडा़हरूसँग शािन्तको करार बाँध्नेछु। म हािनकारक
पशुहरूलाई देशबाट बािहर िनकाल्छु। तब भेंडा़हरू मरुभूिममा सुरिक्षत
रहनेछ अिन जङ्गलमा सुत्नेछ। 26 म भेंडा़हरूलाई अिन आफ्नो
पहाडको चारिैतरको ठाँउहरूलाई आशीवार्द िदन्छु। म ठीक समयमा बषार्
गराउँछु। त्यो आशीवार्द सिहत बषार् हुनेछ। 27 खेतमा उिम्रने बृक्षले
आफ्नो फल िदन्छ। भूिमले आफ्नो फसल िदन्छ। यसकारण भेंडा़हरू
आफ्नो प्रदेशमा सुरिक्षत रहनेछन्। म ितनीहरूमािथ राखेको जुवा
भाँिचिदन्छु। म ितनीहरूलाई ती मािनसहरूको शिक्तबाट बचाउँछु जसले
ितनीहरूलाई दास बनाएकोछ। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनेछन् िक
म न ैपरमप्रभु हँु। 28 उनीहरू पशुहरू जस्त ैभिवष्यमा अन्य राष्ट्रहरूद्वारा
बन्दी बनाईनेछन्। ती पशुहरूले ितनीहरूलाई खानेछैनन्। तर ितनीहरू
अब भिवष्यमा सुरिक्षत रहनेछन्। कसलेै उनीहरूलाई आतिंकत पानेर्
छैन। 29 म उनीहरूलाई कुन ैयस्तो भूिम िदन्छु जसमा एउटा राम्रो
बगैंचा हुन्छ। तब उनीहरू त्यस देशमा भोकले पीिडत हुनेछैनन्।
ितनीहरू भिवष्यमा राष्ट्रहरूबाट अपमािनत हुन पाउँदनैन्। 30 त्यसपिछ

उनीहरूले सम्झनेछन् िक म न ैितनीहरूका परमप्रभु परमेश्वर हँु। तब
उनीहरूले सम्झनेछन् िक म ितनीहरूसँग छु। इस्राएलका मािनसहरूले
सम्झनेछन् िक ती मेरा मािनस हुन्!” परमप्रभु मेरा मािलकले यसो
भन्नुभयो।

31 “ितमी मेरो भेंडा़ हौ, मेरो खकर् का भेंडा़, ितमीहरू मेरा मािनसहरू
हौ, अिन म ितम्रो परमेश्वर हँु।” परमप्रभु मेरो मािलकले यसो भन्नुभयो।

एदोमकोएदोमको िबरूद्धमािबरूद्धमा सन्दसन्देेशश

परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो! सेइर पवर्त ितर ध्यान देऊ अिन मेरो
िनिम्त त्यसको िवरूद्धमा केही भन। 3 त्यसलाई भन,

‘परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ:
“‘सेइर पवर्त, म ितम्रो िवरूद्धमा छु!
म ितमीलाई दण्ड िदन्छु,
म ितमीलाई उजाड र िनजर्न बनाइिदन्छु,
अिन ितमी खाली हुनेछौ।

4 म ितम्रा शहरहरू नष्ट गिरिदन्छु,
अिन ितमी खाली हुनेछौ
त्यसपिछ ितमीले सम्झनेछौ म न ैपरमप्रभु हँु।

5 “‘ िकनिक ितमी सधैँ मेरो मािनसहरूको िवरूद्ध गयौ। ितमीले
इस्राएलको िबरूद्ध आफ्नो तरवारको प्रयोग ितनीहरूको िवपितको
आिखरी दण्डको समयमा गयौर्।’”

6 यसकारण परमप्रभु मेरा मािलक भन्नु हुन्छ, “म आफ्नो जीवनको
शपथ खाएर म त्यो प्रितज्ञा गछुर्  िक म ितमीलाई रक्तपातगनर् सुिम्पिदनेछु।
रगतले पछ्याउनेछ। ितमीलाई मािनसहरू मानर् घृणा लाग्दनै, यसकारण,
रगत ितम्रो पिछ लाग्नेछ। 7 म सेइर पवर्तलाई उजाड गिरिदन्छु। म ती
प्रत्येक मािनसलाई माछुर्  जो त्यो शहरबाट आउँछ अिन म त्यो प्रत्येक
मािनसलाई मानेर्छु जो त्यो शहरमा जाने प्रयत्न गछर् । 8 म त्यसको
पवर्तहरू लाशले ढािकिदनेछु। लाशले ितम्रो सारा पहाडहरू, ितम्रो
बेंसीहरू अिन खोलाहरू ढाक्नेछ। 9 म ितमीलाई सधैँको लािग खाली
गिरिदन्छु। ितम्रो शहरहरूमा कोही पिन हुनेछैन। त्यसपिछ ितमीले
सम्झन्छौ िक म न ैपरमप्रभु हँु।”

10 ितमीले भन्यौ, “यी दइु राष्ट्रहरू अिन देशहरू हाम्रा हुनेछन्। हामी
यसलाई आफ्नो बनाउँछौ।”
तर परमप्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ। 11 परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ,

“ितमीले मेरो मािनसहरूको ईष्यार्ँ गयौर्। ितमी उनीहरू प्रित क्रोिधत िथयौ
अिन ितमीले मलाई घृणा गथ्यौर्। यसकारण आफ्नो जीवनको शपथ
खाएर म प्रितज्ञा गछुर्  िक म ितमीलाई त्यसरी न ैदिण्डत गछुर्  जसरी
ितमीले उनीहरूलाई चोट पुयार्यौ। म ितमीलाई दण्ड िदन्छु अिन आफ्नो
मािनसहरूलाई सिम्झन िदन्छु िक म उनीहरूसँग छु। 12 त्यसपिछ
ितमीले पिन सम्झनेछैनौ िक मलेै ितम्रो सब ैअपमानहरू सुनें। ितमीले
इस्राएल पवर्तको िवरूद्ध धेर ैनराम्रो कुराहरू भन्यौ। ितमीले भन्यौ,
‘इस्राएल नष्ट भएर गयो! हामीहरू त्यसलाई खाने कुरा जस्तो चबाउँछौ।’
13 ितमी घमण्डी िथयौ। तथा मेरो िवरूद्ध ितमीले कुराहरू सुन्यौ।
ितमीले धेर ैपल्ट भन्यौ अिन जुन ितमीले भन्यौ, त्यसको प्रत्येक शब्द
मलेै सुनें। हो मलेै ितमीलाई सुनें।” 14 परमप्रभु मेरो मािलक यसो
भन्नुहुन्छ, “त्यस समय सारा पृथ्वी प्रसन्न हुन्छ, जब म ितमीलाई नष्ट
पाछुर् । 15 ितमी त्यित बेला प्रसन्न िथयौ जित बेला इस्राएल देश नष्ट
भएको िथयो। म ितमीिसत त्यस्त ैव्यवहार गछुर् । सेइर पवर्त अिन
एदोमको पुरा देश नष्ट गिरिदनेछु। त्यस बेला ितमीले सम्झनेछौ िक म
परमप्रभु हँु।”

इस्राएलइस्राएल भूिमभूिम फफेेिरिर िनमार्णिनमार्ण गिरनगिरनेे छछ

“हे मािनसको छोरो, मेरो िनिम्त इस्राएलको पवर्तहरूिसत
भन। इस्राएलको पवर्तहरू परमप्रभुको वचन सुन भन। 2

ितनीहरूलाई भन िक परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ,
‘शत्रुले ितम्रो बारमेा यसो भन्यो हेर अब ती प्राचीन पवर्तहरू हाम्रो
हुनेछन्।’
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3 “यसकारण मेरो लािग इस्राएलको पवर्तहरूलाई भन। िक परमप्रभु
अिन मािलक यसो भन्नुहुन्छ, ‘शत्रुले ितमीलाई उजाड बनायो। उनीहरूले
ितमीलाई चार ैितरबाट कुिल्चयो। उनीहरूले यस्तो गर ेयसकारण ितमी
अरू राष्ट्रको अिधकारमा गयौ। तब ितम्रो बारमेा मािनसहरूले कुरा अिन
कानेखसुी गर।े’”

4 यसकारण, हे इस्राएलका पवर्तहरू हो! परमप्रभु मेरा मािलकको
वचन सुन। परमप्रभु मेरा मािलक पवर्तहरू, डाँडाहरू, धाराहरू,
बेंसीहरू, खोल्साहरू, उजाड भएका भग्नावेशषहरू अिन छोिडएको
शहरहरू जुन चारिैतरबाट अरू राष्ट्रहरूद्वारा लुिटएको अिन हाँसो
उडाएको छ भन्छन्। 5 परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ, “म सब ैबाँकी
रहेका राष्ट्रहरू र सब ैएदोमकाहरूको िवरूद्ध मेरो तीव्र ईच्छा र अनुभव
मेरो पक्षमा बोलोस् ितनीहरूले मेरो देश आफ्नो लािग िलए अिन त्यस
समयमा ितनीहरूको हृदय खशुी िथयो। ितनीहरूले मेरो भूिमलाई यित
साह्रो घृणा गर ेिक ितनीहरूले यसलाई लुिटनु पनेर् जग्गाको रूपमा हेर।े”

6 “यसकारण, इस्राएल देशको िवषयमा यसो भन। पवर्तहरू,
पहाडहरू, खोलाहरू, अिन बेंसीहरूलाई यसो भन िक परमप्रभु मेरा
मािलक यसो भन्नुहुन्छ, ‘म आफ्नो डाह अिन क्रोधलाई मेरो आफ्नो
िनिम्त बोल्न िदनेछु। िकनभने यी राष्ट्रहरूबाट ितमीले अपमानको पीडा
अनुभव गरकेाछौ।’”

7 यसकरण, मेरो स्वामी परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, “म प्रितज्ञा गछुर्  िक
ितम्रो चारिैतरको राष्ट्रहरूले अपमानको कष्ट भोग्नेछन्।

8 “तर इस्राएलको पवर्तहरू, ितमीले ितम्रो रूखहरूलाई हाँगाहरू
फैलाउनु अिन फलहरू इस्राएलकामेरो मािनसहरूका िनिम्त फलाउनु
पछर् । मेरो मािनसहरू चाँडै आउँनेछन्। 9 म ितमीिसत छु। म ितमालाई
सहायता गनेर्छु। मािनसहरूले ितम्रो जमीन जोत्नेछन्। िबऊ उमानेर्छन्।
10 ितमीमािथ असंख्य मािनसहरू हुनेछन्। इस्राएलको सारा पिरवार
अिन सब ैमािनसहरू त्यहाँ बस्नेछन्। शहरहरूमा मािनसहरू बस्नेछन्।
नष्ट भएका नयाँ स्थान जस्त ैबनाइनेछन्। 11 म ितमीलाई धेरै
मािनसहरू अिन जनावरहरू िदनेछु। ितनीहरू बढ्नेछन् अिन त्यसका
बच्चाहरू हुनेछन्। म पिहलो जस्त ैमािनसहरू ितमीमा बस्नलाई
ल्याउनेछु र ितम्रोलािग पिहले भन्दा अझ राम्रो गनेर्छु। तब ितमीले थाहा
पाउनेछौ, म न ैपरमप्रभु हँु। 12 हो, म मेरो मािनस, इस्राएललाई ितम्रो
जमीनमा डोह्रयाउनेछु। ितनीहरूले ितमीमािथ अिधकार गनेर्छन् अिन
ितमी ितनीहरूका हुनेछौ। ितमीले ितनीहरूलाई फेिर किहल्य ैबाँझो
देख्ने छैनौं।”

13 परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “हे इस्राएल देशका
मािनसहरू ितमीहरूिसत नराम्रो प्रकारले बोल्छन्। उनीहरू भन्छन्,
ितमीले आफ्नो मािनसहरू नष्ट पायौर्। ितनीहरू भन्छन् िक ितमीले
ितनीहरूका नानीहरू टाढा िलएर गयौ। 14 अब भिवष्यमा ितमीले
मािनसहरू नष्ट गनेर्छैनौ। ितमीले भिवष्यमा नानीहरू टाढो िलएर
जानेछैनौ।” परमप्रभु मेरा मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो। 15 “म ती
अरू राष्ट्रहरूलाई ितमीलाई अझ अपमान गनर् िदनेछैन। ितमीहरू
ितनीहरूद्वारा अवहेिलत हुनेछौ। ितमीहरूले ितमीहरूको मािनसहरूलाई
अब उसो नष्ट गनेर् छैनौ।” परमप्रभु मेरा मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो।

परमप्रभुपरमप्रभ ुउहाँकोउहाँको आफ्नोआफ्नो नाउनाउँँ रक्षारक्षा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
16 त्यसपिछ परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 17 “हे

मािनसको छोरो! इस्राएलको पिरवार आफ्नो देशमा बसेका िथए। मेरो
लािग ितनीहरू रजस्वला भएका स्त्रीहरू जस्त ैिथए। ितनीहरूको दषु्ट
कामहरूको कारण अशुद्ध भए। 18 ितनीहरूले जब त्यो देशमा
मािनसहरूको हत्या गर,े त्यस जमीनमािथ रगत फैलाए। उनीहरूले
आफ्नो मूिर्तहरूले देश मलैा बनाए। यसकारण मलेै ितनीहरूलाई देखाँए
िक म कित क्रोिधत िथएँ। 19 मलेै उनीहरूलाई राष्ट्रहरूमा िततर-िबतर
पारें अिन सब ैदेशमा फैलाएँ। मलेै उनीहरूलाई त्यही दण्ड त्यस कामको
लािग िदएँ जुन उनीहरूले गरकेा िथए। 20 उनीहरू ती राष्ट्रहरूमा गए
अिन ती देशहरूमा उनीहरूले मेरो बदनाम गर।े त्यहाँ राष्ट्रहरूले
उनीहरूको िवषयमा कुरा गर।े ितनीहरूले भने, ‘ती परमप्रभुका
मािनसहरू हुन् तर ितनीहरूले उहाँको भूिम छोडनु पयोर्।’

21 “इस्राएलका मािनसहरूले मेरो पिवत्र नाम सब ैितर बदनाम गर।े
मलेै आफ्नो नामका िनिम्त द:ुख अनुभव गर।े 22 यसकारण इस्राएलका
घरानालाई भनें िक परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ, ‘हे इस्राएलका
घराना हो, ितमी जहाँ पिन गयौ मेरो पिवत्र नामको बद्नाम गयौर्। अब म
केही गनर् गइरहेछु। म यो ितम्रो िनिम्त गिर्दनँ। इस्राएल, म यो आफ्नो
पिवत्र नामको खाितर गनेर्छु। 23 म ती राष्ट्रहरूलाई देखाउँछु िक मेरो
महान नाम साँच्चै पिवत्र छ। तब ती राष्ट्रहरूले जान्नेछन् िक म न ैपरमप्रभु
हँु।’” परमप्रभु मेरा मािलकले यसो भन्नु भएको िथयो।

24 परमेश्वरले भन्नुभयो, “म ितमीलाई ती राष्ट्रहरूबाट बािहर िनकालेर
एकै ठाँउमा जम्मा गछुर्  अिन ितमीलाई ितम्रो आफ्नो देशमा ल्याउँछु। 25

त्यसपिछ म ितमीहरूमािथ शुद्ध पानी छिर्किदनेछु अिन ितमीहरूलाई
शुद्ध पाछुर् । म ितमीहरूका सारा अशुिद्धहरू धुन्छु अिन ती घृिणत
मूिर्तहरूबाट उत्पन्न अशुिद्धहरू धुन्छु।”

26 परमेश्वरले भन्नुभयो, “म ितमीहरूमा एउटा नयाँ आत्मा पिन भछुर्
अिन ितम्रो सोचाई पिन बिद्ल गिरिदन्छु। म ितम्रो शरीरबाट ढुङ्गाको
हृदय िनकालेर मासुको हृदय िदन्छु। 27 म ितमीहरूिभत्र मेरो आत्मा
हािलिदनेछु। म ितमीलाई बद्ली गछुर्  जसद्वारा ितमी मेरो िविधहरू पालन
गनेर्छौ। ितमी सावधानीिसत मेरो िनयमहरूको पालन गनेर्छौ। 28

त्यसपिछ ितमी त्यो देशमा बस्ने छौ जुन मलेै ितमीहरूका िपता-
पुखार्हरूलाई िदएको िथएँ। ितमीहरू मेरो प्रजा हुनेछौ अिन म ितमीहरू
परमेश्वर हुनेछु।” 29 परमेश्वरले भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई बचाउँछु अिन
ितमीहरूलाई अशुद्ध हुनबाट पिन जोगाउँछु। म अन्नलाई उिम्रनँको लािग
आज्ञा िदन्छु। म ितमीहरूको िवरूद्ध अिनकाल ल्याउँने छैन। 30 म
ितमीहरूको रूखहरूमा ज्यादा भन्दा ज्यादा फल अिन खेतमा धेर ैअन्न
उमािरिदन्छु। त्यसपिछ ितमी अरू देश झैं भोकै बस्ने लाज फेिर किहल्यै
अनुभव गनेर्छैनौ। 31 ितमीहरूले त्यो नराम्रो काम याद गनेर्छौ जुन
ितमीहरूले गयौर्, ितमीहरूले याद गनेर्छौ त्यो काम राम्रो िथएन। त्यसपिछ
ितमीहरू आफ्नो पापहरू अिन जुन डरलाग्दा काम गयौर् त्यसको लािग
ितमी स्वंय आफूलाई घृणा गनेर्छौ।”

32 परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ, “म चाहन्छु िक ितमी यो याद राख
मलेै ितमीहरूको भलाईका िनिम्त यो काम गरकेो होइन। म त्यो आफ्नो
राम्रो नामको िनिम्त गदैर्छु। इस्राएलको पिरवार, ितमीहरू आफ्नो बस्ने
ढुङ्गामा लिज्जत अिन व्याकुल हुनु पनेर्।”

33 परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ, “जुन िदन म ितमीहरूका सबै
पापहरूबाट ितमीहरूलाई शुद्ध पाछुर् । म मािनसहरूलाई फेिर ितमीहरूको
शहरहरूमा ल्याउँछु, यो नष्ट भएको शहरहरू फेिर बनाइनेछन्। 34

उजाड भएको जमीन फेिर जोितनेछ। यहाँबाट भएर जाने प्रत्येकलाई यो
सवर्नाशको थुप्रो देखाइने छैन। 35 उनीहरूले भन्नेछन्, ‘िबतेको िदनमा
यो देश नष्ट भएको िथयो। तर अब यो अदनको बगैंचा जस्तो भएकोछ।
त्यो सवर्नाश अिन उजाड िथयो, तर अब त्यो सुरिक्षत भयो अिन त्यसमा
मािनसहरू बस्छन्।’”

36 परमेश्वरले भन्नुभयो, “तब ितमीहरूको चारिैतरको राष्ट्रहरूले
जान्नेछन् िक म न ैपरमप्रभु हँु अिन म फेिर ती स्थानहरू पूनःिर्नमार्ण
गनेर्छु। मलेै भूिमहरूमा रूखहरू रोपें जुन चािहँ उजाड िथयो। म परमप्रभु
हँु। मलेै यी सब ैभनें अिन मलेै सब ैगरें।”

37 परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छु “म यो पिन चाहन्छु िक
इस्राएलको घरानाकहाँ आओस् अिन यी कुराहरू ितनीहरूका िनिम्त
मागुन्। म ितनीहरूलाई असंख्य मािनसहरू बनाउँछु। ितनीहरू भेंडा़को
बगालहरू जस्त ैहुन्छन्। 38 यरूशलेममा िवशेष चाडहरूको अवसरमा
पिवत्र बनाएको भेंडा़ अिन बाख्राहरू भिरने छ। यस्त ैप्रकारले शहरहरू
अिन नष्ट भएका भूिमहरू मािनसको भीडले भिरन्छ। त्यितबेला
मािनसहरूले सम्झनेछन् म परमप्रभु हँु।”

सुकसुकेेकाका हाडहरूकोहाडहरूको दशदशर्र्नन

परमप्रभुको शिक्त ममािथ आयो। परमप्रभुको आत्माले मलाई
शहर बािहर िलएर गयो अिन तल एउटा बेंसीको बीचमा
रािखिदयो। बेंसी मरकेो मािनसको हाडहरूले भिरएको

िथयो। 2 बेंसीमा असंख्य हाडहरू िथए, परमप्रभुले मलाई हाडहरूको
चारिैतर घुमाउनु भयो। मलेै देखें हाडहरू साह्रै सुकेका िथए।
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3 त्यसपिछ परमप्रभु मेरो मािलकले मलाई भन्नुभयो, “हे मािनसको
छोरो! के यी हाडहरू जीिवत हुनसक्छ?”
मलेै उत्तर िदएँ, “परमप्रभु मेरो मािलक! यस प्रश्नको उत्तर तपाईलें मात्र

जान्नु हुन्छ।”
4 परमप्रभु मेरो मािलकले मलाई भन्नुभयो, “ती हाडहरू िवषयमा मेरो

लािग केही भन। ती हाडहरूसँग भन, ‘सुकेका हाडहरू! परमप्रभुको वचन
सुन। 5 परमप्रभु मेरो मािलक ितमीहरूिसत यो भन्नु हुन्छ, म ितमीहरूमा
सास आउँन िदनेछु अिन ितमी जीिवत हुनेछौ। 6 म ितमीहरूमािथ नसा
अिन माँसपेशीहरू लगाउँछु अिन म ितमीहरूलाई मासु र छालाले
छोिपिदन्छु। त्यसपिछ म ितमीहरूमा प्राण संचार गिरिदन्छु अिन ितमी
फेिर जीिवत भएर उठ्नेछौ। त्यितबेला ितमीहरूले सम्झने छौ म नै
परमप्रभु ितम्रा मािलक हँु।’”

7 यसकारण मलेै परमप्रभुको लािग त्यही कुरा गरकेो जस्तो गनर्
खोजें। जित बेला मलेै केही भन्न आँटेको िथएँ प्रचण्ड ध्वनी सुनें! हाडहरू
चल्नु थाले अिन हाडहरू, हाडहरूिसत जोिडन थाले। 8 मेरो आँखा
अघाडी नसा, मांसपेशीहरू, मासु अिन छालाले हाडहरूलाई छोप्न शुरू
गयोर्। तर शरीरहरू हिल्लएन, ितनीहरूमा प्राण िथएन।

9 तब परमप्रभु मेरा मािलकले मसँग भन्नुभयो, “मेरा लािग हावालाई
अगमवाणी गर। हे मािनसको छोरो! मेरा िनिम्त हावािसत कुरा गर।
हावािसत भन िक परमप्रभु मेरा मािलकले यसो भन्नुहँुदछै, ‘हावा सबै
िदशाबाट आऊ अिन ती लाशहरूलाई जीवन िदइनेछ। ितनीहरू िभत्र
सास भिर िदनेछु अिन ितनीहरू फेिर जीिवत हुनेछन्।’”

10 उहाँले जस्तो बताउनु भएको िथयो मलेै त्यही प्रकारले हावािसत
कुरा गरें। अिन लाशहरूमा प्राण आयो। ितनीहर जीिवत भए अिन उिभए।
त्यहाँ धेर ैमािनसहरू िथए, अिन त्यहाँ एउटा एकदम ैठूलो सिैनक
बिनयो।

11 त्यसपिछ परमप्रभु मेरा मािलकले मलाई भन्नुभयो, “हे मािनसको
छोरो! यी हाडहरू इस्राएलको पुर ैघराना जस्त ैहुन्। इस्राएलका
मािनसहरू भन्छन्, ‘हाम्रो हाडहरू सुकेका छन् हाम्रो आशा समाप्त भयो।
हामी पूणर् रूपले नष्ट गिरएकाछौ।’ 12 यसकारण उिसत मेरो िनिम्त कुरा
गर। उसलाई भन परमप्रभु अिन मािलक यसो भन्नु हुन्छ, ‘मेरो
मािनसहरू, म ितमीहरूका िचहानहरू खन्छु अिन ितमीहरूलाई बािहर
ल्याउँछु। त्यसपिछ म ितमीहरूलाई इस्राएलको भूिममा ल्याउँछु। 13

मेरो मािनसहरू, म ितमीहरूका िचहानहरू खन्छु अिन ितमीहरूका
िचहानहरूबाट ितमीहरूलाई बािहर ल्याउँछु। त्यस बेला ितमी सम्झने
छौ िक म न ैपरमप्रभु हँु। 14 म आफ्नो आत्मा ितमीहरूमा हािल िदनेछु
अिन ितमीहरूलाई फेिर जीिवत पाछुर् । त्यसपिछ ितमीहरूलाई म
ितमीहरूको देशमा फेिर ल्याउँछु। त्यसपिछ ितमीहरूले थाहा पाउनेछौ
म परमप्रभु हँु। ितमीहरूले जान्नेछौ मलेै यो कुरा भनें अिन यस्तो हुने
पारें।’” परमप्रभुले यसो भन्नु भएको भयो।

यहयहूूदादा अिनअिन इस्राएलइस्राएल फफेेिरिर एकएक हहुुननेे
15 परमप्रभुको वचन फेिर मकहाँ आयो! उहाँले भन्नुभयो, 16 “हे

मािनसको छोरा! एउटा लौरो ल्याऊ अिन त्यसमा यो वचन लेख ‘यो
लौरो यहूदा अिन त्यसको िमत्र इस्राएलको मािनसहरूका िनिम्त हो।’
त्यसपिछ अकोर् लौरो ल्याऊ अिन त्यसमा, ‘एप्रैमको यो लौरो, यूसुफ
अिन त्यस िमत्र इस्राएलको मािनसहरूका िनिम्त हो।’ 17 त्यसपिछ
दइुवटै लौरोहरू एउटा ठाँउमा जोड। ितम्रो हातमा एउटा लौरो हुनेछ।

18 “ितम्रा मािनसहरूलाई यो स्पष्ट पानर्का िनिम्त भन्छु िक यसको
अथर् के हो? 19 ितनीहरूलाई भन िक परमप्रभु अिन मािलक भन्नु हुन्छ,
‘म यूसुफको लौरो िलन्छु जुन इस्राएलको मािनसहरूको हो, जो एप्रैम
अिन उसको िमत्रको हातमा छ। त्यसपिछ म त्यो लौरो यहूदाको
लौरोिसत राख्छु अिन त्यसलाई एउटै लौरो बनाउँछु। मेरो हातमा त्यो
एउटा लौरो हुनेछ।’

20 “ितनीहरूको आँखाको अघाडी लौरोहरू आफ्नो हातमा समात।
ितमीहरूले लौरोहरूमा त्यो नामहरू लेखेका िथयौं। 21 मािनसहरूलाई
भन िक परमप्रभु अिन मािलक यसो भन्नुहुन्छ ‘म इस्राएलका
मािनसहरूलाई त्यो राष्ट्रहरूबाट ल्याउँछु, जहाँ उनीहरू गएका छन्। म
उनीहरूलाई चारिैतरबाट एकित्रत पाछुर् । अिन ितनीहरूलाई ितनीहरूको

आफ्नो देशमा ल्याउँछु। 22 म ितनीहरूलाई इस्राएलको पवर्तहरूको
देशमा एउटा राष्ट्र  बनाउँछु। उनीहरू सबकैो एउटा राजा हुनेछ त्यो
दइुवटा राष्ट्रहरू बिनने छैन्। त्यो भिवष्यमा राज्यमा बाँिडने छैन्। 23

ितनीहरू ितनीहरूको मूिर्तिसत लगातार ितनीहरू आफैं लाई अशुद्ध
बनाउने छन् अिन डरलाग्दा प्रितमा अथवा केही अरू अपराध। तर म
ितनीहरूलाई रक्षा गनेर्छु अिन ितनीहरू सबलैाई ती भूिमहरूदेिख जम्मा
गनेर्छु जहाँ ितनीहरूले पाप गरकेा िथए।

24 “‘मेरो दास दाऊदले ितनीहरूमािथ राज गनेर्छन् ितनीहरू सबै
एउटा मात्र गोठाला हुनेछ। उनीहरू मेरो िनयमहरूको साहारामा बस्नेछन्
अिन मेरो िविधहरू पालन गनेर्छन्। ितनीहरूले मेरो काम गनेर्छन् म जे
भन्छु त्यहीं गनेर्छन्। 25 ितमीहरू त्यो भूिममा बस्नेछन् जुन मलेै आफ्नो
दास याकूबलाई िदएको िथएँ। ितनीहरूका िपता-पुखार्हरू त्यो त्यस
ठाँउमा बस्थे अिन मेरा मािनसहरू त्यहाँ बस्नेछन्। त्यो उनीहरूको
नानीहरू अिन ितनीहरूको नाता-नाितनीहरू सदा-सवर्दा त्यहीं बस्नेछन्
अिन मेरो दास दाऊद ितनीहरूको अगुवा भएर सदा-सवर्दा त्यहाँ
बस्नेछ। 26 म ितनीहरूिसत एक शािन्त करार बाँध्नेछु। यो सिन्ध सधैँ
रिहरहनेछ। म ितनीहरूलाई ितनीहरूको देश िदनेछु। म ितनीहरूको
संख्या वृिद्ध गनेर्छु। म मेरो पिवत्र स्थानलाई ितनीहरूको िवषयमा सदा-
सवर्दा राख्नेछु। 27 मेरो पिवत्र पाल त्यहाँ उनीहरूको बीच हुन्छ। हो, म
ितनीहरूको परमेश्वर अिन उनीहरू मेरो मािनसहरू हुनेछन्। 28 तब
अरू राष्ट्रहरूले जान्नेछन् िक म परमप्रभु हँु अिन ितनीहरूले यो जान्नेछन्
िक म मेरो पिवत्र भूिम सधैँ इस्राएलमा राखेर, म ितनीहरूलाई मेरा िवशेष
मािनसहरू बनाउँदछुै।’”

गोगकोगोगको िवरूद्धमािवरूद्धमा समाचारसमाचार

परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 2 “हे
मािनसको छोरो! मागोगा देशमा गोगितर ध्यान देऊ। त्यो
मेशेक अिन तूबल राष्ट्रहरूको सवार्िधक महत्वपूणर् प्रमुख हो।

गोगको िवरूद्धमा मेरो लािग केही भन। 3 उसलाई भन िक स्वामी
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘गोग ितमी मेशेक अिन तूबल राष्ट्रको सवार्िधक
महत्वपूणर् प्रमुख हौं। तर म ितम्रो िवरूद्धमा छु। 4 म ितमीलाई समात्छु
अिन ितम्रो समस्त सेनालाई फकार्ई ल्याउँछु। ितम्रो सेनाको सबै
मािनसहरूलाई फकार्ई ल्याउँछु। म सब ैघोडा अिन घोडसवारहरूलाई
फकार्ई ल्याउँछु। म ितम्रो मुखमा बल्छी लगाउँनेछु अिन ितमीहरू
सबलैाई फकार्ई ल्याउँछु। सब ैसिैनकले आफ्नो तरवारहरू अिन
ढालहरू सिहत आफ्नो सिैनक पोशाक लगाउँनेछन्। 5 फारस, कूश
अिन पूतको सिैनक उनीहरूसँग हुन्छन्। ती सबलेै ितनीहरूको ढाल
तथा िशरमा टोप धारण गरको हुन्छ। 6 त्यहाँ गोमेर उसको सबै
सिैनकहरूिसत हुनेछ। त्यहाँ तोगमार्को राष्ट्र  सब ैसिैनक समूहसँग हुनेछ
जो उत्तर िदशाको टाडो ठाँउबाट आउँछ। त्यहाँ ितमीहरूिसत धरैे
राष्ट्रहरूका मािनसहरू हुनेछन्।

7 “‘तयार हौ, ितमी आफूलाई तयार पार अिन त्यो जो सेनाले
ितमीहरूसँग एकता ितनीहरूलाई पिन गराइएकोछ। ितमीले िनगरानी
राख्नु पछर्  अिन तयार रहनु पछर् । 8 लामो समय पिछ म ितमीलाई
सम्झनेछु। अब अिन्तम बषर्हरूमा ितमी त्यो प्रदेशमा आउनेछौ जुन यदु्ध
पिछ पुनःिर्नमार्ण हुन्छ। मािनसहरू फेिर धेर ैराष्ट्रहरूबाट भेला गराइएका
छन्। िबतेको िदनहरूमा इस्राएलको पवर्त घरी-घरी नष्ट गिरएको िथयो।
तर यी मािनसहरू राष्ट्रहरूबाट फिर्कएकाछन् ितनीहरू सब ैसुरक्षासाथ
जीउनेछन्। 9 तर ितमी ितनीहरूमािथ आक्रमण गनर् आउँनेछौ। ितमी
तुफान जस्त ैआउँनेछौ। ितमी देशलाई ढाक्द ैगजर्ने बादल जस्तै
आउँछौ। ितमी अिन धेर ैराष्ट्रहरूलाई ितम्रो सिैनकहरूको समूह, यी
मािनसहरूमािथ आक्रमण गनर् आउँनेछन्।’”

10 परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ “त्यस समय ितम्रो मनमा
एउटा िवचार आउनेछ। ितमीले एउटा नराम्रो योजना बनाउन शुरू
गनेर्छौ। 11 ितमीले भन्छौ, ‘म त्यो देशमा आक्रमण गनर् जानेछु जसको
शहर िबना पखार्लको छ। सुरिक्षत छौं भनी उनीहरू सम्झन्छन्
उनीहरूको रक्षाका िनिम्त चारिैतर पखार्ल छैन। उनीहरूको दलैोमा
ताला छैन, उनीहरूको दलैो पिन छैन। 12 म ितनीहरूलाई लुट्नेछु अिन
सब ैबहुमूल्य चीजहरू ितनीहरूबाट िलन्छु। म ती स्थानहरूको िवरूद्धमा
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लड्छु जे नष्ट भइसकेकोछ, तर अब मािनसहरू त्यहाँ बस्न थालेकाछन्।
म ितनीहरूको िवरूद्ध जानेछु जो अन्य राष्ट्रहरूबाट जम्मा भएका छन्।
अब ितनीहरू पशु र सम्पितको मािलक भएका छन्। उनीहरू संसारको
केन्द्रमा बस्छन्।’

13 “शेबा, ददान अिन तशीर्शका सब ैव्यापारीहरू अिन सब ैशहरहरू
जजसिसत ितनीहरू व्यापार गछर्न, ितमीलाई सोध्नेछन्, ‘के ितमी
बहुमूल्य चीजहरूमािथ अिधकार जमाउनु आएका हौ? के ितमी आफ्नो
सिैनकहरूको समूहिसत ती राम्रो चीजहरू सुन, चाँदी, गाई-वस्तु तथा
सम्पित्त िलएर जान आएका हौ? के ितमी ती सब ैबहुमूल्य चीजहरू िलन
आएका हौ?’”

14 परमेश्वरले भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरा! मेरा िनिम्त गोगलाई भन।
उसलाई भन िक परमप्रभु अिन मािलक यसो भन्नुहुन्छ, ‘ितमी हाम्रो
मािनसहरूलाई आक्रमण गनर् ु आउँनेछौ। जब िक उनीहरू शािन्तपूवर्क
अिन सुरिक्षत बिसरहेका छन्। 15 ितमी टाढो उत्तरको आफ्नो ठाँउबाट
आउँछौ अिन ितमी बहुसंख्यक मािनसहरूलाई साथमा िलएर आउँछौ।
ती सब ैघोडसवार हुनेछन्। ितमी एउटा िवशाल अिन शिक्तशाली सेना
हुनेछौ। 16 ितमी मेरा मािनस इस्राएलको िवरूद्ध यदु्ध गनर् आउँनेछौ।
ितमी देशलाई ढाक्ने गिर्जने बादल हुनेछौ। म पिछबाट आफ्नो देशको
िवरूद्ध यदु्ध गनर् ु ितमीलाई ल्याउँछु। त्यसपिछ राष्ट्रहरूले मलाई सम्मान
गनेर्छन् अिन जान्नेछन् िक म पिवत्र हँु। उनीहरूले देख्नेछन् िक म ितम्रो
िवरूद्ध के गछुर् ।’”

17 परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ, “अतीतमा मलेै ितम्रो िवषयमा जे
भनेको िथएँ त्यस समय मािनसहरूले याद गनेर्छन्। उनीहरूले याद
गनेर्छन् मलेै आफ्ना दासहरू इस्राएलको अगमवक्ताहरूको उपयोग गरें।
उनीहरूले याद गनेर्छन् इस्राएलका अगमवक्ताहरूले मेरो िनिम्त अतीतमा
कुरा गर ेअिन भने िक म ितमीलाई उिनहरू िवरूद्ध यदु्ध गनर् ल्याउँछु।”

18 परमप्रभु मेरो मािलकले भन्नुभयो, “त्यस समय गोग, इस्राएल देश
िवरूद्ध यदु्ध गनर् ु आउँनेछ। म आफ्नो क्रोध प्रकट गनेर्छु। 19 क्रोध अिन
उत्तेजनामा म यो प्रितज्ञा गछुर् , म प्रितज्ञा गदैर्छु िक इस्राएलमा एउटा
ठूलो भूइँचालो आउँछ। 20 त्यस समय सब ैजीिवत प्राणी डरले काम्ने
छन्, समुद्रका माछाहरू, आकाशका चराहरू, खेतका जङ्गली पशुहरू
अिन ती जमीनमा घस्रने सब ैसानो-सानो प्राणीहरू डरले काम्नेछन्।
पवर्त झनेर्छ अिन डाँडाहरू भित्कनेछ। प्रत्येक पखार्ल जमीनमा झनेर्छ।”

21 परमप्रभु मेरा मािलक भन्नुहुन्छ, “इस्राएलको पवर्तहरूमा, म
गोगको िवरूद्ध सब ैिकिसमको डर उत्पन्न गछुर् । त्यसको सिैनक यित
भयभीत हुन्छन् िक ितनीहरूले एका अकार्मािथ आक्रमण गनेर्छन् अिन
आफ्नो तरवारले एउटाले अकार्लाई मानेर्छन्। 22 म गोगलाई रोग अिन
मृत्यकुो दण्ड िदन्छु। म गोग अिन धेर ैराष्ट्रहरूको सिैनकमािथ अिसना,
आगो अिन गन्धकको बषार् बषार्उनेछु। 23 त्यसपिछ म देखाउँछु िक म
कित महान छु, म प्रमािणत गछुर्  िक म पिवत्र छु। धेर ैराष्ट्रहरूले मलेै यो
कुरा गरकेो देख्नेछन् अिन जान्नेछन् िक म को हँु। तब उनीहरूले थाहा
पाउने छन् िक म परमप्रभु हँु।

गोगगोग अिनअिन उसकोउसको ससेेनाकोनाको मृत्यमृत्युु

“हे मािनसको छोरो! गोगको िवरूद्ध मेरा िनिम्त केही भन।
उसलाई भन िक परमप्रभु अिन मािलक यसो भन्नुहुन्छ, ‘गोग,
ितमी मेशेक अिन तूबल देशहरूको सवार्िधक महत्वपूणर्

प्रमुख हौ। तर म ितम्रो िवरोधमा छु। 2 म ितमीलाई समातेर फकार्ई
ल्याउँछ। म ितमीलाई उत्तरको डाडाँबाट ल्याउँछु। म ितमीलाई
इस्राएलको पवर्तहरूको िवरूद्ध यदु्ध गनर्का िनिम्त ल्याउँछु। 3 तर म
ितम्रो धनुलाई ितम्रो देब्रे हातबाट तल खसािलिदन्छु। म ितम्रो दािहने
हातबाट ितम्रो काँड तल झािरिदन्छु। 4 ितमी इस्राएलको पवर्तमा
मािरनेछौ। ितमी ितम्रो सिैनक समूह अिन ितमीिसत भएको अरू सबै
राष्ट्रहरू यदु्धमा मािरनेछन्। म ितमीलाई हरके िकिसमको पकं्षीहरू, जुन
मांसहारी छन्, तथा सब ैजङ्गली पशुहरूको भोजनको रूपमा िदन्छु। 5

ितमी खलु्ला मदैानमा मािरनेछौ। मलेै यो भिनिदएकोछु।’” परमप्रभु मेरा
मािलकले ती कुराहरू भन्नुभयो।

6 परमेश्वरले भन्नुभयो, “म मागोग अिन ती मािनसहरूलाई जुन
समुद्रको िकनारमा सुरिक्षत बस्छन्, ितनीहरूको िवरूद्ध आगो

पठाइिदनेछु। त्यसपिछ उनीहरूले थाहा पाउँनेछन् िक म न ैपरमप्रभु हँु।
7 म मेरो पिवत्र नाम मेरो इस्राएलका मािनसहरूलाई प्रकट गराउँछु। म
मेरो पिवत्र नाम मािनसहरू अिघ अझ धेर ैनष्ट पानेर् िदनेछैन। राष्ट्रहरूले
थाहा पाउनेछन िक म परमप्रभु हँु। ितनीहरूले जान्नेछन् िक म इस्राएलमा
एकमात्र पिवत्र छु। 8 त्यो समय आउने छ। यो घटने छ।” परमप्रभुले यी
कुराहरू भन्नुभयो। “यो त्यही िदन हो, जुन िदनको िवषयमा म भन्दछुै।

9 “त्यस समय, इस्राएलको शहरमा बस्ने मािनसहरू ती खेतहरूमा
जानेछन्। उनीहरूले शत्रुको हात-हितयारहरू जम्मा पानेर्छन् अिन
जलाउनेछन्। ती सब ैढालहरू, धनु-काँडहरू अिन भालाहरू जलाउने
छन्। उनीहरूले हात-हितयारहरू दाउराको रूपमा सात बषर् सम्म प्रयोग
गनेर्छन्। 10 ितनीहरू मदैानबाट दाउरा जम्मा गदैर्नन् अथवा जङ्गलमा
दाउराहरू काट्नु पनेर्छैन्, िकनिक त्यो हात-हितयारहरू प्रयोग
दाऊराको रूपमा गिरनेछ। ती बहुमूल्य चीजहरू सिैनकहरूबाट
खोस्नेछन् जुन ितनीहरूले चोनर् चाहन्थे। ती सिैनकहरूबाट राम्रो
चीजहरू िलन्छन् जसले ितनीहरूबाट राम्रो चीजहरू िलएका िथए।”
परमप्रभु मेरा मािलकले भन्नभयो।

11 परमेश्वरले भन्नुभयो, “त्यस समय गोगलाई गाडन इस्राएलमा एउटा
ठाँउ छान्नेछु। त्यो खार समुद्रको पूवर्मा यात्रीहरूको बेंसीमा गािडनेछ।
यसले यात्रीहरूको बाटो रोक्नेछ। िकनिक गोग अिन त्यसको सारा
सेनाहरू त्यस ठाँउमा गािडनेछन्! मािनसहरूले यसलाई ‘गोगको
सेनाहरूको बेंसी भन्नेछन्।’ 12 इस्राएलका पिरवारले ितनीहरूको भूिम
शुद्ध गनर्का िनिम्त सात महीना सम्म गाड्ने छन्। 13 देशका साधारण
मािनसहरूले शत्रुको सिैनकहरूलाई गाडनेछन्। इस्राएलका मािनसहरू
त्यसिदन प्रिसद्ध हुनेछन् जुन िदन म आफ्नो सम्मान पाउँछु।” परमप्रभु
मेरो मािलकले यसो भन्नुभयो।

14 परमेश्वरले भन्नुभयो, “मािनसहरूले मजदरूहरूलाई ती मरकेो
सिैनकहरू गाडनको िनिम्त पूरा समय सम्म नोकरी िदनेछन्। यस्तो
प्रकारले ितनीहरूले देशलाई पिवत्र पानेर्छन्। ती मजदरूहरूले सात
महीना सम्म काम गनेर्छन्। उनीहरू लाशहरू खोज्द ैचार ैितर जानेछन्।
15 ती मजदरूहरू चार ैितर खोज्द ैघुम्नेछन्। यिद ितनीहरूले कुन ैहड्डी
देखे भने त्यसको छेउमा एउटा िचन्ह लगाइराख्नेछन् जब सम्म खाडल
खन्ने मािनस आउँदनै गोगको सनै्यको बेंसीमा हड्डी जब सम्म गािडदनै
त्यितन्जेल सम्म िचह्र रहनेछ। 16 त्यो मृतक मािनसहरूको नगर िचहान
(हामोनाह) कहलाइनेछ। यस्तो प्रकारले उनीहरूले देशलाई शुद्ध
पानेर्छन्।”

17 परमप्रभु मेरा मािलकले यसो भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो! मेरो
लािग पकं्षीहरू, अिन जङ्गली पशुहरूसँग केही भन। त्यसलाई भन, ‘यहाँ
आऊ। यहाँ आऊ, एक ठाँउमा भेला हौ। आऊ यो बिल खाऊ जुन मलेै
ितमीहरूको िनिम्त तयारी बनाई रहेको छु। त्यो इस्राएलको पवर्तमा
एउटा िवशाल बिलदान हुनेछ। आऊ, मासु खाऊ अिन रगत िपऊ। 18

ितमीले शिक्तशाली सिैनकहरूको मासु खानेछौ। ितमीहरूले संसारको
प्रमुखहरूको रगत िपउनेछौ। ितनीहरू ितमीहरूका िनिम्त भेंडा़हरू अिन
बोकाहरू अिन बाशानका मोटो साढेहरू जस्त ैहुन्। 19 ितमी जित
चाहन्छौ त्यित बोसो खान सक्छौ अिन ितमीले रगत त्यसबेला सम्म
िपउन सक्छौ जित बेला सम्म ितम्रो पेट भिरदनै्। ितमीले मेरो बिल
खानेछौ अिन िपउनेछौ जुन मलेै ितम्रा िनिम्त मार।े 20 मेरो टेबलमा
ितमीले खानुका िनिम्त अत्यन्त ैज्यादा मासु पाउनेछौ। त्यहाँ घोडा अिन
रथ सवारहरू, शिक्तशाली सिैनक अिन अरू सब ैलडने मािनस
हुनेछन्।’” परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुभयो।

21 परमेश्वरले भन्नुभयो, “म अरू राष्ट्रहरूलाई देखाउनेछु, मलेै के गरें।
उनीहरूले राष्ट्रलाई सम्मान गनर् शुरू गनेर्छन्। उनीहरूले मेरो शिक्त
देख्नेछन जुन मलेै शत्रुको िवरूद्ध उपयोग गर।े 22 तब त्यस िदन पिछ
इस्राएलका घरानाले जान्नेछन् िक म न ैपरमेश्वर ितनीहरूका परमप्रभु हँु।
23 अिन राष्ट्रहरूले यो थाहा पाउनेछन् िक इस्राएलको पिरवारलाई िकन
बन्दी जस्त ैबनाएर अन्य जाितहरूमा लगें। ितनीहरूले जान्नेछन् मेरो
मािनस, मेरो िवरूद्धमा उठे। यसकैारण मलेै उनीहरूलाई टाढो लगें। मलेै
ितनीहरूको शत्रुहरू ितनीहरूलाई हराउन िदएँ। यसकारण, मेरा
मािनसहरू यदु्धमा मािरए। 24 उनीहरूले पाप गर ेअिन आफैं लाई
अपिवत्र बनाए। यसकारण मलेै उनीहरूलाई त्यो कामको िनिम्त दण्ड
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िदएँ, जुन उनीहरूले गर।े यसकारण मलेै मेरो अनुहार ितनीहरूबाट
लुकाएँ।”

25 यसकारण परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “अब म याकूबको
पिरवारमा सुिदन फकार्ई ल्याउनेछु। मलेै पुर ैइस्राएलको पिरवारमािथ
दया गरकेोछु। म आफ्नो पिवत्र नामको िनिम्त म जोिशलो हुनेछु। 26

मािनसहरू आफ्नो लाज अिन मेरो िवरूद्धमा सारा समय भुल्नेछन्।
उनीहरू आफ्नो देशमा सुरिक्षत रहनेछन्। कसलेै पिन ितनीहरूलाई
भयभीत पानेर्छैन्। 27 म मेरो मािनसहरूलाई अन्य देशहरूबाट
ल्याउनेछु। ितनीहरूलाई म शत्रुहरूको देशमा भेला पानेर्छु। त्यित बेला
धेर ैराष्ट्रहरूले थाहा पाउनेछन् िक म कित पिवत्र छु। 28 ितनीहरूले
सम्झनेछन िक म परमप्रभु ितनीहरूको परमेश्वर हँु। िकनिक मलेै
ितनीहरूलाई घरबाट िनकालें अिन अरू देशहरूमा बन्दीको रूपमा
पठाएँ। त्यसपिछ मलेै ितनीहरूलाई एकै ठाँउमा भेला पारें अिन
ितनीहरूको आफ्नो देशमा फेिर िलएर आएँ। 29 म इस्राएलको
घरानामािथ मेरो आत्मा खन्याउनेछु अिन त्यसपिछ, म फेिर आफ्ना
मािनसहरूबाट टाढा जानेछैन।” परमप्रभु मेरा मािलकले यी सब ैकुराहरू
भन्नुभयो।

नयाँनया ँमिन्दरमिन्दर

हामीहरूलाई देश िनकाला गिरएको पच्चीसौं बषर्को दशौं
महीनाको दशौं िदनमा, परमप्रभुको शिक्त मकहाँ आयो। यो
यरूशलेम पक्राऊ पर ेपिछको चौधौं बषर्को िदन िथयो। एक

दशर्नमा परमप्रभुले मलाई त्यहाँ िलएर जानु भयो।
2 दशर्नमा परमेश्वरले मलाई इस्राएल िलएर जानु भयो। उहाँले मलाई

एउटा अित अल्गो पवर्तको छेउमा झानर् ु भयो। पवर्तमा एउटा भवन
िथयो, जुन शहरको समान देिखन्थ्यो। 3 परमप्रभुले मलाई त्यहाँ िलएर
जानु भयो। त्यहाँ एउटा मािनस िथयो जो चम्काएको काँस जस्तै
चिम्करहेको देिखन्थ्यो। त्यस मािनसले एउटा लुगा नाप्ने िफता अिन
एउटा नाप्ने टाँगो आफ्नो हातमा िलएको िथयो, त्यो मूल-ढोकामा
उिभएको िथयो। 4 त्यस मािनसले मलाई भन्नुभन्यो! “हे मािनसको
छोरो, आफ्नो आँखा अिन कानको प्रयोग गर। यी चीजहरूप्रित ध्यान
देऊ अिन मेरो भनाई सुन। जुन म ितमीलाई देखाउँछु, त्यसमा ध्यान
देऊ। िकनिक ितमीलाई यहाँ ल्याएको हो, यसकारण म ितमीलाई यी
चीजहरू देखाउँनु सक्छु। ितमीले इस्राएलको पिरवारलाई त्यो सबै
बताउँनु जुन ितमीले यहाँ देख्दछैौ।”

5 मलेै एउटा पखार्ल देखें जसले मिन्दर चारिैतरबाट घेरकेो िथयो।
त्यो मािनसको हातमा चीजहरू नाप्ने एउटा टाँगो िथयो। त्यो टाँगो छ
हातको लामो िथयो। प्रत्येक हात एक हात र चार औलंा लम्बाई िथयो।
यसकारण त्यस मािनसले पखार्लको चौंडाई मोटो नाप्यो। त्यो एक हात
चौंडाईको िथयो। त्यस मािनसले पखार्लको उचाई नाप्यो। यो एक टाँगो
अग्लो िथयो।

6 त्यसपिछ त्यो मािनस पूवीर् द्वारपिट्ट गयो। त्यो मािनस त्यसको
खिुड्कलोमािथ चढ्यो अिन मूल-ढोकाको सङ्घार नाप्यो। त्यो एक टाँगो
बराबर चौंडाको िथयो। 7 रक्षकको कोठा एक टाँगो लामो अिन एक टाँगो
चौंडाई िथयो। कोठाको बीचको पखार्लको मोटाई पाँच हात िथयो।
मिन्दरितर फकार्एको दलानको ढोकाको सङ्घार एक टाँगो लामो िथयो। 8

तब त्यस मािनसले मिन्दरसँगको मूल-ढोकाको प्रशेव कक्ष नाप्यो जुन यो
एक टाँगो चौंडाको िथयो। 9 यो आठ हात लामो िथयो। तब त्यस
मािनसले मूल-ढोकाको दलान नाप्यो। त्यो आठ हात िथयो। त्यस
मािनसले मूल-ढोकाको द्वारको स्तम्भहरू नाप्यो। हरके द्वार स्तम्भ दइु
हात चौंडाईको िथयो। दलानको दलैो िभत्रपिट्ट िथयो। 10 मूल-ढोकाको
प्रत्येक िभत्तामा तीन-तीनवटा सानो-सानो कोठाहरू िथए। उसले प्रत्येक
कोठा नाप्यो। ती कोठाहरू र दवुिैतरका स्तम्भहरू एकै नापका िथए। 11

त्यस मािनसले मूल-ढोकाको दलैोको चौंडाइ नाप्यो। यो दश हात चौंडा
अिन तेह्र हात लामो िथयो। 12 प्रत्येक कोठाको छेउमा एउटा पखार्ल
िथयो, कोठा वगार्कार िथयो अिन प्रत्येक िभत्ताको चौंडा छ हात िथयो।
13 त्यस मािनसले मूल-ढोकाको एउटा कोठाको छानाबाट अकोर्
कोठाको छाना सम्म नाप्यो। त्यो एउटा ढोकाबाट आकोर् ढोका सम्म
पच्चीस हात लामो िथयो। 14 त्यस मािनसले प्रवेश द्वार पिन नाप्यो। यो

बीस हात चौंडाको िथयो। प्रवेश द्वारको चारिैतर चोक िथयो। 15 प्रवेश
द्वारको मूल-ढोका पुर ैबािहरपिट्ट देिख मूल-ढोकाको िभत्र सम्म नाप्दा
पचास हात िथयो। 16 रक्षाको कोठाहरूको सब ैभागमा िभत्र अिन
चोकमा स-साना झ्यालहरूिथए। झ्यालहरूको चौंडा भागहरू द्वारितर
फकेर् का िथए। ढोकाको प्रत्येक द्वार स्तम्भमा खजूरका बोटहरू खोिपएका
िथए।

बािहरीबािहरी चोकचोक

17 तब त्यो मािनसले मलाई बािहरी चोकमा ल्यायो। पक्का बाटोको
छेउमा तीसवटा कोठाहरू िथए। मलेै कोठाहरू अिन ढुङ्गा छािपएकोबाटो
देखें। 18 पक्का बाटो ढोकाहरूको छेउबाट गएको िथयो। पक्का बाटो त्यित
न ैफरािकलो ढोकाहरू जस्त ैिथयो। यो तल्लो पक्का बाटो िथयो। 19

त्यसपिछ त्यो मािनसले तलको मूल-ढोकाको छेउको िभत्रपिट्टबाट िलएर
चोकको पखार्ल छेउको िभत्रीपिट्ट सम्म नाप्यो। त्यो एक सय हात पूवर्
अिन उत्तरमा िथयो।

20 तब त्यस मािनसले उत्तर द्वारको लम्बाई अिन चौंडाई नाप्यो। त्यो
बािहर चोकको चारिैतरको िभत्तामा िथयो। 21 यसको हरके पिट्ट तीन-
तीन वटा कोठा िथयो। यसको द्वार स्तम्भ अिन दलानको नाप एकै
िथयो, जुन पिहला मूल-ढोकाको िथयो। मूल-ढोका पचास हात लामो
अिन पच्चीस हात चौंडा िथयो। 22 यसको झ्यालहरू यसको दलान अिन
यसको खजूरको बोटहरूले िसँगारकेा िचत्रका नापहरू त्यहीं िथयो जुन
पूवर् पिट्टको मूल-ढोकामा िथयो। मूल-ढोका सम्म सातवटा खिुट्कला
िथए। मूल-ढोकाको दलान िभत्र िथयो। 23 िभत्री चोकमा उत्तरको मूल-
ढोका सम्म पुग्ने एउटा मूल-ढोका िथयो। यो पूवर्को मूल-ढोका बराबर
िथयो। त्यस मािनसले एउटा मूल-ढोकाबाट अकोर् मूल-ढोका सम्म
नाप्यो। यो एउटा मूल-ढोकादेिख अकोर् मूल-ढोका सम्म सय हात िथयो।

24 तब त्यो मािनसले मलाई दिक्षण पखार्लितर िलएर गयो। मलेै
दिक्षणमा एउटा ढोका देखें। त्यस मािनसले छेवकैो पखार्लहरू अिन
दलान नाप्यो। त्यो नाप त्यित न ैिथयो जित अरू मूल-ढोकाहरूको
िथयो। 25 यसको चारिैतर अरू मूल-ढोकाहरूको जस्त ैझ्यालहरू िथए।
मूल द्वारको नाप पचास हात लामो अिन पच्चीस हात चौंडा िथयो। 26

सातवटा खिुड्कलाले यो मूल-ढोका सम्म पुयार्उँथ्यो। यसको दलान
िभत्र िथयो। हरके पिट्ट एक-एकवटा द्वार स्तम्भमा खजूरको नक्शा िथयो।
27 िभत्र चोकमा दिक्षणपिट्ट एउटा मूल-ढोका िथयो। त्यस मािनसले
दिक्षण पिट्टको एउटा मूल-ढोकाबाट अकोर् मूल-ढोका सम्म नाप्यो। यो
एक सय हातको िथयो।

िभत्रीिभत्री चोकचोक

28 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई दिक्षण मूल-ढोकाबाट िभत्री चोकमा
िलएर गयो। दिक्षणको मूल-ढोकाको नाप त्यित न ैिथयो जित अरू मूल-
ढोकाहरूको िथयो। 29 कोठाका छेउको पखार्लहरू अिन दलानको नाप
बराबर िथयो जित अरू मूल-ढोकाहरूको िथयो। झ्यालहरू, मूल-ढोका
अिन दलानको चारपैिट्ट िथयो। मूल-ढोकाकोहरू नाप पचास हात लामो
अिन पच्चीस हात चौंडा िथयो। 30 त्यसको चारिैतर त्यहाँ एउटा प्रवेश
कोठा िथयो। दलानहरू पच्चीस हात लामो अिन पाँच हात चौंडाको िथयो।
31 प्रवेश कोठा बािहर पिट्टको आँगन ितर िथए। यसको द्वार-
स्तम्भहरूमािथ खजूरका बोटहरूका िचत्र खोिपएको िथयो। त्यहाँ
जानलाई आठवटा खिुड्कला िथए।

32 त्यो मािनसले मलाई पूवर् पिट्टबाट िभत्री चोकमा ल्यायो। उसले
मूल-ढोका नाप्यो। त्यस मूल-ढोकाको नाप त्यही िथयो। जुन अरू मूल-
ढोकाको िथयो। 33 पूवीर् द्वारको कोठाहरू, द्वार-स्तम्भहरू अिन
दलानको नाप त्यही िथयो जुन अरू मूल-ढोकाको िथयो मूल-ढोका अिन
दलानको चारिैतर झ्यालहरू िथए। पूवीर् मूल-ढोका पचास हात लामो
अिन पच्चीस हात चौंडा िथयो। 34 त्यसको प्रवेश कोठा बािहरको
आँगनितर िथए। प्रत्येक स्तम्भमा खजूरको बोटको िचत्रहरू खोिपएको
िथए। यसको िसँढीमा आठवटा खिुड्कला िथए।

35 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई उत्तरी द्वारमा ल्यायो। उसले त्यो
नाप्यो। त्यसको नाप त्यही िथयो जुन अरू मूल-ढोकाहरूको िथयो
अथार्त, 36 यसको कोठाहरू, द्वार-स्तम्भहरू अिन दलान त्यस्त ैिथए।

इजिकएल 39:25 574 इजिकएल 40:36



41

मूल-ढोकाको चारिैतर झ्यालहरू िथए। यो पचास हात लामो अिन पच्चीस
हात चौंडाको िथयो। 37 बािहरको आगनितर दलान िथयो। प्रत्येक
िभत्तामािथ खजूरको बोटको िचत्रहरू िथए अिन यसको िसँढीमा
आठवटा खिुड्कला िथए।

बिलदानबिलदान तयारतयार गनगनेर्ेर् कोठाहरूकोठाहरू

38 एउटा कोठा िथयो जसको ढोका मूल-ढोकाको प्रवेश कक्षको
छेउमा िथयो। यो त्यहाँ िथयो जहाँ पूजाहारीले होमबिलको िनिम्त
पशुहरूलाई नुहाई िदन्थे। 39 मूल-ढोकाको प्रवेश द्वारको दवु ैपिट्ट दइु-
दइुवटा टेबल िथयो। पापका िनिम्त होमबिल, दोषबिल अिन पापबिल
अपराधका िनिम्त भेिटको पशुहरू त्यही टेबलमािथ मािरन्थ्यो। 40

दलानको बािहर जहाँ उत्तरी मूल-ढोका खोिलन्छ, त्यहाँ दइुवटा टेबल
िथयो अिन मूल-ढोकाको प्रवेश कक्षको अकोर् ितर दइुवटा टेबल िथयो।
41 मूल-ढोकािभत्र चारवटा टेबल िथयो। चारवटा टेबल मूल-ढोकाको
बािहर िथयो। सब ैिमलाएर आठवटा टेबल िथयो। पूजारीहरूले यी
टेबलहरूमा बिलका िनिम्त पशुहरू माथेर्। 42 होमबिलका िनिम्त
कािटएको ढुङ्गाको चारबाट टेबल िथए। यी टेबलहरू डेढ हात लामो, डेढ
हात चौंडा अिन एक हात अल्गो िथयो। पूजाहारीले होमबिल अिन
बिलदानका िनिम्त जुन पशुहरू माथेर्, उसले मानेर् हितयारहरू त्यो
टेबलमा राख्थे। 43 चार औलंा चौंडा भएको बीट पुर ैटेबलमा लगाएको
िथयो। भेटीका िनिम्त मासु टेबलमािथ रािखन्थ्यो।

पूजाहारीहरूकोपूजाहारीहरूको कोठाहरूकोठाहरू

44 िभत्री चोकको मूल-ढोकाको बािहर दइुवटा कोठाहरू िथए। एउटा
उत्तरी मूल-ढोकासँग िथयो। यसको दलान दिक्षणपिट्ट िथयो। अकोर् कोठा
दिक्षण मूल-ढोका पिट्ट िथयो। यसको दलान उत्तरपिट्ट िथयो। 45 त्यस
मािनसले मलाई भन्यो, “त्यो कोठा, जसको दलान दिक्षणपिट्ट छ, यो
त्यहाँ काम गिररहेका अिन मिन्दरको सेवा गिररहेका पूजाहारीहरूको
लािग हो। 46 तर त्यो कोठा जसको दलान उत्तरपिट्ट छ, त्यो त्यहाँ काम
गिररहेका पूजाहारीहरूका िनिम्त हो जो आफ्नो काममा छन् अिन
वेदीको सेवा गनेर्हरूका िनिम्त हो। यी सब ैपूजाहारीहरू सादोकका
सन्तानहरू हुन्। सादोकको वंशज न ैलेवी कुलका एक मात्र मािनस हो,
जो परमप्रभुको सेवा आफैं िसत बिल ल्याएर गनर् सक्छ।”

47 त्यस मािनसले िभित्र चोक नाप्यो। चोक पूणर् वगार्कारको िथयो।
त्यो एक सय हात लामो अिन एक सय हात चौंडाको िथयो। वेदी
मिन्दरको छेउमा िथयो।

मिन्दरकोमिन्दरको दलानदलान

48 त्यो मािनसले मलाई मिन्दरको दलानमा िलएर गयो अिन त्यसको
हरके द्वार-स्तम्भ नाप्यो। यहाँ प्रत्येक पिट्ट पाँच हात िथयो। मूल-ढोका
चौध हात चौंडाईको िथयो। मूल-ढोका छेउको पखार्ल तीन हात प्रत्येक
पिट्ट िथयो। 49 दलान बीस हात लामो अिन बाह्र हात चौंडाको िथयो।
दलान सम्म दश खडुिकलाहरू िथए। द्वार-स्तम्भको सहायताको लािग
दवुिैतर स्तम्भ िथयो।

मिन्दरकोमिन्दरको पिवत्रपिवत्र स्थानस्थान

त्यो मािनसले मलाई मिन्दरको बािहरी पिवत्र स्थानमा
ल्यायो। उसले यसको प्रत्येक स्तम्भ नाप्यो। त्यो सबिैतर छ
हात मोटो िथयो। 2 प्रवेश-द्वारको दश हात चौंडा िथयो।

त्यसको बािहरी छेउ चारिैतर पाँच हात िथयो। त्यस मािनसले बािहरी
पिवत्र स्थान नाप्यो। यो चािलस हात लामो अिन बीस हात चौंडा िथयो।

मिन्दरकोमिन्दरको महामहा-पिवत्रपिवत्र स्थानस्थान

3 तब त्यो मािनस िभत्र गयो अिन प्रत्येक द्वार-स्तम्भ नाप्यो। प्रत्येक
द्वार-स्तम्भ दइु हात बाक्लो िथयो। प्रवेशद्वारको छ हात चौंडा िथयो।
प्रवेशद्वारको प्रत्येक पिट्टको पखार्ल सात हात फरािकलो िथयो। 4

त्यसपिछ त्यो मािनसले कोठाको लम्बाई नाप्यो। त्यो बीस हात लामो

अिन बीस हात चौंडा िथयो। त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “यो चािहँ
महापिवत्र स्थान हो।”

मिन्दरकामिन्दरका चारचारैिैतरितर अरूअरू कोठाहरूकोठाहरू

5 त्यसपिछ त्यो मािनसले मिन्दरको पखार्ल नाप्यो। यो छ हात बाक्लो
िथयो। छेउको कोठा चार हात चौंडा मिन्दरको चार ैितर िथयो। 6

छेउको कोठामा तीनवटा िविभन्न तला िथयो। त्यो एक अकोर्मािथ िथयो।
हरके तलाहरूमा तीस कोठा िथयो। छेउको कोठा चारिैतरको पखार्लमा
अिडएको िथयो। यसकारण मिन्दरको पखार्ल स्वंय कोठाहरूमा
अडाएको िथएन। 7 मिन्दरको चारिैतरको जोिडएको कोठाहरू, तल्लो
तला भन्दा ज्यादा फरािकलो िथयो। यस्तो हुनुको करण तल्लो तलाको
भन्दा मिन्दरको अन्य प्रत्येक तला सानो िथयो। त्यसलेै अिघल्लो
कोठाहरूको सतह तल्लो कोठाहरूको भन्दा फरािकलो िथयो। सब भन्दा
तल्लो तलामा जाने िसँढी बीचको तलाबाट गएको िथयो।

8 मलेै यो पिन देखें िक मिन्दरको चारिैतर जगहरू बसािलएका िथए।
छेउको कोठाहरूको जग पुरा एक टाँगो अथार्त् छ हात लामो िथयो। 9

छेउको कोठाको बािहरी पखार्ल पाँच हात बाक्लो िथयो। त्यहाँ मिन्दरको
छेउको कोठाहरूको बीचमा एउटा खलु्ला के्षत्र िथयो। 10 अिन
पूजाहारीको कोठाहरूको बीच खलु्ला के्षत्र बीस हात मिन्दरको चार ैितर
िथयो। 11 छेउको कोठाहरूको दलैो आधार उठाएको आधारमा
खोिलन्थ्यो एउटा दलैो उत्तर पिट्ट फकेर् को िथयो अिन अकोर् दिक्षणपिट्ट
फकेर् को िथयो। उठाएका आधारमािथ सब ैछेउहरू पाँच हात चौंडा िथयो।

12 पिश्चम पिट्टको भवनको चोकको छेउको मिन्दरको चौंडा सत्तरी
हात िथयो। भवनको िभताको चारिैतर पाँच हात बाक्लो िथयो। त्यसको
लम्बाइचािंह नब्बे हात िथयो। 13 त्यसपिछ त्यो मािनसले मिन्दर नाप्यो।
मिन्दर एक सय हात लामो िथयो। भवन अिन यसको िभत्तासँगको चोक
पिन एक सय हात लामो िथयो। 14 मिन्दरको पूवर् अिन चोकहरूको
चौंडा सय हात िथयो।

15 त्यस मािनसले त्यो भवनको लम्बाई नाप्यो जसको चोक
मिन्दरको पिछ फकेर् को िथयो तथा जसको िभत्ताहरू दवुपैिट्ट िथयो। यो
एक सय हात लामो िथए।
महापिवत्र स्थानको िभत्री कोठा अिन चोकको दलानको कोठा काठले

ढािकएको िथयो। 16 सब ैझ्यालहरू अिन ढोकाहरू विरपिर काठले
मोहोिरएको िथयो। ढोकाबाट मिन्दरको काठको फल्याक भूइँदेिख
झ्यालहरू सम्म िथयो। िभत्ताको भाग देिख 17 ढोकामािथ सम्म िथए।
िभत्री कोठादेिख बािहरसम्म काठमा चौखट लगाएको िथयो।

मिन्दरकोबाटोको िभत्री कोठा तथा बािहरी कोठामा करूब स्वगर्दतू र
खजूरको िचत्र खोिपएको िथयो। 18 दईूटा करूब स्वगर्दतूको बीचमा
एउटा खजूरको बोट िथयो। प्रत्येक करूब स्वगर्दतूको दइुवटा चेहेरा
िथए। 19 दइुवटा मध्ये एउटा खजूरको बोट ितर हेिररहेको अनुहार
मािनसहरूको जस्तो िथयो। अकोर् चाँिह खजूरको बोटलाई हेिररहेको
अनुहार िंसहको जस्तो िथयो। मिन्दरको चारिैतर सब ैयस्त ैखोिपएको
िथयो। 20 बीचको कोठाको पिवत्र स्थानको सब ैिभत्तामा करूब
स्वगर्दतूहरू तथा खजूरको बोटको िचत्र खोिपएको िथयो।

21 पिवत्र स्थानको द्वार-स्तम्भ वगार्कार िथयो। महापिवत्र स्थानको
अघाडी पिट्ट केही चीज िथयो। 22 त्यो वेदी जस्तो काठले बनाएको
िथयो। यो तीन हात अल्गो अिन दइु हात लामो िथयो। यसको कुनाहरू,
त्यसका आधार अिन पाटाहरू काठको िथए। त्यस मािनसले मलाई
भन्यो, “यो चािहँ परमप्रभुको सामुन्ने रािखएको टेबल हो।”

23 बािहर पिवत्र स्थान अिन महा-पिवत्र स्थानको दइुपाटे द्वार िथयो।
24 एउटा द्वार दइुवटा सानो सानो ढोकाले बिनएको िथयो। प्रत्येक द्वार
साँच्चै हिल्लएको द्वार जस्त ैिथयो। 25 बािहरी पिवत्र स्थानका ढोकामा
करूब स्वगर्दतूहरू अिन खजूरको बोटको िचत्र खोपेको िथयो। त्यो
त्यस्त ैिथयो जस्तो िभत्तामा खोिपएको िथयो। बािहरको दलानको बािहरी
भागमा कोठाको िचत्र िथयो। 26 अिन दलानको दवुपैिट्ट झ्यालहरूको
िभत्तामा दलानको मािथल्लो छतमा तथा मिन्दरको चारिैतरको कोठामा
खजूरको बोटको िचत्र िथयो।
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पूजाहारीहरूकोपूजाहारीहरूको कोठाकोठा

तब त्यो मािनसले मलाई बािहरी चोकमा िलएर गयो जो
उत्तरितर फकेर् को िथयो। उसले ती कोठाहरूमा िलएर गयो
जुन भवनको चोकको पािरपिट्ट िथयो। 2 भवनको 100 हात

लामो अिन 50 हात चौंडा िथयो। मािनसहरू यसको उत्तर पिट्टको
आँगनबाट प्रवेश गथेर्। 3 भवन तीन तला अग्लो अिन बरण्डाहरू िथए।
भवन अिन मिन्दरको बीचमा िभत्री आँगन 20 हात लामो िथयो।
अकोर्पिट्ट कोठा बािहर चोकको ढुङ्ग ओछ्याएको िपडीितर फकेर् का िथयो।
4 त्यस कोठाको अकोर् ितर एउटा लामो िभत्री बाटो िथयो। त्यो िभत्र
पुग्थ्यो। यो दश हात चौंडा, एक सय हात लामो िथयो। यो भवनको उत्तर
पिट्ट िथयो। 5 मािथको कोठा अत्यन्त ैसाँघुरो िथयो िकनिक बरण्डाले
बीच अिन तल्लो तलाको भन्दा बेशीठाँउ ओगटेको िथयो। कोठा तीन
तलामािथ िथयो। बािहरी चोकको जस्त ैत्यसको स्तम्भ िथएन।
यसकारण मािथल्लो कोठा बीचको कोठा अिन तल्लो तलाको कोठाहरू
भन्दा ज्यादा पछाडी िथयो। 7 त्यहाँ बािहर एउटा िभत्ता िथयो। त्यो
कोठाहरूको सामान्तरमा िथयो। यो बािहरी चोक सम्म जान्थ्यो। यो
कोठाहरूको छेउ-छेउमा िथयो। यो पचास हात बढेको िथयो। 8 बाहरी
चोकपिट्ट फकेर् को कोठाहरू पचास हात लामो अिन मिन्दर ितर फकेर् का
कोठाहरू एक सय हात लामा िथए। 9 यो कोठाहरूको बीचमा प्रवेशद्वार
िथयो। जुन बािहरी चोकबाट पूवर् सम्म जान्थ्यो। 10 बािहरी िभत्ताको
आरम्भमा दिक्षणपिट्ट भवनको चोकको छेउ अिन भवनको िभत्ताको
बािहर कोठाहरू िथए।

11 यी कोठाहरूको छेउमा एउटा ठूलो द्वार िथयो। त्यो उत्तर
कोठाहरूको छेउमा िथयो। दिक्षणको द्वारको लम्वाई, चौंडाइ त्यित नै
नापको िथयो जित उत्तरको िथयो। दिक्षणको नाप द्वार, रूपाकृित्त अिन
प्रवेश द्वारको दृिष्टबाट उत्तरका द्वारहरूको बराबर िथयो। 12 दिक्षणी
कोठाहरूको तल एउटा द्वार िथयो यो लामो िभत्रीबाटो सम्म पुग्थ्यो।
दिक्षणको कोठाको पारी एउटा छुट्याउने पखार्ल िथयो।

13 त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “चोकको पािरपिट्ट दिक्षणको
कोठाहरू अिन उत्तरको कोठाहरू पिवत्र कोठाहरू हुन्। ती
पूजाहारीहरूले यी कोठाहरूमा अित पिवत्र भोजन खाए। ितनीहरूले
महा-पिवत्र भेंटी त्यहाँ खाए। िकनिक यो स्थान पिवत्र हो। महा-पिवत्र
भेटीहरू यी हुन अन्नबिल, पापबिल र दोषबिल। 14 पूजाहारी पिवत्र
स्थानमा प्रवेश गछर्न। तर बािहर चोकमा जानु भन्दा पिहला ऊ आफ्नो
वस्त्र पिवत्र स्थानमा राख्नुपछर् । िकनिक त्यो वस्त्र पिवत्र छ। यिद
पूजाहारीले चाह्यो भने ऊ त्यो मिन्दरको त्यस ठाँउमा जान सक्छ जहाँ
अरूहरू बस्छन्। त्यसलेै ितनीहरू त्यो कोठामा जानु पछर्  अिन अरू
लुगा लगाउनुपछर् ।”

आआँँगनकोगनको बािहरीबािहरी भागभाग

15 त्यो मािनसले जब मिन्दर िभत्रको के्षत्रको नाप िलई सकेको िथयो,
त्यित बेला त्यो मूल-ढोकाबाट मलाई बािहर ल्यायो जुन पूवर्पिट्ट िथयो।
उसले बािहर चारिैतर नाप्यो। 16 त्यस मािनसले टाँगोले पूवर्पिट्ट नाप्यो।
यो पाँच सय हात लामो िथयो। 17 त्यसले उत्तरपिट्ट नाप्यो। त्यो
पाँचसय हात लामो िथयो। 18 उसले दिक्षणपिट्ट नाप्यो। त्यो पाँच सय
हात लामो िथयो। 19 त्यो पिश्चम पिट्ट गयो अिन त्यहाँ नाप्यो। त्यो पाँच
सय हात लामो िथयो। 20 उसले मिन्दरको चार ैपिट्ट नाप्यो। त्यो िभत्ता
चारिैतर गएको िथयो। िभत्ता पाँच सय हात लामो अिन पाँच सय हात
चौंडाको िथयो। यसले पिवत्र के्षत्रलाई अपिवत्र के्षत्रबाट अलग राखेको
िथयो।

परमप्रभुपरमप्रभ ुउहाँकाउहाँका मािनसहरूकोमािनसहरूको बीचमाबीचमा बस्नुबस्न ुहहुुन्छन्छ

त्यो मािनसले मलाई मूल-ढोका सम्म िलएर गयो जुन मूल-
ढोका सम्म पूवर् पिट्ट खलु्ला िथयो। 2 त्यहाँ पूवर्बाट परमप्रभु
इस्राएलको परमेश्वरको मिहमा तल आयो। परमेश्वरको

आवाज समुद्रको गजर्न बराबर उच्च िथयो। परमेश्वरको मिहमाबाट भूिम
उज्जवल भयो। 3 दशर्न त्यस्त ैिथयो जब उहाँ शहर ध्वंश पानर् आउँदा
मलेै देखेको िथएँ। दशर्न त्यही िथयो जुन मलेै कबार नदीको िकनारमा

देखको िथएँ। मलेै मेरो िशर भूइँितर िनहुराएर लम्पसार भएँ। 4

परमप्रभुको मिहमा मिन्दरमा मूल-ढोकाबाट आयो जुन पूवर्मा खोिलएको
िथयो।

5 त्यसपिछ आत्माले मलाईमािथ उठायो अिन िभत्री चोकमा िलएर
गयो। परमप्रभुको मिहमाले मिन्दर भिरयो। 6 मलेै मिन्दरिभत्र कोही
बोल्द ैगरकेो सुनें। मािनस मेरो छेउमा उिभरहेको िथयो। 7 मिन्दरमा
एउटा आवाजले मलाई भन्यो, “हे मािनसको छोरो! यो ठाउँ मेरो
िंसहासनको ठाउँ मेरो पतैालाको लािग हो, म यस ठाँउमा इस्राएलका
मािनसहरूिसत सदा-सवर्दा रहनेछु। इस्राएलका सन्तानले मेरो नाम फेिर
नष्ट गनेर् छैनन्। राजाहरू अिन ितनीहरूका मािनसहरूले व्यिभचार
पापहरू गररे अथवा ितनीहरूको राजाहरूको मृत शरीरहरू यस ठाउँमा
गाडेर मेरो नामलाई बदनाम गनेर्छैन। 8 ितनीहरूले मेरो नाम आफ्नो
सँघार मेरो सङ्घारिसत बनाएर तथा आफ्नो द्वार-स्तम्भ मेरो द्वार-
स्तम्भसँग बनाएर लिज्जत पानेर्छैनन्। िबतेका िदनहरूमा एउटा िभत्ताले
मात्र मलाई ितनीहरूबाट अलग गरकेो िथयो। यसकारण ितनीहरूले
जित-जित बेला पाप अिन ती डरलाग्दा कामहरू गर ेत्यस बेला मेरो नाम
बदनाम गर।े यसकारण म क्रोिधत भएँ अिन ितनीहरूलाई नष्ट गर।े 9

अब ितनीहरूलाई व्यिभचार पापहरू टाढो हटाउन देऊ अिन आफ्नो
राजाहरूको लाश मबाट टाढा लानु देऊ। तब म ितनीहरू बीच सदवै
रहन्छु।

10 “अब हे मािनसको छोरो! इस्राएलका पिरवारलाई यस मिन्दरको
िवषयमा भन्। तब ितनीहरू आफ्नो पापहरू प्रित लिज्जत हुनेछन्।
ितनीहरूले मिन्दरको योजनाको बारमेा िसकनेछन्। 11 यिद ितनीहरूले
गरकेो नराम्रो कमर्हरूमा लिज्जत हुन्छन् भने मिन्दरको ढाँचा िवषयमा
बुझाइदेऊ। त्यो कसरी िनमाणर् गिरन्छ यसको प्रवेशद्वारहरू कस्तो हुनेछ,
िनस्कने द्वारहरू अिन सब ैआकृितहरू जो त्यसमा हुनेछन् ती सबै
ितनीहरूले िसकुन्। ितनीहरूलाई यसको सब ैनमूनाहरू अिन
िविधहरूको िवषयमा िसकाऊ अिन ितनीहरू लेिखदेऊ जसबाट ती सबै
ितनीहरूले देख्न सकुन्। त्यसपिछ ितनीहरू मिन्दरको सब ैनमूनाहरू
अिन सब ैिविधहरू पालन गनेर्छन्। तब ितनीहरूले ती सब ैगनर् सक्छन्।
12 मिन्दरको िनयम यस्तो छ पवर्तको टाकुराका सारा के्षत्र अित पिवत्र
हुनेछ। यो मिन्दरको िनयम हो।

ववेेदीदी

13 “वेदीको नाप हात भन्दा लामो नाप प्रयोग गररे यस प्रकरको छ
वेदीको आधार विरपिर त्यहाँ मलैा नाली िथयो त्यो चार ैितर एक हात
गिहरो अिन एक हात चौंडा िथयो। यसको टाउकोमा चारिैतर एक िबत्ता
अल्गो बीट िथयो। यही प्रकारले वेदीको उचाईमा, यस्तो िथयो। 14 तल्लो
िकनार सम्म जगको नाप दइु हात िथयो। यो एक हात चौंडा िथयो। सानो
िकनारबाट ठूलो िकनार सम्म यसको नाप चार हात िथयो। यो एक हात
चौंडा िथयो। 15 वेदीमा आगोको स्थान चार हात अग्लो िथयो। वेदीको
चार ैिकनार सींङको आकारको िथयो। 16 वेदीमा आगोको स्थान बाह्र
हात लामो अिन बाह्र हात चौंडाको िथयो। यो पुर ैवगार्कार िथयो। 17

िकनार पिन वगार्कार िथयो, चौध हात लामो अिन चौध हात चौंडा।
यसको िकनार चारपैिट्ट आधा हात गिहरो िथयो। वेदी सम्म जाने
खिुड्कला पूवर् िदशामा िथयो।”

18 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई भन्यो, “हे मािनसको छोरो!
परमप्रभु अिन मािलक यसो भन्नुहुन्छ ‘वेदीका िनिम्त यी िनयमहरू छन्।
जुन िदन होमबिल िदइन्छ यसमािथ रगत छिर्कनु पनेर्छ। 19 त्यस िदन
ितमी सादोकको पिरवारको मािनसहरूलाई एउटा नयाँ बाछा पापबिलको
रूपमा िदनेछु। यो मािनस लेवी कुल समूहको हो। ितनीहरू पूजाहारी
हुनेछन। ितनीहरूले भेटी मािनसहरूकहाँ ल्याउँछन् अिन यस्तो प्रकारले
मेरो सेवा गछर्न्।’” परमप्रभु मेरो मािलकले यसो भन्नुभयो। 20 “ितमीले
बाछाको अिलकित रगत िलनु अिन वेदीको चार ैसींङहरूमा, िकनारको
चार ैकुनामा अिन पट्टीको चारिैतर लगाऊ। यस्तो प्रकारले ितमीले
वेदीलाई पिवत्र पाछौर्। 21 ितमीले बाछालाई पापबिलको रूपमा िलनेछौ।
गोरू पिवत्र के्षत्र बािहर, मिन्दरको िवशेष स्थानमा पािलनेछ।

22 “अकोर् िदन ितमीहरूले एउटा िनष्खोट बोको बिलदान िदनेछौ। यो
पापबिल हुनेछ। पूजाहारीले वेदीलाई त्यस्त ैप्रकारले शुद्ध पानेर्छ जस्तो
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प्रकारले उसले बाछालाई शुद्ध पायोर्। 23 जब ितमीहरूले वेदीलाई शुद्ध
पारी सकेको हुन्छौ तब ितमीहरूले एउटा िनष्खोट बाछा अिन एउटा
िनष्खोट भेंडा़को पाठो बिलदान चढाउनु आवश्यक पछर् । 24 त्यसपिछ
पूजाहारीले त्यसमा रगत छिर्कनेछ। त्यसपिछ पूजाहारीले बाछा अिन
थुमा परमप्रभुलाई होमबिलको रूपमा बिल चढाउनेछ। 25 तब एउटा
बोका सात िदन सम्मकोलागी प्रत्ये िदन पापबिलका िनिम्त तयार पार।
ितमीले एउटा नयाँ बहर अिन एउटा भेंडा़ तयार पानेर्छौ। बहर र बाछी
िनष्खोट हुनुपछर् । 26 पूजाहारीहरूले वेदीको प्रायिश्चत सात िदन सम्म
गररे यसलाई शुद्ध पादैर् सेवाकोलािग तयार राख्नु पछर् । 27 यसको सँग-
सँग ैसात िदन वेदी तयार पानेर् अिन यसलाई परमेश्वरलाई समिर्पत गनेर्,
पुरा हुन्छ। आठौं िदन अिन यसको अघाडी पूजाहारीले ितमीहरूका
होमबिल अिन मेलबािल वेदीमा चढाउन सक्छ। त्यसपिछ म स्वीकार
गछुर् ।” परमप्रभु मेरो मािलकले यसो भन्नुभयो।

बािहरीबािहरी मूलमूल-ढोकाढोका

त्यसपिछ त्यस मािनसले मलाई फेिर पिवत्र स्थानको बािहरी
मूल-ढोका जहाँ दलानको मुख पूवर्पिट्ट िथयो िलएर गयो।
हामी मूल-ढोका-बािहर िथयौं अिन बािहरी मूल-ढोका बन्द

िथयो। 2 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “यो मूल-ढोका बन्द हुन्छ। यो
खोिलने छैन। कोही पिन यसबाट प्रवेश गनर् सक्ने छैन। िकनिक
इस्राएलको परमप्रभु यसबाट प्रवेश गिरसक्नु भएकोछ। यसकारण यो
बन्द हुनुपछर् । 3 मािनसहरूको शासक परमप्रभुिसत भोजन गनेर्छन् यो
द्वारमा बस्नेछन्। ितनी मूल-ढोकामा दलानको द्वारबाट प्रवेश गछर्न अिन
त्यही बाटोबाट बािहर जान्छन्।”

मिन्दरकोमिन्दरको पिवत्रतापिवत्रता

4 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई उत्तरी द्वारबाट मिन्दरको छेउमा
ल्यायो। मलेै परमप्रभुको मिहमाले परमप्रभुको मिन्दर भिरदँ ैगरकेो देखें।
मलेै आफ्नो िशर पृथ्वीमा राख्द ैप्रणाम गरें। 5 परमप्रभुले मलाई
भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो, धेर ैसावधानीिसत हेर। ितम्रो आँखा अिन
कानको प्रयोग गर। यी चीजहरू ितर हेर। म ितमीलाई मिन्दरको िवषयमा
सब ैिनयम र िविधहरू बताउँछु। सावधानी पूवर्क मिन्दरको प्रवेशद्वार
अिन पिवत्र स्थानबाट सब ैिनस्कनेद्वारहरू हेर। 6 तब बागी इस्राएलका
घरानालाई यो खबर देऊ उनीहरूलाई भन, परमप्रभु मेरो मािलक
भन्नुहुन्छ, ‘हे इस्राएलको घराना हो, मलेै ितमीहरूले गरकेा भयकंर
कुराहरू आवश्यकता भन्दा ज्यादा सहें। 7 ितमीहरूले िवदेशीहरूलाई
मेरो मिन्दरमा ल्यायौ, ितनीहरूको साँच्चै खतना भएको िथएन। ितनीहरू
पूणर्रूपले मप्रित समिर्पत िथएनन्। यस्तो प्रकारले ितनीहरूले मलाई
अपिवत्र पारकेा िथए। ितमीले आफ्नो करार भङ्ग गयौर्, भयकंर पाप काम
गयौर् अिन त्यसपिछ ितमीले मलाई रोटीको भेटी, बोसो अिन रगत
चढायौ। यसरी मेरो मिन्दरलाई अशुद्ध पायौर्। 8 ितमीले मेरा पिवत्र
चीजहरूको हेरचाह गरनेौ। अँहँ, ितमीहरूले िवदेशीहरूलाई मेरो पिवत्र
स्थानको उत्तरदायी बनायौं।’”

9 परमप्रभु मेरो मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “एउटा िवदेशी जसको खतना
भएको छैन, मेरो मिन्दरमा आउँनु हँुदनै। ती िवदेशीहरू पिन जो
इस्राएलको पिरवारहरू बीच स्थायी रूपले बसेका छन् ितनीहरूको पिन
खतना अवश्य हुनुपछर्  अिन मप्रित पूणर् समिर्पत हुनुपछर् , त्यस पश्चात ऊ
मेरो मिन्दरमा आउनु पिन सक्छ। 10 अतीतमा लेवीहरूले मलाई त्यस
बेला छोिडिदए जितबेला इस्राएलीहरू मेरो िवरूद्धमा गएका िथए।
इस्राएलले मलाई आफ्नो मूिर्तहरू अनुशरण गनर्को लािग छोिडिदयो।
लेवीहरू आफ्नो पापको िनिम्त दिण्डत हुनेछन्। 11 लेवीहरू मेरो पिवत्र
स्थानको सेवा गनर्का िनिम्त छािनएका िथए। ितनीहरूले मिन्दरको मूल-
ढोकाको चौकीदारी गर।े ितनीहरूले मिन्दरको सेवा गर।े ितनीहरूले
बिलहरू तथा होमबिलहरूको पशुहरू मािनसहरूका िनिम्त मार।े
ितनीहरू मािनसहरूको सहायता गनर् अिन ितनीहरूको सेवाका िनिम्त
छािनएका िथए। 12 तर लेवीहरू मेरो िवरूद्ध पाप गनर् मािनसहरूलाई
सहायता गर।े ितनीहरूले मािनसहरूलाई आफ्नो मूिर्तहरू पूजा गनर्
लगाए। यसकारण म ितनीहरू िवरूद्ध प्रितज्ञा गदैर्छु, ‘ितनीहरू आफ्नो

पापका िनिम्त दण्डदायी हुनेछन्।’” परमप्रभु मेरा मािलकले यो कुराहरू
गनर् ुभयो।

13 “यसकारण लेवीहरूले बिलहरू मकहाँ पूजाहारीहरूले जस्तो
ल्याउदनैन्। ितनीहरू मेरो कुन ैपिवत्र चीजसँग अथवा महा-पिवत्र
वस्तुको छेउमा जाँदनैन्। ितनीहरूले ितनीहरूको लाज बोक्नु पछर्
िकनभने ितनीहरूले डरलाग्दा कामहरू गरकेाछन्। 14 तर म
ितनीहरूलाई मिन्दर हेरचाह गनेर् काम िदनेछु। ितनीहरूले मिन्दरको काम
गनेर्छन् अिन ती सब ैकाम गनेर्छन् जुन यहाँ गिरन्छ।

15 “सब ैपूजाहारीहरू लेवी कुल समूहका हुन्। तर जब इस्राएलका
मािनसहरू मेरो िवरूद्धमा फकेर्  त्यितबेला केवल सादोक पिरवारका
पूजाहारीहरूले मात्र मेरो पिवत्र ठाँउको हेरचाह गर।े यसकारण सादोकको
पिरवारले मलाई भेटी ल्याउने छ। ितनीहरू मेरो अघाडी उिभनेछन् अिन
आफ्नो बिल चढाएको पशुहरूको बोसो अिन रगत मलाई भेटी
चढाउनेछन्।” परमप्रभु मेरो मािलकले यसो भन्नुभयो। 16 “ितनीहरू मेरो
पिवत्रस्थानमा प्रवेश गनेर्छन्। ितनीहरू मेरो टेबलको छेउमा मेरो सेवा गनर्
आउँनेछन्। ितनीहरूले ती चीजहरूको हेरचाह गनेर्छन् जुन मलेै
ितनीहरूलाई िदएँ। 17 जब ितनीहरू िभत्री चोकको मूल-ढोकामा प्रवेश
गनेर्छन् त्यितबेला ितनीहरूले बहुमूल्य लुगा लगाउनेछन्। जब ितनीहरू
चोकको मूल-ढोकािभत्र मिन्दरको सेवा गछर्न, त्यस बेला ितनीहरूले
ऊनीको लुगा लगाउँछन्। 18 ितनीहरूले टाउकोमा सूतीको फेटा
लगाउनेछन् अिन कम्मरमा सूतीको िभत्री लुगा लाउनुपछर् । ितनीहरूले
त्यस्तो लुगा लगाउँदनैन् जसबाट पिसना आउँछ। 19 ितनीहरूले मेरो
सेवा गदार् लगाएको लुगा बािहरी चोकमा मािनसहरूको छेउमा जानु भन्दा
पिहला खोल्छन्। त्यसपिछ ितनीहरूले त्यो लुगा पिवत्र कोठाहरूमा
राख्छन्। तब ितनीहरूले अकोर् लुगा लगाउँछन्। यस्तो प्रकारले
ितनीहरूले मािनसहरूलाई त्यो पिवत्र लुगा छुन िदँदनैन्।

20 “ती पूजाहारीहरूले आफ्नो िशरको केश खौराउँने छैनन् तर
ितनीहरूले केश लामो हुन िदनेछन्। पूजाहारीहरूले आफ्नो िशरको केश
छोट्याउँनु मात्र सक्छन्। 21 कुन ैपिन पूजाहारीले त्यस समय दाखरस
िपउन सक्नेछैनन् जित बेला ितनीहरू िभत्री चोकमा जान्छन्। 22

पूजाहारीहरूले िवधवा अथवा त्यागेकी स्त्रीसँग िववाह गनर् हँुदनै।
ितनीहरूले इस्राएलको वंशका कन्याहरूसँग िववाह गनर् ु पछर् , अथवा
त्यस्तो िवधवासँग िववाह गनर् सक्छन् जसको पित पूजाहारी िथयो।

23 “पूजाहारीहरूले मेरा मािनसहरूलाई पिवत्र चीजहरू अिन अपिवत्र
चीजहरूको अन्तरको िवषय िशक्षा िदनु पछर् । ितनीहरूले मेरा
मािनसहरूलाई जुन शुद्ध अिन अशुद्ध छन्, त्यसको जानकारी िदनुमा
सहायता िदन्छन्। 24 पूजाहारीहरू न्यायलायमा न्यायाधीश हुन्छन्।
ितनीहरूले मािनसहरूसँग न्याय गदार् मेरो िनयमहरू अनुशरण गछर्न।
ितनीहरू मेरो िवशेष व्यवस्थाको समयमा मेरो िनयम िविध-िवधानहरू
पालन गनेर्छन्। ितनीहरूले मेरो िवशेष िवश्रामको िदनको सम्मान गनेर्छन्
अिन त्यसलाई पिवत्र राख्नेछन्। 25 ितनीहरू मािनसहरूको
लाशहरूको छेउमा जानु हुदनै िकनभने यसले ितनीहरूलाई अशुद्ध
बनाउँछ। तर ती त्यस बेला आफूलाई अपिवत्र गनर् सक्छन् यिद मनेर्
मािनस बाबु-आमा, छोरा-छोरी, दाजू-भाइ अथवा अिववािहत िददी-
बिहनी हुन्छन्। 26 शुद्ध गिरए पिछ पूजाहारीहरूले सात िदन सम्म
प्रितक्षा गनर् ुपछर् । 27 त्यसपिछ यो पिवत्र स्थानमा आउँन सक्छन्। तर
जुन िदन त्यो िभत्री चोकको पिवत्र स्थानमा सेवा गनर् ु जान्छन् उसले
पापबिल आफ्नो िनिम्त चढाउनु पछर् ।” परमप्रभु मेरो मािलकले यसो
भन्नुभयो।

28 “लेवीहरूको आफ्नो जमीनको िवषयमा ितनीहरूको पतैृक
सम्पित्त म न ैहँु। इस्राएलमा लेवीका पिरवारलाई कुन ैपिन सम्पित्त
िदनुहँुदनै। म न ैितनीहरूको अिधकारी हुनेछु। 29 ितनीहरूले अन्नबिल,
पापबिल र दोषबिल खानका िनिम्त पाउनेछन्। जे जित इस्राएलका
मािनसहरूले परमप्रभुलाई िदन्छ्न, त्यो ितनीहरूको हुनेछ। 30 प्रत्येक
तयारी फसलको प्रथम भाग पूजाहारीहरूका िनिम्त हुनेछ। ितमीले
आफ्नो मुछेको िपठोको प्रथम भाग पिन पूजाहारीहरूलाई िदनु। यसले
ितमीहरूको घरानामा आशीवार्द बषार्उँने छ। 31 पूजाहारीहरूले त्यो
पकं्षी अथवा पशुहरूलाई खानु हँुदनै जसको स्वभािवक मृत्य ुभएकोछ
अथवा जङ्गली पशुहरूद्वारा टुक्रा-टुक्रा पािरएको हो।
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पिवत्रपिवत्र कामकोकामको उपयोगमाउपयोगमा जमीनजमीन भागबन्डाभागबन्डा

“जब ितमीहरू पतैृक सम्पित्तकोलािग जमीन भाग गछौर्,
त्यस समय जमीनको एक टुक्रा छुट्याऊ त्यो परमप्रभुको
पिवत्र िहस्सा हुनेछ। त्यो जमीन 25,000 हात लामो, अिन

10,000 हात चौंडाको होस्। त्यो जमीन पिवत्र हुनेछ। 2 पाँच सय हात
वगार्कार के्षत्र मिन्दरको िनिम्त हुन्छ। मिन्दरको चारिैतर पचास हात
चौंडाको एउटा खलु्ला के्षत्र हुनेछ। 3 त्यस अित पिवत्र-स्थानमा ितमीले
25,000 हात लामो अिन 10,000 हात चौंडा नाप्नेछौ। मिन्दर यस
के्षत्रमा हुन्छ। मिन्दरको के्षत्र महापिवत्र स्थान हुनेछ।

4 “यो पिवत्र भागको भूिम मिन्दरको सेवक पूजाहारीहरूको लािग
हुन्छ जहाँ ितनीहरू परमेश्वरको सामुने सेवा गनर् आउँछन्। त्यो जमीन
पूजाहारीहरूको घर अिन मिन्दरको लािग हुन्छ। 5 दोस्रो के्षत्र 25,000
हात लामो अिन 10,000 हात चौंडा ती लेवीहरूका िनिम्त हुन्छ जो
मिन्दरमा सेवा गछर्न्। यो जमीन पिन लेवीहरूको बस्ने शहरको िनिम्त
हुनेछ।

6 “ितमीले शहरलाई 5,000 हात चौंडा अिन 25,000 हात लामो
के्षत्र िदनु। यो पिवत्र के्षत्रको सहारा हुन्छ। यो इस्राएलको पुर ैपिरवारको
िनिम्त हुन्छ। 7 पिवत्र स्थानको दवु ैछेउको एक िहस्सा अिन शहरको
दवुिैतरबाट शासकले जमीन िलनेछ। यो पिवत्र के्षत्र अिन शहरको के्षत्रको
बीचमा हुन्छ। यो त्यही चौंडाईको हुन्छ जुन चौंडाई पिरवार समूहरको
भूिमको हुन्छ। यो लगातार पिश्चम सीमानाबाट पूवीर् सीमाना सम्म जानेछ।
8 यो भूिम इस्राएलको शासकको सम्पित्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले
शासकले मेरो मािनसहरूको भावी जीवन कष्टमय बनाउन आवश्यक
पदैर्न। तर त्यो भूिम इस्राएलीहरूको िनिम्त ितनीहरूको पिरवार
समूहलाई िदइन्छ।”

9 परमप्रभु मेरा मािलकले यसो भन्नुहुन्छ, “इस्राएलको शासकहरू धेरै
भए। िनदर्यी हुनु, मािनसहरूबाट समान चोनर् छोड। राम्रो बन अिन असल
काम गर। हाम्रो मािनसहरूलाई घरदेिख बािहर अिनच्छामा जान िववश
नपार।” परमप्रभु मेरा मािलकले भन्नुभयो।

10 “मािनसहरूलाई ठग्नु बन्द गर। सही बाटो अिन नापहरूको प्रयोग
गर। 11 एपा (सूख्खा चीजहरूको नाप) अिन बाथ (द्रब्य पदाथर्को नाप)
एकै समान हुनु पछर् । एक बाथ अिन एपा दवु ैहोमरको दशांश भाग बराबर
हुनुपछर् । त्यो नाप होमरमा आधािरत हुन्छ। 12 एक शेकेल बीस गेराको
बराबर हुनुपछर् । एक मीना साठ्ठी शेकेलको बराबर हुनुपछर् । यो बीस शेकेल
जम्मा, पच्चीस शेकेल जम्मा पन्ध्र शेकेल बराबर हुनुपछर् ।

13 “यो िवशेष भेटी हो, जुन ितमीहरूले िदनु पछर् :
एपाको छैटौं भाग गहँूको हरके होमर
छ बुशल गहँू लािग एपाको छैटौं भाग जौंको हरके होमर;
14 बाथको दशौं भाग भद्राके्षको तेल हरके कोर भद्राके्षको तेलको
लािग लेऊ।
याद राख एक होमर बराबर दश बाथ हुन्छ अिन एक कोर बराबर दश
बाथ हुन्छ!
15 दइुसय भेंडा़हरूबाट एउटा भेंडा़ इस्राएलको असल पानी
लगाएको खकर् बाट ल्याऊ।
“यो भेंडा़ अन्नबिल, होमबिल अिन मेलबिल मािनसहरूलाई प्रायिश्चत

गनर्को िनिम्त प्रयोग गिरन्छ।” परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ।
16 “देशको हरके मािनसले इस्राएलको शासकका िनिम्त यो भेटी

िदन्छ। 17 तर शासकले िवशेष पिवत्र िदनमा आवश्यक चीज िदनुपछर् ।
शासकलाई होमबिल, अन्नबिल अिन अघर्बिलको व्यवस्था उत्सवको
िदन औसंीहरूको चाडहरू, शबाथहरूका िनिम्त अिन इस्राएलको
पिरवारको सब ैिवशेष उत्सवका िनिम्त गनर् ुपछर् । शासकले सब ैपापबिल,
अन्नबािल, होमबिल, मेलबिल त्यसले इस्राएलको पिरवारलाई पिवत्र
पानर्को िनिम्त प्रयोग गिरन्छु।”

18 परमप्रभु मेरो मािलकले यी कुराहरू भन्नुभयो, “पिहलो महीनाको
पिहलो िदनमा ितमीहरूले एउटा िनष्खोट बहर िलनुपछर् । ितमीले यो
बहरको प्रयोग मिन्दरलाई शुद्ध पानर्को िनिम्त गनर् ु पछर् । 19 पूजाहारीले
पाप बिलबाट केही रगत िलन्छ, यसलाई मिन्दरको द्वार-स्तम्भ, वेदीको
चार ैकुनाको िकनार अिन िभत्री चोकको मूल-ढोकाको स्तम्भमा

लगाउँछ। 20 ितमीले यही काम महीनाको सातौं िदनमा त्यो मािनसको
िनिम्त गनेर्छौ जसले अन्जानमा अथवा नजानी पाप गरकेोछ। यस्तो
प्रकार ितमीले मिन्दरको िनिम्त प्रायिश्चत गनेर्छौ।

िनस्तारिनस्तार-चाडकोचाडको उत्सवकोउत्सवको समयमासमयमा भभेेटीटी
21 “पिहलो महीनाको चौधौं िदनमा ितमीहरूले िनस्तार चाड अवश्यै

मनाउनु पछर् । आखिमरी रोटीको उत्सव त्यस समयमा आरम्भ हुन्छ।
त्यो उत्सव सात िदन सम्म लगातार चिलरहनेछ। 22 त्यस समय
शासकले एउटा गोरू आफ्नोलािग तथा इस्राएलको मािनसहरूको िनिम्त
भेटी िदन्छ। गोरू पापबिलको िनिम्त हुन्छ। 23 उत्सवको सात िदनको
अविधमा शासकले िनष्खोट सातवटा गोरू, सातवटा भेंडा़बिल चढाउँछ।
यो परमप्रभुको िनिम्त होमबिल हुन्छ। शासकले उत्सवको सात िदन
प्रत्येक िदन एउटा बोका भेटी पापबिलको िनिम्त चढाउनु पछर् । 24

शासकले प्रत्येक एउटा गोरूसँग अिन प्रत्येक एउटा भेंडा़िसत एक एपा
अन्न भेंटी चढाउनु पछर् । शासकहरूले एक हीना तेल हर एपा अन्नको
लािग िदनुपछर् । 25 शासकले यही कायर् झुप्रो-वासको चाड सात िदन
सम्म गनर् ुपछर् । यो उत्सव सातौं महीनाको पन्ध्रौं िदनमा आरम्भ हुन्छ।
यसमा पापबिल, होमबिल, अन्नबिलहरू अिन तेल बिल हुनेछ।”

शासकशासक अिनअिन उत्सवहरूउत्सवहरू

परमप्रभु मेरो मािलकले यसो भन्नुहुन्छ, “िभत्री चोकको पूवीर्
मूल-ढोका कामको छ िदन सम्म बन्द हुन्छ। तर यो
शबाथको िदन र औसंीको िदन खोिलनेछ। 2 शासक मूल-

ढोकाको प्रवेश कक्षबाट िभत्र आउँछ अिन त्यस स्तम्भको छेउमा उिभनु
पछर् । तब पूजाहारीहरूले शासकको होमबिल अिन मेलबिल चढाउँछन।
शासकले मूल-ढोकाको सङ्घारमा आराधना गनर् ुपछर् । त्यसपिछ ऊ बािहर
जानेछ। तर मूल-ढोका साँझ सम्म बन्द हँुदनै। 3 देशका मािनसहरू पिन
परमप्रभुको सम्मुख जहाँ मूल-ढोका शबाथको िदन अिन औसंीको िदन
खोिलन्छ, त्यहीं आराधना गछर्न।

4 “शासकले शबाथ िदन होमबिल चढाउनु पछर् । उसले िनष्खोट
छवटा थुमा अिन िनष्खोट एउटा भेंडा़ िदनुपछर् । 5 उसले एक एपा
अन्नबिल भेंडा़सँग िदनु पछर् । शासकले त्यित न ैअन्नबिल भेंडा़सँग
िदनसक्छ, जित उसले िदन चाहन्छ। उसले एक हीन भद्राक्षको तेल
हरके एपा अन्निसत िदनुपछर् ।

6 “औसंीको िदन उसले जवान िनष्खोट एउटा गोरू भेटीका िनिम्त
िदनुपछर् । उसले िनष्खोट छ वटा थुमा अिन एउटा भेंडा़ अिन खोटरिहत
एउटा भेंडा़ भेटी िदन्छ। 7 शासकले गोरूसँग एक एपा अन्नबिल अिन
साँढे, भेंडा़सँग उसले जित धेर ैअन्नबिल िदन चाहन्छ िदन सक्छ
शासकले प्रत्येक एपा अन्नको िनिम्त एक हीन भद्रक्षाको तेल िदनुपछर् ।

8 “शासक पूवीर् मूल-ढोकाको दलानबाट मिन्दरको के्षत्रमा आउनुपछर्
अिन उसले जित धेर अन्नबिल िदनु चाहन्छ ऊ त्यही बाटो जानुपछर् ।

9 “जब साधारण मािनसहरू परमप्रभुको अिघ िवशेष उत्सवमा
आउँछन्, त्यस बेला जुन मािनस पूजा गनर् उत्तर मूल-ढोकाबाट प्रवेश
गछर् , ऊ दिक्षण मूल-ढोकाबाट जान्छ। जुन मािनस दिक्षण मूल-ढोकाबाट
प्रवेश गछर् , ऊ उत्तर मूल-ढोकाबाट जान्छ। कोही पिन त्यही बाटोबाट
फकर् दनै। प्रत्येक िसध ैबािहर जानु पछर् । 10 जब मािनसहरू िभत्र
जान्छन् शासक पिन िभत्र जान्छ। जित बेला ितनीहरू बािहर आउँछन्
तब शासक पिन बािहर आउँछ।

11 “उत्सवहरू अिन िवशेष बठैकको अवसरमा एक एपा अन्नबिल
प्रत्येक जवान गोरूसँग चढाउनु पछर् । एक एपा अन्नबिल प्रत्येक भेंडा़सँग
चढाउनु पछर् । थुमाहरूिसत अन्नबिल िनिम्त जस्त ैशासकले जित सक्दो
िदनुपछर् । उसले एक हीन तेल प्रत्येक अन्नबिलको लािग िदनुपछर् ।

12 “जब शासकले परमप्रभुलाई स्वेच्छा भेटी, होमबिल, मेलबिल,
अथवा स्वेच्छा भेटी चढायो भने उसको िनिम्त पूवर्को मूल-ढोका
खलु्नेछ। तब उसले उसको होमबिल अिन मेलबिल शबाथको िदनमा
जस्त ैचढाउँछ। ऊ गए पिछ मूल-ढोका बन्द हुन्छ।
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प्रत्यप्रत्येेकक िदनकोिदनको भभेेटीहरूटीहरू

13 “ितमीले एक बषर्को दोष रिहत एउटा थुमा िदनुपछर् । यो प्रितिदन
परमप्रभुलाई होमबिल हुन्छ। प्रत्येक िबहान ितमीले यो िदनु पछर् । 14

ितमीले प्रत्येक िबहान भेंडा़सँग अन्नबिल पिन चढाउनु पछर् । ितमीले
एपाको छैटौं भाग िपठो अिन हीनको एक ितहाई ंभाग तेल त्यो िपठोलाई
राम्रो गरी िभजाउँनको लािग िदनुपछर् । यो परमप्रभुको अन्नबिल हुनेछ।
15 यस्तो प्रकारले उसले सदवै थुमा अन्नबिलिसत तेल, होम बिलका
िनिम्त प्रत्येक िबहान िदईरहनु पछर् ।”

शासककाशासकका िनिम्तिनिम्त उत्तरािधकारीकोउत्तरािधकारीको िनयमहरूिनयमहरू

16 परमप्रभु मेरो मािलक भन्नुहुन्छ, “यिद शासकले आफ्नो जमीनको
कुन ैभाग आफ्नो छोरालाई भेटीको रूपमा िदन्छ भने त्यो उसको हुनेछ।
यो उसको सम्पित्त हो। 17 तर यिद कोही शासक आफ्नो जमीनको कुनै
भाग आफ्नो दासलाई भेटीको रूपमा िदन्छ भने त्यो भेटी उ स्वतन्त्र हुने
ितिथ सम्म उसको हुन्छ। दास स्वतन्त्र भए पिछ भेटी शासकलाई िफतार्
जान्छ। केवल राजाको छोराहरूले मात्र उसको जमीन भेटीको रूपमा
आफूसँग राख्न सक्छ। 18 अिन शासकले मािनसहरूको जमीनको कुनै
पिन भाग िलँदनै अिन ितनीहरूलाई जमीन छोड्न बाध्य पिन गदैर्न।
उसले आफ्नो जमीनको केही भाग आफ्नो छोराहरूलाई िदनु पछर् ।
यस्तो प्रकारले हाम्रो मािनस आफ्नो जमीनबाट वंिचत हुनुको लािग
िववश गिरने छैनन्।”

िवशिवशेेषष भान्साभान्सा-घरघर
19 त्यो मािनसले मलाई द्वारबाट मूल-ढोकाको छेउमा िलएर गयो।

उसले मलाई पूजाहारीहरूको उत्तरको पिवत्र कोठा ितर िलएर गयो। मलेै
त्यहाँ पिश्चम पिट्ट धेर ैटाढो एउटा स्थान देखें। 20 त्यस मािनसले मलाई
भन्यो, “यही त्यो ठाउँ हो जहाँ पूजाहारीहरूले दोषबिल अिन पापबिल
चढाउँछन्। कारण ितनीहरूलाई ती भेटीहरू बािहर चोकमा िलएर जाने
आवश्यकता पदैर्न। यस्तो प्रकारले ितनीहरूले ती पिवत्र चीजहरू बािहर
ल्याउँदनैन्, जहाँ साधारण मािनसहरू हुन्छन्।”

21 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई बािहर चोकमा ल्यायो। उसले
मलाई चोकको चार ैकुनामा िलएर गयो। चोकको प्रत्येक कुनामा एउटा
सानो चोक िथयो। 22 चोकको कुनामा साना-साना चोकहरू िथए।
प्रत्येक सानो चोक चालीस हात लामो अिन तीस हात चौंडाको िथयो।
चार ैकुनाको नाप बराबर िथयो। 23 िभत्र यी सानो चोकको चारिैतर
ईटंाको िभत्ता िथयो। प्रत्येक चोकहरूमा खाना पकाउने ठाउँहरू
बिनएको िथए। 24 त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “ियनीहरू भान्सा-
घरहरू हुन, जहाँ मिन्दरको सेवा गनेर्हरूले मािनसहरूका िनिम्त बिल
पकाउँछन्।”

मिन्दरबाटमिन्दरबाट पानीपानी बिगरहबिगरहेेकोछकोछ

त्यो मािनसले मिन्दरको द्वारमा मलाई फेिर िलएर गयो। मलेै
मिन्दरको पूवीर् सङ्घारको मुिन्तरबाट पानी आउँद ैगरकेो देखें।
पानी मिन्दरको दिक्षण सीमाको मुिन्तरबाट वेदीको

दिक्षणबाट बिगरहेको िथयो। 2 त्यो मािनसले मलाई उत्तर मूल-ढोकाबाट
बािहर ल्यायो अिन बािहरी मूल-ढोकाको पूवर्को चारिैतर िलएर गयो।
मूल-ढोकाको दिक्षण पिट्ट पानी बिगरहेको िथयो।

3 त्यो मािनस पूवर्पिट्ट हातमा नाप्ने डोरी िलएर बढ़यो। उसले 1,000
हात नाप्यो। तब उसले मलाई त्यस ठाँउबाट पानीमा िहँडेर जान लगायो।
त्यहाँ मलेै तरकेो पानी मेरो गोलीगाँठा सम्म िथयो। 4 उसले अझ
1,000 हात नाप्यो। तब त्यस ठाँउमा मलाई पानीमा िहँड्नु ल्यायो।
त्यहाँ पानी घँुडा-घँुडा जित गिहरो िथयो। तब उसले अझ 1,000 हात
नाप्यो। अिन मलाई पानीमा िहँड्नु लगायो। त्यहाँ पानी कम्मर-कम्मर
गिहरो िथयो। 5 त्यस मािनसले अझ 1,000 हात नाप्यो। तर त्यहाँ
पानी तनर् नसिकने गिहरो िथयो। पानी त्यहाँ खोलामा पिरणत भएको
िथयो। त्यहाँ पौडी खेल्नलाई प्रशस्त पानी िथयो। खोला यित गिहरो
िथयो िक त्यहाँबाट तनर् सिकँदनैथ्यो। 6 तब त्यस मािनसले मलाई

भन्यो, “हे मािनसको छोरो! के ितमीले जुन चीजहरू देख्यौ त्यसप्रित
ध्यान िदयौं?”
तब त्यो मािनसले मलाई खोलाको िकनारमा फकार्ई ल्यायो। 7 म

खोलाको िकनारितर फिर्कने िबत्तैकै मलेै खोलाको दवु ैितर धेर ैरूखहरू
देखें। 8 त्यस मािनसले मसँग भन्यो, “यो पानी पूवर्को अराबा बेंसीतफर्
तल बग्दछै पानी खारा समुद्र सम्म पुग्छ। त्यो समुद्रमा पानी स्वच्छ अिन
ताजा हुन्छ। 9 यो पानीमा धेर ैमाछाहरू छन् अिन यो पानी जहाँ जान्छ
त्यहाँ धेर ैपशुहरू बास गछर्न्। 10 ितमी जालहारीहरूलाई लगातार एन-
गदीबाट एन-एग्लमै सम्म उिभएको देख्न सक्छौ। ितमी ितनीहरूले
आफ्नो माछाको जाल फ्याँकेको देख्नसक्छौ अिन कित प्रकारको
माछाहरू समातेको देख्नसक्छौ। खारा समुद्रमा त्यितन ैप्रकारको
माछाहरू छन्, जित प्रकारको महा-समुद्रमा छन्। 11 तर दलदल अिन
खाल्डाको प्रवेश के्षत्र सानो बनाउँनु सिकँदनै। त्यो नुनको लािग
छोिडन्छ। 12 हरके प्रकारको फलदार वृक्षहरू नदीको दवु ैिकनारमा
उिम्रन्छन्। यसको पातहरू किहल्य ैसुक्दनै पिन मदैर्न पिन। यी
वृक्षहरूमा फल लाग्न किहल्य ैपिन छोड्दनै। वृक्षले प्रत्येक मिहनामा फल
िदन्छ। िकनिक रूखहरूको लािग पानी मिन्दरबाट आउँछ। त्यो रूखको
फलहरू भोजन बिनन्छ अिन त्यसको पातहरू औषधी बिनन्छ।”

पिरवारपिरवार समूहकोसमूहको िनिम्तिनिम्त जमीनकोजमीनको भागवण्डाभागवण्डा

13 परमप्रभु मेरा मािलक यसो भन्नुहुन्छ, “यो सीमाना इस्राएलको
बाह्रा कुल समूहको जमीन बाँड्नका िनिम्त हो। यूसुफले दइु भाग
पाउनेछ। 14 ितमीले जमीन बराबर बाँड्नेछौ। मलेै यो जमीन
ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई िदने प्रितज्ञा गरकेो िथएँ। यसकारण म
यो जमीन ितमीलाई िंददछुै।

15 “यहाँ जमीनको सीमाना यस प्रकार छ। उत्तरपिट्ट यो सीमाना
महा-सागरबाट हेतलोन भएर जान्छ जहाँ बाटो हमात अिन सदादा सम्म,
16 बेरोतह, िसब्रैम (जुन दिमश्क अिन हमातका सीमानाको बीचमा छ)
अिन हासेर-हात्तीकन जुन हौरानको सीमानामा छ, त्यतापिट्ट फकेर् को छ।
17 यसकारण सीमाना समुद्रबाट हसर-एनान सम्म जान्छ जुन दिमश्क
अिन हमातको उत्तरी सीमानामा छ। यो उत्तर पिट्ट पछर् ।

18 “पूवर्पिट्टको सीमाना हसर-एनान हौरान अिन दिमश्कको बीच सम्म
जान्छ अिन यदर्न नदीको िकनारमा िगलाद अिन इस्राएलको जमीनको
बीचमा पूवीर् समुद्र सम्म सोझ,ै तामार सम्म जान्छ। यो पूवर्को सीमाना
हो।

19 “दिक्षण पिट्टको सीमाना तामारबाट लगातार मेरीबा कादेशको
नखिल स्थान सम्म जान्छ। त्यसपिछ यो िमश्रको खोलाको सहायताले
महा-सागर सम्म ैजान्छ। यो दिक्षणको सीमाना हो।

20 “पिश्चम पिट्ट, भूमध्य सागर सोझ ैलेबो-हमानको छेउको के्षत्र सम्म
सीमाना बिनन्छ। यो ितम्रो पिश्चमी सीमाना हुन्छ।

21 “यस्तो प्रकारले यो भूिम ितमीले इस्राएलमा कुल समूहमा बाँड।
22 ितमी यो आफ्नो सम्पित्त अिन आफूसँग बस्ने िवदेशीहरूको
सम्पित्तको रूपमा, जसको नानीहरू ितमीहरूसँग बस्छन् ितनीहरूलाई
बाँड। ितनीहरू िवदेशी िनवासी हुनेछन्, इस्राएलीहरूमा स्वभािवक जन्मे
जस्त ैहुनेछन्। ितमीले केही जमीन इस्राएलको कुल समूहबाट
ितनीहरूलाई िदनेछौ। 23 त्यो कुल समूह जोसँग ितनीहरू बस्छन्,
ितनीहरूलाई केही जमीन िदइनेछ।” परमप्रभु मेरो मािलकले यसो
भन्नुभयो।

इस्राएलकोइस्राएलको पिरवारपिरवार समूहहरूकोसमूहहरूको िनिम्तिनिम्त भूिमभूिम

“उत्तरी सीमाना पूवर्मा हेतलोनबाट महासागरबाट हमात
छाडेर अिन तब हसर-एनान सम्म लगातार जान्छ। यो
दिश्मक अिन हमातको सीमानाहरूको बीचमा छ। कुल

समूहमा यो समूहको जमीन यी सीमानाहरूको पूवर्बाट पिश्चम सम्म
जान्छन्। उत्तरबाट दिक्षण, यो के्षत्रको कुल समूह हुन, दान, आशेर,
नप्ताली, मनश्शे, एप्रैम, रूबेन र यहूदा।
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भूिमकोभूिमको िवशिवशेेषष भागभाग

8 “भूिमको अकोर् के्षत्र िवशेष उपयोगका िनिम्त हुनेछ। यो भूिम
यहूदाको भूिमको दिक्षणमा छ। यो के्षत्र 25,000 हात उत्तरबाट दिक्षण
सम्म लामो छ अिन पूवर्बाट पिश्चम सम्म यो त्यित न ैचौंडा हुन्छ जित
अरू कुल समूहको हुन्छ। मिन्दरको भूिम यो िवभागको बीचमा हुन्छ। 9

ितमीले यो भूिम परमप्रभुलाई समपर्ण गनर् ुपछर् । यो 25,000 हात लामो
अिन 20,000 हात चौंडा हुनेछ। 10 भूिमको यो िवशेष के्षत्र पूजाहारीहरू
अिन लेवीहरूमा बाँिडनेछ।

“पूजाहारीले यस के्षत्रबाट एक भाग पाउँछन्। यो भूिम उत्तरपिट्ट
25,000 हात लामो, पिश्चम पिट्ट 10,000 हात चौंडा, पूवर् पिट्ट
10,000 हात चौंडा अिन दिक्षण पिट्ट 25,000 हात लामो हुन्छ।
भूिमको यस के्षत्रको बीचमा परमप्रभुको मिन्दर हुन्छ। 11 यो भूिम
सादोक पिरवारको िनिम्त हुनेछ। यी मािनसहरू मेरो पिवत्र पूजाहारीको
लािग छािनएका िथए। िकनभने ितनीहरूले त्यित बेला पिन मेरो सेवा
जारी राखे, जित बेला इस्राएलका अरू मािनसहरूले मलाई छोिडसकेका
िथए। सादोकको पिरवारले मलाई लेवी कुल समूहको अरू मािनसहरूले
जस्त ैछोडेनन्। 12 यो भूिमको िवशेष भू-भागको िवशेष भाग अत्यन्तै
पिवत्र हुनेछ िवशेष रूपले यी पूजाहारीहरूको हुनेछ। यो लेवीहरूको
सन्तानको भूिमको अकोर् भाग हो।

13 “पूजाहारीहरूको िनिम्त छेउमा लेवीहरूले जमीनको भाग
पाउँनेछन्। यो 25,000 हात लामो, 10,000 हात चौंडा हुनेछ। यो
भूिमको पुरा लम्बाई अिन चौंडाई क्रमशः 25,000 हात लामो अिन
10,000 हात चौंडा हुनेछ। 14 लेवीहरूले यो भूिमको कुन ैपिन भाग बेच
िबखन गनर् पाउनें छैनन्। ितनीहरूले यो भूिमको कुन ैपिन भाग बेच्ने
अिधकार पाउनें छैनन्। ितनीहरूले देशको यस भागलाई टुक्रा गनर्
सकै्तनन्। िकनभने यो भूिम परमप्रभुको हो। यो अित िवशेष भूिम हो। यो
भूिमको सवोर्त्तम भाग हो।

शहरशहर सम्पित्तकोसम्पित्तको लािगलािग भागभाग

15 “भूिमको एक के्षत्र 5,000 हात चौंडा अिन 25,000 हात लामो
हुनेछ, जुन पूजाहारीहरू अिन लेवीहरूलाई िदइएको भूिमबाट अितिरक्त
हुन्छ। यो भूिम शहरका पशुहरूको चनेर् ठाँउ अिन घर बनाउँनको लािग
हुन्छ। साधरण मािनसहरूले यसको प्रयोग गनर् सक्छन्। शहर यसको
बीचमा हुन्छ। 16 शहरको नाप यस प्रकार छ उत्तर पिट्ट यो 4,500 हात
हुन्छ। पूवर् पिट्ट 4,500 हात हुन्छ। दिक्षण पिट्ट यो 4,500 हात हुन्छ।
पिश्चम पिट्ट यो 4,500 हात हुन्छ। 17 शहर घाँस-ैघाँसको चउर हुनेछ।
यो चउर 250 हात उत्तर पिट्ट, 250 हात दिक्षण पिट्ट हुन्छ। 250 हात
पूवर् पिट्ट अिन 250 हात पिश्चम पिट्ट हुन्छ। 18 पिवत्र के्षत्रको िकनारमा
जुन लम्बाई रहन्छ, त्यो 10,000 हात पूवर्मा अिन 10,000 हात

पिश्चममा हुन्छ। यो भूिम पिवत्र के्षत्रको छेउमा हुन्छ। यो भूिममा शहरको
मजदरूहरूको लािग अन्न उमािरन्छ। 19 शहरका मजदरूहरूले यसमा
खेती गनेर्छन्। मजदरूहरू इस्राएलका सब ैकुल समूहबाट हुनेछन्।

20 “यो जमीनको िवशेष के्षत्र वगार्कार हुनेछ। यो 25,000 हात लामो
अिन 25,000 हात चौंडा हुनेछ। खासगरी यो पिवत्र भाग अिन शहरको
लािग छुट्टाइएको भाग हुनेछ।

21 “यो िवशेष भूिमको एक भाग देशको शासकको लािग हुन्छ। यो
िवशेष भूिमको के्षत्र वगार्कार हुनेछ। यो 25,000 हात लामो अिन
25,000 हात चौंडा छ। यसको एक भाग पूजाहारीहरूको लािग, एक
भाग लेवीहरूको लािग अिन एक भाग मिन्दरको लािग हुनेछ। मिन्दर यो
भूिम के्षत्रको बीचमा छ। शेष भूिम शासकको हुनेछ। शासकले िबन्यामीन
अिन यहूदाको भूिमको बीचको भूिम पाउँछ।

23 “िवशेष के्षत्रको दिक्षणमा त्यस कुल समूहको भूिम हुन्छ जुन यदर्न
नदीको पूवर्मा बस्छन्। प्रत्येक कुल समूहले त्यस भूिमको एक िहस्सा
पाउँछ, जुन पूवीर् सीमानाबाट महा-सागर सम्म गएको छ। उत्तरबाट
दिक्षण सम्म यो पिरवार समूह हो िबन्यामीन, िशमोन, इस्साकार, जबूलून
अिन गाद।

28 “गादको भूिम दिक्षणी सीमाना तामारबाट मरीबोत-कादेशको
नखिलस्तान सम्म जान्छ। तब िमश्रको खोला महा-सागर सम्म पुग्छ।
29 अिन यो त्यो भूिम हो जुन ितमीहरूले इस्राएलको कुल समूहमा
बाँड्नेछौ। त्यो प्रत्येक इस्राएलका कुल समूहले पाउनेछन्।” परमप्रभु मेरा
मािलकले यस्तो भन्नुभयो।

शहरकोशहरको मूलमूल-ढोकाढोका

30 “यो शहरको मूल-ढोका हो। मूल-ढोकाको नाम इस्राएलको कुल
समूहको नाममा हुन्छ।

“उत्तरपिट्ट नगर 4,500 हात लामो हुन्छ। 31 त्यसमा तीनवटा मूल-
ढोकाहरू रहन्छन। रूबेनको मूल-ढोका, यहूदाको मूल-ढोका अिन
लेवीको मूल-ढोका।

32 “पूवर् पिट्टको शहर 4,500 हात लामो हुन्छ। त्यसमा तीनवटा मूल-
ढोका हुन्छन् यूसुफको मूल-ढोका, िबन्यामीनको मूल-ढोका अिन दानको
मूल-ढोका।

33 “दिक्षण पिट्ट 4,500 हात लामो हुन्छ। त्यसमा तीनवटा मूल-ढोका
हुन्छन् िशमोनको मूल-ढोका, इस्साकारको मूल-ढोका अिन जवूलूनको
मूल-ढोका।

34 “पिश्चमको मूल-ढोका 4,500 हात लामो हुन्छ। यसमा तीनवटा
मूल-ढोका हुन्छन् गादको मूल-ढोका, आशेरको मूल-ढोका अिन
नप्तालीको मूल-ढोका।

35 “चारिैतर वरीपिर शहरको घेराको नाप 18,000 हात हुनेछ। अब
देिख शहरको नाम हुनेछ परमप्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ ।”
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दािनयलदािनयल

दािनयललाईदािनयललाई बाबबाबेेलमालमा लिगयोलिगयो

यहूदाका राजा यहोयाकीमको शासनकालको तेस्रो बषर्मा
बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले यरूशलेममा आफ्ना सेनाद्वारा
चार ैितर घेररे त्यस मािथ आक्रमण गर।े 2 परमप्रभुले उसलाई

यहूदाको राजा यहोयाकीमलाई परािजत गनेर् शिक्त िदनुभयो अिन
परमेश्वरको मिन्दरबाट सब ैभाँडा-कँुडाहरू लाने अनुमित िदनुभयो।
नबूकदनेस्सरले ती चीजहरू िशनारको भूिम बाबेलमा ल्याए अिन उनका
देवताहरूका मिन्दरमा राखे।

3 त्यसपिछ राजा नबूकदनेस्सरले अशपनजलाई आदेश िदए।
अशपनज राजाका सेवकहरूको अगुवा िथयो। राजाले अशपनजलाई
राजकीय पिरवारका केही यहूदीहरू अिन उच्च शे्रणीका इस्राएलीहरूलाई
ल्याउनु भने। 4 ती मािनसहरू हट्टा-कट्टा, सुन्दर, शरीरमा कुन ैचोट
नभएका, सारा बुिद्धमा िनपुण, सािहत्य र िवज्ञानको ज्ञानले पिरपूणर्,
समझदार राजदरवारको सेवा गनर् सक्ने योग्य कल्दीहरूका भाषा र
सािहत्य िसकाउन भनी नपंुसकहरूका प्रधान अशपनजलाई हुकूम गर।े

5 राजा नबूदकनेसरले आफ्नो भोजन र मदको एक भाग
ितनीहरूलाई िदए। राजाले ितनीहरूलाई तीन बषर्सम्म तािलम िदन र
त्यसपिछ उनको सामु प्रस्तुत गनेर् िनदेर्शन िदए। 6 यहूदाका ती
नानीहरूमा दािनयल, हनन्याह, मीशाएल अिन अजयार्ह सामेल िथए।

7 अशपनजले (नपंुसक) नाउँ रािखिदए। ितनीहरूले दािनयलको नाउँ
बेलतसजर रािखिदए। ितनीहरूले हनन्याहको नाउँ शद्रक रािखिदए।
अिन मीशाएललाई मेशेक अिन अजयार्हलाई अबेद्नगो नाउँ रािखिदए।

8 तर राजाले उनीहरूलाई िदनु भनी पठाएको भोजन र दाखरस
खाएर आफूलाई अशुद्ध नपानेर् दािनयलले िनश्चय गर।े यसलेै आफूलाई
अशुद्ध हुन निदनुहोस् भनी नपंुसकहरूका प्रधानलाई िबिन्त गर।े

9 परमेश्वरले नपंुसकहरूका प्रमुखको मनमा दािनयल प्रित करूणा र
दया भिरिदनु भयो। 10 नपंुसकहरूका प्रमुखले दािनयललाई भने,
“मलाई डर लाग्छ, िकनभने मेरा परमप्रभु राजाले मलाई ितमीले यो
भोजन खाएको अिन यो दाखरस िपएको हेनर् ु भनी आदेश िदनु भएको छ।
यिद ितमीले यो भोजन खाएनौ भने ितमी िबमार अिन दबुर्ल हुनेछौ।
राजाले यो देख्नु हुनेछ र मिसत िरसाउनु हुनेछ। हुन सक्छ, मेरो टाउको
कािटइनेछ अिन यो दोष ितम्रो हुनेछ।”

11 त्यसपिछ दािनयलले आफूलाई, हनन्याह, मीशाएल अिन
अजयार्हमािथ हेरचाह गनेर् अशपनजको त्यो कािरन्दासँग कुराकािन गर।े
12 दािनयलले त्यो कािरन्दालाई भने, “दया गररे दश िदन सम्म हाम्रो
परीक्षा लेऊ, हामीलाई खान साग-सब्जी अिन िपउने पानी बाहेक केही
नदेऊ। 13 त्यसपिछ ितमीले हाम्रो तुलना अरू जवान मािनसहरूसँग
गर, जसले राजाको खाना खान्छन्। त्यस पिछ ितमीले देख्छौ िक को
धेर ैस्वस्थ छ, अिन आफैं  िनणर्य गर, हामीसँग कस्तो व्यवहार गनर् ु पछर् ,
हामी ितम्रो सेवक हौं।”

14 उनी राजी भए अिन दश िदन सम्म जाँच गर।े 15 दश िदनको
अन्तमा ितनीहरू राम्रा र हट्टा-कट्टा देिखन थाले उनीहरू भन्दा, जसले
राजाको खाना खान्थे। 16 त्यसपिछ त्यो कािरन्दाले उनीहरूलाई
राजाको खाना र दाखरस िदन बन्द गर।े अिन ितनीहरूलाई साग-सब्जी
न ैिदनलागे।

17 परमेश्वरले ती चारजनालाई, ज्ञान, बुिद्ध प्रदान गनर् ुभयो, अिन हरके
प्रकारको िलिप, िवज्ञानहरू जान्ने योग्यता िदनुभयो। दािनयलले हरके
प्रकारको िदब्य दशर्न अिन सपनाहरू बुझ्न थाले।

18 त्यस अविधको अन्तमा राजाको आदेश अनुसार नपंुसकहरूका
अगुवाले ितनीहरूलाई राजा नबूकदनेस्सर अिघ उपिस्थत गराए। 19

राजाले सब ैमािनसहरूको अन्तवातार् िलए तर उनले ती मध्ये कसलैाई
पिन दािनयल, हनन्याह, मीशाएल अिन अजयार्ह जस्तो सवोर्त्तम
पाएनन्। यसकारण उनले ितनीहरूलाई आफ्नो कायर्मा िलए। 20

राजाले यी चारजनािसत सब ैमहत्वपूणर् िवषयमा सरसल्लाह िलए अिन
ितनीहरूले आफ्नो ज्ञान र सुझबुझको प्रमाण िदए। राजाले देखे िक यी
चारजना उनको राज्यका सब ैज्ञानी अिन जादगुरहरू भन्दा दश गुणा
राम्रा छन्। 21 दािनयलले कोरसेको शासन कालको पिहलो बषर् सम्म
राजाको सेवा गिररहे।

नबूकदननबूकदनेेस्सरकोस्सरको सपनासपना

आफ्नो शासनकालको दोस्रो बषर्मा नबूकदनेस्सरले एउटा
सपना देखे। सपनाले उनलाई भयभीत बनायो अिन उनी सुत्न
सकेनन्। 2 राजाले आफ्ना ज्ञानी मािनसहरूलाई बोलाए

ितनीहरू जाद-ुटुना गथेर्। सपनाको अथर् व्याख्या गनर् ताराहरू हेथेर्।
ितनीहरू त्यसो गथेर् िकनभने भिवष्यमा जे घट्नेवाला छ, त्यो पिहले नै
संकेत िदन सक्थे। राजाले ितनीहरूबाट यही चाहन्थे िक उनले देखेको
सपनाको अथर् ितनीहरूले भन्न सकुन्। ितनीहरू आए र राजाको सामु
उिभए।

3 त्यस पिछ राजाले ितनीहरूलाई भने, “मलेै एउटा सपना देखें,
जसले गदार् म एकदम ैव्याकुल छु। म यो जान्न चाहन्छु िक त्यो सपनाको
अथर् के हो?”

4 त्यस िवषयमा कल्दीहरूले अरामी भाषामा बोल्द ैउत्तर िदए,
“महाराज अमर रहुन्! हामी तपाईकंा सेवकहरू हौं। तपाईलें आफ्नो
सपना हामीलाई बताउनु होस् अिन हामी तपाईलंाई त्यसको अथर्
बताउँछौं।”

5 यसपिछ राजाले कल्दीहरूलाई भने, “होइन! त्यो सपना के िथयो,
यो पिन ितमीले बताउनु पछर्  अिन त्यो सपनाको अथर् के हो, यो पिन
ितमीले बताउँनु पछर् । यिद ितमीले यस्तो गनर् सकेनौ भने म ितमीलाई
टुक्रा-टुक्रा पानेर्छु अिन ितम्रो घर भत्काएर जनताको शौचालय
बनाउनेछु। 6 तर ितमीले मेरो सपना बताएर त्यसको व्याख्या गिरिदयौ
भने म ितमीलाई धेर ैउपहारहरू र आदर प्रदान गनेर्छु। अब मेरो सपना र
त्यसको व्याख्या गर।”

7 ती बुिद्धमानहरूले फेिर उत्तर िदए, “हे राजा, कृपया हामी तपाईकंा
दासहरूलाई सपना बताई िदनु होस् र हामी त्यसको अथर् व्याख्या
गिरिदन्छौं।”

8 राजाले जवाफ िदए, “म जान्दछु, िक ितमीहरूले समय नाश
गिररहेकाछौ। िकनभने ितमीहरू जान्दछौ मेरो हुकुम त्यस्त ैरहनेछ। 9

जस्तो िक यिद ितमीहरूले मेरो सपनाको बारमेा बताउँदनैौ भने म
ितमीहरू प्रत्येकलाई दण्ड िदनेछु। यसकारण ितमीहरू मलाई सपना पकै्क
भन्नेछौ तािक म जान्नेछु िक ितमीहरू सपनाको व्याख्या सही तिरकाले
गनर् सक्षम छौ।”

10 कल्दीहरूले राजालाई उत्तर िदँद ैभने, “हे महाराज, तपाईलें जे
भन्नु हँुदछै त्यो गनर् सक्ने मािनस यस पृथ्वीमा केही छैन। कुन ैपिन राजा,
ऊ जित न ैमहान अथवा शिक्तशाली होस् उसले किहले पिन ज्ञानी
अथवा जादवुाला अथवा कल्दीहरूलाई यस्तो कमर् गनर् लगाएको छैन।
11 राजाले केही कुरा सोिध रहेका छन् त्यो गनर् एक्दम ैअफ्ठ्यारो छ।
देवताहरूले मात्र राजाको सपना अिन यसको अथर् के हो भन्न सक्नेछन्।
तर देवताहरू मािनसहरूिसत बस्दनैन्।”
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12 जब राजाले यो कुरा सुने, ितनी साह्रै िरसाए अिन बाबेलका सबै
ज्ञानी मािनसहरूलाई नष्ट गिरनु पनेर् आदेश िदए। 13 यसकारण राजा
नबूदकनेस्सरको आज्ञा घोषणा गिरयो िक सब ैज्ञानी मािनसहरूलाई मानर् ु
पछर् ! राजाका मािनसहरूले दािनयल र उसका साथीहरूलाई पिन मानर् ु
भनी हल्ला गर ेअिन खोजी गनर् पठाए।

14 अयोर्क बाबेलका बुिद्धमानी मािनसहरूलाई मानर् तयार िथए तर
दािनयलले राजाका सेनापित अयोर्किसत कुरा-कानी गर।े दािनयलले
अयोर्किसत बुिद्धमानी कुरा गर।े 15 दािनयलले अयोर्कलाई सोधे,
“राजाले यित कठोर दण्डको आदेश िकन िदनुभएकोछ?”
उत्तरमा अयोर्कले राजाको सपनाको सम्पूणर् कथा बताए अिन

दािनयलले बुझे। 16 जब दािनयलले यो कुरा सुने उनले राजासँग गएर
िबिन्त गर ेिक अिधक समय िदइयोस्। त्यस पिछ उनले राजालाई उनको
सपना र त्यसको अथर् बताई िदनेछन्।

17 त्यसपिछ दािनयल आफ्नो घर गए अिन उसका साथीहरू,
हनन्याह, मीशाएल अिन अजयार्हलाई सम्पूणर् कुराहरू सुनाए। 18

दािनयलले आफ्ना साथीहरूलाई स्वगर्का परमेश्वरसँग प्राथर्ना गनर् ुभने।
दािनयलले उनीहरूलाई भने िक स्वगर्का परमेश्वरलाई प्राथर्ना गदार्
उनीहरूमािथ दयालु हुन् अिन यो रहस्य बुझ्नमा सहायता गरून् जसबाट
बाबेलको दोस्रो बुिद्धमानी पुरूषहरूसँग दािनयल र उसका साथीहरू
नमािरउन्।

19 रातको समय परमेश्वरले दािनयललाई दशर्नको गुप्त बताई
िदनुभयो। त्यसपिछ दािनयलले स्वगर्का परमेश्वरको स्तुित गर।े 20

दािनयलले भने,
“परमेश्वरको नाउँको सदा-सवर्दा प्रशसंा गर!
शिक्त र ज्ञान उहाँमा हुन्छ।

21 उहाँले न ैसमय पिरवत्तर्न गनर् ुहुन्छ,
उहाँले न ैसालमा ऋतुहरू पिरवत्तर्न गनर् ुहुन्छ।
उहाँले न ैराजाहरू पिरवत्तर्न गनर् ुहुन्छ।
उहाँले न ैराजाहरूलाई शिक्त प्रदान गनर् ुहुन्छ,
र उहाँले न ैखोस्नुहुन्छ।
उहाँले न ैबुिद्ध िदएर मािनसहरू बुिद्धमानी बन्छन्,
उहाँले मािनसहरूलाई ज्ञान िदनुहुन्छ,
अिन मािनसहरू ज्ञानी हुन्छन्।

22 उहाँले गिहरो अिन गुप्त रहस्यहरू प्रदर्िशत गराउनु हुन्छ।
उहाँले जान्नु हुन्छ अन्धकारमा के छ?
अिन ज्योित उहाँसँग ैछ।

23 हे मेरो िपता-पुखार्हरूका परमेश्वर, म तपाईलंाई धन्यवाद िदन्छु,
अिन तपाईकंो गुणगान गाउँछु।
तपाईलें न ैमलाई ज्ञान र शिक्त िदनुभयो।
जुन कुरा हामीले सोध्यौं त्यसको रहस्य तपाईलें न ैबताउँनु भयो।
तपाईलें हामीलाई राजाको सपनाको िवषयमा बताउँनु भयो।”

दािनयललदािनयललेे सपनाकोसपनाको अथअथर्र् खोिलिदन्छन्खोिलिदन्छन्

24 त्यसपिछ दािनयल अयोर्ककोमा गए। राजाले उसलाई बाबेलका
ज्ञानी मािनसहरूलाई मानर् ु भनी आज्ञा िदएका िथए। दािनयलले
अयोर्कलाई भने, “बाबेलका ज्ञानी मािनसहरूको हत्या नगर। मलाई राजा
भएकोमा िलएर जाऊ, म उहाँलाई उहाँको सपना अिन अथर्को व्याख्या
गिरिदन्छु।”

25 अयोर्कले तुरन्त ैदािनयललाई राजाकहाँ िलएर गयो अिन
राजालाई भन्यो, “यहूदाको बन्दीहरू मध्ये मलेै एकजना यस्तो
मािनसलाई खोजें जसले राजाको सपनाको अथर् बताउँन सक्छ।”

26 राजाले दािनयललाई (बेलतसजर) जवाफमा प्रश्न गर,े “के ितमीले
साँच्चै मेरो सपनाको अथर् र त्यसको व्याख्या गनर् सक्छौ?”

27 दािनयलले राजालाई उत्तर िदए, “हे राजा नबूकदनेस्सर, कुन ैपिन
ज्योितषीहरू बुिद्धमानी मािनस, मतं्र-ततं्र जान्नेहरू अिन कल्दीहरूले
राजाको सपनाको गुप्त कुराहरू बताउँन सकेनन्। 28 तर स्वगर्मा एउटा
यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले गुप्त रहस्यहरू बताउँन सक्नुहुन्छ।
परमेश्वरले राजा नबूकदनेस्सरलाई अब के हुनेवाला छ यो दशार्उनको
लािग सपना देखाई िदनुभयो। आफ्नो ओछ्यानमा सुतेर तपाईलें

सपनामा जे कुराहरू देख्नुभयो, त्यो यो होः 29 हे राजा, तपाई ंआफ्नो
ओछ्यानमा सुितरहनु भएको िथयो। तपाईलें भिवष्यमा घट्ने घटनाको
िवषयमा सोिचरहनु भएको िथयो। परमेश्वरले मािनसहरूलाई रहस्यपूणर्
िवषयमा बताउन सक्नुहुन्छ। त्यसकैारण उहाँले भिवष्यमा जे घट्नेवाला
छ, त्यो दशार्ई िदनु भयो। 30 परमेश्वरले यो रहस्य मलाई बताउँनु भयो।
यो यसकारण भयो िक मेरोमा अरू मािनसहरू भन्दा ज्यादा बुिद्ध छ। तर
परमेश्वरले मलाई यो भेद यसकारण बताउनु भयो िक राजालाई उसको
सपनाको अथर् थाहा होस्। हे राजा यस्तो प्रकारले, तपाईकंो मनमा जुन
िवचारहरू आउँदछै त्यसलाई सम्झनु होस्।

31 “हे राजा, तपाईकंो सपनामा एउटा ठूलो मूिर्त आफ्नो छेउमा
उिभएको देख्नु भयो जो चिम्करहेको िथयो अिन साह्रै आकषर्क िथयो।
यसको रूप डरलाग्दो िथयो। 32 त्यो मूिर्तको टाउको िनक्खरु सुनले
बिनएको िथयो। त्यसको छाती र हातहरू चाँदीका िथए। त्यसको पेट र
िफला काँसाका िथए। 33 यसको गोडाहरू फलामका िथए। त्यसको
खटु्टाका केही भाग फलामको र तल्लो केही भाग माटोका िथए। 34 जब
तपाईलें त्यस मूिर्तलाई हेिररहनु भएको िथयो तपाईलें एउटा चट्टान
देख्नुभयो। चट्टान मािनसद्वारा कािटएको िथएन। चट्टानले फलाम र
माटोले बिनएका मूिर्तको खटु्टाहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पायोर्। 35 त्यो फलाम,
माटो, काँसा, चाँदी र सुन सब ैचक्नाचूर भए, अिन ग्रीष्म ऋतुमा
खलाबाट भूस उडाए झ ैनाउँ िनशान ैनराखी हावाले उडाएर लग्यो। तर
त्यस मूिर्तमा लाग्ने त्यो ढुङ्गा बढ्द ैगयो अिन एउटा ठूलो पहाड बिनएर
पृथ्वीलाई ढाक्यो।

36 “सपना यही िथयो। अब म राजालाई त्यसको अथर् खोिलिदनेछु।
37 हे राजा! तपाई ंमहान राजा, राजाहरूको पिन राजा हुनुहुन्छ,
जसलाई स्वगर्का परमेश्वरले राज्य, सामथ्यर्, अिधकार अिन मान िदनु
भएको छ। 38 तपाईलंाई परमेश्वरले मािनसका सन्तान, जङ्गलका
पशुहरू र आकाशका पकं्षीहरू मािथ अिधकार गनर् िदनु भएको छ। तपाई ं
न ैत्यो सुनको टाउको हुनुहुन्छ।

39 “तपाई ंपिछ तपाईकंो भन्दा कमजोर राज्य खडा हुनेछ अिन
त्यसपिछ अकोर् एउटा तेस्रो राज्य काँसाको राज्यजस्त ैखडा हुनेछ,
जसले सारा पृथ्वीमािथ अिधकार जमाउँनेछ। 40 त्यस पिछ चौथो
राज्य फलाम जस्त ैबिलयो हुनेछ। फलामले सब ैथोकलाई चूर-चूर गिर
नष्ट पार ेझैं त्यसले सारा पृथ्वीलाई टुक्रा टुक्रा पाररे िततर-िबतर पानेर्छ!

41 “अिन तपाईलें खटु्टा र औलंाको केही भाग फलामको देख्नु भए झैं
त्यो एउटा िवभािजत राज्य हुनेछ। तर पिन दशर्नमा तपाईलें फलाम र
िगलो माटो िमिसएको देख्नु भए झैं त्यसमा फलाम बिलयो रहने छ। 42

अिन खटु्टाको औलंाहरू केही भाग फलाम र केही भाग माटो िमिसए झैं
त्यो राज्य केही शिक्तशाली र केही सिजल ैटुक्रा-टुक्रा हुने कमजोर राज्य
हुनेछन। 43 तपाईलें फलाम र िगलो माटो िमिसएको देख्नु भए झैं ती
राज्यहरू अन्तर जातीय ववैािहक सम्बन्ध गररे िमिसनेछ र फलाम र
माटोिसत िमिसनेछ अिन फलाम र माटोिसत िमल्न नसके झैं ती
राज्यहरू एकसाथ अिडन सक्ने छैनन्।

44 “ती राज्यहरूको समयमा स्वगर्का परमेश्वरले एउटा राज्य बनाउनु
हुनेछ जुन किहल्य ैनाश हुने छैन न त त्यो राज्य कुन ैअरू मािनसको
हातमा िदइनेछ। यसले अन्य सब ैराज्यहरूलाई ध्वंश पानेर्छ र
ितनीहरूको अन्त्य गिरिदनेछ। तर त्यो राज्य सदा-सवर्दा रहनेछ।

45 “यो राज्य चािहँ तपाईलें देख्नु भएको त्यो चट्टान हो जुन कसलेै
नहटाई कन पहाडबाट आफैं  कािटयो अिन त्यो चट्टान फलाम, िपत्तल,
चाँदी, माटो र सुनलाई टुक्रा-टुक्रा पायोर्। यस प्रकार महान् परमेश्वरले
तपाईलंाई भिवष्यमा के हुनेछ देखाउनु भयो। यो सपना साँच्चो छ र तपाई ं
यसको व्याख्यामा भर पनर् सक्नुहुन्छ।”

46 यसपिछ राजा नबूकदनेस्सरले दािनयललाई िनहुिरएर दण्डवत
गर।े राजाले दािनयलको प्रशसंा गर।े राजाले आज्ञा िदए िक दािनयलको
सम्मानमा भेटी स्वरूप सुगिन्धत धूप प्रदान गिरयोस्। 47 राजाले फेिर
दािनयललाई भने, “मलाई िनिश्चन्त पूवर्क ज्ञान भएकोछ िक ितम्रो
परमेश्वर सवार्िधक महत्वपूणर् अिन शिक्तशाली हुनुहुन्छ। उहाँ सबै
राजाहरूको परमप्रभु हुनुहुन्छ। अिन जुन कुरा कसलेै बताउँन सकै्तन त्यो
गुप्त कुरा पिन उहाँले बताई िदनुहुन्छ।”

48 यसपिछ राजाले दािनयललाई सम्मान पूवर्क आफ्नो राज्यको
महत्वपूणर् पदमा िनयकु्ती गर ेअिन धेर ैबहुमूल्य उपहारहरू पिन
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दािनयलाई िदए। दािनयललाई सम्पूणर् बाबेल प्रदेशको शासक िनयकु्ती
गर ेअिन दािनयललाई बाबेलको सब ैज्ञानी मािनसहरूको प्रधान
बनाइिदए। 49 दािनयलले राजालाई िविन्त गर ेअिन उनले शद्रक, मेशक
अिन अबेद्नगोलाई बाबेल प्रदेशको महत्वपूणर् हािकम बनाई मागे।
दािनयलले भने जस्त ैराजाले त्यस्त ैगर।े दािनयल स्वंय ती महत्वपूणर्
मािनसहरू मध्ये एक भए जुन राजाको साथमा रहन्थे।

सुनकोसुनको मूिर्तमूिर्त रर तातोतातो भट्टीभट्टी

राजा नबूकदनेस्सरले सुनको मूिर्त बनाए। मूिर्त 60 हात अग्लो
अिन 6 हात चौंडा िथयो। उनले त्यो मूिर्त बाबेल प्रदेशको दरुा
मदैानमा स्थािपत गर।े 2 तब राजा नबूकदनेस्सरले िविभन्न

प्रान्तका सब ैराज्यपाल, शासक, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, न्यायधीशहरू,
अिधकारीहरू र प्रान्तका सब ैराज-कमर्चारीहरूलाई उनले स्थािपत
गरकेो मूिर्त समक्ष समपर्ण हुन भेला हुनु भनी आदेश िदए।

3 ती सब ैप्रान्तका बडा हािकम, न्यायधीश, राज्यपाल, सल्लाहकार,
खजाञ्ची, पुिलस प्रमुख अिन सब ैअरू हािकम, राजकमर्चारीहरू भेला
भए अिन राजा नबूकदनेस्सरले स्थापना गरकेो मूिर्तको अघाडी उिभए।
4 त्यसपिछ प्रवक्ताहरूले ठूलो स्वरमा कराएर भने, “हे िविभन्न राष्ट्र  र
िविभन्न भाषाका मािनसहरू ध्यान देऊ। 5 जब ितमीहरू िविभन्न वाध्य-
यनं्त्र, नरिंसङ्गा, बाँसुरी, वीणा, साराङ्गी, िसतार, मसकहरू बाजाहरू
बजेको सुन्छौ, ितमीहरू सब ैिनहुिरनु पछर्  अिन राजा नबूकदनेस्सरले
उभ्याएको सुनको मूिर्तको पूजा गनर् ु पछर् । 6 यिद कसलेै यो सुनको
मूिर्तलाई िनहुररे दण्डवत् गदैर्न अिन पूजा गदैर्न भने त्यस मािनसलाई
तुरन्त ैदनदन बल्द ैगरकेो आगोको भट्टीमा फ्याँिकिदइनेछ।”

7 यसकारण जब ितनीहरूले नरिंसङ्गा, बाँसुरी, िसतार, साराङ्गी,
मसक र अरू बाजा बजेको सुने, ितनीहरू िनहुिरए अिन सुनको मूिर्तको
पूजा गर।े

8 यस घटना पिछ तुरन्त ैकल्दीहरू राजाकहाँ आए, ती मािनसहरूले
यहूदीहरूको िवरूद्धमा बोले। 9 ितनीहरूले राजा नबूकदनेस्सरलाई
भने, “हे राजन, तपाई ंअमर हुनुहुन्छ। 10 महाराज, तपाईलें यस्तो
आदेश िदनु भएकोछ िक प्रत्येक जसले नरिंसङ्गा, बाँसुरी, साराङ्गी,
िसतार, मसक र अरू सब ैिकिसमका बाजाहरूको स्वर सुन्छ, त्यसले
िनहुिरएर सुनको मूिर्तलाई पूजा गनर् ुपछर् । 11 अिन जसले घोप्टो पररे
पूजा गदैर्न त्यसलाई दिन्करहेको आगोको भट्टीमा फ्याँिकनेछ। 12 यहाँ
केही यस्तो यहूदीहरू छन् जसले तपाईकंो यो आदेशलाई पालन गदैर्नन्।
तपाईलें ती यहूदीहरूलाई बाबेल प्रदेशमा महत्वपूणर् हािकम बनाउनु
भएको छ। ियनीहरूको नाउँ यस प्रकार छ शद्रक, मेशक अिन अबेदनगो।
ियनीहरूले तपाईकंा देवताको पूजा गदैर्नन् अिन जुन सुनको मूिर्त
तपाईलें स्थािपत गनर् ु भएको छ उनीहरू न त त्यस मूिर्तको सामने
झुक्छन् न त पूजा न ैगछर्न।”

13 यो सुन्ने िबित्तकै नबूकदनेस्सर िरसले चूर भएर भने शद्रक, मेशक,
अबेदनगोलाई िलएर आऊ। त्यस पिछ उनीहरू राजाको सामुन्ने हािजर
भए। 14 नबूकदनेस्सरले भने, “शद्रक, मेशक र अबेद्नगो के यो कुरा
साँच्चो हो, ितमीहरूले मेरो देवताको पूजा गदैर्नौ अिन मलेै स्थािपत गरकेो
सुनको मूिर्तलाई िनहुिरएर पूजा गदैर्नौ? 15 अब हेर, ितमीहरूले जब
नरिंसङ्ग, बाँसुरी, िसतार, सात वटा तार भएको बाजा, वीणाहरू, मसक
तथा प्रत्येक प्रकारको अकोर् वाद्य यन्त्रहरूको ध्वनी सुन्यौ अिन सुनको
मूिर्तको साम्ने झुकेर पूजा गनर् ु पनेर्छ। यिद ितमीहरूले मलेै बनाएको
सुनको मूिर्तको पूजा गनर् तयार भयौ भने राम्रो हो तर यिद त्यसको पूजा
गनर् अस्वीकार गयौर् भने ितमीहरूलाई तुरन्त ैदन्-दन् बल्द ैगरकेो
आगोको भट्टीमा हािलनेछ। त्यस पिछ ितमीहरूलाई कुन ैपिन अरू
देवताहरूले बचाउँन सक्ने छैन।”

16 शद्रक, मेशक अिन अबेदनगोले जवाफमा भने, “महाराज
नबूकदनेस्सर, हामीलाई अझ ैव्याख्या गनेर् आवश्यक्ता छैन; हामी आफ्नो
मन पिरवतर्न गनेर् छैनौं। 17 यिद, हाम्रो परमेश्वर जसको हामी उपसना
गछौर् उहाँको अिस्तत्व छ भने, दिन्करहेको आगोको भट्टीबाट हामीलाई
बचाउँने उहाँको सामथर् छ। यसलेै हे राजा उहाँले हामीलाई तपाईकंो
शिक्तदेिख बचाउँनुहुन्छ। 18 तर राजा तपाईलें यो जान्नु पनेर् छ, हामी

तपाई ंको देवताहरूलाई पूजा गनेर् छैनौं अथवा सुनको मूिर्तको अघाडी
झुकेर दण्डवत पिन गनेर् छैनौं।”

19 यस कुरामा नबूकदनेस्सर राजा शद्रक, मेशक अिन अबेद्नगोमािथ
साह्रै िरसाए। उनको अनुहार रातो भयो। 20 त्यस पिछ उनले आफ्ना
केही सिैनकहरूलाई हुकूम गर,े ती शद्रक, मेशक अिन अबेद्नगोलाई
कस्सेर बाँध अिन बल्द ैगरकेो आगोको भट्टीमा फ्याँिकदेऊ।

21 सिैनकहरूले शद्रक, मेशक अिन अबेदनगोलाई बाँधे अिन आगोमा
फ्याँिकिदए। ितनीहरूले आफ्नो पोशाकहरू, सुरूवाल, टोपी लगाएका
िथए। 22 िरसाएका राजाद्वारा िदइएको कठोर आदेशको कारणले ती
सेनाहरूले भट्टी यथािस्थती भन्दा सात गुणा बेशी तताए अिन ती
सेनाहरू जब शद्रक, मेशक अिन अबेद्नगोलाई आगोमा हाल्न निजक गए
त्यसको तातोले ती सेनाहरू मािरए। 23 ती तीनजना शद्रक, मेशक अिन
अबेद्नगोलाई कस्सेर बाँधी दिन्करहेको आगोमा फ्याँिकिदए।

24 त्यस पिछ राजा नबूकदनेस्सर छक्क पर ेर साह्रै उत्तेिजत भएर
उिभए अिन आफ्ना सल्लाकारहरूलाई भने, “के हामीले आगोमा तीन
जनालाई बाँधेर हालेको होइनौ?”
ितनीहरूले उत्तर िदए, “हो, अवश्य हो महाराज!”
25 तब राजाले भने, “तब कसरी म चार जना मािनसहरू खलु्ला भएर

आगोमा िहँडेको देख्दछुै। त्यो चौथौ मािनस परमेश्वरको पुत्र जस्त ैछ।”
26 त्यस पिछ नबूकदनेस्सरले त्यस दिन्करहेको भट्टीको ढोका निजक

आएर भने, “हे शद्रक, मेशक अिन अबेद्नगो सवोर्च्च परमेश्वरका सेवक हो,
िनस्केर आऊ।”
त्यस पिछ शद्रक, मेशक र अबेदनगो आगोबाट िनस्केर आए। 27

प्रान्त, प्रान्तका बडा हािकम, राज्यपाल, सल्लाहकार र भारदारहरू जम्मा
भए अिन आगोले यी मािनसहरूको शरीरमा हानी गनर् नसकेको देखे।
ितनीहरूको टाउकाको केश पिन जलेको िथएन। ितनीहरूको लुगा पिन
आगोले डढेन र ितनीहरूमा आगोको रापसम्म पनर् पाएन।

28 त्यस पिछ नबूकदनेस्सरले भने, “शद्रक, मेशक र अबेद्नगोका
परमेश्वर धन्य होऊन् जसले उहाँ मािथ िवश्वास गनेर् र राजाको हुकुमलाई
आफ्न ैपरमेश्वर बाहेक हामी अरू देवताको सेवा गनेर् छैनौं भनी आफूलाई
आगोमा फ्याँिकिदने आफ्ना यी दासहरूलाई बचाउन आफ्नो स्वगर्
दतूहरू पठाउनु भयो। 29 अब म हुकुम गदैर्छु, कुन ैपिन मािनस जुन सुकै
जाित वा राष्ट्र  अथवा जुनसुकै भाषा बोल्ने होस्, जसले शद्रक मेशक
अिन अबेद्नगोको परमेश्वरको िनन्दा गलार् त्यसलाई टुक्रा-टुक्रा बनाइनेछ र
त्यसको घर उजाड पािरनेछ। िकनभने यस िकिसमले उद्धार गनेर् अरू
कुन ैपिन देवता छैनन्।” 30 त्यस पिछ राजाले बाबेलको प्रान्तमा शद्रक,
मेशक र अबेद्नगोको मान बढाई िदए।

वृक्षकोवृक्षको िवषयमािवषयमा नबूकदननबूकदनेेस्सरकोस्सरको सपनासपना

सारा संसारमा बस्ने िविभन्न भाषा बोल्ने जाित-जाितहरूका
मािनसहरूलाई राजा नबूकदनेले यो पत्र पठाए।
अिभवादन्:

2 सवोर्च्च परमेश्वरले मेरो िनिम्त गनर् ु भएको अद्भतू अिन छक्क-पदोर्
चीजहरूको िवषयमा तपाईहंरूलाई भन्न म अित खशुी छु।

3 उहाँका िचन्हहरू महान छन्।
उहाँका आश्चयर्पूणर् कमर्हरू शिक्तशाली छन्।
उहाँको राज्य सदा-सवर्दा रिहरहने छ।
राज्यमा उहाँको प्रभुत्व पुस्तौं पुस्तासम्म रिहरहन्छ।

4 म, नबूकदनेस्सर आफ्नो महलमा खशुी र सफल िथएँ। 5 मलेै यस्तो
सपना देखें, मलाई भयभीत बनायो। म मेरो ओछ्यानमा ढिल्करहेको
िथएँ अिन मलेै मेरो मनमा िदव्य दशर्न् देखें, ती कुराहरूले मलाई एकदमै
दःुखीत बनायो। 6 यसकारण मलेै बाबेलका सब ैज्ञानी पुरूषहरूलाई
सपनाको अथर् खोिल िदनलाई मकहाँ आउन भनी हुकुम गरें। 7 जब
जादगुर, ततं्र-मतं्र जान्ने कल्दी र ज्योितषीहरू आए, मलेै ितनीहरूलाई
सपना बताईिदएँ, तर ितनीहरूले मलाई त्यसको अथर् बताउँन सकेनन्।
8 तब अन्तमा दािनयल मेरो अिघ आए। (मलेै दािनयललाई मेरा
देवताको सम्मानमा बेलतसजर नाउँ राखें। उिसत देवताहरूको आत्मा
िथयो।) यसकारण मलेै आफ्नो सपना उसलाई बताएँ। 9 मलेै भनें,
“बेलतसजर (दािनयल) ितमी सब ैज्ञानी मािनसहरू मध्ये सवर्-शे्रष्ठ हौ,
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मलाई थाहा छ िक ितमीमा ईश्वरीय आत्मा बास गछर् , अिन कुन ैपिन
रहस्य बुझ्न ितमीलाई अफ्ठ्यारो पदैर्न। मलाई यसको अथर् भन, जुन
सपना मलेै देखें। 10 म ओछ्यानमा सुितरहेको िथएँ। त्यित बेला मलेै
एउटा िदब्य दशर्नमा, अचानक, मेरो छेउमा पृथ्वीको बीचमा एउटा अग्लो
रूख देखें, त्यो बृक्ष एकदम ैअग्लो देखें। 11 यो रूख एकदम ैठूलो अिन
शिक्तशाली िथयो। यसको अग्लाईले आकाश छुन आँटेको िथयो। अिन
यो रूख पृथ्वीको कुन ैपिन कुनाबाट देिखन्थ्यो। 12 यसका पातहरू
सुन्दर िथए। यसको फलहरू प्रशस्त ैिथए र यो फलले सबलैाई खान
पुग्थ्यो। जङ्गली पशुहरू त्यो रूखको छहारीमुिन बस्थे। यसका हाँगामा
चराहरूले गँुड बनाउँथे, अिन सब ैजीिवत प्राणीहरूले त्यसबाट आहार
पाउँथे।
13 “ओछ्यानमा सुितरहेको बेलामा मलेै त्यो दशर्न हेिररहेको िथएँ, त्यसै
बेला स्वगर्बाट एउटा पिवत्र दतू तल आउँद ैगरकेो मलेै देखें। 14 उसले
ठूलो स्वरमा कराएर भन्यो, ‘रूखलाई काट! त्यसको हाँगाहरू काट।
पातहरू झािरदेऊ। यसको फलहरू चारिैतर छरपस्ट पािरदेऊ। जङ्गली
पशुहरू त्यसको छहारी मुिनबाट अिन चराहरू त्यसको हाँगाबाट भागोस्।
15 तर त्यसको ठुटो चाँिह जरािसत ैजमीनमा न ैरहोस्। अिन त्यही
अवस्थामा फलामको अिन काँसको साङ्गलाले बाँिधएको होस्, अिन
जङ्ली घाँसले पेट भरोस् आकाशको शीतले त्यसलाई िभजाओस् र
खकर् मा बस्ने पशुहरूिसत र रूखका पातसँग खेतमा रहोस्। 16 त्यस
मािनसको मन बदिलएर पशुहरूको जस्त ैहोस्। सात काल त्यसमािथ
त्यस्तैं िबतोस्।’
17 “एकजना पिवत्र स्वगर्दतूले यो दण्डको घोषणा गर।े पृथ्वीको सबै
मािनसहरूलाई थाहा होस् िक, मािनसहरूको राज्यहरूमािथ सवोर्च्च
परमेश्वरले शासन गनर् ुहुन्छ। परमेश्वरले जसलाई चाहनु हुन्छ यी राज्यहरू
उसलाई िदनुहुन्छ अिन परमेश्वरले ती राज्यहरू मािथ शासन गनर्को
िनिम्त नम्र मािनसलाई छान्नु हुन्छ।
18 “नबूकदनेस्सरले भने, मलेै देखेको सपना यही हो। म राजा
नबूकदनेस्सरले अब ितमी बेलतसजरले (दािनयल), सपनाको अथर् भन
कारण मेरो राज्यको कुन ैपिन बुिद्धमानी मािनसले यो सपनाको अथर्
व्याख्या गनर् सक्ने छैन। तर बेलतसजर (दािनयल) ितमीले यो सपनाको
अथर् व्याख्या गनर् सक्छौ कारण ितमीमा देवताहरूको आत्मा रहेकोछ।”

19 त्यसपिछ दािनयल केही समय सम्म चुपचाप बसे। उसले केही
कुरा सोची रहेको िथए, त्यसले उसलाई व्याकुल बनाइरहेको िथयो। तब
राजाले भने, “बेलतसजर (दािनयल), ितमी त्यो सपना अथवा त्यो
सपनाको अथर्देिख भयभीत नहोऊ।”
यसमा बेलतसजरले (दािनयल) उत्तर िदए, “मेरा स्वामी, खास यो

सपना तपाईकंा शत्रुहरूमािथ आवोस् अिन यसको अथर् जो तपाईकंो
िवरोधी छन् उनीहरूले प्राप्त गरून्। 20 जुन रूख तपाईलें देख्नुभयो त्यो
रूख ठूलो अिन शिक्तशाली भयो। रूखको टुप्पो आकाश सम्म ैपुग्यो।
त्यो रूख पृथ्वीको प्रत्येक कुनाबाट देिखन्थ्यो। त्यसका पातहरू सुन्दर
िथए, त्यसमा फल प्रशस्त ैिथयो, त्यसको हाँगामा फलेको फलले सबकैा
लािग खान पुग्थ्यो अिन त्यसको छहारी मुिन सब ैजङ्गली पशुहरू बस्थे।
अिन त्यसको हाँगामा चराले गँुड बनाएको िथयो।

22 “हे राजा त्यो रूख तपाई ंन ैहो। तपाई ंबढेर शिक्तशाली हुनु भयो।
तपाईकंो धन सम्पित्त बढ्यो। तपाईकंो शिक्त बढेर स्वगर् सम्म पुग्यो।
तपाईकंो प्रभुत्व बढेर पृथ्वीको पल्लो छेउ सम्म छ।

23 “अब तपाईलें एकजना पिवत्र स्वगर्बाट स्वगर्दतू तल झदैर् गरकेो
देख्नु भयो? त्यसले भन्यो, ‘त्यस रूखलाई काटेर नष्ट गिरदेऊ, तर
त्यसको ठुटा जरासँग ैभूइँमान ैछोिडदेऊ जुन ितमीले भूइँमा छोडेको
िथयौ त्यसलाई फलाम र काँसाको साङ्गलोले बाँध अिन खेतमा
घाँसहरूको बीच छोिडदेऊ। आकाशको शीतले िभजोस र त्यसको भाग
जङ्गलको पशुहरूसँग होस्। यो हालतमा सात साल िबत्नेछ।’

24 “राजा, तपाईकंो सपनाको व्याख्या यही हो। सवोर्च्च परमेश्वरले मेरो
स्वामी राजा प्रित यी घटनाहरू घट्ने आदेश िदनुहुन्छ। 25 राजा
नबूकदनेस्सरले तपाईलंाई तपाईकंो मािनसहरूबाट जबजर्स्ती टाढा
पठाउनेछ, तपाई ंजङ्गली जनावरहरूको बीचमा बस्नु हुनेछ। तपाईलें गाई
गोरूले जस्तो घाँस खानु हुनेछ अिन तपाई ंशीतले िभज्नु पनेर्छ। सात
बषर् सम्म यही प्रितिक्रया दोहोिरनेछ। जब सम्म तपाईलें यो कुरा बुझ्नुहुने

छैन, िक सवोर्च्च परमेश्वरले मािनसहरूमािथ सवर्िधकार गनर् ुहुन्छ उहाँले
जसलाई इच्छा गनर् ु हुन्छ उसलैाई न ैराज्य िदनुहुन्छ।

26 “जरा सिहत ठुटोलाई भूइँमा छोिडिदने आज्ञा यो हो तपाईकंो
राज्य तपाईलंाई फेिर िफतार् िदनुहुनेछ। यो तब हुनेछ जब त्यो सवोर्च्च
परमेश्वरले तपाईकंो राज्यमा शासन गनर् ुहुन्छ भन्ने तपाईलें जान्नु हुन्छ।
27 यसकारण, राजा, दया गररे मेरो सल्लाह स्वीकानर् ु होस् आफ्नो पाप
त्यागेर धमर् पिट्ट लाग्नुहोस्, अत्यचारमा परकेाहरूलाई दया देखाएर गरीब
मािनस प्रितको अधमर् त्याग्नु होस्, त्यसो गनार्ले लामो समय सम्म सफल
र शािन्त िप्रय हुनुहुनेछ।”

28 यो सब ैसत्य घटना राजा नबूकदनेस्सरमािथ घट्यो। 29 बाह्र
मिहना पिछ राजा आफ्नो महलको कौसीमा घुिमरहेका िथए। 30 जब
राजाले भने, “बाबेललाई हेर, यो महान शहरको िनमार्ण मलेै आफ्नो
शिक्तले गरकेो हो। शहरको राजधानी मेरो राज्यले मेरो महोत्तमको गौरव
प्रदान गरकेोछ।”

31 राजाको मुखबाट यो कुरा िनस्की नसक्द ैस्वगर्बाट यसो भन्ने
आवाज आयो, “यो घटनाहरू तपाईमंािथ घट्नेछ, राजा नबूकदनेस्सर
तपाईकंो राज्य तपाईबंाट खोिसनेछ। 32 तपाईलंाई मािनसहरूबाट
िनस्कािसत गिरनेछ। तपाई ंजङ्गली पशुहरूसँग बस्नु पनेर्छ अिन गाईले
झैं घाँस खानुहुनेछ। सात बषर् सम्म यो चिलरहनेछ जब सम्म तपाईलें यो
बुझ्नुहँुदनै िक सवोर्च्च परमेश्वरले मािनसहरूमािथ शासन गनर् ुहुन्छ। अिन
उहाँले जसलाई चाहनुहुन्छ उसलाई राज्य िदनुहुन्छ।”

33 फेिर तुरून्त ैयो घटना घट्यो, नबूकदनेस्सर मािनसहरूबाट
िनकािलए, उनले गाईले जस्तो घाँस खान थाले र उनको शरीर
आकाशको शीतले िभज्यो, उनको कपाल लामो, गीद्धको प्वाँख जस्तो
भयो अिन उनको नङ्ग्राहरू चीलका नङ्गा जस्त ैलामा लामा भए।

34 तब त्यो अन्तको समयमा म नबूकदनेस्सरले आँखा उठाएर
स्वगर्ितर हेरें, अिन मलेै सही तिरकाले सोच्न थालेको िथएँ मलेै सम्मान र
मिहमा िदएँ जो सदा-सवर्दा जीिवत हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले सदा-सवर्दा शासन गनर् ुहुन्छ!
उहाँको राज्य पुस्तैं पुस्ता सम्म चिलरहन्छ।

35 यो पृथ्वीका मािनसहरू साँच्चै ठूला छैनन्
परमेश्वरले मािनसहरूसँग जे चाहनुहुन्छ त्यित गनर् ुहुन्छ
स्वगर्को शिक्त भन्दा ठूलो कोही पिन छैन।
उहाँले भन्नुहुन्छ, “स्वगर्को शिक्तलाई कसलेै पिन रोक्न सकै्तन।
उहाँको सशक्त हातले जे गछर् ,
यसमािथ कुन ैप्रश्न न ैउठ्दनै्।”

36 त्यस समयमा परमेश्वरले मेरो बुिद्ध मलाई फेिर िदनु भयो। अिन
एउटा राजाको रूपमा मेरो मान, सम्मान अिन शिक्त फेिर फकार्ई
िदनुभयो। मेरो सल्लाहकार अिन राजकीय मािनसहरू फेिर मकहाँ आए।
म फेिर पिहलाको भन्दा पिन महान अिन शिक्तशाली राजा भएँ। 37 त्यस
पिछ म नबूकदनेस्सर स्वगर्को राजाको स्तुित गछुर्  तथा उहाँलाई सम्मान
अिन मिहमा प्रदान गछुर् । उहाँले जे भन्नुहुन्छ ठीक भन्नुहुन्छ, उहाँ सधैँ
न्यायपूणर् हुनुहुन्छ, उहाँमा अहकंारीहरूलाई नम्रता प्रदान गनेर् क्षमता छ।

िभत्तामािभत्तामा ललेेिखरहिखरहेेकोको

राजा बेलसजरले आफ्ना 1,000 अिधकारीहरूलाई राजकीय
भवनमा ठूलो भोज िदए अिन ती अिधकारीहरूले दाखरस
िपउन थाले। 2 दाखरस िपउरहेको बेला बेलसजरले आफ्नो

सेवकहरूलाई सुन र चाँदीको प्याला ल्याउन हुकुम गर ेजुन प्याला
उनका बाजेले यरूशलेमको मिन्दरबाट ल्याएका िथए। नबूकदनेस्सरले
चाहन्थे िक शासकहरू, ितनका पत्नीहरू, तथा दासीहरूले यो प्यालामा
दाखरस िपउन। 3 जब ितनीहरूले त्यो सुनको प्याला ल्याए जुन
यरूशलेमको परमेश्वरको मिन्दरबाट ल्याइएको िथयो। राजा अिन उसका
अिधकारीहरू, पत्नीहरू तथा दासीहरूले त्यो प्यालामा दाखरस हालेर
िपए। 4 ितनीहरूले दाखरस िपए त्यस पिछ उनीहरूले पूजा गनेर् सुन,
चाँदी काँसा, फलाम, काठ र ढुङ्गाको देवताहरूको प्रशशंा गनर् थाले।

5 त्यस समयमा अचानक एकजना मािनसको हातको औलंाले
सामदानको अिघ महलको िभत्तामा केही लेिख रहेको देिखयो। राजाले
िभत्तामा लेिखरहेको हात देखे।

दािनयल 4:10 584 दािनयल 5:5



6

6 यो देखेर राजा बेलसजर भयभीत भए र ितनको अनुहारको रगं
पहेंलो भयो र हात खटु्टा गलेर थरथर काम्न थाले। 7 अिन राजा
िचच्याएर बाबेलका ततं्र-मतं्र जान्ने कल्दी र ज्योितषीहरूलाई ल्याउन
पठाए। ितनले बाबेलको ज्ञानी पुरूषहरूलाई भने, “जसले यो लेखोट
पढेर मलाई त्यसको अथर् खोिलिदन्छ, त्यसलाई बजैनी लुगा र सुनको
हार पिहराइनेछ र यस राज्यको दजार्मा त्यो तेस्रो गिनने छ।”

8 त्यस पिछ सब ैज्ञानी पुरूषहरू राजाकहाँ आए, तर कसलेै पिन त्यो
लेखोट पढ्न सकेनन्। 9 यसकारण राजा बेलसजर साह ैडराए अिन
िचिन्तत भए। अिन उनका सब ैहािकमहरू पिन िचिन्तत भए।

10 राजा र अिधकारीहरूको हल्ला-खल्ला सुनेर राजमाता भोजमा
आइन् र राजमाताले भिनन्, “राजा अमर रहुन! नडराऊ! 11 तपाईकंो
राज्यमा एउटा यस्तो मािनस छ, जसमा पिवत्र देवताहरूको आत्मा छ।
तपाईकंो िपतामहको पालामा ितनमा उत्तम समझ र देवताको झैं ज्ञान
भएको पाइयो। यसलेै तपाईकंो िपतामह नबूकदनेस्सरले ितनलाई
जादगूर, ततं्र-मतं्र जान्ने कल्दी र ज्योितषीहरूका प्रधान िनयकु्त गिरिदए।
12 ियनी दािनयल, जसलाई राजाले बेलसजर नाउँ रािखिदए, खूबै
उत्तम आत्मा, बुिद्ध र समझ भएका सपनाको अथर् खोल्ने, अड्को
फुकाउने र समस्याहरू हल गनेर् ज्ञान भएका छन्। अब ियनै
दािनयललाई बोलाउन पठाऊ, र ितनले अथर् खोिलिदनेछन्।”

13 त्यस पिछ दािनयललाई राजाको अिघ पेश गिरयो। राजाले
दािनयललाई भने, “ितमीन ैदािनयल हौ, िनकालाबास भएको एक यहूदी,
जसलाई राजा, मेरो िपतामहले यहूदाबाट ल्याएका िथए। 14 मलेै ितम्रो
िवषयमा सुनें। ितमी एकजना त्यस्ता मािनस हौ जसमा पिवत्र
देवताहरूको आत्मा छ। ितमी एकजना त्यस्तो मािनस हौ, जसकोमा
उत्तम समझ र अचम्मको रहस्य बुझ्ने ज्ञान छ। 15 बुिद्धमान पुरूष अिन
तांित्रकहरूलाई यो िभत्ताको लेखौटको अथर् बताउनको िनिम्त मेरोमा
ल्याइयो। म चाहन्थें िक उनीहरूले यसको अथर् खोलुन्। तर ितनीहरूले
िभत्ताको लेखौटको व्याख्या गनर् सकेनन्। 16 मलेै सुनें ितमीले यसको
अथर् खोल्न र व्याख्या गनर् सक्छौ अिन समस्याहरू हल गनर् सक्छौ। हेर,
यिद ितमीले यो पढ्न सक्यौ अिन त्यसको व्याख्या गनर् सक्यौ भने
ितमीलाई बजैनी वस्त्र अिन सुनको हार िदनेछु। साथ ैितमी यस राज्यको
दजार्मा तेस्रो मािनस गिननेछौ।”

17 त्यस पिछ दािनयलले उत्तर िदए, “तपाईकंो उपहारहरू तपाईनंै
राख्नु होस्, अिन आफ्ना उपहारहरू अरूलाई न ैिदनु होस्। तर म यो
लेखौट पढेर तपाईलंाई यसको अथर् खोिल िदन्छु।

18 “सवोर्च्च परमेश्वरले तपाईकंो बाजे राजा नबूकदनेस्सरलाई एउटा
राज्यको महान शिक्तशाली राजा बनाउनु भयो। 19 अिन उहाँले िदनु
भएको अिधकारले िविभन्न भाषा बोल्ने जाित जाितका मािनसहरू
ितनको अिघ डरले थरथर काम्थे। आफ्नो इच्छा अनुसार ितनले कसकैो
प्राण िलन्थे वा जीउँदो राख्थे, पदोन्नित गिरिदन्थे वा पदाच्यूत गिरिदन्थे।

20 “तर जब नबूकदनेस्सर अट्टेरी, िढट र अिभमानी भए तब ितनी
आफ्नो िंसहासनबाट खसािलए र ितनको गौरव ितनीबाट खोिसयो। 21

तब नबूकदनेस्सर समाजबाट िनकािलए। उनको मन पशुको जस्तै
बनाईयो ितनको बसाई जङ्गली गधाहरूिसत हुन थाल्यो। अिन गाईले
जस्त ैघाँस खान थाले। उनको शरीर आकाशको शीतले िभज्यो।
उनीमािथ यस्तो हँुद ैगयो, फेिर उनलाई ज्ञान भयो िक मािनसको राज्य
मािथ सवोर्च्च परमेश्वरले शासन गनर् ुहुन्छ अिन साम्राज्यहरूमािथ शासन
गनर्को िनिम्त उहाँले जसलाई चाहानुहुन्छ त्यसलैाई पठाउँनुहुन्छ।

22 “अिन ितमी बेलसजर उहाँकै छोरा हुनुहुन्छ, तपाईलें यो सब ैकुरा
जान्दा जान्द ैपिन अझ ैआफ्नो हृदयलाई नम्र बनाउनु भएको छैन। 23

तपाई ंनम्र हुनु भएन यसको सट्टामा तपाई ंस्वगर्का परमेश्वरको िवरूद्धमा
खडा हुनुभयो। तपाईलें परमप्रभुको मिन्दरका भाँडा-कँुडाहरू तपाईकंहाँ
ल्याउने आज्ञा िदनुभयो, अिन तपाई ंर राज भवनका अिधकारीहरू,
तपाईकंा पत्नीहरू र दासहरूले त्यो भाँडाहरूमा दाखरस िपउनु भयो।
तपाईलें दाखरस िपउँद ैसुन, चाँदी, काँस, फलाम, काठ अिन ढुङ्गाका
देवताहरूको मिहमा गनर् थाल्नु भयो। ितनीहरू साँच्चो देवता होइनन्।
ितनीहरूले देख्न सकै्तनन्, सुन्न सकै्तनन् तथा केही पिन सोच्न सकै्तनन्।
तर तपाईलें परमेश्वरको सम्मान गनर् ुभएन जसको शिक्तमा तपाईकंो जीवन
अिन प्रत्येक कुरा त्यसमािथ िनभर्र छ। 24 यसलेै, परमेश्वरले त्यो हात
पठाउनु भयो, जसले िभत्तामा लेखौट लेख्यो। 25 लेखौट यही हो:

मने, मने, तकेल, पसीर्न ।
26 “अिन त्यो लेखौटको अथर् यो हो:
मने:
अथार्त ितम्रो राज्यको अन्त हुन्छ, परमेश्वरले त्यित बेला सम्मको िदन

गनी सक्नु भएको छ।
27 तकेल:
ितमीलाई तराजुमा जोिखयो अिन ितमीलाई घट्द ैगएको पाइयो।

28 पसीर्न:
ितम्रो राज्य भाग-भाग गररे मादी र फारसीहरूलाई िदइने छ।”
29 यस पिछ बेलसजरले आज्ञा िदए िक दािनयललाई बजैनी लुगा

लगाई िदनु अिन गलामा सुनको हार पिहराइयोस् अिन ितनी राज्यको
तेस्रो दजार्को मािनस हुन् भनी घोषण गिरयो। 30 त्यस ैरात
कल्दीहरूको राजा बेलसजर मािरए। 31 अिन मािदका राजा दाराले त्यो
राज्य िलए, उनी त्यित बेला 62 बषर्का िथए।

दािनयलदािनयल अिनअिन िंसहहरूिंसहहरू

सम्पूणर् उसका राज्यहरूमा शासन गनर् दारालाई 120 जना
प्रािन्तय बडा हािकमहरू िनयकु्त गनर् असल लाग्यो। 2 उनले
तीन जना मिंत्रहरू, सल्लाहकारहरू िनयकु्त गर,े राजाको काममा

हानी नहोस् भिन ियनीहरूलाई न ैराजालाई खबर िदनको िनिम्त प्रािन्तय
बडा हािकम िनयकु्त गिरयो। यी मिंत्रहरू, सल्लाहकारहरू मध्ये एक जना
दािनयल पिन िथए। 3 चाँडै दािनयलले आफूलाई राम्रो चिरत्र अिन धेरै
योग्यता भएको देखाए। यसकारण, राजाले उनलाई सारा राज्यमा
शासक बनाए। 4 तर जब अरू पयर्वेक्षकहरू अिन प्रान्त अिधपितहरूले
यो खबर पाए पिछ दािनयलसँग ईष्यर् ँ गनर् र उनीहरूले दािनयलसँग िनहँु
खोज्न थाले, जब दािनयल सरकारी कामले कत ैजान्थे त्यित बेला
उनले गरकेो काममा अरूहरूले नजर राख्थे तर पिन उनीहरूले
दािनयलमा कुन ैदोष भेट्टाएनन्। दािनयल एकदम ैईमान्दार अिन िवश्वासी
िथए। उनले राजासँग कुन ैप्रकारको छल कपट गरनेन्। उनी एकदमै
पिरश्रमी िथए।

5 यसलेै ती मािनसहरूले भने, “अिहले सम्म हामीले दािनयलको कुनै
दोष भेट्टाउन सकेनौ, यसलेै दोष देखाउनको िनिम्त यस्तो कुरा खोज्नु
पछर्  जुन परमेश्वरको िनयमसँग सम्बिन्धत होस्।”

6 त्यसपिछ ती मिंत्रहरू र सल्लाकारहरू अिन प्रान्तका
बडाहािकमहरूले राजाकहाँ आएर भने, “राजा दारा अमर रहुन। 7

राज्यको हामी सब ैमिंत्र, शासक, प्रान्तीय बडा हािकम, भारादार र
प्रदेशपालहरू सल्लाह गररे सहमत भएकाछौं िक राजाले एउटा यस्तो
िवशेष िनयम कायम राख्नुहोस्, अिन प्रत्येक मािनसले त्यो िनयम पालन
गनर् ुपनेर् होस्, यस्तो िनयम होस् कुन ैपिन मािनसले तपाईलंाई छोडेर
अकोर् कुन ैमािनस अथवा देवताको पूजा तीस िदन सम्म गयोर् भने,
त्यसलाई िंसहको खोरमा हालेर मािरयोस्। 8 अब हे राजा! िलिखत
रूपमा िनयम बनाएर हस्ताक्षर गिरिदनु होस्। त्यो बदली हुन नपाओस्,
िकनिक मादी र फारिसहरूको िनयम न त बद्ली हुन्छ न त मेिट्टन्छ।” 9

यसलेै राजा दाराले यो िनयम बनाएर हस्ताक्षर गर।े
10 दािनयलले प्रत्येक िदन तीन पल्ट परमेश्वरलाई प्राथर्ना गथेर्,

प्रत्येक िदन तीन पल्ट दािनयल घँुडा टेकेर परमेश्वरको प्राथर्ना अिन
प्रशसंा गथोर् जब दािनयलले यो नयाँ िनयमको िवषयमा सुने ऊ उसको
घरमा गए। दािनयल उसको घरको छतमािथ गए। दािनयल झ्यालितर
गए त्यो यरूशलेमपिट्ट खोिलएको िथयो। तब दािनयलले सधैँ जस्तै
उनको घँुडा टेकेर प्राथर्ना गर।े

11 उनका दशु्मनहरूले दािनयललाई पक्रने मौका हेिररहेका िथए र
दािनयललाई परमेश्वरको प्राथर्ना गदैर् गरकेो भेट्टाए। 12 त्यसपिछ
उनीहरू राजा भएकहाँ आएर उनलाई त्यो िनयमको िवषयमा सम्झना
गराए। “हे राजा! तपाईलें यस्तो कानून बनाउँनु भएको होइन िक तीस
िदनिभत्र तपाईलंाई बाहेक कसलेै अरू कुन ैदेवता वा मािनसलाई िबिन्त
प्राथर्ना गयोर् भने त्यसलाई िंसहको खोरमा हािलने छ?”
राजाले जवाफ िदए, “हो यो िनश्चय गिरएको हो। मािद र फारसीहरूको

कानून स्थायी हुन्छ।”

दािनयल 5:6 585 दािनयल 6:12
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13 यसपिछ ितनीहरूले राजालाई भने, “िनकालावास भएको
यहूदीहरू मध्ये एकजना दािनयलले तपाईलें बनाउनु भएको कानूनको
वास्ता गरनेन्। ितनले आफ्ना परमेश्वरलाई िदनमा तीन पल्ट िबन्ती
प्राथर्ना गछर्न्।”

14 जब राजाले यो खबर सुने ितनी अत्यन्त ैद:ुखी भए, लगत्तै उनले
दािनयललाई बँचाउने चेष्टा गर।े उनले सूयार्स्त नहुन्जेलसम्म
दािनयललाई बचाउँने चेष्टा गर।े 15 तब मािनसहरूले मौका पाए अिन
राजाकहाँ आएर भने, “हे महाराज तपाईलंाई यो थाहा छ िक मादीहरूको
र फारसीहरूको कानून किहले पिन बद्ली हँुदनै, राजाले यो कानून
बद्ली गनर् सकै्तनन्।”

16 तब राजाले ितनीहरूलाई दािनयललाई िंसहको खोरमा फ्याँक्ने
आदेश िदए। राजाले दािनयललाई भने, “म िवश्वास गछुर्  परमेश्वरले
जसलाई ितमी सधैँ आराधना गछौर्, ितमीलाई बचाउँन्।” 17 त्यसपिछ
ितनीहरूले एउटा ठुलो ढुङ्गा ल्याएर िंसहको खोरमा राखे अिन राजाको
लाल मोहर, मिन्त्र र शासकहरूको लाल मोहर लगाई िदए जसद्वारा त्यो
ढुङ्गालाई कसलेै हटाउन अिन खोरबाट दािनयललाई बचाउँन नसकोस्।

18 तब राजा दारा आफ्नो महलमा गए। ितनीले त्यो रात खाएनन्
अिन सुतेनन् र कसलैाई पिन त्यहाँ आउन िदएनन्।

19 िबहान िझसिमसे उज्यालोमा राजा उठेर डरले काम्द ैिंसहको
खोरमा गए। 20 राजा खोरको छेउमा गएर दािनयललाई कराएर भने, “हे
दािनयल जीिवत परमेश्वरका सेवक, ितमीले िनरन्तर सेवा गरकेा ितम्रा
परमेश्वरले ितमीलाई बचाउँन सक्नु भयो?”

21 दािनयलले राजालाई जवाफ िदए, “महाराज अमर रहुन्! 22 मेरो
परमेश्वरले आफ्ना स्वगर्दतू पठाएर िंसहहरूको मुख बन्द गनर् ु भयो।
यसकारण िंसहहरूले मलाई नोक्सान गनर् सकेनन् िकनभने मेरो परमेश्वर
जान्नुहुन्छ िक म िनदोर्ष छु। हे महाराज! मलेै तपाईलंाई कुन ैअन्याय
गरकेो छैन।”

23 त्यस पिछ राजा अत्यन्त ैखशुी भएर दािनयललाई खोरबाट
िनकाल्ने हुकुम िदनुभयो। दािनयल खोरबाट िनकािलए अिन ितनमा कुनै
प्रकारको चोट लागेको पाएनन्, िकनभने उनले परमेश्वरमािथ िवश्वास
गथेर्।

24 त्यसपिछ राजाले ितनीहरूलाई हुकुम िदनु भयो जसले
दािनयललाई दोष िदएका िथए अिन िंसहको खोरमा हाल्न लगाए।
ितनीहरूका पत्नी र छोरा-छोरीहरू समेत िंसहको खोरमा हािलए।
ितनीहरू तल खोरको मुखमा पुग्दा नपुग्द ैिंसहहरूले झम्टेर ितनीहरूका
हड्डी समेत कयार्क कुरूक पाररे खाइहाले।

25 त्यसपिछ राजा दाराले सारा पृथ्वी भिर बस्ने िविभन्न भाषा बोल्ने,
िविभन्न जाितका मािनसहरूलाई एउटा शुभ-कामना िचठ्ठी लेखे:
ितमीहरूलाई शािन्त होस्:
26 म एउटा नयाँ िनयम बनाउँदछुै मेरो राज्यमा हरके मािनसले
दािनयलका परमेश्वरको डर मानुन र आदर गरून्।
दािनयलका परमेश्वर जीिवत परमेश्वर हुनुहुन्छ:
उहाँ सदा-सवर्दा जीउँनु हुन्छ,
उहाँको राज्य किहल ैअन्त हुनेछैन
अिन उहाँले सधैँ राज्य गनर् ुहुन्छ।

27 परमेश्वर रक्षक र उद्धारकतार् हुनुहुन्छ,
स्वगर् अिन पृथ्वीमािथ परमेश्वरले आश्चयर्पूणर् काम गनर् ुहुन्छ।
अिन उहाँ मात्र एक शिक्तशाली हुनुहुन्छ,
जसले दािनयललाई िंसहको मुखबाट बचाउँनु भयो।

28 यस प्रकारले दाराले राज्यमा शासन गरून्जेल अिन फारसमा
राजा कोरसेको राज्य रहुन्जेल ियन ैदािनयलको उन्नित भइरह्यो।

चारवटाचारवटा जनावरहरूकोजनावरहरूको िवषयमािवषयमा दािनयलकोदािनयलको सपनासपना

बाबेलको राजा बेलसजरको शासन कालको पिहलो बषर्
दािनयल आफ्नो ओछ्यानमा सुितरहेको बेला सपनामा एउटा
दशर्न देखे। उनले तुरन्त ैत्यो सपना लेखे, त्यसको प्रमुख

िववरण र िवशेषताहरू 2 दािनयलले भने, “राती मलेै विरपिर हावा
चिलरहेको एउटा दशर्न पाएँ, हावाले सागर उचािलरहेको िथयो। 3 तब

मलेै चारवटा ठूल्ठूला पशुहरू समुद्रबाट बािहर आइरहेको देखें। ितनीहरू
चार िविभन्न प्रकारका पशुहरू िथए।

4 “ितनीहरूमध्ये पिहलो पशु िंसह जस्त ैिथयो तर त्यसका पखेंटाहरू
चीलका जस्त ैिथए। मलेै त्यो पशुको पखेंटाहरू उखेिलएको देखें। अिन
त्यो जमीनमा मािनस जस्त ैदइु खटु्टामा उिभयो अिन त्यसलाई
मािनसको मन िदइएको िथयो।

5 “तब मलेै भालू जस्त ैअकोर् एउटा पशु देखें। त्यसले शरीरको एक
भाग उठाएर उिभएको िथयो। यसका दाँतहरूको बीचमा तीनवटा
करङ्गहरू िथए। त्यस भालूलाई आदेश िदइयो, ‘उठ् अिन तँलाई जित
चािहन्छ सब ैमासु खा।’

6 “त्यसपिछ मलेै देखें त्यहाँ मेरो सामुन्ने अकोर् पशु िथयो। त्यो एउटा
िचतुवा जस्तो िथयो अिन त्यसका चारवटा पखेंटाहरू अिन चारवटा
टाउकाहरू िथए। यसलाई शासन गनेर् अिधकार स्वीकार गिरएको िथयो।

7 “यसपिछ मलेै चौथो पशु मेरो दशर्नमा पाएँ। त्यो एउटा साह्रै
डरलाग्दो िंहस्रक पशु िथयो। यो फलामको लामो दाँत भएको साह्रै
बिलयो िथयो। यसले आफ्नो िशकार टुक्रा-टुक्रा पादैर् खाँद ैिथयो।
खाइसके पिछ यसले आफ्नो बाँचेको िशकार कुिल्चयो। त्यो पशु मलेै
सपनामा देखेको अरू पशुहरू भन्दा एकदम ैबेग्ल ैिथयो। त्यसका
िसङ्गहरू दशवटा िथए।

8 “अिहले म त्यो िसङ्गको िवषयमा न ैसोच्द ैिथएँ, हेदार् हेदैर् अकोर् सींङ
उिम्रयो ती सींङहरूको बीचमा त्यो सींङअरू सीङहरू भन्दा एकदमै
सानो िथयो। यो सींङमा मािनसको जस्तो आँखा िथयो। यो सानो
सींङमा एउटा मुख पिन िथयो अिन स्वंयले प्रशसंा गिररहेको िथयो। यो
सानो सींङले अरू तीनवटा सींङहरूलाई उचालेर फ्याँिक िदयो।

चौथोचौथो जनावरकोजनावरको न्यायन्याय

9 “मलेै हेदार् हेदैर् त्यसको ठाउँमा िंसहासन रािखयो
अिन त्यसमा प्राचीन राजा बस्नु भयो।
उहाँले िहँउ जस्तो सेतो लुगा लगाउनु भएको िथयो,
अिन कपाल सेतो ऊन जस्तो िथयो।
उहाँको िंसहासन बिलरहेको आगोको ज्वाला जस्त ैिथयो
र त्यसको चक्काहरू दन्केको आगो जस्ता िथए।

10 उहाँको छेउमा एउटा आगोको खोला बगेर आयो।
हजारौं-हजार स्वगर्दतूहरूले उहाँको सेवा गदैर्िथए।
दश-दशहजार स्वगर्दतूहरू उहाँको अघाडी सेवा गिररहेका िथए।
तब न्यायधीश न्याय िदन बसे,
अिन िकताबहरू खोले।
11 “मलेै हेिररहेको िथएँ िक त्यो सानो सींङले अिभमानी शब्दहरू

प्रयोग गिररहेको िथयो। त्यसलेै कठोर जनावरले त्यो चौथो जनावरलाई
मािरिदयो अिन त्यसको शरीर बल्द ैगरकेो आगोमा फ्याँिकिदयो। 12

अरू जनवारहरूको सवार्िधकार खोिसयो, ता पिन केही समय सम्म तथा
ऋतुका िनिम्त ितनीहरूलाई अझ बाँच्न िदइयो।

13 “मलेै राती मेरो दशर्नमा हेिररहेको िथएँ अिन मलेै आकाशको
बादलमािथ मािनसको पुत्र जस्त ैकोही आउँद ैगरकेो देखें। उहाँ त्यहाँ
प्राचीन राजाकहाँ आउनु भयो अिन उहाँको सामु उपिस्थत गराइयो।

14 “एउटा मनुष्य जस्तो देिखने मािनसलाई अिधकार, मिहमा अिन
सम्पूणर् शासन गनेर् शिक्त िदइयो। प्रत्येक जाित र भाषाबाट मािनसहरूले
उहाँको आराधना गनेर्छन्। उहाँको शासन सदा-सवर्दा रहनेछ। उहाँको
राज्य लगातार सदा-सवर्दा रहनेछ, त्यो नष्ट हुनेछैन।

चौथोचौथो पशुकोपशुको िवषयमािवषयमा व्याख्याव्याख्या गिरएकोगिरएको

15 “मेरो आत्मा मिभत्र व्याकुल भयो कारण मलेै पाएको दशर्नले न ैम
डराएँ। 16 त्यहाँ उिभनेहरू मध्ये एकजनाकहाँ म गएँ र ितनलाई यी
सबकैा िवषयमा सोधें अिन उहाँले मलाई अथर् बताई िदनुभयो। 17

उहाँले भन्नु भयो, ‘ती चारवटा डरलाग्दा पशुहरूले चार राज्यहरूको
प्रितिनिधत्व गछर्न् जो पृथ्वीमा उदय हुनेवाला छ। 18 तर सवोर्च्चका
पिवत्र जनहरूले राज्यािधकार पाउनेछन् र सदा-सवर्दाका िनिम्त त्यो
कायम रहने छ।’
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19 “त्यसपिछ त्यो चौथो जन्तुको अथर् जान्ने मलाई इच्छा भयो। त्यो
अरूहरू भन्दा बेग्ल ैिथयो जुन अत्यन्त ैडरलाग्दो िथयो। त्यसका
फलामका दाँतहरू र काँसाको नङ्ग्राहरू िथए र जसले सब ैकुरा चबाएर
िनल्थ्यो र बाँकी रहेको खटु्टाले कुिल्चन्थ्यो। 20 त्यसको टाउकोमा
दशवटा सींङहरू िथए अिन बीचमा अकोर् सींङ उिम्रयो। त्यस सींङले
अरू दशवटा सींङहरूबाट तीनवटा उखेल्यो। त्यस सींङको घमण्डिसत
बोल्न एउटा आँखा एउटा मुख िथयो। यो अरू सींङहरू भन्दा ठूलो
देिखन्थ्यो। म यस दशर्नको िवषयमा जान्न चाहन्थें। 21 मलेै हेदार् हेद ैत्यो
सींङले पिवत्र मािनसहरूसँग यदु्ध अिन अरू मािथ आक्रमण गनर् शुरू
गयोर्। 22 जब सम्म त्यो अित प्राचीन राजा आएर न्याय गरनेन्, प्राचीन
राजाले सींङको न्यायको घोषणा गर ेअिन ती पिवत्र जनहरूले राज्य
अिधकार प्राप्त गनेर् समय आयो।

23 “उहाँले मलाई यो जवाफ िदनुभयो ‘चौथो डरलाग्दो पशुले एउटा
अकोर् चौथो राज्यको प्रितिनिधत्व गछर् । यो अरू राज्यहरू भन्दा बेग्लै
हुनेछ। यस चौथो राज्यले समस्त पृथ्वीलाई िनल्नेछन्, यसलाई कुल्चेर
धूलो-पीठो पानेर्छ। 24 त्यो दशबटा सीङले दशजना राजाहरू यस
राज्यबाट खडा गनेर्छ। अिन त्यसपिछ अकोर् एउटा राजा खडा हुनेछ।
त्यो चािहँ अिघका राजाहरू भन्दा बेग्ल ैहुनेछ। त्यसले तीन राजाहरूलाई
परास्त गनेर्छ। 25 त्यसले सवोर्च्चको िवरूद्धमा न ैबोल्नेछ, सवोर्च्चका
पिवत्र जनहरूलाई धुजा-धुजा पानेर्छ। त्यसले तोिकएको समय र
व्यवस्थाहरू बदल्ने िवचार गनेर्छ अिन पिवत्र जनहरूले त्यसको शिक्तमा,
साढे तीन बषर् राज्यको शिक्त सुिम्पिदनेछन्।

26 “‘तब न्यायको दरवार बस्नेछ र आिखरमा त्यसलाई शेष पानर्
त्यसको सवार्िधकार खोिसने छ। 27 अिन राज्यिधकार र सवार्िधकार र
स्वगर् मुिनका सारा राज्यहरूको मिहमा सवोर्च्चका पिवत्र जनहरूलाई
िदइनेछ। ितनीहरूको राज्यिधकार सदा सवर्दा हुनेछ। अिन सवार्िधकार
राख्नेहरूले ितनीहरूकै सेवा गनेर्छन् र ितनीहरूकै आज्ञा पालन
गनेर्छन्।’

28 “िबवरण यहीं अन्त हुन्छ। म दािनयल चाँिह मेरो िवचारले गदार्
साह्रै डराएँ, र मेरो अनुहारको रगं पहेंलो भयो र मलेै यो कुरा आफ्नो
मनम ैराखें।”

एउटाएउटा भभेंेंडा़डा ़अिनअिन एउटाएउटा बोकोकोबोकोको िवषयमािवषयमा दािनयलकोदािनयलको दशदशर्र्नन

बेलसजर राजाको शासनकालको तेस्रो बषर्मा मलेै यो दशर्न
देखें। यस दशर्न त्यो दशर्न पिछको दशर्न हो। 2 मलेै यो
दशर्नमा देखें िक म शूशन शहरमा िथएँ। शूशन एलाम प्रान्तको

राजधानी िथयो। मेरो दशर्नमा म ऊल ैनदीको िकनारमा िथएँ। 3 मलेै
मािथ आँखा उठाएर हेरें, ऊल ैनदीको िकनारमा साँढ भेडो उिभरहेको
िथयो। त्यसका दइुवटा लामो सींङहरू िथए एउटा भन्दा अकोर् लामो
िथयो। लामो सींङ पिछ उम्रेको िथयो। 4 मलेै भेंडो़लाई पिश्चम, उत्तर
अिन दिक्षणका कुनाहरूमा यसले सींङ्गौरी खेल्द ैदगुरी रहेको देखें। अिन
त्यसको शिक्तबाट कसलैाई छुट्टाउन सकै्तन िथयो। यसको आफ्नो
शिक्तलाई इच्छा अनुसार प्रयोग गथ्योर्।

5 मलेै उत्तर, पिश्चम अिन दिक्षणमा चीजहरूमा त्यो भेंडा़का िसँगहरू
ठोिकँद ैगरकेो देखें। अिन अरू पशु यसको छेउमा उिभन सकेनन्। अिन
कसलेै ितनीहरूलाई यसको शिक्तबाट बचाउन सकेनन्। यसले आफ्नो
क्षमता आफूले चाहे जस्त ैदेखायो।

6 अिन बोको दइुवटा सींङ भएको भेंडा़कहाँ आयो। (यो त्यही भेडो
िथयो जुन मलेै ऊल ैनदीको िकनारमा देखेको िथएँ।) अिन बोको एकदमै
िरसाएर भेडोितर कुद्यो। 7 मलेै बोकालाई भेंडा़ितर कुद्द ैगरकेो देखें।
अिन बोकाले भेडोलाई हान्यो भेडोका दइुवटा सींङ भाँिचिदयो।
बोकोिसत भेंडो़को सामना गनेर् शिक्त िथएन। बोकोले भेंडो़लाई भूईमंा
लडायो अिन त्यसलाई कुिल्चयो। भेंडा़लाई बचाउने त्यहाँ कोही िथएन।

8 यसपिछ त्यो बोको एकदम ैशिक्तशाली भयो। तर जब त्यो
शिक्तशाली भयो त्यसको सींङ्ग भाँिचयो अिन फेिर त्यो ठूलो सींङको
ठाँउमा चारवटा सींङ उिम्रए। ती चारवैटा सींङ अलग ैदेिखन्थ्यो अिन
चार ैिदशा पिट्ट फिर्कएको िथए।

9 फेिर त्यो चार ैसींङहरू मध्ये एउटा सानो सींङ उिम्रयो। त्यो सानो
सींङ बढेर ठूलो भयो। यो दिक्षण पूवर्ितर बढेर गयो। यो सींङ सुन्दर भूिम

पिट्ट बढेर गयो। 10 त्यो सानो सींङ बढेर आकाश छुन पुग्यो। त्यसले धेरै
तारा र ग्रहहरूलाई पिन पृथ्वीमा झारी िदयो। 11 सानो सींङ बढेर अग्लो
भयो। यो बढेर घाम भन्दा अग्लो भयो। मिन्दरमा चढाउने दिैनक बिल
पिन सींङले रोिकिदयो। 12 अनुिचत रीितले न ैजन-समुदाय अिन दिैनक
भेंटीहरू त्यस समक्ष त्यसले चाहे अनुसार गनर् सुिम्पयो। यसले सत्यलाई
भूईमा फ्याँिकिदयो। त्यो आफ्नो प्रत्येक कायर्मा सफल भयो।

13 फेिर मलेै कुन ैपिवत्र मािनसहरू मध्ये एकजनाले बोल्द ैगरकेो
सुनें। तब अकोर्ले पिहलो पिवत्र मािनसलाई उत्तर िदँद ैिथयो। पिहलो
पिवत्र मािनसले भन्यो, “किहले सम्म यी कुराहरू भई रहनेछन्? दिैनक
बिलयो यो दशर्न, िवनाशी पाप जसले नष्ट पाछर्  पुण्यस्थलको िनयन्त्रण
अिन जनसमूदायलाई सुिम्पन्छ?”

14 अकोर् पिवत्र एकले गने “यो 2,300 िदनको िनिम्त हुनेछ। तब
पिवत्र स्थान स्थापना गिरनेछ।”

दािनयललाईदािनयललाई दशदशर्र्नन उल्थाउल्था गिरयोगिरयो

15 जब म दािनयलले यो दशर्न देखें म यो बुझ्नको िनिम्त कराएँ। अिन
अचानक मािनसको रूप भएको एकजना मेरो छेउमा उिभरहेको देखें। 16

त्यस ैबेला मलेै ऊल ैनदीको िकनारबाट मलाई बोलाउँद ैगरकेो मानव
स्वर सुनें। स्वरले भन्यो, “हे गािब्रयल! यस मािनसलाई दशर्नको अथर्
व्याख्या गिरदेऊ।”

17 त्यसपिछ ितनी म उिभएको ठाँउमा आए, ऊ आउँदा म डरले
घोप्टो परें। तर उसले मलाई भन्यो, “हे मािनसको पुत्र! यो सम्झ िक यो
दशर्नले अन्तको समयलाई संकेत गदैर् छ।”

18 ऊ बोल्दा बोल्द ैम भुइँमा अचेत भएर लडें। तर उसले मलाई
समातेर म उिभएकै ठाउँमा फेिर उभ्याए। 19 गािब्रयलले भने, “हेर म
ितमीलाई भन्छु क्रोधको अन्त के हुनेछ। िकनभने तोिकएको समयमा
अन्त हुनेछ।

20 “ितमीले देखेको दइु सींङे साँढे भेंडा़ मादी देश र फारस देशका
राजाहरू हुन्। 21 त्यो बोको चाँिह यूनानीहरूको राज्य हो। अिन
त्यसको िनधारको ठूलो सींङ चािहँ प्रथम राजा हो। 22 त्यो भाँिचएको
सींङको सट्टामा उम्रेका चार सींङहरू चाँिह चार राज्यहरू हुन्, जुन त्यस
जाितबाट खडा हुनेछन्। तर तुलनामा त्यसको जितकै पराक्रम हुनेछैन।

23 “ती राज्यका अिन्तम िदनहरूमा जब ितनीहरूको पाप चरमसीमा
मा पुगेको हुन्छ, तब एउटा कू्रर िनषू्ठर र यदु्धकलामा िनपुण राजा देखा
पनेर्छ। 24 त्यसको शिक्त महान हुनेछ, त्यसले अवणर्नीय िवध्वंश
ल्याउने छ। आफूले गरकेो जुनसुकै काममा त्यो सफल हुनेछ। त्यसले
ठूला-ठूला जाित र पिवत्र मािनसहरूमा िवध्वंश ल्याउने छ।

25 “त्यसको मन िनरन्तर िक्रयाशील रहनेछ, र आफूले रचेको चतुर
षड्यन्त्रमा त्यो सफल हुनेछ। त्यसले ठूला-ठूला यिुक्तहरू रच्नेछ।
ितनीहरूले निचताएको समयमा त्यसले ितनीहरूमािथ धेर ैिवध्वंश
ल्याउनेछ। त्यसले प्रधानहरूका प्रधानलाई पिन धाक िदनेछ तर कुनै
मािनसको हात िवनान ैत्यो ढल्नेछ।

26 “साँझ र िबहानको िवषयमा िदइएको यो प्रकाश सत्य छ, तर यो
दशर्न ितमीले गुप्त राख्नपैछर् , िकनभने त्यसले धेर ैपिछ आउने
िदनहरूलाई संकेत गछर् ।”

27 त्यसपिछ मेरो शिक्त हरायो। केही समय सम्म म िबमारी भइरहें।
तब म उठेंर फेिर राजाको काममा लागें। तर त्यस दशर्न ले गदार् म डराई
रहें र कसलेै मलाई त्यो बुझाउँन सकेन।

दािनयलकोदािनयलको प्राथप्राथर्र्नाना

राजा दाराको शासनकालको पिहलो बषर्को समयमा यो घटना
घटेको िथयो। दारा अहासुरस नाउँ भएका एकजना मािनसको
पुत्र िथए। दारा मादीका मािनसहरूसँग सम्बिन्धत िथए। उनी

बाबेलको राजा भए। 2 दाराको राज्य कालको पिहले बषर्मा म दािनयल
केही पुस्तकहरू पिढरहेको िथएँ। ती पुस्तकहरूमा मलेै देखें िक
परमप्रभुले यिर्मयाहलाई यो बताउनु भयो िक यरूशलेम पुनःिर्नमार्ण कित
बषर् पिछ हुन्छ? परमप्रभुले भन्नु भएको िथयो यसभन्दा पिहलाको
यरूशलेम फेिर बनाउन, सत्तरी बषर् लाग्नेछ।
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3 तब म फेिर परमेश्वर मेरा मािलकपिट्ट फिर्कएँ अिन सहायताको
िनिम्त प्राथर्ना गरें। मलेै खाना खान छोडें अिन यस्तो लुगा लगाएँ
जसबाट यो बुिझयोस् िक म द:ुखी छु। मलेै आफ्नो टाउकोमा धूलो हालें।
4 मलेै परमप्रभु मेरो परमेश्वरलाई प्राथर्ना गरें। मलेै मेरा सब ैपापहरूको
िवषयमा उहाँलाई मलेै भनें,
“हे परमप्रभु तपाई ंमहान अिन भय योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईिंसत
प्रेम गनेर् मािनसहरूिसत तपाईलें प्रेम अिन दया गनर् ुहुन्छ। तपाईलें
तपाईकंो करार मािनसहरूिसत राख्नु हुन्छ जसले तपाईकंो आज्ञाहरू
पालन गछर्न्।
5 “तर परमप्रभु हामी पापी हौं। हामीले नराम्रो कमर् गयौर्ं, कुकमर् गयौर्ं,
तपाईकंो िवरोध गयौर् र तपाईकंो िनष्पक्ष न्याय अिन आदेशबाट टाढा
गयौं। 6 तपाईकंा दास अगमवक्ताहरू, हाम्रा राजाहरू, शासकहरू, िपता
पुखार्हरू अिन देशका सब ैमािनसहरूसँग तपाईकंो नाउँमा बोलेका िथए!
तर हामीले ितनीहरूको कुरा सुनेनौं।
7 “हे परमप्रभु, तपाई ंअसल हुनुहुन्छ अिन सदचािरता तपाईकैं हो! तर
आज लाज हाम्रो हो। लाज यहूदा र यरूशलेमका मािनसहरूबाट हो।
लाज इस्राएलका सब ैमािनसहरूको हो। मािनसहरू जो निजकमा छ।
अिन मािनसहरू त्यसको टाडामा छन्। परमप्रभु तपाईलें ती
मािनसहरूलाई धेर ैजाितहरूको बीचमा छरपष्ट पानर् ु भयो। अिन ती
देशमा भएका इस्राएलका मािनसहरू लिज्जत हुनुपछर् । ितनीहरूले
तपाईकंो िवरूद्धमा नराम्रो काम गरकेा हुनाले ितनीहरू लिज्जत हुनुपछर् ,
परमप्रभु!
8 “हे परमप्रभु हामी सब ैलिज्जत हुनु पछर् । हाम्रो सब ैराजाहरू र
अगुवाहरू लिज्जत हुनु पछर् । हाम्रो िपता-पुखार्हरू लिज्जत हुन पछर् ।
िकनभने हामीले तपाईकंो िवरूद्ध पाप गरकेा छौ, परमप्रभु!
9 “तर हे परमप्रभु तपाई ंदयालु हुनुहुन्छ। ितनीहरूले गरकेो नराम्रो
कायर्हरूका िनिम्त तपाईलें मािनसहरूलाई क्षमा िदनुहुन्छ। अिन हामी
तपाईकंो िवरूद्ध बागी भएकाछौं। 10 हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको
आज्ञा पालन गरकेा छैनौं।परमप्रभुले उहाँका दासहरू, अगमवक्ताहरू
प्रयोग गररे हामीहरूलाई िनयमहरू िदनुभयो तर हामीले उहाँको
िनयमहरू पालन गरनेौं। 11 तपाईकंो वचन पालन नगररे सारा
इस्राएलीहरूले तपाईकंो व्यवस्था भङ्ग गरकेा छन् अिन त्यसदेिख
तकेर् काछन्। परमेश्वरको दास मोशाको व्यवस्थामा देखाईएका आज्ञा र
तोिकएका सराप हामीमािथ पानी झैं खिनएकाछन्, िकनिक हामीले
उहाँको िवरूद्धमा पाप गयौर्ं।
12 “हामीमािथ र यरूशलेममािथ संसारमा किहल्य ैनभएको िवपित्त
ल्याएर हामी र हाम्रा शासकहरूको िवषयमा भन्नु भएका सब ैकुरा
तपाईलें पूरा गनर् ुभएको छ। 13 हामीमािथ आएका सब ैिवपित्तहरू
मोशाको व्यवस्थाको पुस्तकमा पिहलान ैलेिखएका िथए तर पिन हामीले
आफ्ना परमेश्वरको सम्मानमा केही गरकेा छैनौं। आफ्नो अधमर्को
कामबाट हामीले पश्चाताप गरनेौं तपाई ंआफ्नो वचनमा प्रितवद्ध हुनुहुन्छ
भन्ने कुरामा हामीले ध्यान ैिदएनौ। 14 यसकारण परमप्रभुले आफ्नो
समयमा यो िवपित्त हामीमािथ ल्याउनु भयो। आफूले गनर् ु भएका सबै
कुरामा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर ठीक हुनुहुन्छ तर पिन हामीले उहाँको
आज्ञा पालन गरकेा छैनौं।
15 “अब परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर जसले आफ्नो लोकलाई शिक्तशाली
हातद्वारा िमश्र देशबाट िनकालेर ल्याउनु भयो र आजको िदनसम्मै
कायम रहने नाउँ राख्नु भएकोछ हामीले पाप गरकेा छौं। 16 हे परमप्रभु!
तपाईकंो दया, उद्धारको राम्रो कामहरूद्वारा आफ्नो शहर पिवत्र डाँडा
यरूशलेमबाट आफ्नो क्रोध र रीस हटाउनु होस्। हाम्रा पाप र हाम्रा
िपता-पुखार्हरूको दोषले गदार् यरूशलेम र तपाईकंा मािनसहरू हाम्रा सबै
िछमेकीहरूका बीचमा हामी लिज्जत भएकाछौं।
17 “अब हाम्रो परमप्रभु हाम्रो प्राथर्ना सुन्नुहोस्। म तपाईकंो दास हँु
सहायताको िनिम्त मेरो प्राथर्ना ितनीहरूको पिवत्र स्थानका िनिम्त
असल कुराहरू गनर् ुहोस्। त्यो भवन नष्ट भएको िथयो। तर मािलक, तपाई ं
आफ्न ैराम्रोको िनिम्त यी असल कुराहरू गनर् ुहोस्। 18 मेरो परमेश्वर
आफ्नो कान थापेर सुन्नुहोस्, आफ्नो आँखा खोल्नुहोस् र हाम्रो उजाड
अवस्थामािथ र तपाईकंो नाउँ भएको शहरमािथ िनगाह राख्नहोस्। हाम्रो
आफ्न ैधािर्मकता द्वारा होइन, तर तपाईकंो असीम दयाद्वारा तपाईकंा
सामुन्ने हामी आफ्नो अन्तर-िबन्ती टक्राउँदछौं। 19 हे परमप्रभु!

सुन्नुहोस्, मेरा परमेश्वर हाम्रो पाप क्षमा गनर् ुहोस्, मेरो परमेश्वर हाम्रो प्राथर्ना
सुनेर त्यस अनुसार गिरिदनु होस। िकनभने यो तपाई ंआफ्नो भलाईको
िनिम्त गनर् ुहोस, िढलो नगनर् ुहोस, तपाईकंो शहर र तपाईकंो नािनस
तपाईकैं नाउँले कहलाइएकोछन्।”

सत्तरीसत्तरी हप्ताकोहप्ताको िवषयमािवषयमा दशदशर्र्नन
20 यसरी म बोल्द,ै प्राथर्ना गदैर् मेरो आफ्नो पाप र मेरा जाित

इस्राएलीको पापको पश्चाताप गदैर् र उहाँको पिवत्र डाँडाको पक्षमा
परमप्रभु मेरो परमेश्वरको सामु मेरो अन्तर-िबन्ती टक्राइरहेको िथएँ। 21

जितबेला म प्राथर्ना गिररहेको िथएँ तब ितन ैमािनस गािब्रएल, जसलाई
मलेै अिघ दशर्नमा पिन देखेको िथएँ, साँझको बिलदानको समयमा चाँडो
गरी उड्द ैमेरो छेउमा आए। 22 स्पष्टिसत बोल्द ैितनले मलाई बुझाए,
ितनले भने, “दािनयल अिहले म ितम्रो समझ खोिलिदनलाई आएको छु।
23 जब ितमीले आफ्नो िबन्ती शुरू गिररहेका िथयौ तब एउटा वचन
आयो। म ितमीलाई त्यही िदनलाई आएको छु, िकनभने ितमी अित िप्रय
मािनस छौ। त्यो वचन राम्ररी िवचार गर, त्यस दशर्नलाई िवचार गर।

24 “ितम्रो जाित र ितम्रो पिवत्र शहरको िनिम्त सत्तरी हप्ता तोिकएको
छ। त्यसपिछ िवद्रोह थािमनेछ, पापको अन्त हुनेछ, दोषको प्रयािश्चत
गिरनेछ। अनन्तको पिवत्रता शुरू हुनेछ, दशर्न र भिवष्यवाणी अन्त हुनेछ
अिन सब ैभन्दा पिवत्रस्थान पिवत्र तुल्याइनेछ।

25 “त्यसपिछ यो जान र बुझ, यरूशलेमको पुनःप्रािप्त र पुनःिर्नमार्ण
हुनेछ भन्ने वचन िनस्केको समयदेिख एक अिभिषक्त जन, एक राजकुमार
देखा परकेो समय सम्म सात हप्ता िबत्नेछ। त्यसपिछ बसैठ्ठी हप्ता सम्म
गल्ली र नाला समेत पुनःप्रािप्त र पुनःिर्नमार्ण भइसकेको अवस्थामा
रहनेछ। 26 त्यस समयमा अथार्त बसैठ्ठी हप्तापिछ अिभषेक गिरएको
मािनस हटाइनेछ। त्यसपिछ एकजना राजकुमारको सेनाले आक्रमण
गनेर्छ अिन शहरका पिवत्र स्थान नष्ट गनेर्छ। तब त्यहाँ ठूलो यदु्ध हुनेछ
अिन सम्पूणर् नाशगनेर् योजना बनाइनेछ।

27 “तब भिवष्यका शासकले धेर ैमािनसहरूिसत सम्झौता गनेर्छ। यो
एक हप्ता सम्म चल्नेछ। आधा हप्ता सम्मको िनिम्त भेटी अिन
बिलदानहरू रोकाउनेछ। अिन एकजना िवध्वंशक आउनेछ। उसले
डरलाग्दो िवनाशक कमर्हरू गनेर्छ। तर परमेश्वरले त्यस िवध्वंशको
ध्वंशका िनिम्त आदेश िदइसक्नु भएकोछ।”

टाइिग्रसटाइिग्रस नदीनदी छछेेउमाउमा दािनयलकोदािनयलको दशदशर्र्नन

कोरसेको शासनकालको तेस्रो बषर्मा कोरसे फारसको राजा
िथए भन्ने खबर दािनयलले पाए। खबर साँच्चो िथयो अिन यो
एउटा ठूलो यदु्धको िवषयमा िथयो। दािनयलले त्यो

बुिझहाले। यो कुरा एउटा दशर्नमा उसलाई बताइएको िथयो।
2 त्यस समय, म दािनयल तीन हप्ता सम्म द:ुखी भएँ। 3 मलेै राम्रो

खाने कुरा खाइनँ, मलेै कुन ैप्रकारको दाखरस र मासु खाइनँ। कुनै
प्रकारको तेल टाउकोमा लगाइनँ, राम्रो लुगा लगाइन तीन हप्ता सम्म मलेै
केही पिन गिरनँ।

4 पिहलो बषर्को चौबीसौं िदनमा मलेै आफूलाई ठूलो नदी अथार्त
टाइिग्रस नदीको िकनारमा पाएँ। 5 मलेै मािथ हेरें, र सुतीको लुगा
लगाएको मािनसलाई देखें। उसले ओपीरको सुनको पटुका कम्बरमा
बाँधेका िथए। 6 उनको शरीर िफरोजा पत्थर जस्त ैचहिकलो िथयो।
उनको अनुहार िबजुली जस्त ैचम्कन्थ्यो, उनको आँखा राँको झैं
बिलरहेको िथयो, उनका हात र खटु्टाहरू टल्काइएको काँसाको भाँडा
जस्त ैिथए। उनको बोिल भीडको आवाज जस्त ैिथयो।

7 म, दािनयल त्यस दशर्न हेिररहने एक मात्र मािनस िथएँ, मेरो छेउमा
हुने कसलेै त्यो दशर्न देखेनन्। तर ितनीहरू एकदम ैडराएका िथए अिन
आफूलाई लुकाउन भागे। 8 अिन म एकै्ल छोिडएँ, म एकै्लले त्यो महादशर्न
हेरें, तर मसँग केही शिक्त पिन रहेन। म मािनसको पुत्ला जस्त ैभएँ। मलेै
सब ैशिक्त पिन हराएँ। 9 जब मलेै ितनी बोलेको सुनें, म भूइँमा अचेत
भएर लडें, जब मलेै उनी बोलेको सुनें, मलेै आफ्नो अनुहार भूइँमा
िनहुराएँ।

10 तब एउटा हातले मलाई छोयो। म मेरो हात र घुडाँ टेकेर उिभएँ, म
एकदम ैडराएँ र म कािमरहेको िथएँ। 11 दशर्नको मािनसले मलाई भन्यो,
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“दािनयल परमेश्वरले ितमीलाई अितन ैप्रेम गनर् ुहुन्छ। मलेै ितमीलाई भन्न
लागेको वचनको िवषयमा राम्ररी ध्यान देऊ र उभेऊ, मलाई ितमीकहाँ
पठाइएको हो।” तब उहाँले मलाई यसो भन्नुभयो, उठ, म उठें। म अझै
कािमरहेको िथएँ िकनभने म डराएको िथएँ। 12 त्यसपिछ फेिर ऊ
बोल्यो, “नडराऊ दािनयल, पिहलो िदनबाट न ैितमीले िनश्चय गरकेा
िथयौ िक परमेश्वरको छेउमा ितमी िवनम्र र िववेकपूणर् रहनेछु। परमेश्वरले
ितम्रो प्राथर्ना सुन्द ैआउँनु भएकोछ, ितमी प्राथर्ना गिररहेका छौ, यसलेै म
ितम्रोमा आएको छु। 13 फारसको राजकुमारले एक्काईस िदनसम्म मेरो
िवरोध गिररह्यो। तर अचानक, िमकाएल एकजान प्रमुख राजकुमारले
मलाई सहायता गनर् आए, िकनिक म फारस देशको राजासँग
अलमिलएको िथएँ। 14 म ितमीलाई त्यो बताएर सहायता गनर् आएको छु
िक भिवष्यमा ितम्रा मािनसहरूमािथ घट्ना घट्नेछ। त्यो दशर्न
आउनेवाला समयको िवषयमा हो।”

15 जब उनले मलाई त्यसो भने, म बोल्न सिकनँ अिन आफ्नो
अनुहार भुईिँतर िनहँुराएँ। 16 त्यस पिछ मािनस जस्तो कोही देखा पयोर्।
मेरो ओठं छोयो अिन अगाडी उिभयो। मलेै आफ्नो मुख खोलें र बोलें,
“महोदय, जब मलेै पिहलो दशर्न देखें, यसले मेरो मुटु डरले काम्यो मेरो
बलन ैरहेन। 17 महाशय म तपाईकंो दास दािनयल, म कसरी तपाईसँंग
बात गनर् सक्छु? अिहले सम्म मसँग उिभनलाई बलन ैछैन र सास फेनर्
पिन सकेको छैन।”

18 एकपल्ट फेिर त्यो मािनस जस्तो देिखनेले मलाई छुए, मलाई जब
उसले छुयो मलेै झन असल अनुभव गरें। 19 त्यसपिछ उनले भने, “िप्रय
मािनस, नडराऊ! बिलयो होऊ।”
जब उनी मसँग बोिलसक्नु भयो, मलेै शिक्त पाएँ अिन भनें, “महाशय,

दया गरी बोल िकनभने तपाईलें मलाई बल िदए।”
20 त्यसपिछ उनले भने, “के ितमीलाई थाहा छ म ितमीकहाँ िकन

आएँ? म फारसको राजकुमारसँग यदु्ध गनर् जान्छु। जब म छोडेर जान्छु,
त्यस पिछ यूनानको राजकुमार आउनेछ। 21 तर म ितमीलाई सत्यको
पुस्तकमा लेिखएका कुराहरूको बारमेा भन्नेछु। यी राजकुमारहरूको
िवरूद्ध माइकल बाहेक मेरो पक्षमा कोही पिन छैन, जसले ितम्रो
मािनसहरूमािथ शासन गछर् ।

“मािदका राजा दाराको शासनकालको पिहलो बषर्मा
उसलाई बल अिन सहायता िदन म उिभएँ।

2 “अब म ितमीलाई साँच्चो कुरा बताउँदछुै। तीनजना
राजाहरूले फारसमा शासन गनेर् छन्। त्यसपिछ चौथो राजा आउनेछन्,
ितनी आफूभन्दा अिघका राजाहरू भन्दा धनी हुनेछन्। ितनी यूनान
राज्यको िवरोधमा प्रत्येकलाई उक्साउनका िनिम्त शिक्त प्राप्त गनर्लाई
आफ्नो सम्पित्त प्रयोग गनेर्छन्। 3 यसपिछ एकदम ैशिक्तशाली राजा
आउनेछ, त्यसले ठूलो शिक्तसँग राज्य चलाउनेछ, उसले जे चाहन्छ
त्यही गनेर् छ। 4 शिक्तशाली राजा आए पिछ त्यसको राज्य टुक्रा-टुक्रा
हुनेछ। उसको राज्य संसारको चार भागमा बाँिडनेछ। उसको राज्य
उसको नातीहरूमा बाँिडनेछैन, जुन शिक्त उसमा िथयो, त्यो उसको
राज्यमा हुने छैन।

5 “दिक्षणको राजा शिक्तशाली हुनेछ। तर यसपिछ उसको एउटा
सेनापित ऊ भन्दा पिन शिक्तशाली हुनेछ त्यो सेना नायकले शासन गनर्
थाल्नेछ, अिन एकदम ैशिक्तशाली हुनेछ।

6 “फेिर केही बषर्पिछ एउटा संिन्ध हुनेछ अिन दिक्षणका राजाकी
छोरीिसत उत्तरका राजाको िववाह हुन्छ। यो शािन्तका िनिम्त गिरनेछ,
तर ितनका सन्तान बिलया हुने छैनन्। ितनको नानी ितनलाई समथर्न
गनेर् एकजनालाई सुिम्पनेछन्।

7 “तर ितनको पिरवारबाट एउटा मािनस दिक्षणी राजाको स्थान िलन
आउँनेछ। उसले उत्तरी राजाको सेनामािथ आक्रमण गररे सुदृढ िकल्लामा
प्रवेश गनेर्छ। अिन यदु्ध िजतेर िवजयी हुनेछ। 8 उसले उनीहरूका
देवताका मूिर्तहरू, चाँदी र सुनका बहुमूल्य वस्तुहरू लुट्नेछ। अिन केही
बषर्कोलािग उत्तरको राजालाई एकै्ल छोडने छन। 9 फेिर त्यो राजाले
दिक्षणी राजामािथ आक्रमण गनेर्छ। तर परािजत भएर आफ्नो देश
फकर् नेछ।

10 “फेिर उसका छोराहरूले यदु्धको िनिम्त िवशाल सेना जुटाउने
छन्। अिन ितनीहरूले रोक्न नसिकने बाढ झैं यदु्ध िजत्द ैजानेछन्। र
दिक्षणको राजाको िकल्ला सम्म यदु्ध गदैर् िजत्नेछ। 11 त्यस पिछ

दिक्षणको राजा क्रोिधत भएर उत्तरको राजासँग यदु्ध गनर् िनस्कने छ।
उनले एउटा ठूलो सनै्यदल जुटाउनेछ तर उनको सेनाको हार हुनेछ।
12 त्यो ठूलो सनै्यदलले हानेर्छ, अिन ती सेनालाई अन्त ैलिगनेछ। ऊ
अत्यन्त ैअिभमानी हुनेछ अिन हजारौं-हजार सेनाहरूलाई मानेर्छ, तर
पिन यसबाट उसलाई सफलता हािसल हुनेछैन। 13 त्यसपिछ उत्तरको
राजाले फेिर पिहला भन्दा पिन ज्यादा संख्यामा सिैनक भेला पानेर्छ।
अिन केही बषर् पिछ उनले आक्रमण गनेर्छन्, त्यो सनै्यदल एकदम ैठूलो
हुनेछ अिन ितनीहरूसँग धेर ैहात-हितयार हुनेछ अिन यदु्धको तयारीमा
हुनेछ।

14 “त्यो समयमा, धेर ैमािनसहरूले दिक्षणका राजाको िवरोध
गनेर्छन्। केही ितम्रा आफ्न ैमािनसहरू यदु्ध गनेर् मन पराउँथे दिक्षणको
राजाको िवरूद्धमा बागी हुनेछ। ितनीहरूले िवजय प्राप्त गनेर् छैनन, तर
ितनीहरूले दशर्नलाई सत्य गराउँछन्, जब ितनीहरूले यसो गछर्न्। 15

तब उत्तरको राजा आएर घेरा-मचान उठाउनेछन् र पखार्ल भएको
शहरलाई िलनेछन् अिन दिक्षणको सेनाले ितनको सामना गनर् सक्नेछैन,
यहाँ सम्म िक सेनाका वीर जवानहरू पिन ितनको सामुन्ने अिडन सक्ने
छैनन्।

16 “शत्रुहरूले यसरी ितनीहरूलाई जे मनपछर्  त्यही गनेर्छन्। ितनको
िवरोधमा कोही पिन उठ्न सक्नेछैन। ितनले मनोरम जग्गामा िनयन्त्रण
गनेर् शिक्त प्राप्त गनेर्छन्। 17 फेिर उनले दिक्षणका सब ैराज्यहरू आफ्नो
अधीनमा ल्याउने िनश्चन गनेर्छन् र उिचत शतर्हरू राख्नेछन्, अिन त्यस
राज्यलाई नाश गनर्का िनिम्त एउटी स्त्रीलाई िववाह गनेर्छन्। तर न ता
त्यो स्त्री उसँग बस्छे न त उसको अिभप्राय िसद्ध हुन्छ।

18 “यसपिछ उत्तरका राजाले भूमध्य सागरको िकनार हँुद ैदेशहरू र
टापूहरूका धेरलैाई कैदी बनाउनेछन्। तर एउटा सेनापितले ितनलाई
थकार्एर ितनको धाकलाई अन्त गिरिदनेछन् अिन उसले उत्तरका
राजालाई लिज्जत पानेर्छ।

19 “यसरी उत्तरको राजा स्वंय आफ्नो देशको सुदृढ िकल्लामा फकेर् र
जानेछन् र उनको पतन हुनेछ, फेिर किहल्य ैपिन त्यहाँ देिखने छैनन्।

20 “उनी पिछ फेिर एकजना यस्तो आउनेछन् जसले सरकारी
रक्षकको साथ एउटा अिधकारीलाई कर उठाउन पठाउनेछ। उसको पिन
चाँडैन ैअन्त हुनेछ। ितनको अन्त न त खलु्ला रूपमा न त यदु्धमा हुनेछ।

21 “यसपिछ एकजना एकदम ैिनषु्ठर अिन िघनलाग्दो मािनस
आउनेछ। उसले राज पिरवारको एकजना उत्तरािधकारी हुने सम्मान
पाउनेछैन। आफ्नो चलाकीद्वारा ऊ अप्रत्यािशत ढंगले राजा हुनेछ। 22

उसले शिक्तशाली िवशाल सेनाहरूलाई हराइिदन्छ अिन सम्झौता
अनुसार संिन्ध गरकेा मुिखयाहरू पिन परास्त हुनेछन्। 23 त्यसपिछ धेरै
देशहरूले त्यो कु्रर राजासँग सिन्ध गनेर्छन् तर उसले उनीहरूसँग झूटो र
चलाक पूणर् व्यवहार गनेर्छ। ऊ अत्यन्त ैशिक्तशाली िबिननेछ। तर धेरै
मािनसहरूले मात्र उसलाई समथर्न गनेर्छन्।

24 “जब त्यस प्रदेशको सवार्िधक धनी के्षत्रले आफूलाई शािन्त र
सुरिक्षत अनुभव गछर् , त्यित न ैबेला उसले धनहरू लुट्नेछ र आफू पिछ
लाग्नेहरूलाई लूटको धन िदनेछ। त्यसका िपता-पुखार्हरूले गनर् नसकेको
काम त्यसले गनेर्छ।

25 “त्यस पिछ उसले आफ्नो पुर ैशिक्त अिन सब ैसेना र साहस
दिक्षणको राजाको िवरूद्धमा लगाउनेछ। दिक्षणी राजाले पिन एउटा ठूलो
अिन शिक्तशाली सनै्यदल जुटाउनेछन, तर िवश्वासघातीहरूको
षड्यन्त्रले दिक्षणी राजाको हार हुनेछ। 26 ितन ैराजाहरू जुन दिक्षणी
राजाले िमत्र सिम्झन्थे, जसले उनको नुन खाएका िथए ितनीहरूले
उनलाई हराउँनेछन् र ितनका सेनालाई परास्त पानेर्छन् र धेरजैना नै
यदु्धभूिममा मनेर्छन्। 27 ती दवु ैराजाहरूले दषु्ट योजनाहरू बनाउँने छन्
र एउटै टेबलमा बसे पिन एउटाले अकोर्लाई ढाँट्ने छन् र त्यो योजना
सफल हुनेछैन। िकनिक उनीहरूको अन्त हुने समय परमेश्वरले िनधार्िरत
गिरसक्नु भएकोछ।

28 “ऊ धेर ैधन सम्पित्त िलएर आफ्नो देश फकर् ने छ। फेिर त्यो पिवत्र
वाचा प्रित नराम्रो कमर् गनेर् िनणर्य िलनेछ। उसले आफ्नो योजना अनुसार
काम गनेर्छ अिन आफ्नो देश फकर् नेछ।

29 “फेिर उत्तरको राजाले ठीक समयमा दिक्षणका राजामािथ
आक्रमण गनेर्छ तर यसपल्ट ऊ पिहलो पल्ट जस्तो सफल हँुदनै। 30

पिश्चमबाट जहाजहरू ितनको िवरूद्धमा आउनेछन् अिन ऊ परािजत
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हुनेछ र फिर्कनेछ। पिवत्र करारमािथ उसले आफ्नो रीस देखाउनेछ। ऊ
फिर्कनेछ अिन ितनीहरूलाई सधाउनेछ जसले पिवत्र करार अनुशरण
गनर् रोके। 31 ितनले पठाएका सनै्य-दलहरूले पिवत्र स्थानहरू,
मिन्दरहरू अशुद्ध पानेर् छन् र िनत्य गिरने बिलदान रोक्नेछन्। अिन त्यहाँ
ितनीहरूले नाश गनेर् घृिणत बस्तुलाई स्थापना गनेर्छन्।

32 “ितनले वाचा इन्कार गनर् तयार भएकाहरूलाई झूटो
प्रितज्ञाहरूद्वारा आफ्नो तफर् मा लानेछन्, तर आफ्ना परमेश्वरमा िवश्वासी
मािनसहरू दृढ भएर बस्नेछन।

33 “ज्ञानी-िशक्षकहरूले साधारण मािनसहरूलाई पिरिस्थित बुझ्नु
सहायता गनेर्छन्। तर जो िववेक पूणर् छन् उनीहरूलाई तरवारले काटेर
आगोमा हालेर अथवा बन्दी भएर मािरए। 34 जब ितनीहरू लडनेछन्,
ितनीहरूले अिलकित सहायता पाउँनेछन् अिन झूटा मािनसहरू
ितनीहरूसँग सामेल हुनेछन्। 35 के ही ज्ञानी िशक्षकहरू मािरने छन्।
यस्तो गिरनेछ, जसले गदार् ितनीहरूलाई अिन्तम िदनहरूमा बिलयो शुद्ध
अिन िनदोर्ष बनाइनु सिकयोस्। िकनभने तोिकएको समयमा आउनेछ।

राजाराजा जसलजसलेे आफआफूूलाईलाई मिहमामिहमा गछगछर्र्
36 “फेिर राजाले जे इच्छा लाग्यो त्यही गनेर्छन। उसले आफ्नो

िवषयमा बिढ-बढाई ंगनेर्छ, अिन आफ्नो प्रशसंा गनेर् छ। उसले सोच्ने छ
ऊ कुन ैदेवता भन्दा ज्यादा राम्रो छ। उसले यस्तो कुरा गनेर्छ जुन
किहल्ये कसलेै पिन सुनेको छैन। उसले देवताहरूको परमेश्वरको
िवरोधमा यस्तो कुरा गनेर्छ। ऊ त्यित बेला सम्म सफल हुन्छ जितबेला
सम्म यो सब ैनराम्रो घट्नाहरू घट्दनै, तर नराम्रो घट्ना अवश्य घट्नेछ।

37 “आफ्नो िपता-पुखार्हरूका देवताहरू र स्त्रीहरूका िप्रय देवताको
उसले अवहेलना गनेर्छ। ितनले कुन ैदेवताको वास्ता गनेर् छैन्। ितनले
आफैं लाई उनीहरू सब ैभन्दा उच्च पानेर्छन्। 38 त्यसको सट्टामा ितनले
आफ्नो िपता-पुखार्हरूले नजानेको िकल्लाको सुन र चाँदी, रत्न र
बहुमूल्य उपाहार चढाएर मान गनेर्छ।

39 “ऊ अिन उसका िवदेशी देवताहरूले आफ्नो िकल्लाहरू बिलयो
पानेर्छ। ितनको िनगाहमा भएकाहरूलाई ितनले सम्मान िदएर र साधारण
मािनसहरूलाई जािगर िदएर ितनीहरूलाई मानले पिरपूणर् पानेर्छ।

40 “आिखरमा दिक्षणका राजाले उत्तरका राजाको िवरूद्ध यदु्ध
चलाउनेछन्। उत्तरका राजा रथहरू पदैल फौजहरू अिन धरै ेजहाजहरू
िलएर आक्रमण गनर् आउँनेछ। ऊ भूिमबाट बाढी जस्त ैआउनेछ। 41

फेिर उनले सुन्दर भूिममा आक्रमण गनेर् छन् अिन धेर ैपरािजत हुने छन्।
ितनीहरू मध्ये एदोम, मोआब अिन अम्मोिनयाहरू उसको शिक्तद्वारा
बाँच्नेछन्। 42 फेिर उसले धेर ैदेशहरूलाई आफ्नो शिक्त देखाउने छ र
िमश्रले पिन यसको शिक्त थाहा पाउनेछ, यो अलग हुन सकै्तन। 43

उसले िमश्रको सुन, चाँिदको भण्डार अिन त्यसको सब ैसम्पित्त खोस्ने
छ। िलब्नी अिन कूशी पिन यसको अधीनमा हुनेछन्। 44 तर पिछ उसले
पूवर् र उत्तरबाट एउटा समाचार प्राप्त गनेर्छ, अिन ऊ भयभीत अिन
क्रोिधत हुनेछ। धेर ैदेशहरूलाई ववार्द बनाउनको िनिम्त अिघ बढ्ने छ।

45 उसले आफ्नो राजकीय तम्बु समुद्र अिन सुन्दर पिवत्र पवर्तको
बीचमा बनाउनेछ। तर आिखरमा त्यो अपिवत्र राजा मनेर् छ। जब उसको
अिन्तम समय आउँछ, त्यित बेला उसलाई सहायता िदने कोही पिन
हुनेछैन।

“त्यस समयमा प्रमुख स्वर्गदतू माइकल ितम्रा मािनसहरूको
रक्षक खडा हुनेछ। त्यस समयमा द:ुखहरू र सङ्कटहरू
हुनेछन्। यस्तो सङ्कट ितनीहरूमािथ ितनीहरू संयकु्त

भएदेिख यता किहल्य ैआएको िथएन। तर त्यस ैबेला ितम्रा मािनसहरू,
जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेिखएकोछ, मुक्त गिरनेछन्। 2 अिन
ती पृथ्वीको धूलोमा सुतेका कित चाँिह अनन्त जीवनको िनिम्त अिन
कित चाँिह अनन्त शरम, घृणा र ितस्कारका िनिम्त ब्यूँझने छन्। 3

ज्ञानी-िशक्षकहरू उज्जवल आकाश झैं चम्कनेछन्। अिन ितनीहरू
ितनीहरूलाई सत्यको मागर्मा सदा-सवर्दाको िनिम्त डोयार्उने ताराहरू झैं
हुनेछन्।

4 “तर ितमी दािनयल यो दशर्नलाई बचाएर सुरिक्षत ठाउँमा राख। धेरै
मािनसहरू ज्ञानको खोजीमा यता उित जानेछन्। अिन साँच्चो ज्ञान
बढ्नेछ।”

5 त्यसपिछ, म दािनयलले हेरें, अिन देखें अरू दइु जना त्यहाँ
उिभरहेको िथए, एउटा चाँिह नदी यताको िकनारमा र अकोर् चाँिह नदीको
अकोर् िकनारमा िथए। 6 एकजना मलमलको लुगा लगाएको मािनसले
अकोर् मािनसलाई सोध्यो जो नदीको प्रवाहमािथ उिभएको िथयो, “यस
आश्चर्य अन्त गराउन कित समय लाग्नेछ?”

7 त्यो मािनस जसले मलमलको लुगा लगाएको िथयो अिन नदीको
वहावको िवरूद्ध उिभएको िथयो उसले आफ्नो दवु ैहात आकाश पिट्ट
उठायो। मलेै त्यस मािनसलाई अमर परमेश्वरको नाउँ प्रयोग गररे एउटा
शपथ गदैर् गरकेो सुनें। उसले भन्यो, “यो साँढे तीन बषर्को िनिम्त हुनेछ।
पिवत्र मािनसको शिक्त घट्ने छ अिन यी सब ैकुराहरू एकदम ैसमाप्त
हुन्छन्।”

8 मलेै यो सुनें तर बुझ्न सिकनँ, यसलेै मलेै सोधें, “हे महाशय! यी सबै
कुराहरू सत्य भए पिछ के हुन्छ।”

9 उसले भन्यो, “दािनयल, ितमी आफ्नो जीवन िबताऊ, यो कुराहरू
गुप्त रािखएकाछन् अिन अन्तको समय सम्मलाई बन्द गिरएकाछन्। 10

धेर ैजनाले आफूलाई पिवत्र पानेर्छन् तर दषु्टहरूले चाँिह दषु्ट्याई ँ
गिरनरैहने छन् र ितनीहरू मध्येका कसलेै पिन बुझ्न सक्ने छैनन्। ज्ञानी
िशक्षकहरूले मात्र बुझ्नेछन्।

11 “िनत्य बिल रोिकएको समयदेिख र उजाडको घृिणत बस्तु
स्थापना गिरएको समय सम्म 1,290 िदन हुनेछ। 12 त्यो मािनस धन्य
हो जसले 1,335 िदन पूरा भएको हेनर् पिर्खरहन्छ।

13 “अब ितम्रो लािग अन्त सम्मको बाटो पूरा भयो। ितमी िवश्राम गर,
सुन अिन त्यसपिछ अन्तमा ितमी आफ्नो भाग प्राप्त गनर्को िनिम्त
मृत्यबुाट फेिर उठेर आऊ।”

दािनयल 11:31 590 दािनयल 12:13
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होशहोशेे

होशहोशेेद्वाराद्वारा परमप्रभुपरमप्रभ ुपरमपरमेेश्वरकोश्वरको वचनवचन

परमप्रभुको यो वचन बेरीको छोरा होशेकहाँ आयो। यो वचन
उिज्जयाह, योनाम, आहाज र िहजिकयाह यहूदाका राजा भएको
समयमा प्राप्त भएको िथयो। यो त्यस समयको कुरा हो जुन

समय योआशका छोरो यारोबाम इस्राएलका राजा िथए।
2 परमप्रभुबाट होशेलाई न ैयो पिहलो वचन िथयो। परमप्रभुले

भन्नुभयो, “जाऊ, गएर एउटी वेश्यालाई पत्नी बनाऊ र त्यसको
वेश्यावृितबाट जिन्मएको सन्तानलाई आफ्नो बनाऊ। िकनभने यस
देशका मािनसहरूले वेश्याहरू जस्त ैकाम गछर्न्। ितनीहरू परमप्रभुदेिख
अिवश्वासी भइरहेका छन्।”

ियज्रेलकोियज्रेलको जन्मजन्म

3 यसकारण होशेले िदब्लमैकी छोरी गोमेरलाई िववाह गर।े गोमेर
गभर्वती भई र होशेका लािग एउटा छोरा जन्माई। 4 परमप्रभुले होशेलाई
भन्नुभयो, “उसको नाउँ ियज्रेल राख। िकनभने म चाँडै न ैियज्रेल गिल्छमा
भएको हत्याको िनिम्त येहूको पिरवारलाई सजाय िदनेछु र इस्राएलको
पिरवारको राज्य अन्त गिरिदनेछु। 5 त्यस समय ियज्रेलको बेंसीमा म
इस्राएलको धनु भाँिचिदनेछु।”

लोलो-रूहामकोरूहामको जन्मजन्म

6 तब फेिर गोमेर गभर्वती भई र एउटी छोरी जन्माई। परमप्रभुले
होशेलाई भन्नुभयो, “छोरीको नाउँ लो-रूहाम” राख्नु। िकनभने म अब
इस्राएल जाितप्रित दया देखाउने छैन। न त म ितनीहरूलाई क्षमा नै
प्रदान गनेर्छु। 7 बरू, म यहूदाको सन्तानलाई दया देखाउँनेछु। यहूदाको
सन्तानलाई रक्षा गनेर्छु। ितनीहरूको रक्षा गनर् म न धनु-काँडहरू न
तरवारहरू, न घोडाहरू न घोडामा चढने सिैनकहरूकै प्रयोग गनेर्छु। म
ितनीहरूलाई आफ्नो शिक्तले बचाउँनेछु।

लोलो-अम्मीकोअम्मीको जन्मजन्म

8 गोमेरले लो-रूहामलाई दधू छोडाएकी मात्र िथई फेिर गभर्वती भएर
एउटा अकोर् छोरा जन्माई। 9 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “यसको नाउँ लो-
अम्मी राख्नु। िकनभने त्यो मेरो मािनस होइन। म ितमीहरूको परमेश्वर
होइन।”

परमप्रभुपरमप्रभ ुपरमपरमेेश्वरश्वर प्रितज्ञाप्रितज्ञा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ िकिक त्यहाँत्यहा ँधधेेररै ैइस्राएलीहरूइस्राएलीहरू हहुुननेेछन्छन्

10 “भिवष्यमा इस्राएली मािनसहरूको संख्या समुद्रको बालुबा झैं
हुनेछ, ितमीहरूले बालुवालाई तौलन सकै्तनौ अथवा गन्ती गनर् सकै्तनौ।
‘ितमीहरू मेरो मािनस होइनौ’ भन्नु को सट्टामा, ‘ितनीहरूलाई यो भिनने
छ, ितमीहरू जीिवत परमेश्वरको छोरा-छोरीहरू हौ।’

11 “तब यहूदाका अिन इस्राएलका मािनसहरू एकैसाथ भेला हुनेछन।
ितनीहरूले आफ्ना िनिम्त एकजना शासक रोज्नेछन। ितनीहरू त्यस
जग्गाबाट फिर्कनेछन जहाँ ितनीहरू कैद िथए। साँच ैन ैियज्रेलका िनिम्त
महान कायर् हुनेछ।”

“तब ितमीले आफ्ना दाज्यू-भाइहरूलाई भन्नेछौ, ‘ितमीहरू
मेरो मािनसहरू हौ।’ अिन आफ्ना िददी बिहनीहरूलाई पिन
भन्नेछौ ‘उहाँले ममािथ धेर ैदया गनर् ु भयो।’”

2 “ितम्री आमािसत तकर्  गर, िकनभने ितनी मेरी पत्नी होइनन् अिन म
ितनको लोग्ने होइन। ितनलाई भन, वेश्या जस्तो हुन छाड। उसलाई

आफ्नो स्तनहरू प्रेमीहरूदेखी टाडा राख्नु भन। 3 यिद यस्तो कुकमर्
गनर् छािडन भने म ितनलाई नाङ्गो बनाउँनेछु। म ितनीलाई ितनी जन्मेको
क्षणको अवस्थामा पुयार्ई छोिडिदनेछु। म ितनका मािनसहरूलाई
खोस्नेछु र ितनलाई िरत्तो मरुभूिम जस्त ैबनाउँनेछु। म ितनलाई ितखार्ले
मािरिदनेछु। 4 म उसका नानीहरूलाई कुन ैदया देखाउँने छैन, कारण
ितनीहरू सब ैवेश्यावृितबाट जिन्मएका नानीहरू हुन्। 5 ितनकी आमाले
वेश्यागमन देखाई। आफ्ना कुकमर्मा ितनीहरूकी आमाले शरम मान्नुपछर् ।
ितनले भिनन्, ‘म मेरा प्रेमीहरू कहाँ जान्छु। मेरा प्रेमीहरूले खाना िपउन
िदन्छन्। ितनीहरूले मलाई ऊनी कपडाहरू िदन्छन्। ितनीहरूले
दाखमध भद्राक्षको तेल िदन्छन।’

6 “यसकारण, म ितम्रो बाटो काँडाले बन्द गिरिदने छु। म पखार्ल पिन
खडा गनेर्छु तब ितनले ितनको बाटो पाउन सक्ने छैनन्। 7 ितनी
आफ्ना प्रेमीहरूको पिछ लाग्ने िछन्, तर ितनले उनीहरूलाई भेट्टाउने
छैनन्। ितनले उनीहरूलाई खोजी गनेर् िछन् तर ितनले भेट्ने छैनन्। तब
ितनले भन्नेिछन्, ‘अब म मेरो पिहलो लोग्नेकहाँ फिर्कनेछु। जब म उिसत
िथएँ मेरो जीवन असल िथयो। अिहलेको जीवन भन्दा असल िथयो।’

8 “त्यो ितनीहरूलाई थाहा छैन म न ैअन्न दाखरस र तेल िदने हँु। मलेै
ितनलाई धेर ैसुन र चाँदीहरू िदइरहें। तर इस्राएलीहरूले मलेै िदएकै सुन
र चाँदीबाट बालका मूिर्तहरू बनाउँन थाले। 9 यसकारण म फेिर फकेर् र
आउँछु अन्न पाक्ने समयमा र म सब ैलान्छु। अङु्गर पाक्ने समयमा म
दाखरस िफतार् लान्छु। म ऊनी र कपास लान्छु। मलेै ितनीहरूलाई
आफ्नो नाङ्गोपन ढाक्नेछन भनेर ती सब िदएको िथएँ। 10 अब म
ितनलाई नाङ्गो बनाउँनेछु। ितनी सबर्ङ्ग नाङ्गो हुिन्छन, र ितनका
प्रेमीहरूले देख्नेछन्। मेरो शिक्तको अिघ कसलेै ितनलाई बचाउनँ
सक्नेछैन। 11 म परमेश्वर, ितनको जम्म ैआनन्द र खशुीहरू खोस्नेछु। म
ितनको िवश्रामका िदनहरू, पूिर्णमाका उत्सव र पािर्थव चाडहरू बन्द
गिरिदनेछु। 12 दाख र नेभाराका रूखहरू नष्ट गिरिदनेछु। ितनले
भिन्थन, ‘मेरो प्रेमीहरूले यी सब िदन्छन्।’ तर म ितनको उद्यान जङ्गलमा
पिरणत गिरिदनेछु। जङ्गली पशुहरू आएर त्यस जङ्गलमा चनेर्छन्।

13 “ितनले बालको देवताहरूको सेवा गिर्छन। यसलेै म ितनलाई
सजाय िदनेछु। ितनले बाल देवताको अिघ धूप जलाउँिछन्। गर गहना
लगाएर ितनले िचिटक्क पदैर् आफ्ना प्रेमीहरूसँग जाँदा मलाई भुिल्थन।
परमप्रभुले यसो भन्नुभयो।

14 “यसकारण म ितनलाई मायालु शब्दहरू भन्ने छु। म ितनलाई
मरूभुिममा पुयार्उँछु र दयापूवर्क कुराहरू गछुर् । 15 त्यहाँ ितनलाई
दाखबारीहरू िदनेछु। म ितनलाई आशाको द्वार जस्त ैआकोरको बेंसी
िदनेछु। तब मलाई ितनले त्यस्त ैजवाफ िदनेछन् जस्तो िमश्रबाट आउँदा
िदएका िथए।” 16 परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

“त्यस समयमा ितमीले मलाई ‘मेरो लोग्ने भनी’ बोलाउँनेछौ। तर ितमी
मलाई ‘मेरो बाल देवता’ भन्ने छैनौ। 17 म ितनको मुखबाट बाल नाउँलाई
खोस्नेछु। त्यसपिछ मािनसहरूले फेिर बालको नाउँ उच्चारण गनेर्छैनन्।

18 “त्यस समय म इस्राएलीहरूका िनिम्त एउटा करार गनेर्छु।
जङ्गलका पशुहरूिसत, आकासमा उिडिहँड्ने चराहरूिसत र जमीनमा
घिस्रिहँड्ने प्राणीिसत। म यदु्धका सम्पूणर् धनु तरवार र हातहितयार नष्ट
गिरिदनेछु। कुन ैहितयार पिन यहाँ रहने छैन। म धतीर्लाई सुरिक्षत पानेर्छु
यसथर् इस्राएलका मािनसहरू शािन्तिसत िवश्राम गनर् सकुन्। 19 अिन म
(परमेश्वर) ितमीलाई सधैँको िनिम्त दलुही बनाउँनेछु। म ितमीलाई धमर् र
न्यायपूवर्क दृढ प्रेम र माया गररे दलुही बनाउँनेछु। 20 म ितमीलाई मेरी
िवश्वास योग्य दलुही बनाउँनेछु। त्यसपिछ ितमी साँच्चो अथर्मा
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परमप्रभुलाई जान्नेछौ। 21 अिन त्यस समयमा म ितमीलाई उत्तर
िदनेछु।”परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“म आकाशलाई भन्नेछु,
अिन उसले धतीर्लाई पानी िदनेछ।

22 पृथ्वीले अन्न, दाखरस अिन तेल उब्जाउनेछ,
अिन ियज्रेलको आवश्यकताहरू पूरा गिरिदनेछ।

23 म ितनको धतीर्मा धेर ैिबऊहरू छनेर्छु।
अिन लो-रूहामालाई म दया देखाउने छु।
अिन लो-अम्मीलाई म भन्नेछु, ‘ितमीहरू मेरा मािनसहरू हौ।’
अिन ितनीहरूले मलाई भन्ने छन्, ‘तपाई ंहाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ।’”

होशहोशेेललेे गोमगोमेेरलाईरलाई दासत्वबाटदासत्वबाट मुक्तमुक्त गनगनेर्ेर्

त्यसपिछ परमप्रभुले मलाई फेिर भन्नुभयो, “गोमेरका धेरै
प्रेमीहरू छन्। तर ितमीले उसलाई प्रेम गिररहनु पछर् । िकनभने
ितम्रो व्यवहार परमप्रभुको जस्तो हुनु पछर् । परमप्रभुले

इस्राएलका मािनसहरूलाई माया गनर् ु हुन्छ अिन गिररहनु हुन्छ। तर
ितनीहरू चािहँ अरू देवताहरूलाई पूजा गिररहन्छन्। अिन ितनीहरू
दाखको रोटी खानु रूचाउँछन्।”

2 यसकैारण मलेै गोमेरलाई पन्ध्र िसक्का चाँदी र नौ बुशल जौं िदएर
िकनेर ल्याएँ। 3 तब मलेै उसलाई भने, “ितमी मेरो घरमा धेर ैिदन
बस्नेछौ। ितमी वेश्या जस्तो हुनेछैनौ। ितमी अकोर् लोग्ने मािनसिसत
बस्नेछैनौ। अिन म ितम्रो पती हुनेछु।”

4 यही प्रकारले, इस्राएलका मािनसहरू धेर ैिदनसम्म राजा र नेता
िबना रहनेछन्। ितनीहरू िबना बिल र िबना स्मृित-पत्थर न ैरहनेछन।
ितनीहरूिसत न एपोद न कुलदेवता न ैरहनेछन्। 5 त्यसपिछ इस्राएलका
मािनसहरू फिर्कने छन। तब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको र राजा
दाऊदको खोजीमा लाग्नेछन्। अन्तमा ितनीहरू परमप्रभु र उहाँको
उद्धारताितर आउँनेछन्।

परमप्रभुपरमप्रभ ुइस्राएलकोइस्राएलको िवरूद्धमािवरूद्धमा क्रोिधतक्रोिधत हहुुनुहनुहुुन्छन्छ

हे इस्राएलका मािनसहरू! परमप्रभुको सन्देश सुन। परमप्रभुले
यस देशमा बस्ने मािनसहरूलाई आफ्नो तकर्  राख्नुहुन्छ, “यस
देशमा मािनसहरूले साँच्चो अथर्मा परमेश्वरलाई िचन्दनैन्।

परमेश्वर प्रित सत्य र िनष्ठावान पटकै्क छैनन्। 2 मािनसहरू झूटो कसम
खान्छन्, असत्य बोल्छन्, हत्या र चोरी गछर्न्। ितनीहरू व्यिभचारी छन्
र जहीं तहीं सन्तानहरू जन्माई िहँड्छन्। हत्या मािथ हत्या गिर रहन्छन्।
3 देश मृत मािनसको लािग िवलौना गनेर् मािनस जस्तो भएकोछ यो देश
अिन यसका सब ैमािनसहरू कमजोर भएका छन्। वनका जनावरहरू,
आकाशका चराहरू अिन समुद्रका माछाहरू सम्म मिररहेका छन्। 4

कसलेै अरू मािनसलाई दोष िदनु अथवा अकार्को दोष देखाउनु पदैर्न। हे
पूजाहारी! मेरो ितमीिसत असहमित छ। 5 ितमीहरूको पतन िदउँसो
हुनेछ। अिन राित, ितमीहरूिसत अगमवक्ताहरूको पतन हुन्छ। त्यसपिछ
म ितमीहरूकी आमालाई नष्ट गनेर्छु।

6 “मेरा मािनसहरू ज्ञानको कमीले नष्ट भए, तर ितमीहरूले िसक्ने
इच्छा पिन राखेनौ। यसथर् म ितमीहरूलाई मेरा पूजाहारी बन्न िदँिदन।
ितमीहरूले ितमीहरूका परमेश्वरको व्यवस्था न ैभूल्यौ। यसथर् म ितम्रा
कुलहरूलाई भूिलिदनेछु। 7 ितनीहरू अहकंारी भए। मेरो िवरूद्धमा
ितनीहरूले पाप मािथ पाप गदैर् न ैरहे। यसलेै म ितनीहरूको मिहमालाई
लाजमा पिरवतर्न गिरिदनेछु।

8 “पूजाहारीहरूले मािनसहरूले पाप गर ेपिछ चढाएका बिलहरू खान
चाहन्छन्। यसकैारण ितनीहरू मािनसहरूले धेर-ैधेर ैपाप गरून् भन्ने
चाहन्छन्। 9 यसलेै पूजाहारीहरू र साधारण मािनसहरूमा केही िभन्नता
छैन। म ितनीहरूलाई ितनीहरूको कमर्का िनिम्त सजाय िदनेछु।
ितनीहरूले जुन नराम्रो काम गरकेा छन् त्यसको बदला चुकाएर
छोडनेछु। 10 ितनीहरूले खान त खान्छन तर त्यसमा ितनीहरूलाई
सन्तुिष्ट हँुदनैन्। ितनीहरू संभोग त गछर्न् तर ितनीहरूको संतान हँुदनै।
िकनिक ितनीहरूले यहोवालाई त्यागे र वेश्याहरू जस्त ैभए।

11 “व्यिभचार, नयाँ दाखरस र दासत्वले कुन ैपिन मािनसको राम्रो
सोच्ने शिक्त नष्ट पािरिदन्छ। 12 हेर! मेरा मािनस दाउराको टुक्रा काठको

मूिर्तबाट सम्पित माँग्दछैन्। ितनीहरू यो सोच्छन िक यही छडीले उत्तर
िदन्छ। यस्तो िकन भयो? यस्तो यसकारण भयो िक ितनीहरू वेश्याहरू
समान झूटा देवताहरूको पिछ लागी रहन्छन्। ितनीहरूले आफ्नो
परमेश्वरलाई त्यागे अिन वेश्याहरू जस्त ैबिनए। 13 ितनीहरू पहाडको
टाकुरामा बिल चढाउँछन्। पहाडको टाकुरामा ितनीहरू फलाँट र पहाडी
िपलपलको रूखमुिन धूप बिल चढाउँछन्। ती रूखहरू मुिन शीतल छाँयाँ
हुन्छ। यसकैारण, ितम्रा छोरीहरू वेश्याहरू जस्त ैती रूखहरू मुिन
सुत्छन् अिन ितम्रा बुहारीहरूले व्यिभचार गछर्न्।

14 “म ितम्रा छोरीहरूलाई दण्ड िदनेछैन जब ितनीहरू वेश्या जस्तो
व्यवहार गछर्न् अथवा ितम्रा बुहारीहरू व्यिभचार गछर्न्। िकनभने
मािनसहरू आफैं  मिन्दरका देवदासीसँग बिल चढाउँदछन्। यसकारण ती
मूखर् मािनसहरू नष्ट हुनेछन्।

इस्राएलकोइस्राएलको लज्जापूणलज्जापूणर्र् पापहरूपापहरू

15 “हे इस्राएल! तैंले एक वेश्या समान व्यवहार गर ेता पिन यहूदा
दोषी नहुन्, न त ितमीहरू िगलगालमा आऊ, न वेतावनमा आऊ, ‘न
परमप्रभुको जीवनको शपथ खाऊ।’ 16 इस्राएल साह्रै अट्टेरी छ। यसथर्,
के परमप्रभुले ितनीहरूलाई खलु्ला खकर् मा भेंडा़ झैं खवुाउनु पछर्? होइन!

17 “एप्रैम मूिर्तहरूको साथी भएको छ। त्यसलाई एकै्ल छोिडदेऊ। 18

एप्रैम जँिडयाहरूको दलमा सामेल भयो। ितनीहरूलाई वेश्यावृित गनर् ु
िदऊँ। ितनीहरू लाजमदोर् रक्षाकहरूलाई रूचाउँछन्। 19 ितनीहरू
सुरक्षाको लािग ती देवताहरूकहाँ गए र ितनीहरूले सोच्ने क्षमता
गुमाएकाछन्। ितनीहरूको विलदानले ितनीहरूलाई लिज्जत उत्पन्न
गरायो।

अगुवाहरूलअगुवाहरूलेे इस्राएलइस्राएल अिनअिन यहयहूूदालाईदालाई पापपाप गनगनर्र् लगाएलगाए

“हे पूजाहारीहरू! हे इस्राएलका कुलहरू! तथा राजाका कुल
हो! मेरो कुरा ध्यान िदएर सुन, िकनभने न्यायको फैसला
ितमीहरूको िवरूद्धमा छ।

“िकनभने ितमीहरू िमस्पामा पासो र ताबोरका जाल भएकाछौ। 2

िशत्तीमका खाल्डाहरू ितनीहरूले खबु गहीरा पारकेाछन्। तर म
ितनीहरू सबलैाई दण्ड िदनेछु। 3 म एप्रैमलाई िचन्दछु औ इस्राएल
मबाट लुकेको छैन। हे एप्रैम! तैंले व्यिभचार गिरस्। इस्राएल अशुद्ध
भएकोछ। 4 ितनीहरूका कामले ितनीहरूलाई आफ्ना परमेश्वर ितर
फकर् न िदनेछैन, िकनिक व्यिभचारी मन ितनीहरूको बीचमा छ र
ितनीहरूले परमप्रभुलाई िचन्दनैन्। 5 इस्राएलको अहकंारले आफ्नै
िवरूद्धमा सबूत िदन्छ। यसकारण, एप्रैम र यहूदा दवु ैआ-आफ्नो
दोषिसत ठोिकनेछन्।

6 “ितनीहरू आफ्ना ‘भेंडा़-बाख्रा’ र ‘गाई गोरू’ िलएर परमप्रभुलाई
खोज्न आउँछन्, तर ितनीहरूले उहाँलाई पाउनेछैनन्। उहाँ
ितनीहरूदेिख हट्नु भएको छ। 7 ितनीहरूले परमप्रभुको िवरूद्धमा
िवश्वासघात गरकेाछन्। िकनिक ितनीहरूले बतासे छोरा-छोरीहरू
जन्माएका छन्। यसथर् उसले ितनीहरू र ितनीहरूका जमीनहरू नष्ट
पानेर्छ।

इस्राएलीहरूकोइस्राएलीहरूको पतनपतन हहुुननेे अगमवाणीअगमवाणी

8 “िगबामा सींङ फुक।
अिन रामामा तुरही फुक।
बेतावनमा खतराको घन्टी बजाऊ।
हे िबन्यामीन, थरथर होऊ।

9 दण्डको िदनमा एप्रैम उजाड हुनेछ।
जे कुरो िनश्चय हुनेवाला छ
त्यो इस्राएलका सारा कुलहरूलाई
मलेै जनाएको छु।

10 यहूदाका शासकहरू ती मािनसहरू जस्त ैहुन्,
जो आफ्नो सीमा रखेा बढाउँछन्।
म मेरो िरस ितनीहरूमािथ पानी झैं खन्याउनेछु।

11 एप्रैम कष्टमा परकेो छ,
मेरो न्यायमा त्यो चूणर् भएको छ,
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िकनभने व्यथर्का कुरा पिछ लाग्न त्यसले िनश्चय गयोर्।

12 अत म एप्रैमलाई नाश पानेर् एउटा कीरा
अिन यहूदाको घरको िनिम्त क्षय जस्तो हँु।

13 जब एप्रैमले आफ्नो रोग देख्यो,
र यहूदाले आफ्ना चोट देख्यो तब एप्रैम अश्शूरकहाँ गयो,
त्यसले ठूलो राजाकहाँ मािनस पठायो।
तर त्यसले ितमीलाई िनको पानर् सकै्तनँ।
न त त्यसले ितम्रो चोटलाई जाती पानर् सक्नेछ।

14 िकनभने म एप्रैमका िनिम्त एउटा िंसह
अिन यहूदाको घरको िनिम्त एउटा िंसहको बच्चा जस्तो हुनेछु।
म आफैं  ितनीहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पानेर्छु।
म ितनीहरूलाई उठाएर लानेछु।
अिन ितनीहरूलाई बचाउँने कोही हुनेछैन।

15 जबसम्म ितनीहरूले आफ्ना अपराध,
स्वीकार गररे मेरो उपिस्थितको खोजी गदैर्नन्,
तब सम्म म फकेर् र आफ्न ैठाँउमा जानेछु।
आफ्नो कष्टमा ितनीहरूले मलाई यसो भन्द ैखोज्नेछन्।”

परमप्रभुपरमप्रभ ुतफतफर्र्  फिर्कफिर्क आउआउँँननेेकोको पुरस्कारपुरस्कार

“आऊ, हामी परमप्रभुितर फकौर्
िकनभने उहाँले हामीलाई घायल पानर् ु भएकोछ,
र उहाँले न ैहामीलाई िनको पानर् ुहुनेछ।

उहाँले चोट पानर् ु भएकोछ,
र उहाँले न ैहामीलाई मलम पट्टी बाँध्नु हुनेछ।

2 दइु िदनपिछ उहाँले हामीलाई पुनःजीर्िवत पानर् ु हुनेछ
अिन तेस्रो िदन उहाँले हामीलाई मािथ उठाउँनु हुनेछ।
हामी उहाँकै अिघ िजउँदो हुनेछौं।

3 आऊ, हामी परमप्रभुलाई िचनौं,
हामी परमप्रभुलाई िचन्ने प्रयन्त गिररहौं।
हामीलाई थाह छ उहाँ आउनुहुनेछ।
उहाँको आगमन प्रभात झैं िनश्चय छ।
उहाँ हामीकहाँ जमीनलाई िभजाउने,
आिखरी बषार् झैं आउनु हुनेछ।”

मािनसहरूमािनसहरू िवश्वासिवश्वास योग्ययोग्य छछैैनन्नन्

4 “ए एप्रैम, म ितमीलाई के गरँू?
ए यहूदा म ितमीलाई के गरँू?
िकनिक तेरो प्रेम िबहानको कुइरो जस्त,ै
र िबिलने शीत जस्त ैछ।

5 यसकैारण मलेै ितनीहरूमािथ
अगमवक्ताद्वारा बञ्चरो चलाएकोछु।
मलेै ितनीहरूलाई मेरो मुखको वचनद्वारा घात गरकेोछु।
मेरो न्यायहरू ज्योित झैं प्रकट हुनेछन।

6 िकनभने म अमर प्रेम चाहन्छु
बिलदान होइनँ।
अिन मािनसहरूले बल्द ैगरकेो बिल ल्याउनु भन्दा,
परमेश्वरलाई बेशी जानेको म चाहन्छु।

7 तर ितनीहरूले ता आदमले जस्त ैकरार भङ्ग गर।े
त्यसमैा ितनीहरूले मेरो िवरूद्धमा िवश्वासघात व्यवहार देखाए।

8 िगलाद अधमीर्हरूको शहर हो।
त्यो रगतले भिरएको छ।

9 जसरी डाँकूहरूले मािनसलाई ढुिकबस्छन्,
त्यसरीन ैपूजाहरीहरूले गट्ठा बाँधेका छन्।
ितनीहरूले शकेम जाने बाटोमा हत्या गदर्छन्।
िनश्चय ितनीहरूले महा-अपराध गरकेाछन्।

10 इस्राएलको कुलमा मलेै िघनलाग्दो कुरो देखेको छु,
एप्रैमको वेश्यावृित्त त्यहाँ छ।
इस्राएल अशुद्ध भएको छ।

11 ए यहूदा ितम्रा िनिम्त पिन कटनीको समय तोिकएको छ।

त्यो हुनेछ जब म मेरो प्रजाको सुिदन फकार्उनेछु।”
“जब म इस्राएललाई िनको पाछुर् ,
तब एप्रैमको दषु्टता र सामिरयाको कु-कमर् उदाङ्गो हुनेछन्,
िकनभने ितनीहरूले दरुर्व्यवहार गर।े

चोरहरूले घर फोछर्न् अिन लुटेराहरू बाटोमा लुटपाट गछर्न्।
2 तर म ितनीहरूका सब ैदषु्टकाम याद राख्दछु भनी,
ितनीहरू आफ्ना हृदयमा िवचार गदैर्नन्।
अब ितनीहरूको आफ्न ैकालले ितनीहरूलाई घेररे राखेको छ।
ती कामहरू मेर ैसामने छन्।

3 ितनीहरू आफ्ना दषु्ट कामले राजालाई
र मािलकहरूलाई झूटा कुराले खशुी तुल्याउँछन्।

4 ितनीहरू सब ैव्यिभचारी हुन्।
ितनीहरू रोटी पकाउनेले,
तातो पारकेा तावा जस्त ैछन्।
त्यसले पीठो मुछेको समयदेिख
त्यो रोटी नपाकुन्जेल आगो
चलाउँद ैिमलाउँद ैचलाउँद ैगछर् ।

5 हाम्रा राजाको उत्सवको िदनमा
अगुवाहरू ज्याद ैिपएर मात्छन्।
अिन राजा िगल्ला गनेर्हरूिसत िमल्नु हुन्छ।

6 ढुकेर बस्दा ितनीहरूको मन चुलो जस्त ैजल्दछ,
िकनिक चुलो जस्त ैितनीहरूका हृदय छल-यिुक्तले जल्दछ।
रातभिर ितनीहरूका िरस दिन्करहन्छ,
िबहान त्यो जल्द ैगरकेो आगोझैं हुन्छ।

7 ितनीहरू सब ैचुलो झैं ताितन्छन्
र आफ्ना शासकहरूलाई भस्म पाछर्न्।
ितनीहरूका सब ैराजाहरू मािरए।
ितनीहरू मध्ये कसलेै पिन मेरो प्राथर्ना गदैर्नन्।”

इस्राएललइस्राएललेे जान्दजान्दै ैयोयो नष्टनष्ट हहुुननेेछछ
8 “एप्रैम चाँिह अन्यजाितका बीचमा िमिसन्छ।
एप्रैम एकापिट्ट मात्र पाकेको रोटी जस्त ैछ।

9 पराई मािनसहरूले त्यसको बललाई नाश पार,े
तर त्यसलाई यो याद छैन।
त्यसका टाउकोमा फाट-फूट फूलेका केश देिखनलागे,
तर त्यसलाई त्यो थाहा छैन।

10 इस्राएलको अहकंारले
आफ्न ैिवरूद्धमा साक्षी िदन्छ,
तापिन ितनीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वर ितर फकर् दनैन
न त उहाँको खोजी गदर्छन्।

11 एप्रैम बुिद्ध नभएको मूखर् ढुकुर जस्त ैछ।
िमश्रदेशलाई ितनीहरू पुकारा गछर्न्,
अश्शूरमा ितनीहरू जान्छन्।

12 जब ितनीहरू जान्छन्,
म ितनीहरूमािथ आफ्नो जाल िफजाउँनेछु,
म ितनीहरूलाई आकाशका चराहरूलाई जस्त ैतल झानेर्छु।
अरू राष्ट्रहरूसँग सिन्ध गरकेोमा
म ितनीहरूलाई दण्ड िदनेछु।

13 ितनीहरूलाई िधक्कार!
िकनभने ितनीहरू मबाट तिर्कएर गए।
ितनीहरूमािथ िवनाश आओस्।
िकनभने ितनीहरू मेरो िवरूद्धमा गए।
मलेै ितनीहरूलाई बचाउँने िथएँ,
तर ितनीहरू मेरो िवरूद्धमा ढाँट्छन्।

14 ितनीहरू हृदयबाट मलाई बोलाउँदनैन,
तर ितनीहरू आफ्नो ओछ्यानमा िवलाप गदर्छन्।
ितनीहरू अन्न र दाखरसका िनिम्त भेला हुन्छन्
तर ितनीहरू मदेिख टाढा भाग्छन्।

15 यद्यिप मलेै ितनीहरूलाई िशक्षा िदएँ,
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र ितनीहरूका पाखरुा बिलयो बनाएँ,
तापिन ितनीहरू मेरो िवरूद्धमा यिुक्त गदर्छन्।

16 ितनीहरू देवताहरूपिट्ट फकर् न्छन्,
जो वास्तिवक देवताहरू होइनन्।
ितनीहरू काठको प्रत्यावतीर् के्षप्यास्त्र जस्त ैहुन्।
ितनीहरूका अगुवाहरू,
ितनका क्रोघ पूणर् वचनले गदार् तरवारले मािरनेछन्।
िमश्रदेशमा ितनीहरूलाई िखसी गिरइएको कारण यही हो।

मूिर्तमूिर्त पूजालपूजालेे नाशनाश गराउगराउँँछछ

“तुरही फुक! परमप्रभुको मिन्दरमािथ एउटा चील
उिडरहेकोछ। िकनभने ितनीहरूले मेरो करार भङ्ग गर ेर मेरो
सम्झौताको िवरूद्धमा अपराध गर।े 2 ितनीहरूले मिसत

िचच्याएर भन्छन, ‘हे हाम्रा परमेश्वर हामी इस्राएलीहरूले तपाईलंाई
िचन्दछौ।’ 3 जे भलो छ त्यो इस्राएलले फािलिदएकोछ। बरैीले त्यसलाई
खेद्नेछ। 4 ितनीहरूले राजाहरू िनयकु्त गर,े तर मेरा अनुमित िलएनन्।
ितनीहरूले राजकुमारहरू िनयकु्त गर,े तर ती मािनसहरूलाई म िचिन्दनँ।
ितनीहरूले सुन र चाँदीका मूिर्तहरू आफ्ना िनिम्त बनाए, अत
ितनीहरूलाई नष्ट गिरनेछ। 5 ए सामािरया, मलेै ितम्रो बाछा िमल्काइ
िदएँ! ‘मेरो रीस ितनीहरूको िवरूद्धमा दन्केको छ!’ ितनीहरू किहलेसम्म
अशुद्ध रहनेछन्? एकजना इस्राएली कारीगरले बाछा बनायो। त्यो
परमेश्वर होइन। िनश्चय न ैसामिरयाको बाछालाई टुक्रा-टुक्रा पािरनेछ। 7

ितनीहरू बतास छदर्छन् र ितनीहरूले भँुवरी कटनी गनेर्छन्। ितनीहरूको
फसल केही रहनेछैन। त्यसको डाँठमा केही दाना लाग्नेछैन। पसाइहाले
तापिन िवदेशीहरूले खाइहाल्नेछन्।

8 “इस्राएल नष्ट भयो।
अब ितनीहरू जाित-जाितहरूका बीचमा
बेकामको भाँडा जस्त ैभएका छन्।

9 वन-गधा आफैं  एकै्ल िहँिडरहे झैं
ितनीहरू अश्शूरमा गए।
एप्रैमले आफ्नो िनिम्त ‘ज्यालामा’ नाठाहरू राखेको छ।

10 अन्य जाितहरूलाई ितनीहरूले ‘ज्यालामा’ राखे
तापिन म ितनीहरूलाई अब चाँडै जम्मा गनेर्छु,
राजा र भारादारहरूलाई अिभषेक गनर्,
केही समयका िनिम्त ितनीहरू रोिकन्छन्।

इस्राएललइस्राएललेे परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई भूलभूलेे रर मूिर्तहरूलाईमूिर्तहरूलाई पूजपूजेे
11 “एप्रैमले पाप गनर्लाई वेदीको संख्या बढायो।
ती त्यसको िनिम्त पाप गनेर् वेदीहरू भए।

12 मलेै त्यसका िनिम्त मेरो व्यवस्थामा,
लाखौं िविधहरू लेखें तापिन
ती कुरा बीराना ठािननेछन्।

13 मेरो भेटीको लािग ितनीहरूले
मासु चढाउँछन् र खान्छन्,
तर परमप्रभुले ितनीहरूलाई ग्रहण गनर् ुहुन्न।
अब उहाँले ितनीहरूलाई
ितनीहरूको पापको िनिम्त दण्ड िदनुहुनेछ।
ितनीहरूलाई िमश्रमा न ैफकार्इँनेछ।

14 िकनभने इस्राएलले आफ्ना सृिष्टकतार्लाई िबसेर्र महलहरू बनायो,
औ यहूदाले चाँिह पखार्ल भएका शहरहरूको संख्या बढायो।
तर म ितनीहरूका शहरहरूमा आगो लगाइिदनेछु
र त्यसले त्यसका महलहरू भस्म पानेर्छ।”

िनवार्िसतकोिनवार्िसतको िनिम्तिनिम्त िखन्नतािखन्नता

हे इस्राएल, ितमी अरू देशका मािनसहरूले मनाए जस्त ैखशुी
नमनाऊ। ितमी खशुी न हौ। िकनभने ितमीले आफ्ना
परमेश्वरलाई त्यागेर वेश्यावृित्त गनर् लागेको छौ। ितमीले प्रत्येक

खलोमा वेश्यावृित्त गरकेो छौ। 2 िकनिक त्यो खेतमा उब्जेको अन्नले

इस्राएललाई प्रयार्प्त भोजन िदन सक्दनै। इस्राएलका िनिम्त दाखरस पिन
प्रयार्प्त छैन।

3 इस्राएलका मािनसहरू परमप्रभुको देशमा बस्ने छैनन्। एप्रैम
िमश्रदेशमा फिर्कजानेछ। अश्शूरमा उनीहरूले यस्तो खाना खाने छन्
जुन खाना उनीहरूले नखानु पनेर्िथयो। 4 इस्राएलका मािनसहरूले
परमप्रभुलाई अधर्को रूपमा दाखरस चढाउने छैनन्। न त उनीहरूले
बिल न ैचढाउँन पाउनेछन्। यो बिलदान उनीहरूको िनिम्त मरकेाहरूका
िनिम्त शोक गनेर् रोटी जस्त ैहुनेछ। त्यो खानेहरू सब ैअशुद्ध हुनेछन्।
परमप्रभुको मिन्दरमा उनीहरूको त्यो रोटी जान पाउँदनै। उनीहरूसँग
त्यित मात्र रोटी हुन्छ जसले उनीहरू मात्र जीिवत रहन सक्छन्। 5

परमप्रभुको पिवत्र महा-सभाको िदन अिन परमप्रभुको चाड मनाउँदा
ितमी के गनर् जाँदछैौ?

6 इस्राएलीहरू पूणर् रूपले नष्ट हुने डरले भाग्नेछन्, तर िमश्रदेशले
ितनीहरूलाई बटुल्नेछ। अिन मोपका मािनसहरूले ितनीहरूलाई
गाड्नेछन्। ितनीहरूको बहुमूल्य चाँदीका वस्तुहरूको विरपिर झारपात
उम्रनेछ। ितनीहरूका पालहरूमा काँढा उम्रनेछ।

इस्राएललइस्राएललेे साँच्चोसाँच्चो अगमवक्तालाईअगमवक्तालाई नकारनकारेे

7 अगमवक्ता भन्छन्, “हे इस्राएल यो कुराहरूलाई बुिझ राख, दण्ड
िदने समय आएको छ। जुन नराम्रो कामहरू ितमीले गरकेो छौ त्यसको
भोग गनेर् समय आएको छ।” िकनिक इस्राएलीहरू भन्छन्, “अगमवक्ता
मूखर् छ र परमेश्वरको आत्मा भएको मािनस चाँिह बौलाह सरह छ।”
अगमवक्ता भन्छन्, “ितम्रो नराम्रो कामको लािग ितमीलाई दण्ड िदइनेछ।
ितम्रो धृिणत कामको िनिम्त ितमीलाई दण्ड िदइनेछ।” 8 परमेश्वर र
अगमवक्ताको प्रजामािथबाट एप्रैमको रखवाली गनेर् हो। िकनिक उसको
सब ैबाटोमा िशकारी पासो थािपएकोछ, अिन उसको परमेश्वरको भवनमा
त्यसप्रित दशु्मनी छ।

9 िगबाका िदनमा झैं ितनीहरू आफैं ले आफैं लाई साह ैभ्रष्ट
पारकेाछन्। परमप्रभुले इस्राएलीहरूको पापको सम्झना गदैर् ितनीहरूको
पापकोलािग दण्ड िदनुहुन्छ।

मूिर्तमूिर्त पूजाद्वारापूजाद्वारा इस्राएलकोइस्राएलको िवनाशिवनाश

10 “उजाड जमीनमा कसलेै अङु्गर पाए झैं मलाई इस्राएल पाउनु
िथयो। ितमीहरूको िपता-पुखार् मलेै यसरी भेट्टाएँ जसरी पिहलो ऋतुमा
कसलेै नेभाराको पिहलो फल प्राप्त गछर् । तर ितनीहरू बाल-पोरकोमा गए
र बाल देवताकहाँ आफूलाई अपर्ण गर।े कुन ैसडेको िघनलाग्दो सामान
जस्तो भए। उनीहरूले जुन भयानक वस्तुलाई प्रेम गथेर् त्यस्त ैभए।

इस्राएलीहरूकाइस्राएलीहरूका छोराछोरा-छोरीहरूछोरीहरू

11 “इस्राएलको वभैव कत ैत्यसरी उिडजाने छ जसरी जुन ैपकं्षी
उिडजान्छ। ितनीहरूमा न त कुन ैजन्म न कोही गभर्वती न गभर्धारण
हुनेछ। 12 तर इस्राएलीले छोरा-छोरी पाएर हुकार्ए तापिन एउटै बालक
पिन नरहने गिर म ितनीहरूलाई िनःसन्तान तुल्याउने छु, म
उनीहरूलाई त्यािगिदने छु अिन िववादमा फँसाउँनेछु।”

13 एकसमय एप्रैमको िवषयमा मलेै हिरयो चौरमा रोपेको किललो
खजूरको रूख जस्तौ सोचेको िथएँ। तर अिहले एफै्रमले छोराहरूलाई
मानर्को लािग डोयार्उँनेछ। 14 हे परमप्रभु! तपाईले उनीहरूलाई ंजे
चाहनुहुन्छ त्यो उनीहरूलाई िदनुहोस। उनीहरूलाई एउटा यस्तो गभर्
िदनुहोस् जुन तुयोस् र स्तन पिन यस्तो िदनुहोस् जसद्वारा दधू खवुाउनु
नसकोस्।

15 ितनीहरूको सब ैदषु्टता िगलगालमा छ।
त्यही मलेै ितनीहरूलाई धृणा गनर् शुरू गरें।
म ितनीहरूलाई ितनीहरूको कु-कमर्ले गदार्
मेरो राजमहलबाट िमल्काई िदनेछु।
म ितनीहरूलाई फेिर किहल्य ैपिन प्रेम गनेर् छैन।
ितनीहरूका सब ैअगुवाहरू बागी भए।

16 एप्रैमलाई दण्ड िदइनेछ,
ितनीहरूको जरा सुिक हाल्यो।
ितनीहरूमा फल लाग्नेछैन,
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उनीहरूको अब धेर ैसन्तान हुने छैनन्।
यिद ितनीहरूले सन्तान जन्माए पिन,
म ितनीहरूका िप्रय बालकहरूको हत्या गिरिदने छु,
जो ितनीहरूबाट जन्मिलनेछन्।

17 मेरा परमेश्वरले ितनीहरूलाई अस्वीकार गनर् ुहुनेछ,
िकनभने ितनीहरूले उहाँलाई सुनेन्।
ितनीहरू फेिर अरू देशहरूमा बरािलनेछन्।

इस्राएलकोइस्राएलको सम्पित्तलसम्पित्तलेे ितनीहरूलाईितनीहरूलाई मूिर्तमूिर्त पूजापूजा गरायोगरायो

इस्राएल त्यो दाख जस्त ैछ
जसले प्रशस्त मात्रमा फल िदन्छ।
तर इस्राएलले झूटा देवतारूको िनिम्त

िविभन्न प्रकारको वेदीहरू बनाइरह्यो।
भूिम जित राम्रो बिनयो त्यित न ैितनीहरूले
अपिवत्र आफ्ना झूटो देवताहरूका िनिम्त पत्थरहरू लगाए।

2 इस्राएलको मािनसहरूको हृदय झूटो छ।
अब ितनीहरूले आफ्नो अपराधको दण्ड भोग्नै पछर् ।
परमप्रभुले ितनीहरूका स्मारक-ढुङ्गाहरू नाश पानर् ु हुनेछ।
उहाँले ितनीहरूका वेदीहरू भत्काउनु हुनेछ।

इस्राएलीहरूकाइस्राएलीहरूका ददुषु्टष्ट िनणिनणर्र्यहरूयहरू

3 अब इस्राएलीहरूले भन्नेछन्, “न त हाम्रो कुन ैराजा छ न त हामी
परमप्रभुलाई मान्छौं अिन उनका राजाले हामीलाई केही पिन गनर्
सक्नुहुन्न।”

4 ितनीहरू प्रितज्ञा गछर्न्। तर ितनीहरू केवल झूटो बोल्छन।
ितनीहरू आफ्नो प्रितज्ञा पूरा गदैर्नन्। अत ितनीहरूले जोतेका खेतमा
उिम्रएको िवषालु झापरात जस्त ैिववाद बढ्छ।

5 सामिरयाका बािसन्दाहरू बेतावनमा डराउँद ैबाछाको पूजा गछर्न्।
यस्ता मािनसले वास्तवमा िवलाप गनर् ुपछर् । यस्ता पूजाहारीहरू वास्तवमा
िवलाप गछर्न्, िकनिक उसको राम्रो मूिर्त हराएको हुन्छ। कसलेै उठाएर
लगेको हुन्छ। 6 त्यस मूिर्तलाई अश्शूरको महान राजालाई उपहारका
िनिम्त लिगएको हुन्छ। एप्रैमको लिज्जत मूिर्त उहाँ लिगने छ। इस्राएल
चाँिह आफ्न ैमूिर्तमा लिज्जत हुनुपनेर्छ। 7 सामिरयाका राजाहरूलाई नष्ट
गरीिदनेछु। ऊ पानीमािथ बग्ने काठको टुक्रा जस्त ैहुनेछ।

8 इस्राएलले पाप गयोर् अग्लो-अग्लो स्थानमा मूिर्त िनमार्ण गयोर्।
आवेनको अग्लो स्थान नष्ट गिरिदइनेछ। त्यसको वेदीहरूमािथ काँढा र
बनमाराहरू उम्रनेछन् र त्यही बेला ितनीहरूले पवर्तहरूलाई भन्नेछन्,
“हामीलाई ढाक!” अिन डाँडाहरूलाई भन्नेछन्, “हामीमािथ खस।”

इस्राएलाईइस्राएलाई पापकोपापको िनिम्तिनिम्त ितनितनेर्ेर्छछ

9 “हे इस्राएल, ितमीले िगबाको समयदेिख पाप गनर् शुरू गयौर्।(अिन
ितनीहरू अझ ैत्यहाँ पाप गिररहेका छन्।) िगबाले अिहले पिन त्यही
दषु्टकाम र पाप गदैर्छ। 10 ितनीहरूलाई दण्ड िदन म आउनेछु।
ितनीहरूको िवरूद्ध सेनाहरू एक भएर आउनेछन्। इस्राएलले आफ्नो
दइुवटा पापको िनिम्त दण्ड भोग्नु पनेर्छ।

11 “एप्रैम एउटा तािलम पाएको बाछा जस्त ैिथयो जो खलाको
अन्नमािथ िहँड्न मन पराउँछ। म त्यसको काँधमा राम्रो जुवा राख्नेछु। म
एप्रैमलाई डोरीले बाँध्नेछु अिन यहूदाले हलो जोत्नेछ। याकूबले स्वंय
डल्लाहरू फोनेर्छ।”

12 धमर् रोप तब ितमीले िस्थर मायाको बाली उठाउनेछौ। खेत
आफैं ले जोत। यो परमप्रभुलाई खोज्ने समय हो। उहाँ आउनु हुनेछ अिन
ितमीमािथ धमर् बषार्उनु हुनेछ।

13 तर ितमीहरूले दषु्टताको बीऊ रोपेकाछौ अिन ितमीहरूले
अन्यायको बाली उठाएकाछौ। ितमीहरूले झूटो फल खाएकाछौ िकनभने
ितमीहरूले आफ्न ैयोजना र आफ्नो िवशाल संख्याका योद्धाहरूमािथ
भरोसा राख्यौ। 14 यसकैारण ितमीहरूका सेनाहरूको बीच यदु्धका
िनिम्त खलैाबलैाको स्वर सुिननेछ, अिन ितम्रो सेनाको िकल्लाहरू नष्ट
हुनेछन्। यो त्यस्त ैहुनेछ जस्तो बेतबेल नगरमा यदु्धको समय शल्मनले
नष्ट पािरिदएको िथयो। यदु्धको समयमा आफ्ना नानीहरूसँग ैआमाहरूको

पिन हत्या गिरिदएको िथयो। 15 बेतेलमा ितमीहरूलाई पिन यस्त ैहुनेछ
िकनिक ितमीले धेर ैन ैकुकमर्हरू गरकेाछौ। त्यस िदनको शुरूवात हँुदा
हँुद ैइस्राएलको राजा पुर ैनष्ट हुनेछन्।

इस्राएलहरूलइस्राएलहरूलेे परमप्रभुलाईपरमप्रभुलाई भुल्योभुल्यो

परमप्रभुले भन्नुभयो, “जब इस्राएल बालक िथयो मलेै
त्यसलाई प्रेम गरें।
तब मलेै आफ्नो छोरालाई िमश्रदेशबाट बोलाएँ।

2 तर जित-जित मलेै इस्राएलीहरूलाई बोलाएँ,
त्यित-त्यित ितनीहरू मबाट टाढा भए।
ितनीहरूले बाल देवताहरूलाई बिल चढाँइरहे।
उनीहरूले मूिर्तको अगाडी धूप जलाए।

3 “एप्रैमलाई मलेै िहँड्न िसकाएँ।
इस्राएललाई मलेै अङ्गालोमा बोकें
अिन मलेै न ैितनीहरूलाई िनको पारें।
तर यी सब ैकुरा ितनीहरू जान्दनैन्।

4 मलेै ितनीहरूलाई प्रेमको डोरी
मायाको बन्धनले बाँधेर डोयार्एँ।
म त्यस्तो व्यिक्त िथएँ जसले उनीहरूलाई स्वततं्र गराएँ,
म िनहुररे उनीहरूलाई खाना खवुाएँ।
5 “तर इस्राएलीहरूले परमेश्वरतफर्  जान अस्वीकार गर।े ितनीहरू

फिर्कएर िमश्र जाने छैनन्, त्यसको सट्टामा अश्शूरका राजा नै
ितनीहरूका राजा हुनेछन्। 6 उनीहरूका शहरमािथ तरवार झुण्डाई
िदइनेछ। यही तरवारद्वारा उनीहरूका शिक्तशाली मािनसहरूलाई वध
गिरनेछ। उनीहरूको मुिखयाहरूको काम नष्ट गिरन्छ।

7 “मेरो प्रजाहरू फकर् ने आशा गछर्न् उनीहरू मािथका परमेश्वरलाई
पुकाछर्न् तर परमेश्वरले उनीहरूलाई सहायता गनर् ु हँुदनै।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे इस्राएललाईइस्राएललाई नष्टनष्ट गनगनर्र् चाहनुहचाहनुहुुन्नन्न

8 “हे एप्रैम म ितमीलाई कसरी छोिडिदऊँ?
ए इस्राएल म ितम्रो रक्षा गनर् चाहन्छु।
म ितमीलाई कसरी अदमा जस्त ैतुल्याऊँ!
म चाहँिदन िक ितमीलाई सबोयीम जस्त ैबनाऊँ।
म आफ्नो मन बद्ली रहेछु,
ितमीप्रित दयाले मन पिग्लरहेछ।

9 म मेरो प्रचण्ड िरसलाई िजत्न िदनेछैन्।
म फेिर एप्रैमलाई नष्ट पानेर्छैन।
म त परमेश्वर हँु, म कुन ैमािनस होइन।
म ितनीहरू माझ एक पिवत्र छु।
म ितमीहरूसँग ैछु।
म आफ्नो िरस देखाउँनेछैन।

10 म िंसह जस्त ैगजर्ने छु, म गजर्न्छु
अिन मेरा सन्तान मसँग आउने छन्,
र मेरो पिछ-पिछ िहँड्नेछन्।
मेरा सन्तानहरू डरले थर-थर काम्द ैपिश्चमबाट आउनेछन्।

11 ितनीहरू चरा जस्त ैवेगिसत
िमश्र देशबाट आउनेछन्।
ितनीहरू अश्शूरको भूिमबाट ढुकुर जस्त ैआउनेछन्
अिन म ितनीहरूलाई घरमा पठाउनेछु।”
परमप्रभुले यो भन्नु भयो।

12 “एप्रैमले मलाई झूटो देवताहरूले छोपेकोछ।
इस्राएलका मािनसहरूले मेरो िवरोधमा षड्यन्त्र रचे।
तर यहूदा अिहले सम्म परमेश्वरसँग छ।
यहूदा पिवत्र र साँच्चो छ।”

परमप्रभुपरमप्रभ ुइस्राएलकोइस्राएलको िवरूद्धमािवरूद्धमा हहुुनुहनुहुुन्छन्छ

एप्रैमले आफ्नो समय नष्ट गछर् । इस्राएल िदनभिर “हावाको
पिछ पिछ भािगिहँड्छ”। प्रजाहरू ज्यादा भन्दा ज्यादा झूटो
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बोल्छन्, र चोरी गछर्न्। ितनीहरूले अश्शूरहरूसँग सिन्ध गछर्न् अिन
आफ्नो भद्राक्षको तेल िमश्र देश िलएर जान्छन्।

2 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “मेरो तकर्  यहूदाको िवरूद्धमा छ। याकूबलाई
उसले गरकेो कमर्का िनिम्त दण्ड िदनुपछर् । उसलाई उसले गरकेो कु-
कमर्का िनिम्त िनश्चय न ैदण्ड िदनुपछर् । 3 जब याकूब आफ्नो आमाको
गभर्मा िथयो, अिन गभर्मा हँुद ैउसले आफ्नो दाज्यूलाई छल्न शुरू गयोर्।
याकूब एकजना शिक्तशाली यवुक िथयो अिन त्यस ैसमय उसले
परमेश्वरसँग कुश्ती लड्यो। 4 याकूबले परमेश्वरका स्वगर्दतूिसत ऊ यदु्ध
गयोर् अिन िवजय भयो। ऊ रोयो अिन दयाको िनिम्त िविन्त गयोर्। यो
घट्ना बेतेलमा भएको िथयो, त्यहाँ उसले परमेश्वरसँग बातचीत गयोर्। 5

यहोवा सेनाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँ यहोवा हो। 6

यसकारण आफ्नो परमेश्वरितर आऊ। उहाँ प्रित साँच्चो होऊ। राम्रो कमर्
गर। परमेश्वरमािथ सधैँ िनभर्र गर।

7 “याकूब एक व्यापारी हो। ऊ आफ्नो साथीहरू समेतलाई ठग्छ।
उसको तराजु झूटो छ। 8 एप्रैम भन्छ, ‘म धनी छु। मलेै साँच्चो धन प्राप्त
गरकेो छु। मेरो अपराधको िबषयमा कसलेै पिन थहा पाउने छैन।’

9 “तर जबदेिख ितमी िमश्रदेशमा िथयौ म त त्यही समयदेिख नै
परमप्रभु ितम्रो परमेश्वर हँु। म ितमीलाई भेट हुने पालका िदनहरूमा जस्तै
पालमा राख्नेछु। 10 मलेै अगमवक्तािसत कुरा गरकेोछु र बारम्बार दशर्न
िदएकोछु। मलेै अगमवक्तालाई ितमीहरूको आफ्नो पाठ पढाउन धेरै
तरीका पिन िदएकोछु। 11 तर िगलादमा फेिर पिन पाप छ। अनुपयोगी
मूिर्तहरू धेर ैछन्। िगलगालमा ितनीहरू गोरूहरू बिलको रूपमा
चढाउँछन्। ितनीहरूका धेर ैजस्ता वेदीहरू जोतेको खेतमा थुपारकेो
ढुङ्गाका थुप्राहरू जस्ता छन्।

12 “याकूब आरामको खेतमा भागेर गए। यस जग्गामा इस्राएलले
पत्नीको िनिम्त काम गरकेो िथयो। स्वास्नी पाउनको िनिम्त उसले
भेंडा़हरूको हेरचाह गयोर्। 13 तर परमप्रभुले एउटा अगमवक्ताद्वारा
इस्राएललाई िमश्र देशबाट िलएर आउनुभयो। परमप्रभुले एकजना
अगमवक्तद्वारा इस्राएललाई सुरिक्षत राख्नुभयो। 14 तर एप्रैमले
परमप्रभुलाई धेर ैिरस उठाइिदयो। एप्रैम मृत्य-ुदण्ड पाउने अपराधको
दोषी छ। यसकैारण उसलाई उसको अपराधको िनिम्त दण्ड िदइनेछ।
उसको मािलकले उसलाई लिज्जत पानर् ुहुनेछ।”

इस्राएलइस्राएल आफआफैै नष्टनष्ट भयोभयो

“एप्रैम आफैं ले इस्राएलमा आफूलाई महान बनायो। एप्रैम
जब बोल्थ्यो मािनसहरू डरले थर-थर काम्थे। तर एप्रैमले
पापकमर् गयोर्। उसले बाल देवताहरूको पूजा गनर् थाल्यो।

त्यसकैारण मनेर्छ। 2 इस्राएलले धेर ैपाप गनर् थाल्यो। ितनीहरूले
आफ्नो िनिम्त मूिर्तहरू बनाए। कारीगरले चाँदीको सुन्दर मूिर्तहरू
बनाउन थाले अिन आफ्ना मूिर्तहरूिसत कुरा गर।े ितनीहरूले ती मूिर्त
सामु बिल चढाउन अिन बाछाहरूलाई चुम्बन गनर् शुरू गर।े 3 अत
ितनीहरू चाँडै िवलीन हुनेछन्। ितनीहरू कुइरो जस्त ैहुनेछन िवहानको
शीत जुन पछर्  तर चाँडै न ैहराउँछ। इस्राएलीहरू हावाले उडाउँने भुस
जस्त ैहुन्। ितनीहरू िचम्नीबाट बािहर िनस्के पिछ हराउने धँुवा जस्तै
हुन्।

4 “िमश्रदेशमा जब ितमीहरू िथयौ, त्यिह समयदेिख म परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वर हँु। म बाहेक ितमीहरूले अन्य कुन ैपरमेश्वरलाई
िचन्दनैौ। त्यो म न ैहँु जसले ितमीहरूलाई बचायो। 5 उजाड भूिम तथा
खडेरी परकेो देशमा म ितमीहरूलाई िचन्थें। 6 मलेै न ैइस्राएलीहरूलाई
खान िदएँ। उनीहरूले त्यो भोजन खाए। आफ्नो पेट भिरए पिछ उनीहरू
तृप्त भए। उनीहरू धमण्डी भए अिन मलाई उनीहरूले भुिलहाले।

7 “यसकैारण म ितनीहरूको िनिम्त िंसह जस्त ैहुनेछु। बाटोको
िकनारमा म िचतुवा जस्त ैढुिकबस्नेछु। 8 म उनीहरूसँग माऊ भालू झैं
झम्टन्छु जसले उसका छाउराहरू खोिसिदएकोछ। म उनीहरूमािथ
हमला गछुर् । म उनीहरूको छाती िचरीिदन्छु। म त्यो िंसह अथवा अन्य
कुन ैिंहस्रक जनवार जस्त ैहुनेछु जसले आफ्नो िशकार लुछी-लुछी खाई
रहेको हुन्छ।”

परमपरमेेश्वरकोश्वरको क्रोधबाटक्रोधबाट कसकसैलैलेे इस्राएललाईइस्राएललाई बबँँचाउनुचाउन ुसक्तसकैै्तनन
9 “हे इस्राएल, मलेै ितम्रो रक्षा गरें तर ितमीले मेरो िवरोध गयौर्।

यसकारण म ितमीलाई नष्ट गनेर्छु। 10 कहाँ हुनुहुन्छ ितम्रो राजा? उहाँले
ितम्रो सब ैशहरहरूमा ितमीलाई सघाऊ पुयार्उनु हुनेछैन। कहाँ हुनुहुन्छ
ितम्रा न्यायधीश? ‘मलाई एउटा राजा अिन धेर ैराजकुमारहरू िदनुहोस्,’
भनी िवन्ती गरकेो िथयौ। 11 म क्रोिधत भएँ अिन मलेै ितमीहरूलाई
एउटा राजा िदएँ। म अझ अिधक क्रोिधत भएँ अिन मलेै उसलाई
ितमीहरू देिख छुटाएँ।

12 “एफै्रमको दोष एउटा िबटोमा बाँिधएकोछ,
उसको पाप अिभलेखमा रािखएको छ।
ऊ दिण्डत हुनेछ।

13 उसलाई प्रसव वेदना हुनेछ।
ऊ एउटा अज्ञानी िशशु जस्त ैहो
चुनौती सामना गनेर् ठीक समयमा ऊ आउँदनै।
14 “के म उनीहरूलाई पातालको शिक्तदेिख बँचाऊँ?
के म उनीहरूलाई मृत्य ुदेिख मुक्त गराऊँ?
हे मृत्य!ु तेरो िवध्वंशक प्रकोप कहाँ छ?
हे िचहान तेरो शिक्त कहाँ छ?
मेरो आखाँबाट अब दया लुकेकोछ।

15 इस्राएल आफ्नो दाज्यू-भाइहरूको बीच बढी रहेको छ,
तर पूवीर्य बतास आउनेछ, परमप्रभुको बतास उजाड मरूभुिमबाट

आउनेछ
अिन इस्राएलको कुवाहरू सुक्ने छन्।
त्यसको पानीको मूल सुक्नेछ।
त्यो आँधीले इस्राएलका सब ैबहुमूल्य बस्तुको भण्डार िरत्तो पािरिदने

छ।
16 सामािरयाले दण्ड भोग्नेछ
िकनिक उसले आफ्नो परमेश्वरदेिख मुख बटारकेो छ।
इस्राएलीहरूलाई तलवारद्वारा मािरने छ,
उनीहरूको सन्तानलाई पछादैर् मािरनेछ
अिन ितनीहरूका गभर्वती स्त्रीहरूको पेट िनचोिरनेछ।”

परमप्रभुितरपरमप्रभुितर फकफकर्र्

हे इस्राएल! ितम्रो पापले ितमीलाई धमर्राउने बनाएकोछ।
यसकैारण अब परमप्रभु आफ्नो परमेश्वर ितर फकेर् र आऊ।
2 जुन कुरा ितमीले भन्नुछ, त्यसको िवषयमा सोंच, अिन

परमप्रभु ितर फकेर् र आऊ, उहाँलाई भन,
“हाम्रा सब ैपापहरू टाढा गररे,
जे कुरा राम्रो छ त्यसलाई ग्रहण गर,
जुन हामीले भिनरहेकाछौ।
हामी हाम्रो मुखले तपाईकंो स्तुित गाउँछौं।

3 अश्शूरले हामीलाई बँचाउन सक्तैं न।
हामी घोडहरूमािथ सवार हुनेछैनौ।
न त हामी आफ्नो हातले बनाएको कुरालाई
‘हाम्रो परमेश्वर’ भन्नेछौं।
िकनिक िबना आमा बाबुका सन्तानहरूप्रित दया गनेर्,
केवल तपाई ंमात्र हुनुहुन्छ।”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे इस्राएललाईइस्राएललाई क्षमाक्षमा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
4 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“उनीहरूले मलाई त्यागे।
म उनीहरूलाई यसको िनिम्त क्षमा िदन्छु।
म उनीहरूलाई मुक्त भावले प्रेम गनेर्छु।
म अब उनीहरू प्रित क्रोिधत हुनेछैन।

5 म इस्राएलको िनिम्त शीत झैं बन्नेछु।
इस्राएल िलली फूल झैं फुल्नेछ।
लबानोन झैं त्यसको जरा फैलनेछ।

6 त्यसका हाँगाहरू भद्राक्षको रूख झैं हुनेछन्।
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त्यो सुन्दर हुनेछ।
त्यो त्यस सुगन्ध झैं हुनेछ
जुन लबानोनको रूखको जराबाट आउँछ।

7 इस्राएलका मािनसहरू फेिर मेरो संरक्षणमा हुनेछन्।
ितनीहरू अन्न झैं बढ्नेछन्।
ितनीहरू अङु्गरका लहरा झैं फल्ने र फूल्ने छन।
अिन ितनीहरूको सुगन्ध लबानोनको दाखरस जस्त ैहुनेछ।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे इस्राएललाईइस्राएललाई मूिर्तकोमूिर्तको िवषयमािवषयमा चचेेतावनीतावनी िदनुभयोिदनुभयो

8 “हे एप्रैम मलेै मूिर्तहरूिसत गनर् ुपनेर् बढी केही छैन।
म न ैएकजना हँु जसले ितम्रो प्राथर्नाहरूको उत्तर िदन्छु।

म न ैएकजना हँु जसले मािथबाट ितम्रो रक्षा गछुर् ।
म सधैँ हिरयो रहने सल्लाको रूख जस्त ैहँु।
त्यसको फल मबाट न ैआउँछ।”

अिन्तमअिन्तम सल्लाहसल्लाह

9 यी कुराहरू ज्ञानी मािनसले बुझ्नु पछर् ।
यो कुराहरू कुन ैबुिद्धमान मािनसले जान्नु पछर् ।
परमप्रभुको बाटो ठीक छ।
असल मािनसहरू ितनीहरूद्वारा बाँच्छन्।
पापीहरू ितनीहरूद्वारा मछर्न्।
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2

योएलयोएल

सलहहरूलसलहहरूलेे ददेेशलाईशलाई उजाडउजाड पारपारेे

पतुएलको छोरा योएलले परमप्रभुको यो वचन प्राप्त गयोर्:
2 हे अगुवाहरू हो, यो वचन सुन!
हे यो देशका सब ैबािसन्दाहरू हो!

ितमीहरू मेरो कुरामा ध्यानदेऊ।
के ितमीहरूको जीवनकालमा पिहला किहल्य,ै
यस्तो भएको िथयो? अँहँ िथएन!
के ितिमहरूका िपता-पुखार्हरूको समयमा किहल्य,ै
यस्तो घटना घटेको िथयो? अँहँ िथएन!

3 ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाईयो कुरा बताऊ,
अनी ितम्रो छोरा-छोरीहरूले उनीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई बताउँने

छन्।
ितमीहरूको नाित-नातीनाले आफ्ना आउने पुस्तालाई बताउने छन्।

4 जे कुरो काट्ने सलहहरूले छोडेका िथए,
सब ैबगाले सलहहरूले खाए।
अिन जेकुरा बगाले सलहहरूले छोडेका िथए,
ती सब ैउफ्रने सलहहरूले खाए।
जे उफ्रने सलहहरूले छोडेका िथए,
ती सब ैिवनासकारी झुसुले सलहहरूले खाए।

सलहहरूसलहहरू आइपुग्नआइपुग्न थालथालेे

5 हे मतवालाहरू! जाग अिन रोऊ!
ितमीहरू सब ैदाखरस िपउनेहरू हो!
जोडिसत रोऊ िकनभने ितमीहरूको िमठो दाखरस अब छैन।
अब ितमीहरूले िमठो नयाँ दाखरस पाउने छैनौ।

6 एउटा ठूलो अनी शक्तीशाली जाितले
मेरो देशलाई आक्रमण गरकेा छन्।
ितनीहरूका दाँतहरू िंसहका जस्त ैछन्।
ितनहरूका दाह्राहरू िंसहीनीका जस्त ैछन्।

7 ती मानीसहरूले मेरो दाख बारीहरू नष्ट पािरिदए।
दाखको बारी ओइलायो त्यसपिछ मयौर्।
ती मिनसहरूले मेरो राम्रो नेभाराका बोटहरू नष्ट पािरिदए।
बोटको बोक्रा समेत उप्काई नाङ्गो पाररे फािलिदए।

मािनसहरूमािनसहरू रून्छन्रून्छन्

8 कन्ये केटी झैं िवलाप गर जसको िववाह हुनलागेको छ।
जसले लोग्नेको िनिम्त भाङ्ग्रा लगाएकीछे,
जसको हुनलागेको लोग्ने िववाह हुनुभन्दा पिहला न ैमिरएको छ।

9 पूजाहारीहरू परमप्रभुका सेवकहरू रोऊ।
िकनभने अब अन्नबली,र अघर्बली परमप्रभुलाई चढाईनेछ।

10 खेत उजाड पारीएकोछ।
यहाँ सम्म िक खेत पिन रँुदछै।
िकनभने अन्नहरू सब ैनष्ट भयो
नयाँ दाखरस सुख्खा भयो
अिन भद्राके्षको तेल पिन समाप्त भयो।

11 हे िकसानहरू! िनरास हौ।
हे दाखवरीका िकसानहरू अच्काली िवलाप गर!
गहँु र जौंको िनिम्त िवलाप गर

िकनिक खेतको फसलहरू नष्ट भएकोछ।
12 दाखको बोट सुकाइयो
अिन नेभाराको बोट ओइलाएकोछ।
अनार, खजुर अिन स्याउका बोटहरू सुकाइयो।
बािरका सब ैरुखहरू सुकेका छन्।
मािनसको िबचमा भएको आनन्द अन्त भएकोछ।

13 हे पूजाहरीहरू! भाङ्ग्रा लगाऊ अिन साह्रै िवलाप गर।
हे वेदीका सेवकहरू हो! िवलाप गर।
हे मेरा परमेशवरका सेवकहरू! ितमीहरू भाङ्ग्रा लाएर सुत।
िकनिक अन्नबिल र अघर्बली ितम्रा परमेश्वरको मिन्दरमा हुने छैन।

सलहहरूद्वारासलहहरूद्वारा डरलाग्दोडरलाग्दो िवनाशिवनाश

14 उपवासको समय िनिश्चत गर। िवशेष सभाका िनिम्त
मािनसहरूलाई बोलाऊ। सभामा अगुवाहरू र यो देशका सबै
बािसन्दाहरूलाई भेला गराऊ। उनीहरूलाई परमप्रभु ितमीहरूका
परमेश्वरको भवनमा ल्याऊ अिन परमप्रभुलाई पुकार गर।

15 त्यस िदनको लािग यो एकदम ैनराम्रो िदन हुनेछ। िकनिक
परमप्रभुको एक िवशेष िदन निजकै आउँदछै। त्यस समय यस्तो सवर्नाश
हुनेछ िक सवर्शिक्तमान परमेश्वरले आक्रमण गिररहनु भएको जस्त ैहुनेछ।
16 हाम्रो खाने भोजन हाम्रो आँखाले हेदार् हेदैर् हरायो। हाम्रो परमेश्वरको
भवनबाट आन्नद र हषर् हराएर गयो। 17 हामीले िबऊहरू त रोपेका िथयौं
तर जमीनमान ैसुकेर मयोर्। हाम्रो बोट िबरुवा सुकेर मयोर्। हाम्रा अन्नको
भण्डारहरू खाली भयो अिन नष्ट भएर गयो।

18 हाम्रा पशुहरू भोकले कराइरहेकाछन्। हाम्रा गाई-गोरूका बथान
यता-उता छरपष्ट भए। ितनीहरूले घाँस खान पाउँदनैन्। भेंडा़हरू पिन
मिररहेका छन्। 19 हे परमप्रभु! म तपाईलंाई सहायताको िनिम्त प्राथर्ना
गदैर्छु। िकनिक हाम्रो हिरयो मदैानहरू आगोले मरुभूिम बनाइिदयो।
मदैानका सब ैरूखहरू आगोको ज्वालाले जलाई िदए। 20 वन पशुहरू
पिन तपाईकंो सहायता चाहन्छन्। नदीहरू सुकी सके, कत ैपनी पानीको
नाउँ िनशान छैन। आगोले हाम्रो हिरयाली मदैनलाई मरुभूिम बनाई
िदयो।

परमप्रभुकोपरमप्रभुको आउनआउनेे समयसमय

िसयोनमा तुरही फुक,
मेरो पिवत्र पवर्तमा चेतावनीतको ध्विन बजाऊ।
ती सब ैमािनसहरूलाई जो यो देशमा बस्छन्,

डरले थरथर कामुन्?
िकनकी परमप्रभुको िवषेश िदन आउँदछै।
परमप्रभुको िवशेष िदन निजकै छ।

2 त्यो िदन अन्धकार उदासी िदन हुनेछ।
त्योिदन धेर ैअँध्यारो र बादलले ढाकेको हुनेछ।
ितमीहरू िवशाल र शिक्तशाली मािनसहरू,
पवर्तमा अन्धकार झैं फैिंलद ैगरकेो देख्ने छौ।
ितनीहरू जस्ता धेर ैसंख्यामा मािनसहरू
पिहले त्यहाँ किहल्य ैपिन आएका िथएनन्
अिन न त भिबष्यमा यस्तो हुनेछ।

3 ितनीहरूकोअघाडी आगोले भष्म पाछर् ।
ितनीहरूको पछाडी आगोको ज्वाला दन्कन्छ।
भूमी मािनसको सामुने अदनको बगैंचा झैं हुनेछ
अिन मिनसको पिछ उजाड मरुभूिम जस्त ैहुनेछ।
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त्यहाँ केही पिन रहने छैन।
4 सलहहरू घोडा जस्त ैदेिखन्छन्
अिन ितनीहरू यदु्धको घोडा जस्त ैदौडन्छन्।

5 ितनीहरूलाई सुन!
ितनीहरूको ध्विन यदु्घको समयमा
रथ पहाडमा चढ्दा भएको खलैा-बलैा जस्त ैहुन्छ।
त्यो आवज भुस जलेर िनस्केको
आगोको ज्वाला जस्त ैछ।
एक हुल शिक्तशाली मािनसहरू
यदु्घका िनिम्त तत्पर हँुदाको जस्त ैहुनेछ।

6 मािनसहरू ितनीहरूको अिघ डरले थर-थर काम्छन्।
ितनीहरू को अनुहार डरले पहेंलो हुन्छ।

7 ितनीहरू योद्धाहरू झैं दगुछर्न्।
ितनीहरू यदु्धका मािनसहरू झैं पखार्लमािथ चढ्छन्।
प्रत्येक मािनस सोझो अघाडी बढछन्।
ितनीहरू पिंक्त निबगारी िंहडछन्।

8 उनीहरू एक अकार्मािथ ठेलाठेल गदैर्नन्।
प्रत्येक सेना आफ्नो बाटोमा िंहड्छन्।
यिद कुन ैसेनालाई चोट लागेर लडे पिन
अरू सेनाहरू अिघ बिढ रहन्छन्।

9 ितनीहरू कुदेर शहरमा पस्नेछन्
अनी चाँडै पखार्ल मािथ कुद्नेछन्।
ितनीहरू घरमािथ चढ्छन्,
अिन झ्यालबाट चोरहरू जस्त ैिभत्र पस्छन्।

10 ितनीहरूको अगाडी पृथ्वी हिल्लन्छ,आकाश काम्छ।
सूयर् र चन्द्रमा पिन अँध्यारो हुन्छ अिन तारा चम्कन छोड्छ।

11 परमप्रभुले आफ्नो सेनाहरूलाई ठुलो स्वरले बोलाउनु हुन्छ।
उहाँको छाउनी अत्यन्त िवशाल छ।
ती जसले परमप्रभुको आज्ञा पालन गछर्न्
ितनीहरू धेर ैसंख्यामा छन्।
परमप्रभुको िवशेष िदन महान् अिन डर लाग्दो हुनेछ।
यो कसले सहन सक्छ र?

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे मािनसलाईमािनसलाई पिरवतपिरवतर्र्नन होऊहोऊ भन्नुहभन्नुहुुन्छन्छ

12 परमप्रभु भन्नु हुन्छ:
“अिहले पिन ितमीहरू सम्पूणर् हृदयले
उपवास बसेर रँूद ैर शोक गदैर् मितर फकर्  ।
13 लुगा होइन, ितमीहरू को हृदय फटएर रोऊ।”
परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरकहाँ फकेर् र आऊ।
उहाँ दयालु अिन करूणामय हुनुहुन्छ।
उहाँ चाँडै िरसाउनु हुन्न।
उहाँ को प्रेम महान छ,
दण्ड िदने िबषयमा उहाँले
जो िनणर्य िलनु भएको छ
त्यो उहाँले पिरवतर्न गनर् सक्नु हुछ।

14 कसले जान्दछ, हुनसक्छ परमप्रभुले आफ्नो मन बद्लीन सक्नु
हुन्छ।
यो पिन हुनसक्छ उहाँले ितमीहरूलाई आिशष िदनुहुन्छ।
अिन फेिर ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूका परमेशवरलाई
अन्नबिल र अघर्बिल चढाउन योग्यका हुने छौ।

परमप्रभुलाईपरमप्रभुलाई प्राथप्राथर्र्नाना गरगर
15 िसयोनमा तुरिह फुक,
महा-पिबत्र सभा बोलाऊ।
उपवासको िवशेष समयलाई बोलाऊ।

16 मािनसलाई भेला गर।
त्यो िवशेष सभाकोलािग उनीहरूलाई बोलाऊ।
ितमीले बूढा-प्रधानहरू अिन नानीहरूलाई भेला गर।
त्यो दधेु-बालकलाई पिन िलएर आऊ,

नयाँ दलुहा-दलुहीलाई
िसध ैितनीहरूको कोठाबाट बोलाऊ।

17 पूजाहारीहरू, परमप्रभुका सेवकहरू
मिन्दरको दलान वेदीको िबचमा रहुन्।
ितनीहरूले भनुन्, “हे परमप्रभु तपाईका मािनहरूलाई दया
देखाउनुहोस्।
तपाईकंा मािनसलाई लिज्जत हुन निदनु होस्।
ितनीहरूलाई राष्ट्रहरूको िबचमा हाँसोको पात्र नबनाउनु होस्।
तपाँईलें अन्य देशहरूलाई हाँस्द ैभन्ने अवसर निदनुहोस्,
‘ितनीहरूका परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ?’”

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे ितम्रोितम्रो ददेेशश िफतार्िफतार् िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

18 तब परमप्रभु आफ्नो भूिमको िनिम्त अत्यन्त ैजोिशलो हुनुभयो।
उहाँ आफ्ना मािनसहरूमािथ करूणामय हुनुभयो।

19 परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूलाई उत्तर िदनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो, “म ितनीहरूका िनिम्त अन्नहरू,
नयाँ दाखरस र तेल पठाउनेछु।
जो ितिमहरूका िनिन्त प्रशस्त हुनेछ।
म ितमीहरूलाई अन्य जाितहरूको िबचमा हाँसोको पात्र बिनन िदने

छैन।
20 त्यहाँ आएका उत्तरवासीहरूलाई ितमीहरूको देशबाट हटाइिदनेछु।
उिनहरूलाई बाँझो र उजाड देशमा पठाइिदनेछु,
त्यसमध्ये आिधलाई पूवर्को समुद्रपिट्ट पठाई िदनेछु,
अिन फेिर आिधलाई पिश्चमको समुद्रतफर्  पठाईिदनेछु।
उनीहरूले यस्तो घृिणत कमर् गरकेा छन्,
उनीहरूसडेको दगुर्न्धमािथ उठ्नेछन्। ितनीहरूको नराम्रो गन्ध उँभो

जानेछ।
ितनीहरूले धेर ैिघनलाग्दा कामहरू गरकेा छन्।”

फफेेिरिर ददेेशलाईशलाई नयाँनया ँबनाईनबनाईनेे छछ
21 हे देश नडरा!
तँ खिुश भएर रमाइलो गर,
िकनिक परमप्रभुले ठूला-ठूला काम गनर् ु हुनेछ।

22 हे जङ्गलका पशुहरू! नडराऊ,
बनको उजाड खकर् मा हिरयाली आउनेछ।
रूखहरूले फलिदन थाल्नेछन्।
नेभाराको बोटहरू र दाखको बोटहरूले प्रशस्त फल िदनेछ।

23 हे िसयोनका मािनसहरू! खशुीहोऊ।
परमप्रभु,ितमीहरूका परमेश्वरसँग रमाऊ।
िकनभने उहाँले ितमीहरूलाई राम्रो गनर् ुहुनेछ।
उहाँले ितमीहरूलाई अिघल्लो र पिछल्लो दबु ैझरी,
पिहला झैं पठाई िदनुहुन्छ।

24 अब खलाहरू गहँुले भिरपूणर् हुनेछन्।
अिन दाख-कुण्डहरू नयाँ दाखरस र तेलले भिरनेछन्।

25 “म परमप्रभुले मेरो शिक्तशाली सेना ितमीहरूको िबरुद्धमा पठाएको
िथएँ।
ती काट्ने सलहहरू, ती बगाले सलहहरू
अिन उफ्रने सलहहरूले ितम्रा सब ैअन्नहरू खाइिदए।
तर म परमप्रभु ती सब ैनोक्सान भएको फेिर भरपूर गिरिदनेछु।
ितमीहरू फेिर भिरभराऊ हुनेछौ।

26 फेिर ितमीहरूसँग प्रशस्त खानेकुरा हुनेछ।
ितमीहरू सन्तुष्ट हुनेछौ र ितमीहरूले परमप्रभु
ितमीहरूका परमेश्वरको प्रशसंाको गीत गाउनेछौ।
उहाँले ितम्रा िनिम्त आश्चयर्चिकत काम गनर् ु भएकोछ।
अब मेरो मािनसहरू किहल्य ैलिज्जत हुनेछैनन्।
27 अिन ितमीले थाहापाउनेछौ म इस्राएलको बीचमा छु।
अिन फेिर ितमीले जन्नेछौ म परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु,
र म वाहेक अकोर् कुन ैपरमेश्वर छैन।
मेरा प्रजाहरू फेिर किहल्य ैलिज्जत हुनेछैनन्।”
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परमपरमेेश्वरलश्वरलेे उहाँकोउहाँको आत्माआत्मा सबसबै ैमािनसलाईमािनसलाई िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

28 “त्यसपिछ, म ितमीहरू सब ैमािथ मेरो आत्मा खन्याउँनेछु।
ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूले अगमवाणी गनेर्छन्।
ितमीहरूका बूढा मािनसहरू सपना-दशीर् हुनेछन्।
ितनीहरूका जवानले दशर्न देख्नेछन्।

29 त्यस समय म आफ्ना आत्मा मेरा दास
र दासीहरूमािथ खन्याउनेछु।

30 पृथ्वी अिन आकाशमा म अद्भतू िचन्ह देखाउनेछु।
त्यहाँ रगत, आगो र धुवाँको खम्बाहरू हुनेछन्।

31 सूयर् अँध्यारोमा बद्लनेछ।
चन्द्रमाको रगं रगतमा बद्लनेछ।
अिन परमप्रभुको महान् र डरलाग्दो िदन आउनेछ।

32 अिन हरके मािनस जसले परमप्रभुको नाउँ पुकछर्  उसलाई
बचाइनेछ।
िकनिक परमप्रभुले भन्नु भए अनुसार त्यहाँ बाँचेकाहरू िसयोन डाँडा र

यरूशलेममा हुनेछन्।
यो िठक परमप्रभुले भन्नु भए जस्त ैहुनेछ।
बाँचेहरूको िबचमा ितनीहरू हुनेछन्
जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु हुनेछ।

यहयहूूदाकोदाको शत्रुहरूलाईशत्रुहरूलाई सजायसजाय िदईनिदईनेेछछ

“हो, ती िदनहरूमा अिन त्यस समयमा म यहूदा र
यरूशलेमलाई कैदबाट मुक्त पानेर्छु अिन देशबाट
िनवार्िसतहरूलाई फकार्एर ल्याउनेछु। 2 म सब ैजाितलाई

भेला गनेर्छु। यो सब ैजाितलाई यहोशापातको बेंसीमा भेला पाछुर् , अिन
त्यहाँ न ैम उनीहरूलाई न्याय गनेर्छु। ितनहरूलेन ैमेरो मािनसहरूलाई
िततर-िबतर परकेा िथए। अन्य जाितहरूको िबचमा बस्न बाध्य
तुल्याएको िथए। यसकैारण म ितनीहरूलाई दण्ड िदनेछु। ितनीहरूले
मेरो भूिमलाई भाग-भाग गरकेाछन्। 3 ितनीहरूले मेरो मािनसहरूको
िनिम्त िचट्ठा हाले। ितनीहरूले एउटा केटालाई वेश्यागमनको लािग
िबिक्रगर ेअनी एउटी केटीलाई दाखरसको िनिम्त बेचे अिन मद िपए।

4 “हे सोर र िसदोन, पिलश्तीका सम्पूणर् भूिमहो। मलाई ितमीहरू को
वास्ता छैन? के ितमीहरू मलेै गरकेो कुन ैकमर्को िनिम्त सजाय
िदइरहेछौ! हुनसक्छ ितमीहरूले यो सोिचरहेका होलाऊ िक ितमीहरूले
मलाई दण्ड िदई रहेकाछौ, तर चाँडै म न ैितमीहरूलाई दण्ड िदनेछु। 5

ितमीहरूले मेरो सुन र चाँदी चोयौर्। मेरो बहुमूल्य रत्नहरू चोररे
ितमीहरूले ितम्रो आफ्नो मिन्दरमा राख्यौ।

6 “ितमीहरूले यहूदा र यरूशलेमका बािसन्दाहरूलाई यूनानीहरूको
हातमा बेिचिदयौ। ता िक ितनीहरू आफ्नो भूिमबाट टाढा लिगनेछन्। 7

ितमीहरूले मेरा मािनसहरूलाई ितनीहरूका देशबाट टाढा पठायौ। तर म
ितनीहरूलाई फकार्एर ल्याउन लागेको छु अिन ितमीहरूले जे गयौर्
त्यसका िनिम्त म ितमीलाई दण्ड िदनेछु। 8 म ितमीहरूका छोरा-
छोरीहरूलाई यहूदाकै हातमा बेिचिदनेछु। अिन उनीहरूले फेिर
ितनीहरूलाई एउटा टाढा देशमा बस्ने शबाहरूको हातमा बेिचिदनेछन्।”
यो कुरा परमप्रभुले भन्नुभएकोछ।

ययुदु्धकोद्धको िनिम्तिनिम्त तयारतयार होऊहोऊ
9 जाित-जाितहरूलाई यो बताई देऊ,
यदु्धकोलािग तयािरबस!

सुरिबरहरूलाई बोलाऊ,
सम्पूणर् योद्धाहरूलाई भेलागर।
उनीहरूलाई जगाऊ!

10 ितनीहरूको हलोको फालीहरू िपटेर तलबार बनाऊ।
हँिसयाहरूबाट ितमीहरूका भाला बनाऊ।
अिन कमजोर मािनसले भनुन्,
“म एउटा योद्धा हँु!”

11 हे सब ैदेशका जाितहरू!
िछटो गर! त्यहाँ भेला होऊ।
हे परमप्रभु तपाई ंपिन आफ्नो शिक्तशाली बीरहरू िलएर आउनु होस्।

12 हे देशबासीहरू, उठ!
यहोशापातको बेंसीमा आऊ!
म त्यहीं बसेर सब ैजाितहरूको न्याय गनेर्छु।
13 ितमी हँिसया िलएर आऊ!
िकनिक फसल काट्ने समय भईसकेको छ।
आऊ! दाखहरू कुल्च,
िकनिक दाखको घडा भिरसकेको छ।
घडा भिरन्छ अिन उब्रेर बािहर आउँछ।
िकनिक उनीहरूले ज्याद ैदषु्टता देखाएकाछन्।

14 िनणर्य गिरने बेंसीमा मािनसको धुइरो छ,
िकनिक फैसला गनेर् बेंसीमा परमप्रभुको िवशेष िदन निजकै आएकोछ।

15 सूयर्, चन्द्रमा अँध्यारो हुनेछन्।
ताराहरू चम्कने छैनन्।

16 परमप्रभु परनेश्वर िसयोनबाट गजर्नु हुनेछ।
उहाँ यरूशलेमबाट गजर्नु हुनेछ।
आकाश र पृथ्वी थरथर काँप्ने छ,
तर परमप्रभु उहाँका मािनसहरूका िनिम्त शरणस्थान हुनुहुनेछ।
एउटा सुरिक्षत स्थान इस्राएलका बािसन्दाका िनिम्त हुनुहुनेछ।

17 “त्यस समय ितमीहरूले जान्नेछौ की,
म न ैपरमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वर हँु।
म िसयोनमा बस्छु, जुन चाँिंह मेरो पिबत्र पवर्त हो।
यरूशलेम पिवत्र बन्नेछ र त्यहाँबाट कुन ैिबदेशीहरू किहल्यै

जानेछैनन्।”

यहयहूूदालाईदालाई जीवनकाजीवनका िनिम्तिनिम्त नयाँनया ँप्रितज्ञाप्रितज्ञा

18 “त्यसिदन िमठो दाखरस पहाडहरूमा चुिहनेछ।
डाँडाहरूबाट दधुको नदी बग्नेछ।
यहूदाका सब ैखोल्साहरूमा पानी बग्न थाल्नेछ।
परमप्रभुको मिन्दरबाट एउटा मुलफुटेर
िसित्तमको बेंसीलाई िभजाउँने छ।

19 िमश्रदेश मरुभूिमझैं हुनेछ अिन एदोम पिन उजाड भूिम हुनेछ।
िकनिक ितनीहरू यहूदाका मिनसहरू प्रित िनषु्ठर िथए।
ितनीहरूले ितनीहरूकै देशको
िनदोर्ष मािनसको हत्या गरकेा छन्।

20 यहूदाका मािनसहरू सदा-सवर्दा रहनेछन्,
अिन यरूशलेम पुस्तौं-पुस्ता सम्म मािनसको बासस्थन हुनेछ।

21 ितनीहरूले मेरो मािनसहरूको हत्या गर।े
यसकारण म उनीहरूलाई सजाय िदनेछु।”
िकनिक परमप्रभु परमेश्वर िसयोनमा बास गनर् ुहुन्छ।
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आमोसआमोस

पिरचयपिरचय

आमोसको वचन! आमोस तको देशको एकजना भेंडा़ गोठालो
िथए। यहूदाका राजा उिज्जयाह र योआशाका छोरा इस्राएलका
राजा यारोबाबेलको पालामा भुईचँालोको दइु बषर् अिघ

इस्राएलको िवषयमा आमोसले दशर्न पाएका िथए।

अरामकोअरामको िनिम्तिनिम्त दण्ड़दण्ड़

2 आमोसले भने,
“परमप्रभु िसयोनमा िंसह जस्त ैगजर्नु हुनेछ।
परमप्रभुको ठुलो गजर्न यरूशलेमबाट हुनेछ।
यस समयमा गोठालाहरूको हिरयो मदैान सुक्नेछ।
यहाँ सम्म की कमेर्लको टाकुरा समेत ओइिलनेछ।”
3 ितनीहरूले धेर ैअपराधहरू गरकेो कारण, “म िनश्चयन ैदमीशकलाई

दण्ड िदनेछु। िकनभने ितनीहरूले िगलाद का मािनसहरूलाई फलामको
दाँदेले धुलोपारकेो छ। 4 यसकारण म हजाएलको घरमा आगो लगाई
िदनेछु अिन त्यो आगोले बेनहददका पखार्लहरू भष्म पानेर्छ।

5 “म दमीशकका बिलया ढोकाहरू पिन भाँिचिदनेछु र आवेनको
िंसहासनमा बस्ने मािनसलाई पिन नष्ट पािरिदनेछु। अिन बेथ-एदेनमा
राजदण्ड िलने राजालाई पिन नष्ट पािरिदन्छु। अरामका मािनसहरू
परािजत हुनेछन्। अिन उिनहरूलाई बन्दीबनाएर िकर देशमा लिगनेछ।”
यो सब ैपरमप्रभुले भन्नु भएको हो।

पिलश्तीहरूलपिलश्तीहरूलेे सजायसजाय पाउनपाउनेेछन्छन्

6 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म गाजाका बािसन्दाहरूलाई उनीहरूले गरकेो
अपराध को िवरूद्ध िनश्चय न ैसजाय िदनेछु। िकनभने उनीहरूले सम्पूणर्
देशको बािसन्दाहरूलाई कैद गररे दासहरू बनाएर एदोमको हातमा सुिम्प
िदए। 7 यसकारण म गाजा देशको पखार्लहरूमा आगो लगाइिदनेछु। यो
आगोले गाजा देशका सब ैिकल्लाहरू जलाइ िदनेछ। 8 म अश्दोदबाट
राज िंसहासनमा बस्ने मािनसलाई नष्ट गिरिदनेछु। म अश्कलोनबाट
राजदण्ड िलने राजालाई पिन ध्वंश पािरिदनेछु, म, एक्रोन का
मािनसहरूलाई सजाए िदनेछु। अिहले सम्म बाँचेका पिलश्तीहरू
मनेर्छन्।” परमप्रभु परमेश्वरले यो सब ैकुरा भन्नुहुन्छ।

फनूिशयालाईफनूिशयालाई सजायसजाय

9 परमप्रभुले यी सब ैकुरा भन्नुहुन्छ, “म यो सोरका मिनसहरूलाई
ितनीहरूले गरकेो अपराधका िनिम्त िनश्चय न ैसजाय िदनेछु। िकनभने
ितनीहरूले देशका सम्पूणर् मािनसहरूलाई कैद गरी एदोम को दास
बनाएर पठाई िदए। ितनीहरूले ितनीहरूको दाजू-भाइहरूसँग गरकेो
सम्झौताको सम्झना पिन गरनेन्। 10 त्यस आगोले सोरको िकल्लाहरू
पिन ध्वंश पानेर्छ।”

एदोमकोएदोमको िनिम्तिनिम्त सजाएसजाए

11 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म एदोमका मािनसहरूलाई ितनीहरूले गरकेो
अपराधको िनिम्त िनश्चय न ैसजाए िदनेछु। िकनिक एदोमले आफ्नो
दाजू-भाइ इस्राएललाई पछािडबाट तरवारले रोपेकोछ। एदोमले
अिलकित पिन दया देखाएन। एदोम िरसाइन ैरह्यो अिन केिह पिन
सहानुभुित देखाएन। ऊ जङ्गली जनावरहरू सरह लगातार इस्राएललाई

च्याितरह्यो। 12 यसकारण म तेमानमा आगो लगाइिदनेछु। त्यो आगोले
बोज्राको िकल्लाहरू पिन ध्वंश पानेर्छ।”

अम्मोिनयाकोअम्मोिनयाको िनिम्तिनिम्त सजाएसजाए

13 परमप्रभु भन्नु हुन्छ, “म अम्मोनका मािनसहरूलाई ितनीहरूले
गरकेा अपराधका िनिम्त िनश्चय न ैदण्ड िदनेछु। िकनिक ितनीहरूले
िगलादमा आफ्नोलािग अिधक जमीन प्राप्त गनर् गभर्वती मिहलाहरूलाई
मार।े 14 यसकारण, अब म रब्बाको पखार्लमा आगो लगाइ िदनेछु। यो
आगोले रब्बाको अग्लो पखार्ल नष्ट पानेर्छ। कष्ट ितनीहरू मािथ आँधी
बेरी जस्त ैितनीहरूको देशमा आइपनेर्छ। 15 त्यस समय ितमीहरू को
राजा कैदमा पनेर्छ, राजा र भारदारहरू एकै साथ बन्दी बनाइनेछ।”
परमप्रभुले यी सब ैकुरा भन्नुभयो।

मोआबकोमोआबको िनिम्तिनिम्त दण्ड़दण्ड़

परमप्रभुले यी कुरा भन्नुहुन्छ, “म मोआबका मािनसलाई
ितनीहरूले गरकेो अपराधको िनिम्त िनश्चय न ैदण्ड िदनेछु।
िकनभने मोआबको राजाले एदोमको राजाको हड्डी जलाएर

चुना बनायो। 2 यसकारण अब म मोआबमा आगो लगाइिदनेछु, अिन
त्यो आगोले किरयोतका पखार्लहरू भस्म पानेर्छु। र त्यहाँ खलैा-बलैा,
िचच्याइ र तुरहीको आवाज आउँनेछ अिन मोआब मनेर्छ। 3 यसकारण
म मोआबका राजालाई उसको सब ैअगुवाहरूिसत ैमानेर्छु।” परमप्रभु
यसो भन्नुहुन्छ।

यहयहूूदाकोदाको िनिम्तिनिम्त दण्ड़दण्ड़

4 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म यहूदालाई उनीहरूले गरकेो िबिभन्न
अपराधको िनिम्त िनश्चय न ैदण्ड िदनेछु। िकनभने ितनीहरूले
परमप्रभुको आज्ञा मान्न अस्वीकार गर।े ितनीहरू आफ्ना बाबुहरूले
मानेका झूटो देवताहरूलाई मानेर पथ-भ्रष्ट भएकाछन्। 5 यसकैारण म
यहूदामा आगो लगाइिदनेछु अिन त्यो आगोले यरूशलेमको
िकल्लाहरूलाई खरािनमा पिरणत गनेर्छ।”

इस्राएलकोइस्राएलको िनिम्तिनिम्त दण्ड़दण्ड़

6 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म इस्राएललाई ितनीहरूले गरकेा िविभन्न
अपराधहरूका िनिम्त दण्ड िदनेछु। िकनिक ितनीहरूले धमीर् र गरीब
मािनसलाई एकजोडी जुत्ताको मुल्यमा बेचे। 7 ितनीहरूले ती गरीब
मािनसहरूलाई कुिल्चए अिन िपिडत मािनसको कुरा सुनेनन्। 8

ितनीहरूले गरीब मािनसबाट उनीहरूको लुगा बन्धक िलए अिन ती
लुगाहरू ितिनहरूले मूिर्त आराधना गदार् लगाए। ितनीहरूले
मािनसहरूलाई जिरवाना ितनर् बाध्य गराए र त्यस पसैाबाट ितनीहरूले
दाखरस िकने र ितनीहरूका देव-मिन्दरमा िपए।

9 “तर मलेै एमोरीहरूलाई ितनीहरूको अगाडी ध्वंश गिरिदएँ। मलेै
त्यसको फलहरू मािथदेिख र त्यसका जरा तल ैसम्म नष्ट गिरिदएँ।

10 “मलेै ितमीहरूलाई िमश्रदेिख बािहर िनकालेर ल्याएँ र मरुभूिमका
उजाड स्थानहरूमा चालीस बषर् सम्म डोयार्एँ। मलेै ितमीहरूलाई
एमोरीहरूको भूिमिदएँ। 11 मलेै ितमीहरूका कितपय नानीहरूलाई
अगमबक्ताहरू बनाएँ। अिन मलेै कितपय यवुकहरूलाई नािजरीहरू
बानाएँ। हे इस्राएलीहरू हो! के योकुरा सत्य होइन?” परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
12 “तर ितमीहरूले नािजरीहरूलाई दाखरस खवुायौ। ितमीहरूले
अगमबक्ताहरूलाई अगमवाणी गनर् रोक लगायौ। 13 हेर, म ितमीहरूलाई
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अन्नले ठेलागाडी लािदए झैं दबाउनेछु। 14 कुन ैपिन मािनस बाँच्ने छैन,
यहाँ सम्म िक बेगिसत दगुनेर्लाई पिन छािडने छैन। 15 धनु-काँड
चलाउने पिन यदु्धमा बाँच्न योग्य हुने छैन। वेगिसत दगुनेर् पिन उम्कन
सक्ने छैन। घोडसवारले पिन आफ्नो प्राणबचाउन योग्यहुन सकै्तन। 16

परमप्रभुले न्याय गनेर् िदनमा सबभन्दा साहसी पिन यदु्घवाट नाङै्ग
भाग्नेछ।” परमप्रभुले यो कुरा भन्नु भयो।

इस्राएललाईइस्राएललाई चचेेतावनीतावनी

हे इस्राएलीहरूहो! यो समचार जो परमप्रभुले िमश्रबाट उहाँले
ल्याउनु भएका ितम्रा पिरवार र ितमीहरूको िवरुद्ध भन्नु
भएकोछ। 2 “िविभन्न धेर ैपिरवारका मािनसहरूले पृथ्वी

भिरनेछ। तर ती मध्ये केवल ितमीहरूलाई मलेै िचनेकोछु र िबशेष ध्यान
िदएकोछु तर ितमीहरू मेरो िवरुद्धमा खडा भयौ। यसकारण, म
ितमीहरूका सब ैपापहरूका िनिम्त ितमीहरूलाई दण्ड िदनेछु।”

इस्राएललइस्राएललेे सजाएसजाए पाउनपाउनेे कारणहरूकारणहरू

3 दइु जनाको आपसमा सहमत् नभए सम्म
सँग-सँग ैिहँड्न सकै्तनन्।

4 के बुढो िंसह जङ्गलमा
आफ्नो िशकार पाउनअिघ गजर्न्छ?
के जवान िंसह िशकार नसमाितकन
गुफा िभत्र गजर्न्छ?

5 जबसम्म ितमीले जालमा चारो हाल्दनैौ
चरा पक्रनु सक्दनैौ।
अिन जब जाल मािथउठ्छ
यसले चराहरू पक्रनेछ।

6 के यदु्धको तुरहीको ध्वनी सुनेर
मािनसहरू डराउँदनैन्?
अिन यिद शहरमा कष्टहरू आउँछ भने
त्यो परमप्रभुद्वारा पठाइएको हो।
7 मेरा स्वामी परमप्रभुले सब ैकुरा गनर् सक्नु हुन्छ। तर केिहगनर् ु

अघाडी उहाँले आफ्नो सेवक अगमवक्तालाई योजना देखाउनुहुन्छ। 8

यिद कुन ैिंसह गिर्जयो भने मािनस अवश्य न ैडराउँछ भने यिद परमप्रभु
बोल्नु हुन्छ भने, उहाँको सूचना घोषणा गनर् कसले उहाँलाई रोक्न
सक्छ?

9 अश्दोद र िमश्रका िकल्लाहरूमा यो वचन घोषणा गर, “सामिरयाका
पहाडहरूमा आऊ। त्यहाँ ितमीले गोलमाल पाउँनेछौ। िकनभने त्यहाँ
अपराध गिरएको छ। ितनीहरू एक-अकार्मा सहीतिरकाले बाँच्न
जान्नदनैन्। ितनीहरूले ितनीहरूको िकल्लामा डकैती र लुटेका मालहरू
थुपाछर्न्।”

11 यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “त्यो देशमा एकजना शत्रु आउनेछ,
त्यो शत्रुले ितमीहरूको सुरक्षा कुिल्चन्छ।उसले ितमीहरूको िचज िलएर
जानेछ जुन आफ्नो िकल्लामा लुकाएर राखेका छौ।”

12 परमप्रभु भन्नु हुन्छ,
“जसरी गोठालोले िंसहको मुखबाटथुमा बचाउँदा,
उसको दइु खटु्टा र एउटा कान मात्र बचाउन सक्ला,
त्यसरी न ैिवलासीपूणर् सोफामा
र रशेमी ओछ्यानहरूमा सुत्ने
सामिरयामा बस्ने इस्राएली मािनसहरू मध्ये
कोिह मात्र सुरिक्षत रहने छन्।”
13 मेरा स्वामी सवर्शिक्तमान परमप्रभु परमेश्वर यो कुरा भन्नु हुन्छ,

“याकूब को घरनाका मािनसहरूलाई यो कुराहरूको चेतावनी देऊ। 14

परमप्रभुले न्याय िदनेिदनमा म इस्राएललाई उसका पापहरूको लािग
दण्ड िदनेछु। म बेतेलका वेदी नष्ट गिरिदनेछु र समस्त वेदी भुईमँा खस्ने
बनाउँछु। 15 म गिर्ममा बस्ने िनवास स्थानका साथ ैशीतकािलन िनवास
स्थान पिन नष्ट पािरिदनेछु। अिन हात्तीको दाँतले बनाएका घरहरू पिन
नष्ट गिरिदनेछु, धेर ैघरहरू नष्ट गिरने छ।” परमप्रभु भन्नु हुन्छ।

आनन्दिप्रयआनन्दिप्रय स्त्रीहरूस्त्रीहरू

हे सामिरयाको डाँडामा बस्ने गाईहरूहो, मेरो वचन सुन।
ितमीले गरीब मािनसलाई दःुख िदयौ र दिरद्रहरूलाई
कुिल्चयौ। ितमीहरूले आफ्ना पितहरूलाई भन्छौ,

“हामीहरूलाई नयाँ दाखरस िपउनको िनिम्त ल्याऊ।”
2 परमप्रभु मेरो स्वमीले यो प्रितज्ञा गनर् ु भयो, उहाँले आफ्नो पिवत्रता

को शपथ खानुभयो अिन भन्नुभयो, “हेर यस्तो िदन आइलाग्नेछ
ितनीहरूले ितमीहरूलाई अकुंसेले समातेर र बाँिकरहेकालाई बल्छीले
अल्झाएर लानेछन्। 3 ितमीहरू सब ैदेवालका दलूोबाट बािहर जानेछौ,
ितमीहरू सब ैहमोर्नको के्षत्रपिट्ट फ्याँिकनेछौ,”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 4 “बेतेलको पिवत्र स्थानमाजाऊ अिन पाप गर।

िगलगालमा जाऊ अिन अझ पाप गर। िदनपैछर्  भने ितमीहरूले हरके
िबहान भेटी चाँडै चढाऊ। तीन िदन चाडको लािग ितमीहरूको फसलको
एक दशांश चढाऊ। 5 धन्यवादको भेटी खिमरहालेको रोटी चढाऊ
अिन स्वइच्छा भेटी को घोषणा गर, िकनभने हे इस्राएल हो ितमीहरू
यसो गनर् मनपराउँछौ।”

6 “मन ैहँु जसले ितमीहरूलाई भोक र अिनकाल ल्याईिदएँ। मलेै
ितमीहरूलाई कुन ैखानेकुरा िदइन। ितमीहरूका सब ैशहरहरूमा अन्न
िथएन तर ितमीहरू फिर्कएनौ,” परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ।

7 “मलेै बषार् रोिकिदएँ अिन यो फसल पाक्नु भन्दा तीन मिहना अिघ
िथयो। मलेै एउटा शहर मा पानी पनर्िदएँ तर अकोर्मा िदइनँ। त्यसपिछ
मलेै एउटा खेतमा पानी पनेर् गराएँ तर अकोर् खेत सुक्यो। 8 यसकारण
दइु या तीन शहरका मािनसहरू पानीको िनिम्त अकोर् शहर ितर डुिलिहँडे
तर त्यहाँ प्रत्येक मािनसको िनिम्त प्रशस्त पानी िथएन। तर पिन
ितमीहरू सहायताको िनिम्त मकहाँ आएनौ।” परमप्रभुले यी कुराहरू
भन्नुभयो।

9 “मलेै ितम्रो फसलहरू ज्याद ैगमीर् र िकराहरूद्वारा मािरिदएँ। जम्मै
बशयैा र दाख का बोटहरू मािरिदएँ। सलहले नेभाराको बोट र भद्राके्षको
बोटहरू सब ैनष्ट पािरिदयो। तर पिन ितमीहरू सहाएताको िनिम्त मकहाँ
आएनौ।” परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

10 “मलेै ितमीहरूका िबरुद्धमा महामारी फैलाईिदएँ जस्तो िमश्र
देशमा फैिलएको िथएँ। मलेै ितमीहरूका यवुाहरूलाई तलवारले काटेर
मारें। मलेै ितमीहरूका घोडाहरू लगें। मलेै ितमीहरूको घरमा मृत्यकुो
दगुर्न्ध फैलाई िदएँ, तर पिन ितमीहरू मकहाँ सहायताको िनिम्त
आएनौ।” परमप्रभु यी कुराहरू भन्नुहुन्छ।

11 “मलेै जसिर सदोम र गमोरालाई नष्ट परकेोिथएँ। त्यसिरनै
ितमीहरूलाई नष्ट पारें। ितमीहरू आगोबाट िनके्लको धुवाँिसत बल्दगैरकेो
दाऊरा जस्त ैछौ। तर पिन ितमीहरू मकहाँ सहायताको िनिम्त आएनौ।”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

12 “यसकारण, इस्राएल! म ितमीहरूलाई दण्ड िदनजाँदछुै। इस्रएल,
ितमीहरू परमेश्वरको दण्ड सामना गनर् तयार हुनपैछर् ।”

13 परमेश्वर न ैएकजना हुनुहुन्छ
जसले पहाड र बतास सृजना गनर्हुन्छ।
उहाँले मािनसहरूलाई आफ्नो िबचार भन्नुहुन्छ।
िबहानलाई अँध्यारोमा पिरवतर्न गनर् ुहुने उहाँन ैहुनुहुन्छ।
अिन पृथ्वीका पहाडहरूमािथ चढ्नु हुन्छ।
उहाँको नाउँ यहोवा हो, सवर्शिक्तमान परमप्रभु परमेश्वर।

इस्राएलकोइस्राएलको िनिम्तिनिम्त ददुःुखकोःखको गीतगीत

हे इस्रएल, यी शोक गीतहरू सुन जुन मलेै ितनीहरूको बारमेा
गाउँछु।

2 इस्राएलकी कन्या सामिरया,
फेिरकिहल्य ैनउठ्ने गिर लडेकीिछन्।
उनी आफ्नो भूिममा
कसलेै नउठाउनेगरी पिरत्यक्त िछन्।
3 मेरा स्वामी परमप्रभु यो भन्नुहुन्छ:

“शहरबाट एक हज्जार मािनसहरू गए
र एक सयमात्र फकेर् र आए।
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शहरबाट एक सय मािनसहरू गए
र केवल दशजना मात्र इस्राएल राष्ट्रमा िफतार् आए।”

परमप्रभुपरमप्रभ ुइस्राएललाईइस्राएललाई आफआफूूतफतफर्र्  फकार्उनफकार्उन प्रोत्सािहतप्रोत्सािहत गनगनर्र् ु ुहहुुन्छन्छ
4 परमप्रभु इस्राएलका मािनसिसत यसो भन्नुहुन्छ:
“मेरो खोिज गदैर् आऊ अिन बाँच्नेछौ

5 तर बेतेललाई नखोज,
िगलगाल मा नजाऊ,
िसमानापार नगर अिन बेशेर्बामा नजाऊ।
िगलगालका मािनसहरूलाई कैदमा लिगनेछ।
अिन बेतेललाई नष्ट पािरिदनेछ।

6 परमप्रभुकहाँ आऊ र ितमीहरू बाँच्नेछौ।
यदी ितमीहरू परमप्रभुकहाँ गएनौ भने,
उहाँले इस्राएल राष्ट्र  मािथ आगोले झैं झम्टनु हुनेछ।
इस्राएल राष्ट्र  आगोले ध्वस्त पािरनेछ,
र परमेश्वरको घर समेत कोही सुरिक्षत हुनेछैन।

7 हे मािनस हो! ितमीहरू िकन न्यायलाई ितक्तातामा
र धमर्लाई घृणासरह व्यवहार गछौर्?
उहाँ जसले कृितका र मृगिशरा बनाउनु भयो,
उहाँन ैहुनुहुन्छ जसले िबहान लाई गिहरो अन्धकारमा
र िदनलाई रातमा पिरवतर्न गनर् ु हुन्छ।
उहाँले समुद्रको पानीलई बोलाउनु हुन्छ र पृथ्वीमा खन्याउनु हुन्छ।
उहाँको नाउँ यहोवा हो।
उहाँले बिलया सेनाहरू र िकल्लाहरूलाई ध्वंश पानर् ुहुन्छ।”

इस्राएलीहरूलइस्राएलीहरूलेे गरगरेकेाका ददुषु्टष्ट कामहरूकामहरू

ितमीहरू न्यायलाई िबषमा,
र धािर्मकतालाई घृणामा बद्ली िदन्छौ।

10 ितमी मािनसहरू, अगमवक्तालाई घृणागछौर्,
जो ितमीहरूका अन्यायलाई लल्काछर्  र मािनसहरूिसत सत्य बोल्छ।

11 अत्यचार र लुटद्वारा ितमाहरूले गरीवहरूलाई कुल्चेकाछौ।
ितमीहरूले ितिनहरूको खाना लुटेकाछौ।
कँुिदएका ढुङ्गाका घरहरू बनाउन त्यो बेचेकाछौ।
तर ितमीहरू यी राम्रा घरहरूमा बस्नेछौनौ,
ितमीले राम्रा-राम्रा दाखका बोटहरू लगाएकाछौ
तर ितमीले त्यसबाट बनेको दाखरस िपउन पाउने छैनौ।

12 मलाई थाहाछ ितमीहरूका धेर ैडरलाग्दा पापहरू
र ठूलो अपराध िबषयमा मलाई थाहा छ।
ितमीहरूले धमीर्हरूको िबरोध (खेदो) गयौर्
र गरीबहरूलाई अत्यचार गनर् घुस िलयौ।

13 त्यस समयमा बुिद्धमानहरू चुप लाग्ने छन्।
िकनभने यो समय खराब छ।

14 नराम्रो होइन राम्रो गनेर् लक्ष बनाऊ,
तािक ितमीहरू बाँच्नेछौ।
तब परमप्रभु परमेश्वर सवर्शिक्तमान ितमीहरूसँग हुनुहुनेछ।
जसरी ितमीहरूले “मीहरूिसत उहाँ हुनुहुन्छ” भनेका छौ।

15 खराबीलाई घृणागर अिन भलाईलाई प्रेम गर।
अदालतमा न्यायमा फकार्र्◌इ ल्याऊ,
तब सम्भव छ िक सवर्शिक्तमान परमप्रभु परमेश्वरले,
यूसुफको कुलमा बाँचेका मािनसहरूलाई राम्रो गनर् ुहुनेछ।

एउटाएउटा ठठूूलोलो शोककोशोकको िदनिदन आउआउँँददैछैछ

16 त्यसकारण परमप्रभु परमेश्वर सवर्-शिक्तमान परमेशवर भन्नुहुन्छ,
“सब ैसावर्जिनक स्थानमा रोईरहेका छन्,
र सब ैगल्लीहरूमा मािनसहरूले परमेशवरलाई पुकािररहेका हुनेछन्।
ितनीहरूले िकसानहरूलाई रूनु र िवलाप गनर् ु बोलाउनेछन्।
ितनीहरूले शोकगनेर्हरूलाई ज्यालामा ल्याउँनेछन्।

17 मािनसहरू दाखका सब ैखेतहरूमा रूनेछन्।
िकनिक ितमीहरूको धािर्मक मण्डलीबाट जानेछु,

र ितमीहरूलाई दण्ड िदनेछु”
परमप्रभु यसो भन्नु हुनछ।

18 आहा, परमप्रभुको िबशेष िदनलाई
पिर्खरहेका ितमीहरू आफैं लाई हेर।
ितमीहरू िकन परमप्रभुको न्यायको िदन चाहन्छौ?
यो एउटा गिहरो िदन हुनेवाला छ, उज्यालो होइन।

19 ितमीहरू भालुको सन्मुख नहुनलाई भाग्दा
कुन ैिंसहको अिघ पुगेको मािनसजस्तो हुनेछौ,
अथवा ितमीहरू एकजना मािनस जान्छ
र आराम गनर् ु िभत्तामा अडेसलागेको बेला
सपर्ले डसेको मािनसझैं हुनेछौ।

20 यसकारण परमप्रभुको िबशेष िदन,
अँध्यारो हुनेछ उज्यालो हनै,
यो सोकको समयमा हषर् र उल्लास हुनेछैन।

परमप्रभुबाटपरमप्रभुबाट इस्राएलीहरूकोइस्राएलीहरूको आराधनाआराधना अस्वीकारअस्वीकार

21 “म ितमीहरूको िदनलाई घृणागछुर् ।
म त्यो स्वीकार गिर्दनँ।
म ितमीहरूको धािर्मक सभाको आनन्द िलनेछैन।

22 ितमीहरूसे होमबली र अन्नबली चढाएता पिन
म स्वीकानेर् छैन।
ितमीहरूले अन्न खवुाएर बिलयो पारकेो जनावरको शािन्तबिल पिन
म स्वीकार गनेर्छैन।

23 ितमीहरूका हल्लै-हल्लाको गीतहरू मबाट टाढैराख,
म ितमीहरूको वीणाबाट आएको धुन सुन्ने छैन।

24 तर पानी सरह न्याय बगोस्,
र धमर् किहले पिन शेष नहुने खोला झैं बगोस्।

25 हे इस्राएल! के ितमीहरूले जब ितमीहरू
चािलस बषर् सम्म मरुभुिममा िथयौ मलाई भेटी चढायौ?

26 ितमीहरूले मुिर्तहरूका राजा िसककुतलाई ितमीहरूका राजा,
अिन तारा देवता कीयूनलाई देवता झैं मानेका छौ,
जो ितमीहरूले आफ्न ैिनिम्त बनायौ।

27 यसकारण म ितमीहरूलाई दमीशकस भन्दा पर िनवार्िसत पानेर्छु।”
परमप्रभुले यो भन्नु भयो।
उहाँको नाउँ सवर्शिक्तमान परमेश्वर हो।

इस्राएलबाटइस्राएलबाट राम्रोराम्रो समयसमय िलइनिलइनेेछछ

हाय! ितमीहरू आफैं लाई हेर, जो िसयोनमा आरामको जीवन
मनाईरहेकाहरू,
अिन सामिरया पवर्त मािथ बचाउको अनुभव गिररहेकाहरू।

ितमी “महत्वपूणर् मािनस” जसकहाँ “इस्रएलका राजपिरवार”
सल्लाहको लािग जान्छन्, ितमीहरूका िनिम्त अिनष्ठ हुनेछ।

2 कल्नेह, हमात अिन पिलश्ती शहर र गात शहर हेर,
के इस्राएल यी शहरहरू भन्दा राम्रोछ? अँहँ, छैन।
के यी शहरहरूका िसमाना,
इस्राएलका िसमाना भन्दा ठूलाछन्? अँहँ, छैन।

3 हाय! ितमीहरू आफैं लाई हेर, ितमीहरू जसले खराब िदन जम्मा
गछौर्
अिन िंहसाको िदन निजक ल्याउँछन्।

4 हाय! हेर ितमीहरू आफैं लाई हेर, जो आरामदाई पलङ्गमा सुत्छौ
अिन सोफामा आफैं  तन्कन्छौ।
ियनीहरू न ैहुन् जो बथानवाट थुमाहरू खान्छन्
र गाईको बथानबाट बाछो खान्छन्।

5 ितमीहरू गरीबका दयनीय अवस्थाको वास्ता गदैर्नौ।
ितमीहरू अिल्छगिर वीणा बजाउँछौ,
ितमीहरू दाऊद जस्त ैआफ्न ैिनिम्त वाद्यहरूको आकार बनाउँछौ
जसमा आफ्ना गीतहरू बजाउँछौ।

6 ितमीहरू सुन्दर-सुन्दर कचौरामा दाखरस िपउँछौ।
ितमीहरू उच्चस्तरीय तेलले आफू मािलस गछौर्।
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अिन ितमीलाई यसको िनिम्त िचन्ता छैन िक
यूसुफ को पिरवार नष्ट गिंरदछै भन्ने।
7 यसकारण ितनीहरू िनस्कािसत हुनेछन्। हो, ितनीहरू बन्द बनाई

लिगनेहरूमा प्रथम हुनेछन्। ितनीहरू मनेर्मा पिहलो हुनेछन्। ितनीहरूका
भोजहरू र मोजमज्जाको अन्तहुनेछन्। 8 परमप्रभु मेरो मािलकले उहाँले
आफ्नो नाउँ सवर्शिक्तमान परमेश्वर भनेर यो प्रितज्ञा गनर् ुभयो,
“म यो कुरालाई घृणा गछुर् , जसमा याकूबले घमण्ड गछर् ।
म उसको अट्टािलकाहरूलाई घृणा गछुर् ।
यसकारण शत्रुलाई शहर र यसमा भएको,
प्रत्तेक कुरा िलन िदनेछु।”

त्यहाँत्यहा ँककेेहीही इस्राएलीहरूइस्राएलीहरू मात्रमात्र जीिवतजीिवत छोिडन्छछोिडन्छ

9 यस्तो हुनेछ यिद दशजना मािनसहरू घरिभत्र छन् भने, ितनीहरू
सब ैमनेर्छन्। 10 जब उनका मािनसहरू उसको लास जलाउन िलन
आउँछन्, ितनीहरूले उसको हड्डी बाहेक केही पाउँदनैन्। तब उसले ती
घरिभत्र लुक्नेलाई सोध्छ, “ितमीिसत अन्य लासहरू छन्?”
ितनीहरूले जवाफ िदनेछन्, “छैन, ….”
त्यस समय त्यस आफन्तले भन्नेछन्, “चुप लाग्, यहाँ हामीले

परमप्रभुको नाउँ िलनु हँुदनै।”
11 हेर, परमप्रभु परमेश्वरले आज्ञा िदनुहुन्छ िक
िबशाल महल टुक्रा-टुक्रा पािरनुपछर् ।
र सानो घरहरू अझ सानो-सानो टुक्रा पाररे भत्काउनु पछर् ।

12 के घोडाहरू चट्टानमािथ दगर् ुछ? अँहँ, छैन।
के कुन ैमािनसले समुद्रमािथ गोरू जोत्छ? अँहँ छैन।
तर पिन ितमीहरूले प्रत्येक िचज उल्टा पुल्टा गिरिदन्छौ।
ितमीले त राम्रो अिन न्यायलाई िवषमा पिरणत गिरिदन्छौ,
र धमर्लाई िततेपाती जस्त ैिततो बनाई िदन्छौ।

13 ितमीहरू लो-देबारको पराजयमा खशुी हुन्छौ।
ितमी भन्छौ, “हामीले कमेर्ललाई आफ्नो शिक्तले िजतेका हौं।”
14 “इस्राएल हेर! म ितम्रो िबरोधमा एउटा राज्य खडा़ गनेर्छु। अिन

ितनीहरूले ितमीहरूलाई हमातको प्रवेशद्वारदेिख अराबको खोलो सम्म
अत्यचार गनेर्छन्।” सवर्शिक्तमान परमप्रभु परमेश्वरले यो कुरा भन्नुभएको
हो।

दशदशर्र्नमानमा सलहसलह

परमप्रभुले मलाई यो दशर्न देखाउनु भयो। यस दशर्नमा
राजाको अशं अन्न िभत्र लिगए पिछ नयाँ अन्न उब्जँद ैगरकेोमा
उहाँले सलहहरू बनाउँद ैगरकेो मलेैदेखें। 2 सलह ले देशको

सारा घाँसहरू खायो। त्यसपिछ मलेै भनें, “मेरा स्वामी परमप्रभु, म
िबन्तीगछुर् , हामीलाई क्षमा गनर् ुहोस्! याकूब बाँच्न सक्दनै। त्यो अत्यन्तै
सानो छ।”

3 त्यसपिछ परमप्रभुले यसको िवषयमा आफ्नो िबचार बदल्नु भयो।
परमप्रभुले भन्नुभयो, “यस्तो हुनेछैन।”

आगोमाआगोमा दशदशर्र्नन
4 मेरा स्वामी परमप्रभुले मलाई उहाँको भयानक न्याय, परकेो पानी

पोिखए जस्त ैदेखाउनुयो। आगोले िबशाल समुद्र जलायो आगोले जमीन
नष्ट पािरिदयो। 5 तब मलेै भने, “हे परमप्रभु परमेश्वर म तपाई ंिसत
िबन्ती गदर्छु याकूब बाँच्नसक्दनै, त्यो एकद ैसानो छ।”

6 त्यपिछ यसको िबषयमा परमप्रभुले िबचार बदल्नु भयो। परमप्रभु
परमेश्वरले भन्नुभयो, “यस्तो हुनेछैन।”

साहसाहुुलकोलको दशदशर्र्नन
7 तब परमप्रभुले मलाई यो दशर्न देखाउनुभयोः यस दशर्नमा उहाँ

साहुलले िचन्ह लगाएर बनाएको पखार्ल निजक हुनुहुन्थ्यो। अिन उहाँले
आफ्ना हातमा साहुल समाितरहनु भएको िथयो। 8 परमप्रभुले मलाई
सोध्नुभयो, “आमोस तँ के देख्दछैस्?”
मलेै भनें, “म एउटा साहुल देख्दछुै।”

त्यपिछ मेरा मािलकले मलाई भन्नु भयो, “हेर, म मेरा इस्राएलको
मािनस िबरुद्ध साहुल प्रयोग गनेर्छु। म ितनीहरूको ‘दषु्ट्याँई’ फेिर
किहल्य ैबेवास्ता गनेर् छैन। 9 इसहाकको अग्ला ठाउँहरू नष्ट गिरनेछ।
इस्राएलको पिवत्र स्थानहरू उजाड हुनेछ। म खडा हुनेछु र यरोबामको
पिरवारलाई तलवार िलएर आक्रमण गनेर्छु।”

अमस्यलअमस्यलेे आमोसलाईआमोसलाई रोक्नरोक्नेे कोिससकोिसस

10 बेतलको पुजहारी अमस्याहाले इस्राएलका राजा यारोबामकहाँ यो
खबर पठायोः “आमोसले ितमीहरूको िबरुद्ध षड्यन्त्र रच्दछै। उसले
इस्राएलका मािनसहरूलाई ितम्रो िबरुद्ध यदु्ध गनर्का िनिम्त कोिसस
गिररहेको छ। उसले यित ज्यादा गदैर्छ िक उसको शब्दले पुर ैदेशमा
खिपनसक्नु भएकोछ। 11 आमोसले भन्यो, ‘यरोबामलाई तरवारले
कािटनेछ र इस्राएका मािनसहरूलाई ितिनहरूको देशबाट िनवार्िसत
गिरनेछ।’”

12 अमस्याले आमोसलाई भन्यो, “हे भिबष्यवक्ता यहूदा तफर्  दिक्षण
तफर्  दगुर अिन त्यहाँ अगमवाणी िदएर आफ्नो भोजन कमाऊ। 13 तर
यहाँ बेतेलमा ज्यादा उपदेश नदेऊ। यो यारोबामको पिवत्र स्थान हो। यो
इस्राएलको मिन्दर हो।”

14 तब आमोसले अमस्याहालाई जवाफ िदयो, “म पेशागत अगमवक्ता
होइन र म राजाको अगमवक्ता होइन। म एउटा गोठालो हँु अिन अन्जीर र
नेभाराका रूखहरू रँूग्ने मािनस हँु। 15 परमप्रभुले मलाई भेंडा़-बाख्राहरू
चराउँद ैगदार् ठाउँबाट बोलाउनु भयो अिन भन्नु भयो, ‘जा मेरा मािनसहरू
इस्राएललाई अगमवाणी गर।’ 16 यसकैारण परमप्रभुको वचन सुन,
ितमीहरू मलाई भन्दछौ, ‘इस्राएलको िबरुद्ध अगमवाणी नगर।
इस्राएलको कुलको िबरुद्ध उपदेश नदेऊ।’ 17 परमप्रभुले यसो
भन्नुहुन्छ, ‘ितम्रो पत्नी यो शहरमा एकजना वेश्याहुनेछे। अिन ितम्रो
छोराहरू र छोरीहरू अपिवत्र भूिममा तरवारले मािरन्छन्। ितम्रो भूिम,
नाप्ने डोरीले भाग गिरनेछ अिन ितमी आफैं  भूिम अपिवत्र पानेर्छौ।
इस्राएल िनश्चयन ैआफ्नो भूिमबाट बन्दीको रुपमा लिगनेछ।’”

पाकपाकेेकोको फलकोफलको दशदशर्र्नन

परमप्रभुले मलाई यो देखाउनु भयो। मलेै ग्रीष्म ऋतुमा पाकेको
फलको डाला देखें। 2 परमप्रभुले मलाई सोध्नु भयो, “आमोस
ितमीले के देख्दछैौ?”

मलेै भने, “ग्रीष्म ऋतुमा पाकेको फलको एउटा डालो देखें।”
तब परमप्रभुले मसँग भन्नु भयो, “मेरा मािनसहरू इस्रएलको अन्त

आयो। म ितनीहरूको पापलाई अझ नदेखे झैं गनर् सिक्तनँ। 3 अिन्तम
समयमा परमप्रभुको भवनमा शोकपूणर् गीतहरू गाइन्छ।” मेरा परमप्रभु
मािलक भन्नुहुन्छ, “लाशहरू प्रत्येक ठाउँमा हुनेछन् र नीखतामा
लाशहरू लिगनेछन्।”

इस्राएलकाइस्राएलका व्यपािरहरूव्यपािरहरू ककेेवलवल पपैसैाकोसाको पिछपिछ लािगरहनलािगरहन मनमन पराउपराउँँछन्छन्

4 सुन! मािनसले असहाय मािनसलाई िथचोिमचो गछर्न्।
ितमीहरूले यस देशको गरीबहरू नष्ट पानर् चाहन्छौ।

5 हे व्यापािरहरू हो! ितमीहरू भन्दछौ,
“औसंी किहले िबत्छ,
ता िक हामी गहँु बेच्न सक्छौं।
किहले शाबाथ िबत्ला र हामीले बेच्न शुरु गनेर्?
तब हामीले खोटो तराजु प्रयोग गररे ठग्न सक्छौं,
र हाम्रा ग्राहकहरूलाई धोका िदन सक्छौ।

6 ितमीले आफैं लाई भन्छौ,
‘हामीले गरीबलाई चाँदीले िकन्छौं
अिन दिरद्रलाई एक जोडी जुत्ताले िकन्छौं।
हामी सडेको गहँु पिन बेच्छौं।’”
7 परमप्रभुले “याकूब गवर्” नामक आफ्नो नाम प्रयोग गनर् ु भयो र शपथ

िलनुभयो:
“म उसको कमर् कदािप भुल्ने छैन।
8 िकनभने यी कायर्हरूको कारण सम्पूणर् भूिम काम्नेछ।
यस देशमा बस्ने प्रत्तेक मािनस
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मृत्य ुभएको मािनसहरूको िनिम्त रुनेछन्।
िमश्रको नील नदी जस्त ैसम्पूणर् भूिम उठ्नेछ र तल झनेर्छ।
भूिम यता उता फ्याँिकनेछ।”
9 परमप्रभुले भन्नुभयो,
“म सूयर्लाई मध्यिदनमा अस्ताउने बनाईिदनेछु
अिन पृथ्वीको िदनको उज्यालोलाई अँध्यारो बनाईिदनेछु।

10 म ितमीहरूको चाडको िदनहरूलाई शोक मनाउने िदनहरूमा
र खशुीको सब ैगीतहरूलाई दःुखको गीतमा पिरवतर्न गिरिदनेछु।
म ितमीहरूलाई वस्त्रहरू शोक लगाएका बनाउनेछु
र टाउको खौराउनेछु।
म ितमीहरूले जन्माएको
एउटै मात्र छोरो मदार् शोक गर ेजस्त ैपािरिदन्छु,
अिन यो ितक्त िदन हुनेछ।”

परमप्रभुकोपरमप्रभुको वचकोवचको एउटाएउटा डरलाग्दोडरलाग्दो अिनकालअिनकाल आउआउँँददैछैछ

11 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“हेर, त्यो िदन निजकै आउँदछै,
जब म देशमा अिनकाल ल्याउँनेछु।
मािनसहरू रोटी र पानीको िनिम्त
भोकाउने वा ितखार्उने छैनन्।
तर मािनसहरू परमप्रभुको वचनको िनिम्त भोकाउने, ितखार्उने छन्।

12 ितनीहरू परमप्रभुको वचन सुन्नु देशमा मृत्य सागर देिख
महासागर सम्म यता-उता जानेछन्,
अिन देशको उत्तर भाग देिख पूवर् सम्म, मािनसहरू
परमेश्वरको वचनको िनिम्त यता-उता गनेर्छ,
तर ितनीहरूले पाउने छैनन्।

13 त्यस समय सुन्दर यवुक र यवुतीहरू
ितखार्ले मुछार् पनेर्छन्।

14 ितनीहरूले सामिरयाका मूिर्तहरूद्वारा शपथ खान्छन्,
ितनीहरूले भन्छन्, ‘दानको मुिर्तहरूद्वारा
अथवा बेशेर्बाको मुिर्तहरूद्वारा।’
तर यी मािनसहरू लड्नेछन्,
र किहल्य ैपिन उठ्ने छैनन्।”

ववेेदीकोदीको छछेेउमाउमा उिभनुउिभन ुभएकोभएको परमप्रभुकोपरमप्रभुको दशदशर्र्नन

मलेै परमप्रभुलाई वेदीको छेउमा उिभएको देखें, उहाले
भन्नुभयो,
“सङ्घार हिल्लउन्जेल र मािनसको टाउको चुर हुन्जेल,

खम्बामािथ ठोक्काऊ।
ती बाँचेकाहरूलाई तरवारले मार।
भाग्नेहरू मािरनेछन्।
कुनमैािनस पिन
मेरो िरसबाट उम्कनेछैन।

2 यद्यिप ितनीहरूले पत्ताल िभत्र खने ता पिन
ितनीहरू भएकहाँ मेरो हात पुग्नेछ,
अिन यिद ितनीहरू स्वगर्मा चढे पिन
म ितनीहरूलाई त्यहाँबाट तल झानेर्छु।

3 यद्यिप ितनीहरू कमेर्ल पवर्तको टाकुरामा लुके पिन,
म ितनीहरूलाई भेट्नेछु।
म ितनीहरूलाई मेरो छेउमा ल्याउनेछु।
यदी ितनीहरू समुद्रको फेदमा लुके तापिन म सपर्लाई आज्ञा गनेर्छु,
र त्यसले ितनीहरूलाई डस्नेछ।

4 यद्यिप ितनीहरू ितनीहरूको शत्रुको कब्जामा गए पिन
म तरवारलाई आज्ञा गनेर्छु
अिन त्यसले ितनीहरूलाई मानेर्छ।
मलेै ितनीहरूलाई नोक्सान गनेर् नै
िनश्चय गरें राम्रो गनेर् होइन।”

दण्डलदण्डलेे मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई नष्टनष्ट गनगनेर्ेर्छछ
5 मेरो मािलक सवर्शिक्तमान परमप्रभुले भूिमलाई छुनु हुन्छ,
अिन त्यो भूिम पग्लन्छ।
तब त्यस भूिममा भएका सब ैमािनसहरू मृतकहरूका िनिम्त रूनेछन्।
त्यो प्रदेश िमश्रको नील नदी जस्तै
मािथ उलर्न्छ अिन तल झदर्छ।

6 परमप्रभुले आफ्नो स्थान आकाशमािथ बनाउँनु भयो।
उहाँले आफ्नो आकाश पृथ्वीमािथ राख्नु भयो।
उहाँले समुद्रको पानीलाई बोलाउँनु हुन्छ।
अिन देशमािथ खन्याउनु हुन्छ।
उहाँको नाउँ परमप्रभु हो।

परमप्रभुकोपरमप्रभुको इस्राएललाईइस्राएललाई नष्टनष्ट गनगनेर्ेर् प्रितज्ञाप्रितज्ञा

7 परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“हे इस्राएली, ितमीहरू मेरा िनिम्त कुश जस्त ैहौ।
मलेै इस्राएललाई िमश्रबाट िनकालेर ल्याएँ।
मलेै पिलश्तीहरूलाई करतोरबाट ल्याएँ।
अिन अरामीहरूलाई कोरबाट।”

8 हे परमप्रभु मेरा मािलकको आँखाहरू पापपूणर् राज्यमािथ छन्।
परमप्रभुले भन्नुभयो,
“म इस्राएललाई पृथ्वीबाट सम्पूणर् रूपले नष्ट पानेर्छु।
तर म याकूबको घरलाई ध्वंश गनेर्छैन।”

9 हेर! वेकारका मािनसहरूलाई
अलग गराउनु इस्राएलका मािनसहरूलाई
चालिनमा आँटा चाले झैं हल्लाउनु
म आज्ञा िदनेछु।

10 “मेरा मािनसहरू मध्येका पापीहरू तरवारले मािरन्छन्।
ितनीहरूले भन्दछैन्, ‘हामीमा नराम्रो आउनेछैन।’
अथवा हामीलाई िजत्ने छैनन्।”

परमपरमेेश्वरश्वर राज्यकोराज्यको पुनस्थापनाकोपुनस्थापनाको शपथशपथ िलन्छन्िलन्छन्

11 “त्यसिदन म दाऊदको ढलेको पाललाई उठाउनेछु,
म चकेर् काहरू र नष्ट भएका भवनहरू ममर्त गनेर्छु।
म त्यसलाई पिहलेको जस्तै
पुनः िर्नमार्ण गनेर्छु।

12 तािक एदोममा बाँकी रहेका मािनसहरू
र राष्ट्रहरू जो मेरो नाउँले (यहोवा) कहलाइन्छन्,
ितनीहरू िलनलाई परमप्रभु,
जसले यी सब गनेर् घोषणा गनर् ु हुन्छ।”

13 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “त्यो समय आइरहेछ,
जब प्रत्येक प्रकारको भोजन ज्यादाहुन्छ।
अब मािनसहरूले आफ्नो फसल कािटसकेका हँुदनैन्,
हलो जोत्ने समय आइहाल्छ,
मािनसहरू अिहले दाखरस िनकाल्नको लािग बसेका हुन्छन्,
फेिर दाखको रोप्ने समय आइहाल्छ।
पहाडबाट दाखरसको धारा बग्ने छ
अिन त्यो पहाडबाट झनेर्छन्।

14 मेरो मािनस इस्राएलीहरूलाई कैदबाट फकार्एर ल्याउनेछु।
ितनीहरूले त्यो नष्ट भएको शहर फेिर बनाउँनेछन्
अिन ितनीहरू ती शहरमा बस्नेछन्।
उनीहरूले दाख बारीहरू लाउनेछन्
अिन ितनीहरूले उब्जाऊ गरकेो
दाखरस िपउनेछन्,
उनीहरूले बगैंचाहरू रोप्नेछन्
अिन त्यसबाट फलेको फलहरू खानेछन्।

15 उनीहरूलाई उनीहरूकै जिमनमा बसाउँछु
अिन उनीहरू फेिर त्यो देशबाट िनकािलने छैनन्।
जुन मलेै उनीहरूलाई िदएँ।”
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ओबिदयाओबिदया

एदोमएदोम दिण्डतदिण्डत हहुुननेेछछ

यो ओबिदयाको दशर्न हो। परमप्रभु मेरा मािलकले एदोमको
िवषयमा यसो भन्नुहुन्छः
हामीले परमप्रभु परमेश्वरबाट एउटा िववरण सुन्यौ।

देशहरूमा एउटा राजदतू पठाइएको िथयो।
उनले भने, “आऊ, एदोमको िबरूद्ध यदु्ध गरौं।”

परमप्रभुपरमप्रभ ुएदोमसएदोमसँँगग ककुुरारा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
2 “एदोम, म ितमीलाई सब भन्दा सानो देश बनाई िदनेछु।
मािनसहरूले ितमीलाई घृणा गनेर्छन्।

3 ितम्रो आफ्नो घमण्डले ितमीलाई धोका िदएकोछ।
ितमी अग्लो पहडहरूको गुफामाहरू बस्नेछौ।
ितम्रो घर पहाको अग्लाईमा छ
र ितमी आफ्नो मनमा भन्छौ िक
‘मलाई कसलेै पिन तल जमीनमा खसाल्न सक्तैं न।’”

एदोमलाईएदोमलाई तलतल झािरनझािरनेेछछ

4 परमेश्वर परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“यद्यिप ितमीले चील जस्त ैमािथ उड्यौ,
अिन आफ्नो गँुड ताराहरूको बीचमा बनायौ भने पिन,
म ितमीलाई त्यहाँबाट तल ल्याउँनेछु।

5 ितमी साँच्चै न ैसवर्नाश हुनेछौ!
हेर यिद कुन ैचोर ितमी कहाँ आए,
जब राती डाकु आए,
ितनीहरू आफ्नो िनिम्त यथेष्ट हुने मात्र लुटेर जानेछ।
यिद ितम्रो दाखको बारीमा दाख चोनर् आए दाख िटपी सकेपिछ
उसले पिन आफ्नो पछाडी केही नकेही छोडेर जान्छ।

6 तर हे एसाव! ितमीबाट ितम्रो सब ैकुरो खोिसनेछ।
मािनसहरूले लुकाएको सब ैभण्डार खोजेर िनकाल्नेछन्,
अिन सब ैभेट्उनेछन्।

7 ितम्रा िमत्र राष्ट्रहरूले ितमीलाई आक्रमण गछर्न्
र िसमानाबाट ितमीलाई तान्छन्।
ितनीहरू ितम्रा िमत्रहरू हुन् भनी मािनएका छन्।
तर ितनीहरूले ितमीलाई धोका िदन्छन्,
र ितमीलाई पराजय गछर्न्।
ती जसले ितम्रो रोटी ितमीिसत िमलेर खान्छन्
ितनीहरूले ितम्रो िवरूद्ध पड्यन्त्र गिररहेका छन्।
र ितमीलाई त्यो थाहासम्म पिन हँुदनै।”
8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “त्यस िदन
एदोमको बुिद्धमानी मािनसहरूलाई नष्ट पानेर्छु
अिन एसावको पहाडबाट समझदार मािनसहरूलाई नष्ट पानेर्छु।

9 त्यस समय तेमान,
ितम्रो शिक्तशाली मािनसहरू डराउँने छन्।
अिन एसाव पहाडको प्रत्येक मािनस नष्ट हुनेछन्।

10 ितमी लाजले पूिरने छौ।
अिन ितमी सधैँको िनिम्त नष्ट हुनेछौ।
िकनिक आफ्नो भाइ याकूब प्रित ितमी अत्यन्त ैिनदर्यी भयौ।

11 त्यस समय ितमी सहायता िबना अकोर् पिट्ट हुनेछौ।

अपिरिचतले याकूबको भण्डार िलएर गयो।
िवदेशीहरू इस्राएल शहरको दलैोबाट पस्यो,
ती िवदेशीले िचट्ठा राखेर िनश्चय गर ेिक,
ितनीहरूले यरूशलेमको कुन चाँिह भाग िलने।
त्यससमय ितमी चाँिह अकोर् ितर उिभरहेको िथयौ।

12 ितमी आफ्नो भाइको िवपित्तमा, प्रित हाँस्यौ।
ितमी त्यससमय खशुी िथयौ।
जब मािनसहरूले यहूदालाई नष्ट पार।े
उिनहरूको िवपित्तको समयमा,
ितमीले ितनीहरूको िखल्ली उडायौ।
ितमीले त्यसो गनर् ु हँुदनै िथयो।

13 ितमी मेरो शहरको दलैोबाट िभत्र पसेर
अिन उनीहरूको समस्यामा हाँस्यौ।
ितमीले त्यसो गनर् ु हँुदनै िथयो।
उसको त्यस्तो िवपित्त उनीहरूको धनको भण्डार िलयौ,
ितमीले त्यस्तो गनर् ु हँुदनै िथयो।

14 ितमी दोबाटोहरूमा उसको जीवन बचाउँने चेष्टा गदैर्,
भगुवालाई रोक्न उिभनु हँुदनै िथयो,
ितमीले उसको बाँचेकाहरूलाई दःुखको िदनमा
उसको हातमा सुिम्पनु हँुदनै िथयो।

15 सब ैदेशहरूमा
चाँडै न ैपरमप्रभु आउँनु हुने िदन आउँदछै।
ितमीले अन्य मािनसहरूसँग नराम्रो काम गरकेाछौ।
त्यही नराम्रो काम ितमीले भोग्नु पनेर् छ।
सब ैनराम्रो कमर्हरूको फल थाप्लोमा पनेर्छ।

16 िकनिक जसरी ितमीले पिवत्र पहाडमा
दाखरस िपएर खशुी मनायौ,
त्यसरी न ैसब ैअन्य जाितहरूले िनरन्तर मेरो दण्ड िपउँनेछन्
अिन उनीहरू सब ैलोप भएर जानेछन्।

17 तर िसयोन पहाडमा केही जीिवतहरू हुनेछन्।
र िसयोन पिवत्र हुनेछ।
याकूबको देशले सब ैचीजहरू फेिर पाउँनेछ
जुन त्यसको िथयो।

18 याकूबको कुल बल्द ैगरकेो आगो जस्त ैहुनेछ।
यूसुफको घर आगोको ज्वाला जस्त ैहुनेछ।
तर एसावको देश चाँिह अँगार जस्त ैहुनेछ।
यहूदाका मािनसहरूले
एदोमको मािनसहरूलाई नष्ट पानेर्छन्।
एसावको राष्ट्रमा कोही पिन बाँच्नेछैन।”
िकनभने परमप्रभु परमेश्वरले यसो भन्नु भएकोछ।

19 तब नगेवका मािनसहरूले एसावको पहाडहरू अिधकार गनेर्छन्
र बेंसीकाहरूले पिलश्तीको भूिमहरूमा अिधकार गनेर्छन्।
यहूदाका मािनसहरूले एप्रैम र सामिरयाको भूिमहरूमा अिधकार
गनेर्छन्
र िबन्यामीनले िगलादलाई अिधकार गनेर्छ।

20 इस्रएलीहरूका िनवार्िसतहरूले कनानीहरूको भूिम,
सपाराद सम्म आफ्नो बनाउनेछन्।
यहूदाका मािनसहरूलाई यरूशलेम छोड्नु
र सपारादमा बस्न िववश पािरएको िथयो।
तर उनीहरूले नेगव शहरलाई अिधकार गनेर्छन्।
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21 िवजयीहरू िसयोन पवर्तमा हुनेछन्।
ती मािनसहरूले एसाव पवर्तका बािसन्दाहरूमािथ शासन गनेर्छन्,

र राज्य परमप्रभुको हुनेछ।
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1

2

योनायोना

परमपरमेेशवरकोशवरको बोलावटबोलावट अिनअिन योनाकोयोनाको भगाईभगाई

परमप्रभु अिमत्तैको छोरा योनासँग बोल्नुभयो। परमप्रभु
भन्नुहुन्छ, 2 “िननवे एउटा ठुलो शहर हो, त्यहाँका
मािनसहरूले दषु्ट कमर्हरू गिररहेको िबषयमा मलेै सुनेकोछु।

यसकारण, ितमी त्यो शहरमा जाऊ, अिन त्यहाँका मािनसहरूलाई ती
नराम्रा कामहरू छोिडदेऊ भनी भन।”

3 योनाले परमेश्वर को कुरा मानेनन्। यसकारण योना परमप्रभुबाट
टाढा कत ैभाग्ने प्रयास गर।े त्यसलेै उनी यापो ितर गए। योना एउटा
जहाजमा चढे जुन तिर्शशितर जाँद ैिथयो। योनाले आफ्नो यात्राको िनिम्त
पसैा िदयो अिन जहाजिभत्र गएर बस्यो। योनाको इच्छा िथयो िक उनी
त्यो जहाजमा अरू मािनसहरूिसत ैतिर्शश जाने अिन परमप्रभुबाट कतै
टाढा भाग्ने।

भयभयंकंरकर तूफानतूफान

4 तर परमप्रभुले समुद्रमा भयानक तूफान उठाउनु भयो, समुद्रमा
प्रचन्ड आँधी उठेर जहाजलाई त्यसले नाश गलार् जस्तो भयो। 5

मािनसहरू चाहन्थे िक त्यो जहाज बचाउनको िनिम्त त्यसलाई हलुका
बनाउँ, त्यसलेै जहाजको सब ैसामानहरू उठाएर समुद्रमा फ्याँक्न थाले।
मल्लाहरू धेर ैडराएका िथए, प्रत्येक मािनसहरूले आ-आफ्नो
देवताहरूलाई प्राथर्ना गनर् थाले।
योना जहाजको िभित्र भागमा गएर सुितरहेका िथए। 6 त्यसलेै

जहाजका कप्तानहरू ितनीकहाँ आएर भने, “ए सुतुवा, ितमी के गदैर्छौ?
उठेर ितम्रा परमेश्वरलाई पुकार, सायद परमेश्वले ितम्रो प्राथर्ना सुन्नु हुन्छ र
हामी नष्ट हुनेछैनौं।”

योयो तूफानतूफान कोको कारणकारण ककेे होहो?
7 अिन ितनीहरू आपस मा भन्नलागे, “कसको कारणले गदार् यो

आपद हामीमािथ आइपनर् लागेको होला त्यो िचठ्ठा हालेर हेरौं।”
यसो भनेर ितनीहरूले िचठ्ठाहालेर हेर,े िचठ्ठा योनाको नाउँमा पयोर्। 8

मािनसहरूले योनालाई भने, “ितम्रो कारणले गदार् यस्तो ठुलो आपद्
हामीमािथ आयो! यसकारण हामीले के गयौर्ं? ितम्रो काम केहो? ितमी
कहाँबाट आएका हौ? ितम्रो देश कुन हो? अिन ितमी कुन जाितका हौ?”

9 अिन योनाले मािनसहरूलाई भने, “म िहब्रू हँु। स्वगर्का परमप्रभु
परमेश्वरको आरधना गदर्छु। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले समुद्र अिन
पृथ्वी सृिष्ट गनर् ुभयो।”

10 योनाले मािनसहरूसँग भने, मािनसहरूले यो कुरा थाहा पाए िक
ितनी परमप्रभुबाट टाढा भाग्दछैन्। तब ितनीहरू अत्यन्त ैडराए। अिन
मािनसहरूले योनालाई सोधे, “ितिमले आफ्नो परमेश्वरको िबरुद्धमा िकन
नराम्रो काम गयौर्?”

11 उता आँधी तुफान र समुद्रको छाल झन्-झन् बढ्द ैिथयो।
त्यसकैारण योनालाई मािनसहरूले भने, “हामीले आफ्नो सुरक्षाको
िनिम्त के गनर् ु पछर्? समुद्रलाई शान्तगनर् को िनिम्त हामीले ितमीसँग के
गनर् ु पछर्?”

12 योनाले मािनसहरूलाई भने, “म जान्दछु मेरो कारणले न ैसमुद्रमा
तुफान आएको हो, यसकारण ितमीहरूले मलाई समुद्रमा फ्याँिकदेऊ
अिन तूफान शान्त भइहाल्छ।”

13 तर मािनसहरूले योनालाई समुद्रमा फ्याँकन चाँहदनै िथए।
उनीहरूले जहाजलाई िकनारामा ल्याउन खबु ैकोिसस गर ेतर त्यो हुन
सकेन। आँधी तूफान र समुद्रको छाल अझ बढ्द ैगयो।

योनालाईयोनालाई दण्डदण्ड

14 यसकारण, मािनलहरूले परमप्रभुलाई पुकार,े “िबन्ती छ, हे
परमप्रभु िबिन्त छ, यस मािनसको ज्यानको सट्टा हामी नष्ट हुन नपरोस्,
र हामी िनदोर्षमािथ हत्याको दोष नलागोस्, िकनिक हे परमप्रभु!
तपाईलंाई जस्तो इच्छा लागेको िथयो, सो गनर् ु भएको छ।”

15 तब ितनीहरूले योनालाई उचालेर समुद्रमा फािलिदए र समुद्र
शान्त भयो। 16 तब ती मािनसहरूले परमप्रभुको अत्यन्त ैडर मान्न थाले
र परमप्रभुको िनिम्त भाकल गर ेअिन बिलदान चढाए।

17 अिन योनालाई िनल्न परमप्रभुले एउटा ठुलो माछालाई खटाउनु
भयो, र ितन िदन र ितन रात योना त्यस माछाको पेटिभत्र रहे।

तबतब योनालयोनालेे छछुुटकराकोटकराको िनिम्तिनिम्त प्राथप्राथर्र्नाना गरगरेे

योनाले माछाको पेटिभत्रबाट परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई
प्राथर्ना गर।ेउनले भने,

2 “मेरो कष्टको कारणले
मलेै परमप्रभुलाई प्राथर्ना गरें
अिन उहाँले मलाई
उत्तर िदनुभयो।
मृत्यकुो संसारदेिख म कराएँ,
र तपाईलें मेरो िबिन्त सुन्नुभयो।

3 “तपाईलें मलाई गिहरो िभत्र,
समुद्रको मुटुम ैफािलिदनुभएको िथयो,
र मेरो चारिैतर छालहरू िथए।
तपाईकंा भयकंर छालहरूले मलाई डुबायो।

4 तब मलेै भनें, ‘म त तपाईकंो दृिष्टबाट िनकािलएको छु,’
तपैिन म फेिर तपाईकंो पिबत्र मिन्दरितर हेनेर्छु।

5 “पानीले मलाई मेरो
प्राण सम्म ैघेयोर्,
गिहरो सगर मेरो चारिैतर िथयो,
मेरो टाउको भिर
समुद्रका झ्याउहरू बेहेिरएका िथए।

6 म त समुद्रको फेद सम्म ैपुगें।
पृथ्वीले मलाई सदाका िनिम्त थुिनिदयो।
तपैिन हे परमप्रभु! मेरा परमेश्वर,
तपाईलें खाडलबाट उठाएर मलाई
जीवन िदनुभयो।
7 “मेरो प्राणले सब ैआशा गुमायो।
तब मलेै परमप्रभुको सम्झना गरें।
परमप्रभु मलेै तपाईलंाई प्राथर्ना गरें
अिन तपाईलें मेरो प्राथर्ना,
तपाईकंो पिवत्र मिन्दरबाट सुन्नु भयो।

8 “ज-जसले ब्याथर्का मुिर्तहरूितर मन लगाउँछन्
ितनीहरूले गनर् ु पनेर् साँच्चो भिक्तलाई त्याग्द छन्।

9 तर म धन्यवादको स्तुित सिहत
तपाईमंा बिलदान चढाउने छु,
मलेै जेकुराको भाकल गरकेो छु
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सो पुरा गनेर्छु।”
उद्धार परमप्रभुबाटै हुन्छ!

10 तब परमप्रभुले माछालाई आज्ञा गनर् ुभयो, र त्यले योनालाई
िकनारामा उगेिलिदयो।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको बोलावटबोलावट अिनअिन योनाकोयोनाको आज्ञाआज्ञा पालनपालन

त्यसपिछ परमप्रभुले योनालाई फेिर भन्नुभयो, 2 “ितमी
िननवेको ठूलो शहरमा जाऊ अिन म जे कुरा ितमीलाई
बताउँछु सो त्यहाँ प्रचार गर।”

3 यसलेै योना उठे अिन परमप्रभुको आज्ञा पालन गदैर् िननवेमा गए।
िननवे साह्रै ठुलो शहर िथयो, त्यो पार गनर् ितन िदन लाग्थ्यो।

4 योना शहरको मध्य भागमा गए अिन मािनसहरूलाई प्रचारगनर् शुरु
गर।े योनाले भने, “चािलस िदन पिछ िननवे शहर नाश हुनेछ।”

5 परमेश्वरबाट त्यस्तो संदेश आएपिछ िननवेका मािनसहरूले
परमेश्वरमािथ िवश्वास गर।े अिन ितनीहरू उपवास बसे र ितनीहरूले
गरकेा पापहरूका िनिम्त सोच्न थाले। मािनसहरूले दःुख व्यक्त गनर्का
िनिम्त िबशेष प्रकारको वस्त्रहरू धरण गर।े शहरको सब ैसाना-ठूलाहरूले
यस ैगनर् थाले।

6 िननवेका राजाले यो समचार सुने अिन उनले पिन आफ्नो नराम्रो
कमर्का िनिम्त शोक मनाए। यसको िनिम्त राजाले आफ्नो िंसहासन
त्यागे। उनले आफ्नो राज वस्त्र त्यागे र आफ्नो दःुख व्यक्त गनर् शोक
वस्त्र लगाए। त्यसपिछ राजा धुलोमा बसे। 7 त्यसपिछ राजाले एउटा
वचन लेख्न लगाए र शहरमा घोषणा गरःे
राजा अिन ठुलो शसकहरू को आदेश यो िथयोः
केही समयको िनिम्त कुन ैपिन मािनस अथवा पशु गाई-गोरु अथवा
भेंडा़-बख्रा, कसलेै केिह खाने कुरा नखानु। कुन ैपिन सजीव प्रणीले
िननवे मा केिह पिन खाने िपउनेछैन। 8 तर प्रत्येक मािनस र पशुहरूले
पिन िवशेष प्रकारको वस्त्र धारण गरुन् जसबाट यो देिखयोस् िक
ितनीहरू सब ैदःुखी छन्। मािनसले परमेश्वरलाई ठूलो स्वरले
बोलाउनेछन्। अिन प्रत्येक मािनसले आफ्नो जीवन शलैी बद्ली गनर् ु
पनेर्छ, अिन उसले नराम्रो कमर् छोड्नु पनेर्छ। 9 त्यसपिछ हुनसक्छ,
परमेश्वरले आफ्नो मन पिरवतर्न गनर् ु हुनेछ। अिन जुन योजना गनर् ु भयो
त्यो नगनर् पिन सकनु हुन्छ। परमेश्वर क्रोिधत हुन रोिकनु होला र
हामीहरू ध्वंश नहौंला।

10 मािनसहरूले जुन कुरा गरकेािथए त्यो परमेश्वरले देख्नु भयो।
कसिर ितनीहरू आफ्ना कुकमर्बाट फिर्कएर आए। त्यसलेै परमेश्वरले
आफ्नो इच्छा बिद्लनुभयो, अिन ितनीहरूमािथ जुन आपित्त ल्यउन
सोच्नु भएको िथयो सो गनर् ु भएन। परमेश्वरले मािनसलाई दण्ड िदनु
भएन।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको दयालदयालेे योनालाईयोनालाई क्रोिधतक्रोिधत बनायोबनायो

योनालाई यो साह्रै मनपरने कारण परमेश्वरले शहर बचाउँनु
भयो। त्यसलेै योनालाई साह्रै िरस उठ्यो। 2 उनले
परमप्रभुलाई आरोप गदैर् भने, “मलाई थाहा िथयो तपाईलें यो

पापी शहरलाई बचाउनु हुनेछ। म त आफ्नो देशमा िथएँ, तपाईलें न ैयहाँ
बोलाएर ल्याउनु भयो। त्यस ैसमय मलाई थाहा िथयो, तपाईलें यो पापी
शहरलाई बचाउनु हुनेछ। मलेै त्यसबेैला तिर्शश ितर भागेर जाने कोिशश
गरकेो िथएँ। मलाई थाहा िथयो तपाई ंएक दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर।
मलाई थाहा िथयो तपाई ंकरुणामय हुनुहुन्छ भनेर अिन मािनसलाई
दण्ड िदन चाहनु हुन्न। मलाई थाहा िथयो िक तपाई ंदयापूणर् हुनुहुन्छ।
मलाई ज्ञान िथयो यिद ियनीहरूले पाप गनर् छोडे भने तपाईलें
ियनीहरूको िवनासको योजना बद्ली गनर् ु हुन्छ। 3 यसकारण हे
परमप्रभु, म तपाईलंाई यही माग्छु िक तपाईलें मलाई मानर् ुहोस्। मेरो
िनिम्त बाँच्नु भन्दा मनर् ु राम्रो छ।”

4 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “मलेै ती मािनसहरूलाई नष्ट नगदार् ितमी
िरसाउनु सही हो र?”

5 यी सब ैकुराहरूले योना अझपैिन िरसाई रहेका िथए। यसकारण
उनी शहर बािहर गए। योना यस्तो शहरमा गए जुन शहर पूवीर् प्रदेशको
निजकमा िथयो। योनाले त्यहाँ आफ्नो िनिम्त छाप्रो बनाए। फेिर त्यसको
छाँयाँमा बसेर यस्तो कुरा सोच्न थाले िक अब शहरमा के घट्ने हो।

लौकाकोलौकाको बोटबोट रर िकरािकरा

6 परमप्रभु परमेश्वरले एउटा लौकाको बोट उमानर् ु भयो अिन त्यसलाई
िछटो-िछटो ठूलो पनर् ुभयो अिन योना मािथ छाँयाँ िदनुभयो भयो जसले
योनालाई िशतल स्थान बनायो। योनाले यसवाट अत्यन्त ैआराम पाए।
यो बोटको कारण योना अत्यन्त ैप्रसन्न भए।

7 अकोर् िदन िबहान ैबोटको एक भाग खानको िनिम्त परमेश्वरले एउटा
िकरा पठाउनु भयो, िकराले त्यो बोट खायो अिन त्यो बोट ओइलाई
हाल्यो।

8 सूयर् उदाएपिछ परमेश्वरले पूवीर्य हावा चलाई िदनुभयो र घाम
टनटलापुर िसत योनाको टाउकोमा पयोर् र ितनी हरैान भए। मिरने रहेछ
भनेर परमेश्वरिसत िबिन्त गनर् थाले, “मेरो िनिम्त बाँच्नुभन्दा त मनर् ु नै
उिचत छ।”

9 अिन परमेश्वरले भन्नुभयो, “के लौकाको बोटको िनिम्त िरसाउनु
उिचत हो?”
योनाले उत्तर िदए, “हो मेरो िनिम्त िरसाउनुन ैउिचत हो, मलाई यस्तो

िरस उठेको छ िक म मिरहालौं।”
10 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “हेर, त्यो बोटको िनिम्त तैंले केिह पिन

गिरनस्। तलेै रोपेको पिन हनैस्। त्यो एकै रातमा उिम्रयो र एकै रातमा
ओइलाईहाल्यो अिन त्यो बोटको िनिम्त सहानभूित अनुभव गछर्स्। 11

यिद तँ त्यो बोटको िनिम्त व्याकुल हुन सक्छस् भने के यित ठूलो शहर
िननवे, जसमा धेर ैमािनसहरू अिन वस्तुहरूछन्। त्यस शहरमा
1,20,000 भन्दा बढ्ता मािनसहरूछन्, ितनीहरूले जान्दनैन् िक
ितनीहरूले भूल गिररहेका छन्।”
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मीकामीका

सामिरयासामिरया रर इस्राएललाईइस्राएललाई दण्डदण्ड िदइनिदइनेेछछ

परमप्रभुको यो वचन मीकाकहाँ आयो। यो राजा याताम
आहाज र िहजिकयाहका समयमा भएको िथयो। यी मािनसहरू
यहूदाका राजाहरू िथए। मीका मोरशेेत बाट आएका िथए।

मीकाले यो दशर्न सामिरयार यरूशलेमको िबषयमा देखे।
2 हे जाित-जाितका मािनसहरू हो! ितमीहरू सबलेै सुन,
हे पृथ्वी र त्यसमा बस्ने मािनसहरू सुन।
मेरो मािलक, परमप्रभु उहाँको पिवत्र मिन्दरबाट आउँद ैहुनुहुन्छ।
मेरो मािलक ितमीहरूको िबरुद्धमा एकजना साक्षी भई आउँनु हुनेछ।

3 हेर, परमप्रभु आफ्नो वास स्थानबाट बािहर जाँद ैहुनुहुन्छ।
उहाँ पृथ्वीको अग्लो ठाउँमा जानको िनिम्त उिभएर तल आउँदै

हुनुहुन्छ।
4 परमप्रभु परमेश्वरको चरणमुिन पवर्त पग्लेर जानेछ,
जसिर मनै आगोमा पग्लन्छ,
जसिर उपत्यकाहरू टुक्रा-टुक्रा हुन्छन्।
जसरी पहाडबाट पानी बगेर झछर् ।

5 यस्तो भयो िकनभने याकूबले पाप गरकेो िथयो।
िकनभने इस्रएलका कुल समुहले पाप गरकेा िथए।

सामिरयासामिरया पापकोपापको करणकरण

याकूबको पाप के हो?
यो सामिरया हो।
यहूदाको अग्लो स्थान कुनहो?
यो यरूशलेम हो।

6 यसकारण म सामिरयालाई खाली मदैानमा भग्नावशेषको थुप्रोमा
पिरणत गिरिदनेछु।
त्यो यस्तो स्थान हुनेछ जहाँ दाख रोिपनेछ।
म सामिरयाका ढुङ्गाहरूलाई बेंसीमा फािलिदनेछु
र त्यसका जगहरू सतहमा पुयार्इिदनेछु।

7 म त्यसका मूिर्तहरू सब ैटुक्रा-टुक्रा पािरिदनेछु।
सब ैधन जे त्यले कमाएको छ भस्म पािरिदनेछु
र म ितनीहरूको झूटा देवताहरूको मुिर्तहरू सब ैध्वंश गिरिदनेछु,
जबिक यी मूिर्तहरू वेश्याबृित माफर् त बिनएका िथए।
ती मूिर्तहरू फेिर वेश्याहरूलाई नै
ितनर् प्रयोग हुनेछन्।

मीकाकोमीकाको ठठूूलोलो ददुःुखःख
8 म चाँडै िबनाशको िबषयमा शोकाकुल हुनेछु र म िवलाप गनेर्छु।
म खािल खटु्टा र नाङै्ग िहँड्नेछु।
म स्याल जस्त ैसाह्रो कराउँनेछु
र शतुरमुगार् झैं िवलाप गनेर्छु।

9 सामिरयाको घाऊ िनको हुनेछैन।
त्यसको पाप यहूदा सम्म फैलनेछ।
यो मेरा मािनसहरूको शहरको प्रवेसद्वार सम्म जानेछ,
िकनिक यो त यरूशलेम सम्म आपुगेको छ।

10 यो कुरा गातमा नभन।
त्यसका िनिम्त रँूद ैनरोऊ,
िवलाप गदैर् बेत-लाप्रामा

धुलोमा लडी-बडी गर।
11 हे शाफीरका वािसन्दाहरू हो,
ितमीहरू आफ्नो बाटोमा नाङ्गो
र लिज्जत भएर जाऊ।
ती मािनसहरू जो सानानको वािसन्दाहरू हुन्
ितनीहरू बािहर आउने छैनन्।
बेतेसेलमा मािनसहरूको रूवाबािसले ितमीबाट सहाएता िलनेछन्।

12 मारोतका वािसन्दाहरूले केही राम्रो कुरा होस् भनी
व्याकुलतापूवर्क पिर्खरहेकाछन्।
िकनभने कष्ट परमप्रभुबाट
यरूशलेमको मुलढोकामा आएकोछ।

13 हे लाकीशका वािसन्दाहरू हो!
ितमीहरूले वेगवान घोडाहरू रथमा बाँध।
िसयोनको पाप रथहरूबाट न ैशुरु भएको िथयो।
जसको माफर् त ितनीहरूले इस्राएलले गर ेजस्त ैपाप गर।े

14 यसकारण मोरशेत गातमा
ितम्रो िबदाको सौगात ितमीले िदनु पनेर्छ।
अकजीबाका घरहरूले
इस्राएलका राजालाई धोका िदनेछन्।

15 हे मोरशेाका वािसन्दाहरू!
ितनीहरूको िबरुद्ध म एक जना मािनस पठाऊनेछु
जसले ितमीहरूबाट सब ैिचजहरू खोस्नेछ।
इस्रएलको मिहमा अदलु्लाम सम्म आउनेछ।

16 यसकारण ितमीले आफ्नो केश काट, िचण्डे होऊ।
िकनिक ितमी आफ्नो छोरा-छोरी जसलाई ितमी माया गछौर्
ितनीहरूका िनिम्त रँूने छौ अनी ितम्रो शोक दशार्उनको िनिम्त एउटा
िगद्ध झैं िचन्डे होऊ।
िकनिक ितम्रो नानीहरूलाई कैदी झैं लिगनेछ।

मािनसहरूकामािनसहरूका ददुषु्टष्ट योजनायोजना

मािनसहरूमािथ यस्तो िबपित्त आइपनेर्छ, जो पापपूणर्
योजनाहरू बनाउँछन्।
यस्ता मािनसहरू ओछ्यानमा सुित-सुित षड्यन्त्र रच्दछन्,

अिन िबहान उज्यालो हुने िबित्तकै आफ्नो षड्यन्त्रमा िहँड्न थाल्दछन्।
त्यसो गनेर् सामथर् ितनीहरूसँग छ।

2 ितनीहरूले जमीनको चाहना गछर्न् भने ितनीहरूलाई िलन्छन्।
ितनीहरूले घरहरू िलने इच्छा गछर्न भने यसलाई िलन्छन्।
ितनीहरूले कुन ैपिन मािनसलाई धोका िदन्छन् र उसको घर लान्छन्।
ितनीहरूले एउटा मािनसलाई धोका िदन्छन् र उसको सब ैिचजहरू

िलनेछन्।

मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई सजायसजाय िदनिदनेे परमप्रभुकोपरमप्रभुको योजना।योजना।

3 यसकारण परमप्रभु यी कुराहरू भन्नुहुन्छ:
“हेर म ितमीहरूमािथ िवपित्त ल्याउने योजना बनाउँदछुै।
ितमी आफ्नो सुरक्षा गनर् सक्दनैौ।
ितनीले आफैं ले आफैं लाई यो कष्टमा सहायता गनर् सक्दनैौ।
िकनभने नराम्रो समय आउँदछै।

4 त्यस समय मािनसहरू ितमीमािथ हाँस्नेछन्।
ितम्रो िबषयमा िबलापको गीत ितनीहरूले गाउँनेछन्।
अिन भन्नेछन्, ‘हामी नष्ट भयौं,
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परमप्रभुले हाम्रा मािनसहरूको जमीन खोसेर
अरू मािनसहरूलाई िदनुभयो।
हो उहाँले मेरो जमीन हाम्रो शत्रुहरूलाई बाँिडिदनु भयो।

5 जब त्यो भूिम परमप्रभुका मािनसहरूको सभामा िचठ्ठाहालेर
बाँिडन्छ,
प्रितिनिधको रुपमा सेवा गनेर् ितम्रो कोही हुनेछैन।’”

मीकालाईमीकालाई उपदउपदेेशश िदनिदन िदएनन्।िदएनन्।

6 मािनसहरू भन्छन्, “ितमीले हामीलाई उपदश नदेऊ,
उनीहरूले यस्तो गनर् ु हँुदनै िथयो,
हामीमािथ कुन ैपिन नराम्रा कुराहरू आईपनेर् छैनन्।”
7 याकूबका मािनसहरूले भन्छन्,
के परमप्रभु िरसाउनु भएको छ?
के उहाँको कमर्हरू यी हुन्?
के धािर्मक जीवन
जीउनेहरूको लािग उहाँले
असल िचजहरू गनर् ुहुन्न र?

8 तर अिहले मेरो आफ्न ैमािनसहरू मेरो शत्रु भएका छन्,
जसले आफू सुरिक्षत छौं भिन सम्झन्छन्।
ितमीहरू उनीहरूको खाष्टो चोछौर्
जस्तो िक ितनीहरू यदु्ध बन्दीहरू हुन्।

9 मेरो मािनसका स्त्रीहरूलाई ितमीहरूले घरबाट िनकालेर
जानको िनिम्त िबवश बनायौ,
जुन घरहरू राम्रो र आरामदायी िथए
ितमीले उनीहरूको सा-साना नानीहरूलाई
मेरो आिशष देिख बिन्चत गरायौ।

10 उठ, अिन यहाँबाट भाग!
त्यो िवश्राम गनेर् ठाउँ हनै।
िकनभने यो ठाउँ पिवत्र छैन्,
यो नष्ट भएर गयो,
यो डरलाग्दो िवनाश हो।

11 यो सम्भव हुन्छ िक एकजना झूटा-अगमवक्ता आउँछ,
अिन झूटो बोल्छ।
उसले भन्न सक्छ, “यस्तो एउटा समय आउनेछ,
जब त्यहाँ प्रशस्त मद्य हुनेछ।”
यस प्रकारका अगमवक्ता ितनीहरू चाहन्छन्।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे उहाँकाउहाँका मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई एकसाथएकसाथ ल्यउनल्यउनुँँ ुहहुुन्छ।न्छ।

12 हे याकूब, म िनश्चयन ैितमीहरू सबलैाई भेला गनेर्छु।
म इस्राएलका बाँचेका सबलैाई भेला पानेर्छु।
म ितनीहरूलाई गोठका भेंडा़ बाख्राहरू
र खकर् का िबचमा बथान झैं एकै ठाउँमा भेलापानेर्छु।
फेिर त्यो स्थान धेर ैमािनसहरूको िभडले
खचाखच र हल्ला- खल्ला हुनेछ।

13 ितनीहरू मध्ये एकजना आउनेछ,
जसले पखार्ल भत्काएर जान सक्नेछ।
उसले पखार्ल भत्काएर मािनसको अिघ बाटो बनाउने छ,
र मािनसको अिघ बाटो तयार पानेर्छ।
ितनीहरू मोक्ष प्राप्त गररे त्यो शहर छोडेर जानेछन्।
तब राजा ितनीहरूसँग जानेछन्।
परमप्रभु मािनसहरूसँग हुनुहुनेछ।

इस्राएलकोइस्राएलको अगुवाहरूअगुवाहरू ददुषु्टताकोष्टताको दोषीदोषी

फेिर मलेै भनें, “हे याकूबका अगुवाहगरु, अब सुन्।
इस्राएलको शासकहरू ितमाहरूले न्याय के हो सो जान्नु

पछर् ।
2 ितमीहरूले मलाई घृणा गररे खराबलाई प्रेम गछौर्।
ितमीले मािनसको छाला काढ्छौ।
ितमीहरूले ितनीहरूका हड्डीहरूबाट मासु िनकाल्दछौ।

3 ितमीहरूले मेरा मािनसहरूलाई ध्वंश पािररहेका छौ।
ितमीहरूले उनीहरूको छाला सम्म कािढ रहेको छौ।
ितनीहरूको हड्डी भाँचेर भाँडामा पकाइने मासुको टुक्रा जस्त ैबनाउँदै

छौ।
4 ितमीहरूले परमप्रभुको प्राथर्ना गिररहेकाछौ
तर परमप्रभु जवाफ िदनुहुन्न।
परमप्रभुले आफ्नो मुख ितनीहरूदेिख लुकाईरहनु भएकोछ।
िकनिक ितमीहरूले नराम्रो कमर् गरकेा छौ।”

झूटोझूटो अगमवक्ताहरूअगमवक्ताहरू

5 परमप्रभु झूटा अगमवक्ताहरूको िवषयमा भन्नुहुन्छ जसले मेरा
मािनसहरूलाई पाप गनर् लगाए।
“यिद मािनसहरूले यी झूटो अगमवक्ताहरूलाई
खान िदए भने ितमीहरूलाई ‘शािन्त होस्’ भन्दछन्,
यिद ती मािनसहरूले खान िदएनन् भने ितनीहरूको िवरूद्ध सेनाहरू

भड्काउँछन्।
6 “यसकारण यो ितम्रो िनिम्त रात झैं हुनेछ,
ितमीले कुन ैदशर्न देख्न पाउनेछैनौ।
भिवष्यको गवर्मा जे लुकेको छ,
ितमीले बताउन सक्दनैौ।
यसकारण ितमीहरूलाई अँध्यरो जस्त ैलाग्नेछ।
अगमवक्ताहरूमािथ सूयर् अस्ताउनेछ।
अिन उिनहरूलाई िदन पिन रात जस्त ैहुनेछ।

7 दशर्न देख्नेलाई लिज्जत पािरनेछ।
एकजना मािनस जो अगमवक्ता हो उसलाई झमेलामा पािरन्छ।
ितनीहरूले ितनीहरूको आफ्नो अनुहार छोप्छन्।
िकनभने परमेश्वरबाट त्यहाँ उत्तर आउनेंछैन।”

मीकामीका परमपरमेेश्वरकाश्वरका साँच्चोसाँच्चो अगमवक्ताअगमवक्ता हहुुन्।न्।
8 तर परमप्रभुको आत्माले मलाई
शिक्त, न्याय, अिन सामथ्यर् िदनुभएको छ।
म याकूबलाई उसको अपराध बताउँनेछु।
हो, म इस्राएललाई त्यसको पापको िबषयमा भन्नेछु।

इस्राएलकाइस्राएलका अगुवाहरूअगुवाहरू दोषीदोषी छन्।छन्।

9 हे याकूबका अगुवाहरू, इस्राएलका शासकहरू,
ितमीहरू मेरो कुरा सुन।
ितमीहरू न्यायलाई घृणा गदर्छौ।
यिद कुन ैवस्तु बाटोमा छ भने,
ितमीहरूले त्यसलाई बाङ्गो पािरिदन्छौ।

10 ितमीहरूले िसयोनको िनमार्ण गदार् मािनसको हत्या गयौर्।
ितमीहरूले यरूशलेमलाई पापको मूलढोका बनाउँ छौ।

11 यरूशलेमका न्यायधीशहरूले
घुस िलएर न्याय गछर्न्।
यरूशलेमका पूजहारीहरूले
ज्यानिलएर ब्यावस्था िसकाउँछन्।
मािनसहरूले अगमवक्ताहरूलाई पसैा िदनुपदर्थ्यो,
अिन मात्र उनीहरूले कुन ैदण्ड पाउँदनैिथए।
उनीहरूले सोच्थे, परमप्रभुले उनीहरूलाई बँचाउँछन्
अिन भन्छन्, “परमप्रभुले हामीलाई साथ िदनुहुन्छ,
यसकैारण हामीमािथ कुन ैिबपित्त आउन सक्दनै।”

12 हे अगुवाहरू! ितमीहरूको कारणले िसयनको िवनाश भयो।
यसकैारण यो खेत झैं जोितनेछ।
यरूशलेम ढुङ्गाको थुप्रो बिननेछ,
अिन मिन्दरको डाँडा जङ्गलले ढािकएको पहाड जस्त ैसुनसान हुनेछ।
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व्यावस्थाव्यावस्था यरूशलयरूशलेेमबाटमबाट आउनआउनेे छछ

अब पिछल्लो िदनमा परमप्रभुको मिन्दर,
डाँडा चािहँ पहाडहरूमा सवोर्च्च बनाईने छ,
अिन त्यो पहाडहरू भन्दा उच्च पािरने छ

अिन अरू जाितहरू त्यसमा ओईिरएर आउनेछन्।
2 धेर ैमािनसहरू त्यहाँआएर भन्नेछन्,
“आऊ हामी परमप्रभुको पहाड,
याकूबको परमेशवरको मिन्दरमा जाउँ,
र उहाँले हामीलाई आफ्नो मागर् िसकाउँनु हुनेछ।
हामीहरू उहाँको मागर्मा िंहड्नेछौं।”
िकनभने व्यवस्था िसयोनबाट,
र परमप्रभुको वचन यरूशलेमबाट िनस्कने छन्।

3 उहाँले देशमा िबिभन्न मािनसहरूका बीच इन्साफ गनर् ु हुनेछ
र टढा सशक्त सामथीर् जाितहरूको झगडा़को फैसला गनर् ु हुनेछ।
ितनीहरूले आफ्ना तरवारहरू िपटेर हलोको फाली
र भालाहरू चािहँ हँिसया बनाउनेछन्।
जाित-जाितहरूले एक-अकार्को िबरूद्धमा,
तरवार चलाउने छैनन्,
न त ितनीहरूले किहल्य ैलडाई ंगनर् िसक्नेछन्।

4 तर प्रत्येक मािनसहरू ितनीहरूको आ-आफ्नो दाखको बोट
र नेभाराको बोट मुिन बस्नेछन्।
कसलेै ितनीहरूलाई डर देखाउने छैन।
िकनभने सवर्शिक्तमान परमप्रभु परमेशवरको मुखले न ैयी कुराहरू

भन्नु भएकोछ।
5 सब ैजाितका मािनसहरू चाँिह आ-आफ्नो देवताको नाउँमा

िंहड्नेछन्।
तर हामी चाँिह सदा-सवर्द ैपरमप्रभु हाम्रा परमेशवरको नाउँमा

िंहड्नेछौं।

राज्यराज्य फकार्एरफकार्एर ल्याइन्छल्याइन्छ

6 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“लङ्गडाहरूलाई म त्यसिदन जम्मा गनेर्छु,
अिन धपाईएकाहरूलाई
र ितनीहरू जसलाई मलेै दण्ड िदएको िथएँ,
म भेला गनेर्छु।

7 “लङ्गडाहरूलाई एउटा बेचेको भाग
र फ्याँिकएकाहरूलाई
एउटा सामथीर् जाित तुल्याउनेछु।”
ितनीहरूमािथ िसयोनमा
परमप्रभुले अब देिख
सदा-सवर्द ैराज्य गनर् ुहुनेछ।

8 अिन ितमी, हे एदेरका धरहरा,
िसयोनकी छोरीको डाँडा।
पिहलेको शासक ितमीहरू कहाँ आउँनेछन्,
र यरूशलेमको छोरीको अिधराज्य कायमहुनेछ।
जसिर पिहला िथयो।

िकनिकन यरूशलयरूशलेेमम बबेेिबलोनिबलोन जानजानै ैपछपछर्र्?
9 अब ितमी िकन िचच्याई-िचच्याई रून्छ्यौ?
के ितमी मािथ राज्य गनेर् कुन ैराजा छैनन्?
के ितम्रो सल्लाहकार नष्ट भयो,
र प्रसववेदनामा परकेी स्त्रीलाई जस्त ैितमीलाई पीडाले सताएकोछ?

10 हे िसयोनकी छोरी,
सुत्केरी वेदनामा परकेी आइमाईको पीडामा रोऊ।
िकनिक अब ितमी शहरबाट बिहर जानेछ्यौ
र मदैानमा बस्नेछौ
र मािथ बाबेलमा जानेछ्यौ
र त्यहाँ ितमी सुरिक्षत रहनेछ्यौ।

परमप्रभुले ितम्रा शत्रुको हातबाट
ितम्रो उद्धार गनर् ुहुनेछ।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे अन्यअन्य राज्यहरूलाईराज्यहरूलाई नाशनाश गनगनर्र् ुहुहुुननेेछ।छ।
11 अिन अब धेर ैजाितहरू भेला भएर ितम्रो िबरूद्ध भन्नेछन्,
“त्यो अशुद्ध होस् र िसयोनलाई
हाम्रो आँखाले िनयालेर हेनर् पाईयोस्।”

12 तर ितनीहरूले परमप्रभुको िबचारलाई जान्दनैन्।
न त ितनीहरू उहाँको यिुक्तलाई बुझ्दछन्।
िकनभने उहाँले खलामा िबटाहरू जम्मागर ेझैं
ितनीहरूलाई जम्मा गनर् ु भएकोछ।

इस्राएललइस्राएललेे त्यसकोत्यसको शत्रुहरूलाईशत्रुहरूलाई परािजतपरािजत गनगनेर्ेर् छ।छ।
13 “हे िसयोन छोरी, उठ अिन दाई ँगर
िकनभने म ितम्रा सींङहरूलाई
फलामको र ितम्रो खूरहरूलाई पीत्तलको बनाउनेछु।
ितमीले धेर ैजाितहरूलाई चूर-चूर पानेर्छौ
र ितनीहरूको धन-सम्पित्त
सारा पृथ्वीका मािलक परमप्रभुमा अपर्ण गनेर्छौं।”

अब ितमी पखार्लले घेिरयौ!
हामी घेरामा पयौर्ं।
ितमीहरूले इस्रएलको न्यायकतार्लाई

फलामको लौरोले गालामा िहकार्उँनेछन्।

मसीहमसीह बबेेतलतलेेहममाहममा जन्मनजन्मनेेछन्।छन्।

2 तर हे बेतलेहम एप्रात,
ितमी यहूदाका बीचमा धेर ैसानो छौ,
ितमी जो यहूदाका हजारौंका बीचमा सानो छौ,
तर ितमीबाट एउटा “इस्राएलको शासक” मेरो िनिम्त आउँनेछ।
उहाँको सुरुवात प्राचीन कालदेिखन ैछ,
धेर-ैधेर ैअिघ देिख।

3 यसकारण जब सम्म जन्मेको कष्टमा पनेर्ले जन्माउँदनै,
तब सम्म उहाँले िसयोनलाई त्यािग िदनुहुनेछ।
तब ितनका बाँचेका दाज्यू-भाइहरू चािहँ
इस्राएलीहरूकहाँ फिर्कएर आउनेछन्।

4 अिन ऊ खडा हुन्छ आफ्नो भेंडा़को बथानलाई परमप्रभुको शिक्तले
अिन उसका परमप्रभु परमेशवरको मिहमाले खवुाउँछ।
ितनीहरू सुरिक्षत हुनेछन्
िकनभने ऊ पृथ्वीको अकोर् अन्त सम्म महान रहनेछ।
5 यहीं शािन्त हुनेछ

जब अश्शूरी हाम्रो देशमा आउँछ
र त्यसले हाम्रो देशमा खटु्टा टेक्छ
तब हामी त्यसको िबरूद्धमा सात गोठाला
र आठ अगुवाहरू खडा गनेर्छौं।

6 अिन ितनीहरूले अश्शूरमािथ तरवारले
र िनम्रोदको भूिममािथ नाङ्गो तरवारले शासन गनेर्छन्।
अब अश्शूरीहरू हाम्रो देश िभत्र पस्छन्,
र हाम्रो िसमानामा पाईला टेक्छन्
तब उहाँले हामीहरूलाई अश्शूरीहरूको हातबाट बचाउँनुहुनेछ।

7 अिन याकूबका बाँिक रहेकाहरू चाँिह
धेर ैमािनसहरूका िबचमा परमप्रभुबाट आएको शीत
र घाँसमािथ पनेर् झरी झैं हुनेछन्,
जसले न त कुन ैमािनसलाई,
न मािनसका कुललाई पखर्नेछ।

8 अिन याकूबका बाँिक रहेकाहरू चाँिह
धेर ैजनताको बीचमा
जङ्गलका पशुहरूका बीचमा िंसह
र जीव-जन्तुहरूको िबचमा
िंसहको बच्चा जस्त ैहुनेछन्
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जो ितनका बीचमा कुल्चँदै
र ितनीहरूलाई टुक्रा पादैर् जानेछन्,
र बचाउँने कोही पिन हुनेछैन।

9 तपाईकंा बाहुली तपाईकंा िबरोधीहरूमािथ रहोस्,
र तपाईकंा सब ैशत्रुहरू ध्वंश हुनेछन्।

मािनसहरूलमािनसहरूलेे परमपरमेेश्वरमािथश्वरमािथ भरोसाभरोसा गनगनेर्ेर्छन्छन्

10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“त्यसिदन म ितम्रा घोडाहरू खोस्नेछु
र म ितम्रा रथहरू नष्ट गिरिदनेछु।

11 म ितम्रो देशको सब ैशहरहरू उजाड पािरिदनेछु।
म ितम्रो सब ैगढीहरू भत्काई िदनेछु।

12 फेिर ितमीले जाद ूचलाउने प्रयत्न गनेर्छौनौं,
फेिर ितमी ती मािनसहरूको भिवष्य बताउँने प्रयास गनेर्छौनौ।

13 म ितम्रा झूटा देवताको, मूिर्तहरू नष्ट गिरिदनेछु।
ती झूटा देवताको मूिर्तहरूको ढुङ्गाको मूिर्त,
स्मृित, स्तम्भहरू सब ैउखेलेर फ्याँिकिदनेछु,
जसलाई ितमीहरू स्वयलें आफ्नो हातले बनाएका िथयौ,
ितमीहरू त्यसको पूजा गनेर् पाउनेछैनौ।

14 म अशेरा देवीका पूजाको खम्बाहरू नष्ट गिरिदनेछु।
अिन म सब ैितम्रो झूटो देवताहरू नष्ट गिरिदनेछु।

15 त्यहाँ केही जाितहरू छन् जसले मेरो कुरा सुन्दनैन्।
म ितनीहरूिसत क्रोिधत हुनेछु र म ितनीहरूिसत बद्ला िलनेछु।”

परमप्रभुकोपरमप्रभुको आरोपआरोप

परमप्रभुले जे भन्द ैहुनुहुन्छ, त्यसलाई ध्यानदेऊ:
“उठ अिन पहाडको सामुन्ने खडा हौ,
अिन फेिर उहाँलाई आफ्नो कथाको पक्ष सुनाऊ।

पहाडहरूलाई आफ्नो कथा सुनाऊ।
2 परमप्रभु आफ्ना मािनसहरूलाई आरोप गनर् ु हुन्छ।
पहाडहरू आफ्ना परमप्रभुको आरोप सुन,
अटल रहने पृथ्वीका जगहरू हो,
परमप्रभुको आरोप सुन,
उहाँले प्रमािणत गनर् ुहुनेछ िक इस्राएल देषी छ।”

3 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “हे मेरा मािनसहरू!
के मलेै कुन ैिदन ितमीहरूलाई नराम्रो गरें?
मलेै कसरी ितम्रो जीवन किठन बनाइिदएँ?
मलाई भन मलेै ितमीहरूलाई के गरें?

4 म ितमीलाई भन्दछुै, “मलेै ितमीलाई जे गरें,
मलेै ितमीलाई िमश्रदेशबाट िनकालेर ल्याएँ!
मलेै ितमीलाई ितम्रो दासत्वको जीवनबाट मुक्त गराएँ।
मलेै ितम्रो अगुवाको िनिम्त, मोशा, हारून अिन मिरयमलाई पठाएँ।”

5 हे मेरा मािनसहरू, मोआबको राजा बालाकको दषु्ट योजनालाई याद
गर।
ती कुरा याद गर जो अबोरको छोरा िबलामले बालाकलाई भनेको

िथयो।
ती कुरा स्मरण गर जो िसत्तीमबाट िगलगाल सम्म घटेको िथयो।
तब मात्र बुझ्नेछौ परमप्रभुमा उद्धार छ।”

परमपरमेेश्वरश्वर हामीबाटहामीबाट ककेे चाहानुचाहान ुहहुुन्छन्छ?
6 जब म परमप्रभुको छेउमा जान्छु अिन प्रमाण गछुर् ,
तब परमेश्वरको छेउमा आफूसँग के िलएर जाऊँ?
के परमप्रभुलाई एक बषर्को बाछो,
होमबिल चढाउन िलएर जाऊँ?

7 के परमप्रभु एक हजार भेंडा़
र तेलका दश हजार नदीिसत प्रशन्न हुनुहुन्छ?
के म आफ्नो अपराधको िनिम्त आफ्नो जेठो छोरा
जो आफ्नो शिररको अगं हो, त्यो अपर्ण गरँू?

8 हे मािनस! परमप्रभुले ितमीहरूलाई के असल छ त्यो भन्नु भएकोछ।

परमप्रभुले ितमीहरूलाई उहाँ के चाहानु हुन्छ,
त्यो बताउनु भएको छ।
मािनसहरूसँग ितमी साँच्चो बन,
अरूसँग प्रेमगर, ितम्रो परमेश्वरको अिघ नम्र भएर बस।

इस्राएलकाइस्राएलका मािनसहरूमािनसहरू ककेे-ककेे गिररहगिररहेेकाछन्काछन?्
9 परमप्रभुको आवाजले यरूशलेम शहरलाई बोलाउँदछैः
उहाँ भन्नुहुन्छ, “ज्ञानी मािनसले परमप्रभुको नाउँलाई सम्मान गछर् ।
यसकारण ितमी जाितहरू र ितमीहरू जो यहाँ जम्मा भएकाहरू हो

ध्यन देऊ।
10 के अझ ैपिन दषु्टहरूले चोरकेो धन सम्पित्त
लुकाएर राखेको छ?
के दषु्टहरूले अझ ैपिन मािनसहरूलाई
टोकरीहरूले धोका िदइ रहेकोछ,
जुन टोकरीहरू सानो छ।

11 के मलेै ती दषु्ट मािनसहरूलाई बेवास्ता गनेर्?
जसले अझ ैपिन कपट तराजु
र छलको ढकले मािनसहरूलाई ठिगरहेका छन्?

12 त्यस शहरका धनी मािनसहरू िनदर्यी काम गछर्न्।
त्यस शहरका मािनसहरू अझ ैपिन झूटो बोल्दछन्।
हो! ती मािनसहरू ितनीहरूको झूटो कुरा गछर्न्।

13 यसकारण मलेै ितमीहरूलाई दण्ड िदन शुरु गरें।
म ितमीहरूलाई ितमीहरूको पापको कारण नष्ट गिरिदनेछु।

14 ितमीहरूले भोजन गनेर्छौ तर ितम्रो पेट भिरने छैन।
अिन फेिर ितमी भोको हुनेछौ।
ितमीले मािनसहरूलाई बचाउने कोिसस गछौर्
तर ितमीले जसलाई बचाउँछौ,
म त्यसलाई तरवारले कािटिदनेछु।

15 ितमीहरू आफ्नो िबऊ छछौर्,
तर ितमीहरू बाली काट्ने छैनौ।
ितमीले कोलमा जतैून पेलेर तेल िनकाल्छौ
तर ितमीले आफ्नो िशरमा घस्न पिन तेल प्रशस्त मात्रामा पाउदनैौ।
ितमी दाख पेलेर दाखरस त िनकाल्छौ
तर िपउँन पयार्प्त हँुदनै।

16 यस्तो िकन हुन्छ?
िकनिक ितमीहरू ओम्रीको कानूनहरू पालन गछौर्।
ितमीहरू ती नराम्रा कुराहरू भन्छौ
जुन कुराहरू आहाब का घरानामा गछर्न्।
ितमीहरू उनीहरूको िशक्षा अनुसार चल्छौ।
यसकारण म ितमीहरूलाई नष्ट पनेर्छु।
ितम्रो शहरका मािनसहरू हाँसोको पात्र हुनेछन्।
ितमीहरू अन्य राज्यहरूको घृणाको पात्र बिननेछौ।”

मािनसहरूकोमािनसहरूको आचरणलआचरणलेे मीकामीका व्याकव्याकुुलल

म व्यकुल छु, िकनिक म ग्रीष्म ऋतुको त्यो फल जस्त ैजस्तै
भएकोछु,
जो िटिपसिकएको छ।

म त्यो दाख जस्त ैभएको छु जो िटिपसिकएको छ।
अब त्यहाँ एउटा पिन दाख रहेकोछैन।
पिहले फलेको नेभारान ैछैन जुन मलाई मन पथ्योर्,
त्यो एउटा पिन रहेको छैन।

2 यसको अथर् हुन्छ; ती सब ैराम्रा मािनसहरू गइसकेकाछन्,
एउटै पिन धमीर् मािनसहरू यो भूिममा रहेनन्।
हरके मािनसहरू एक- अकार्लाई मानर्को िनिम्त ढुकी बस्छन्।
हरके मािनस आफ्नो भाइलाई जालमा फसाउँन षड्यन्त्र रिचबस्छन्।

3 मािनसहरूको दवु ैहातहरू नराम्रो काम गनर् तयार छन्।
शसकहरू काम गनर्लाई घुस माग्छन्।
न्यायकतार्ले पसैा िलएर न्यायलयमा फैसला बिद्ल गछर्न्।
“मुख्य अगुवाहरू” साँचो र िनष्पक्ष िनणर्य िंलदनैन्।
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ितनीहरू आफूलाई जस्तो मनपछर्  त्यस्त ैकाम गछर्न्।
4 ितनीहरूले असललाई पिन नोक्सान गनेर् छन्,
र काँढा घारीमा फ्याँक्ने छन्।

दण्डकोदण्डको िदनिदन आइरहआइरहेेछछ

ितमीहरूका अगमवक्ताले भनेका िथए यस्तो िदन आउनेछ,
ितमीहरूका प्रहरीहरूको िदन आउँदछै।
अब ितमीहरूलाई सजाय िदनेछन्।
ितमी अन्योलमा पनेर्छौ।

5 ितमी आफ्नो िछमेकीमािथ भरोसा नगर।
ितमी आफ्नो साथीलाई िवश्वास नगर।
आफ्नो पत्नीिसत पिन खलेुर कुरा नगर।
6 मािनसको आफ्न ैघर िभत्र शत्रु हुन्छ।
छोराले बाबुको आदर गदैर्नन्।
छोरी आफ्नी आमाको िबरुद्धमा जानेछे।
बुहारी आफ्नी सासुको िबरुद्धमा जानेछे।

परमप्रभुपरमप्रभ ुरक्षारक्षा गनगनर्र् ुहोस्ुहोस्

7 म सहायताको िनिम्त परमप्रभुलाई हेनेर्छु।
म परमेश्वरको प्रितक्षा गनेर्छु,
उहाँले मलाई बचाउँनु भएकोछ।
मेरा परमेश्वरले मेरो कुरा सुन्नुहुनेछ।

8 म लडेकेछु तर हे, मेरो शत्रु!
मेरो हाँसो नउडाऊ िकनिक म फेिर खडा़ हुनेछु।
यद्यिप आज अँध्यारोमा बसेकोछु,
परमप्रभुले ममा ज्योित ल्याउनुहुनेछ।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे क्षमाक्षमा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
9 मलेै परमप्रभुको िवरुद्ध पाप गरेंको िथएँ।
यसकारण, उहाँ मिसत िरसाउँनु भएको िथयो।
तर न्यायलयमा उहाँले मेरो िनिम्त मुद्दा लडी इन्साफ गनर् ुहुनेछ।
उहाँले त्यही काम गनर् ुहुनेछ जुन काम मेरो िनिम्त उिचतछ।
फेिर उहाँले मलाई बािहर उज्यालोमा ल्याउनुहुनेछ।
अिन म उहाँको उद्धार हेनेर्छु।

10 फेिर मेरो शत्रुहरूले
यो देखेर लिज्जत हुनेछन्।
मेरो शत्रुहरूले मलाई सोधेको िथयो,
“तेरा परमप्रभु परमेश्वर कहाँछन्?”
त्यस समय, म उसमािथ हाँस्नेछु।
मािनसहरूले उसलाई,
िहलो मलैोले कुल्चेको जस्त ैकुल्चने छन्।

यहयहूूदीहरूदीहरू फकफकर्र् ननेेछन्छन्

11 त्यो समय आउनेछ जुन िदन ितम्रा पखार्ल फेिर िनमार्ण हुनेछ,
त्यस समयमा ितम्रो देश िवशाल हुनेछ।

12 ितम्रा मािनसहरू ितम्रो भुिममा फकेर् र आउनेछन्।

ितनीहरू अश्शूर र िमश्रदेशदेिख आउनेछन्।
ितम्रा मािनसहरू िमश्र र यूफे्रिटस नदीको
अकोर् भूिमबाट आउनेछन्,
समुद्रदेिख िलएर समुद्रसम्मका
र पवर्तदेिख पवर्तसम्मका मािनसहरू आउनेछन्।

13 पृथ्वी ती मािनसहरू जो यस पृथ्वीका िनवासी िथए,
ितनीहरूको कमर्हरू जुन ितनीहरूले गथेर् ती कारणले बबार्द भएको

िथयो।
14 यसकारण आफ्नो राजदण्डले ितमी शासन गर।
ितमी ती वथानहरूलाई शासन गर
जुन ितम्रो आफ्नो हो।
मािनसको वथान कमेर्लको पहाडमा एकै्ल बस्थे।
यो बथान बाशानमा छ अिन िगलादमा छ
जसिर त्यो पिहला बसेको िथयो।

इस्राएललइस्राएललेे आफ्नोआफ्नो शत्रुलाईशत्रुलाई हराउनहराउनेे छछ
15 जब मलेै ितमीलाई िमश्रबाट िनकालेर ल्याएको िथएँ,
मलेै धेर ैअचम्मको कामहरू गरकेो िथएँ।
त्यस्त ैअचम्मका कामहरू म ितमीलाई देखाउँनेछु।

16 ती अचम्मका कामहरू अन्य जाितहरूले देख्ने छन्,
अिन लिज्जत हुनेछन्।
ती जाितहरूले देख्नेछन्,
ितनीहरूको शिक्त मेरो छेउमा केिह पिन होइन।
उनीहरू छक्क पनेर्छन्,
अिन आफ्नो मुख हातले छोप्नेछन्
अिन कान बन्द गनेर्छन्
र केही पिन सुन्ने छैनन्।

17 ितनीहरूले जमीनमा घस्रने सपर्ले झैं
धूलो चाट्नेछन्, र ितनीहरू डरले काम्नेछन्।
तनीहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकहाँ
घस्रने िकरा झैं ितनीहरूका िकल्लाहरूबाट आउँनेछन्।
ितनीहरू ितमीहरूिसत डराउँनेछन्।

परमप्रभुकोपरमप्रभुको िनिम्तिनिम्त स्तुितस्तुित

18 तपाई ंजस्तो परमेश्वर अरू छैनन्।
तपाईलें पापीहरूलाई क्षमा गिरिदनुहुन्छ।
तपाईलें आफ्नो बाँचेका मािनसहरूका पाप क्षमा गिरिदनुहुन्छ।
तपाईले आफ्ने िरसलाई रािखराख्नु हुन्न
िकनिक तपाई ंसधैँ दया गनर् रूचाउनु हुन्छ।

19 हे परमप्रभु! हाम्रा पापहरू टाढा फ्याँिक िदनुहोस्,
फेिर हामीलाई सुख चनै िदनुहोस्,
हाम्रा पापहरू तपाईलें टाढा गहीरो समुद्रमा फ्याँिक िदनुहुनेछ।

20 तपाई ंयाकूबप्रित साँच्चो हुनुहुन्छ,
अब्राहम प्रित दयालु हुनुहुन्छ।
तपाईलें यस्तो शपथ धेर ैअगाडी,
हाम्रो िपता-पुखार्हरूसँग गनर् ुभएको िथयो।
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नहनहूूमम

िननवे शहरको िबषयमा यो दःुखको वचन हो। यो पुस्तक
नहूमको दशर्नको पुस्तक हो। नहूम एल्कीशीका छोरा िथए।

परमप्रभुपरमप्रभ ुिननविननवेे प्रितप्रित क्रोिधतक्रोिधत हहुुनुहनुहुुन्छन्छ
2 परमप्रभु ईष्यर् ँलु र बद्ला िलने परमेश्वर हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले दोषीहरूलाई दण्ड िदनुहुन्छ।
परमप्रभु एकदम ैक्रोिधत हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले उहाँका शत्रुहरूलाई दण्ड िदनुहुन्छ
र उनीहरूसँग एकदम ैक्रोिधत हुनुहुन्छ।

3 परमप्रभु धयैर्शील हुनुहुन्छ,
तर उहाँ अत्यन्त ैशिक्तशाली पिन हुनुहुन्छ,
अिन उहाँले दोषीलाई दण्ड िदनुहुन्छ।
उहाँले ितनीहरूलाई भाग्न िदनुहँुदनै।
उहाँले आफ्नो शिक्त देखाउनको िनिम्त भुवँरी,
र आँिधहरू ल्याउनु हुनँेछ।
मािनसहरू यो पृथ्वीमा माटोमािथ िहँड्छन्
तर परमप्रभु बादलमािथ िंहड्नुहुन्छ।

4 परमुप्रभु समुद्रहरूिसत ककर् श शब्दमा बोल्नु हुन्छ
अिन त्यो समुद्र सुक्दछ।
सब ैनदीहरू सुक्नेछन्।
बाशनर कमेर्लको हिरयाली सुख्खाले मानेर्छ।
लबानेनको फूलहरू ओइिलनेछन्।

5 परमप्रभुको आगमन हुनेछ
अिन पहाडहरू डरले काम्नेछन्,
अिन पहाडहरू पग्लेर बग्नेछन्।
परप्रभुको आगमन हुनेछ
र पृथ्वी डरले काम्नेछ।
यो संसार अिन यसमा रहने सबै
डरले काम्नेछन्।

6 परमप्रभुको भयानक िरसको अिघ कोही पिन उिभन सकै्तन।
कसलेै पिन परमप्रभुको भयानक िरस सहन सकै्तन।
उहाँको क्रोध आगो झैं हुन्छ।
जब उहाँ आउनुहुन्छ तब चट्टानहरू पिन टुक्रा-टुक्रा हुन्छन्।

7 परमप्रभु असल हुनुहुन्छ!
उहाँ कष्टको समयमा सुरिक्षत स्थान हुनुहुन्छ।
उहाँमािथ भरोसा गनेर्हरूको उहाँले हेरचाह गनर् ु हुन्छ।

8 तर उहाँले आफ्नो शत्रुहरूलाई पुर ैनष्ट पानर् ु हुन्छ।
उहाँले शत्रुहरूलाई बाढीको पानीले बगाए जस्त ैबगाउनु हुन्छ।
अँध्यारोको िबचमा पिन उहाँले आफ्नो शत्रुहरूलाई लखेट्नु हुन्छ।

9 के ितमीले परमप्रभुको िबरूद्धमा षड्यन्त्र रच्दछैौ?
परमप्रभुले ितमीलाई समाप्त पािरिदनु हुनेछ
अिन अरू धेर ैकष्ट पदैा गनर् सक्षम हुने छैनौ।

10 भाँडा िभत्र अिड्कएर जिलरहेको काँडाहरू जस्त,ै
ितमीहरू ध्वंश हुनेछौ।
सुकेको बल्ने घाँसहरू जस्तै
ितमी झट्टै नष्ट हुनेछौ।

11 हे अश्शूर! एउटा मािनस ितमीहरूबाट आएकोछ।
त्यसले परमप्रभुको िबरूद्धमा षड्यन्त्र रचेकोछ,
अिन खराब सल्लाह िदएकोछ।

12 परमप्रभुले यहूदासँग भन्नु हुन्छ,

“अश्शूरका मािनसहरू अत्यन्त ैशिक्तशाली छन्।
ितनीहरूका सिैनकहरू अनगन्ती छन्,
तर ितनीहरू कािटनेछन् अिन फ्याँिकने छन्।
प्रत्तेकलाई शेष गिरनेछ।
हे मेरा मािनसहरू! मलेै ितमीहरूलाई धेर ैकष्टहरू िदएँ,
तर अब म ितमीहरूलाई अरू बेशी कष्ट पदैा गनेर्छैन।

13 म अब ितमीहरूलाई अश्शूरको शिक्तबाट मुक्त गनेर्छु।
म अब ितमीहरूको गदर्नबाट त्यो जुवा फुकािल िदनेछु।
त्यसलाई म चक्कानाचुर पानेर्छु।
जुन साङ्गलाले ितमीहरू बाँिधएका छौ त्यसलाई टुक्रायाउँनेछु।”

14 हे अश्शूरको राजा! ितम्रो सम्बन्धमा परमप्रभुले यो आज्ञा
िदनुभएकोछ,
ितम्रो नाउँ राख्नलाई ितम्रो कुन ैसन्तान रहनेछैन।
ितम्रो खोपेको अिन धातुले बनाएको मुिर्त,
जुन ितम्रो देवताको मिन्दरमा रािखएको छन्,
म ती सब ैध्वंश पानेर्छु।
म ितम्रा िनिम्त िचहान बनाउँदछुै,
िकनिक ितम्रो अिन्तम क्षण आउँदछै।

15 हेर यहूदा!
पहाडमािथबाट त्यहाँ कोही आउँदछै। हेर, कसलेै सुसमचार िलएर

आउँदछै।
हेर, त्यले भन्दछै, “त्यहाँ शािन्त छ।”
यहूदा ितमी आफ्नो िबशेष भोज मनाऊ।
यहूदा ितमी आफ्नो भाकल पुरा गर।
फेिर दषु्टटले ितमीमािथ आक्रमण गनेर्छैनन्।
ती सब ैदषु्टहरू ध्वंश पािरनेछन्।

िननविननवेे नष्टनष्ट हहुुननेेछछ

हे िननवे, ितम्रो िबरूद्धमा यदु्ध गनेर् शत्रुहरू आउँदछैन्।
यसकारण ितमीले आफ्नो शहर शिक्तशाली भूिमहरू सुरिक्षत

राख।
बाटोमा रक्षागर र यदु्धका िनिम्त तयार होऊ।
लडाईकंा िनिम्त तत्पर होऊ।

2 िकभने परमप्रभुले इस्राएलको मिहमा जस्तै
याकूबको मिहमा फकार्एर ल्याउँद ैहुनुहुन्छ।
शत्रुले ितनीहरूलाई ध्वंश पारकेोछ
अिन ितनीहरूको दाखबािर नष्ट पारकेोछ।

3 ती सिैनकहरूको ढालहरू राताछन्।
ितनीहरूको पोशाक रातो चिम्कलो छ।
उनीहरूको रथहरू लडाईकंो पिंक्तमा रािखएकाछन्
अिन आगोको ज्वाला झैं चिम्करहेकाछन्।
ितनीहरूका भालाहरू ठाडो रािखएकाछन्।

4 ितनीहरूका रथहरू बाटोमा अत्यन्त ैबेगिसत दौडन्छन्।
ितनीहरू खूल्ला मदैानमा यताउता गिररहन्छन्।
ितनीहरू बिलरहेको राँको जस्त,ै
ठाउँ-ठाउँबाट िबजुली चिम्करहे जस्त ैदेिखन्छन्।

5 शत्रुले आफ्नो सवोर्त्तम सेनाहरूलाई बोलाइरहेका छन्।
तर जब ितनीहरू बाटोमा कदम िमलाएर अिघ बढ्छन्,
तब ितनीहरू धमर्राउँछन्।
ितनीहरू िभत्ताितर आतुिंरद ैअिघ बढ्छन्।
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अिन ितनीहरूको रक्षा ढाल िभत्ता भत्काउने यन्त्रमािथ राख्छन्।
6 तर बाढीका फाटकहरू खलु्लाछन्।
शत्रुहरू बाढी झैं िभत्र पिसरहेकाछन्,
अिन राजाको महल ध्वंश पािंरदछै।

7 हेर, शत्रुहरूले रानीलाई लाँदछैन्,
अिन ितनका नोकनीर्हरू छात्ती िपट्द,ै
ढुकुर झैं िवलाप गदैर्छन्।

8 िननवे पानीको तलाऊ जस्तछै
जसको पानी बगेर गइरहेकोछ।
मािनसहरू िचच्याउँद ैभन्दछैन्,
“पखर्! पखर्! भागेर नजाऊ।”
तर न त कोही रोिकए,
न त कसलेै त्यसको वास्ता न ैगर।े

9 हे, सिैनकहरू ज-जसले िननवेको नष्ट गिररहेका छौ,
ितमीहरूले चाँदी लजैाऊ।
ितमीहरूले सुन लजैाऊ।
यहाँ सुन र चाँदीका धेर ैवस्तुहरू छन्।
यहाँ धेर ैबहुमूल्य वस्तुहरूछन्।

10 अब िननवे िरित्तयो।
प्रत्येक िचज चोिरयो।
शहरको िबनाश भयो।
मािनसहरूको साहस हरायो
ितनीहरूको हृदय डरले गलेकोछ।
ितनीहरूको घँुडाहरू काम्दछैन्,
ितनीहरूको शरीर काम्छ,
ितनीहरूको अनुहार डरले पहेंलो भएकाछन्।

11 िंसहहरूको गुफा अब खोई?
जहाँ िंसह अिन िंसिहनी बस्दिथए।
उनीहरूको डम्मरूहरू िनभर्य साथ रहन्थे।

12 जुन िंसहहरूले आफ्ना डम्मरूहरू,
र िंसिहनीहरूको िनिम्त कित िशकार मारकेो िथयो,
अिन आफ्नो गुफा भरकेो िथयो।
त्यसले आफ्नो ओढारमा िशकार गररे ल्याएका पशुहरूले
र िचथोरकेा मासुहरूले भरपुर पाथ्योर्।

13 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“िननवे म ितम्रो िबरूद्धमा छु।
म ितम्रो रथहरू जलाई िदनेछु।
म ितम्रो जवान िंसहहरूलाई तरवारले मािरिदनेछु।
ितमाले कसलैाई पिन पृथ्वीमा िशकार गनेर्छैनौ।
मािनसहरूले किहल्य ैपिन ितम्रो बारमेा नराम्रो समचारहरू सुन्ने छैनन्।”

िननविननवेेकोको िनिम्तिनिम्त नराम्रोनराम्रो समचारसमचार

यो हत्याराहरूको शहरलाई
एकदम ैनराम्रो हुनेछ!
िननवे शहर एकदम ैझूटले भिरएको छ।

यो अन्य देशहरूबाट ल्याएको
सामानहरूले भिरएकोछ।

2 तमीहरूले कोरार्को आवाज,
पाङ्ग्राहरूको आवाज,
घोडाहरूका दौड
अिन रथहरू दगुदैर् गरकेो आवाजहरू सुन्दछैौ।

3 घोड-सवारले आक्रमण गिररहेकाछन्
र ितनीहरूका तरवारहरू चिम्करहेकाछन्,
ितनीहरूको भालाहरू चिम्करहेकाछन्।
त्यहाँ लाशको थुप्रो छ,
अनगन्ती लाशहरू छिरएका छन्,
मािनसहरू ती लाशहरूमा ठेस लागेर लरबराएका छन्।

4 यी सब ैिननवेको कारणले भएको हो।
िननवे वेश्या जस्त ैछे जो किहल्य ैपिन तृिप्तहँुिदन।

त्यसलाई अझ ैधेर-ैधेर ैचािहन्छ।
उसले अझ ैधेर ैदेशमा आफूलाई बेच्यो
अिन त्यसले उसलाई आफ्नो दास बनाउँन टुना-मुना गयोर्।

5 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“हे िननवे म ितम्रो िबरूद्धमा छु।
म ितम्रो पोषाक ितम्रो अनुहारमािथ उठाउँनेछु।
सब ैराष्ट्रहरूलाई म ितम्रो नग्नता देखाईिदनेछु।
ती राष्ट्रहरूले ितम्रो लाज हेनेर्छन्।

6 म ितमीमािथ घृणा लाग्दा िचजहरू फ्याँिकिदनेछु।
म ितमीलाई घृिणत ब्यवहार गनेर्छु।
मािनसले ितमीलाई देखेर हाँस्ने छन्।

7 प्रत्येक जसले ितमीलाई देख्नेछन् ती छक्क पनेर्छन्।
ितनीहरूले भन्नेछन्, ‘िननवे नष्ट भयो!
उसका िनिम्त को रून्छ?’
म जान्दछु िक िननवेलाई शान्तवना िदने
म कोही पिन भेट्नेछैन।”
8 िननवे, के ितमी िनल नदीको िकनारमा अविस्थत अमोन शहर

भन्दा अझ असल छौ? होइन, अमोनको चारिैतर पानीिथयो अिन
अमोनले यो पानी स्वंयमलाई उनका शत्रुहरूबाट बचाउनको िनिम्त
प्रयोग गदर्थ्यो। उसले यो पिन सुरिक्षत पखार्लको रूपमा प्रयोग गयोर्। 9

कूश र िमश्रले अमोनलाई धेर ैशिक्त िदए। त्यसलाई पूत अिन िलिबयाको
पिन समथर्न प्राप्त िथयो। 10 तर अमोन परािज भयो। ितनका मािनसहरू
कैदीबनाएर अकोर् देशमा लिगयो। गल्लीहरूको कुनामा शत्रुका
सिैनकहरूले उसका साना-साना नानीहरूलाई पछाररे टुक्रा-टुक्रा पायोर्।
कुन मािनसले उसका कुन महत्वपूणर् मािनसलाई कमारा बनाउन सक्छ,
त्यो हनेर् िचठ्ठा हाले। अमोनका सब ैमहत्वपूणर् मािनसहरूलाई उनीहरूले
साङ्गलाले बाँधे।

11 यसकारण िननवे, एउटा मातेको मािनस जस्त ैलड्ने छौ। ितमी
लुक्ने चेष्टा गनेर्छौ। शत्रुबाट टाढा सुरिक्षत स्थान खोज्द ैिहँड्ने छौ। 12

तर िननवे, ितम्रो सब ैबिलयो ठाउँहरू नेभाराको रुखहरू जस्त ैहुनेछ।
नयाँ नेभाराको फल पाक्नेछ, कुन ैएउटा मािनस आएर बोट हल्लाई िदन्छ
र सब ैनेभारा त्यो मािनसको मुखमा खस्छ। त्यसले सब ैखान्छ र सबै
सिकन्छ।

13 िननवे ितम्रो सब ैमािनसहरू, स्त्रीहरू जस्त ैछन् अिन
ितनीहरूलाई लान शत्रुका सिैनकहरू तयार छन्। ितम्रो भूिमका
फाटकहरू ितम्रो शत्रुहरूका िनिम्त खलु्लाछन् अिन ितनीहरू िभत्र
पस्दछैन्। ितम्रो फाटकका काठका बारहरू जलाएर ध्वंश पारकेाछन्।

14 ितमी पानी जम्मागर, आफ्नो शहरिभत्र जम्मा राख। िकनिक
शत्रुका सेनाले ितमीहरूका शहरहरू घेनेर्छन्। ितनीहरूले शहर िभत्र
कसलैाई पिन खाना अथवा पानी ल्याउँन िदनेछैनन्। आफ्नो सुरक्षा
बिलयो बनाऊ। अिन धेर ैईटंा बनाउनको िनिम्त माटो जम्मा गर। ईटंा
बनाउनको लािग मसला िमसाऊ अिन साँचो िठक पार। 15 ितमी यी
सब ैकामहरू गनर् सक्छौ तर फेिर आगोले ितमीलाई पूणर् रूपले ध्वंश
पानेर्छ। अिन तरवारले ितमीलाई मानेर्छ। ितम्रो केही भूिम यस्तो देखा
पनेर्छ मानौ केही सलहहरू आएकाछन् र यसको हर िचज खाईिदएका
छन्।
िननवे ितमी लगातार बढ्द ैगयौ ितमी फट्याङ्ग्राको हूल झैं भयौ।

ितमी सलहको हूल झैं िथयौ। 16 ितम्रो ब्यापािरको (जो िबिभन्न ठाउँमा
गएर सामानहरू िकन्छन् ितनीहरूको) संख्या बढेकोछ। ितनीहरू
आकाशका ताराहरू जस्त ैधोर ैभएकाछन्। ितनीहरू सलहको हूल जस्तै
भएकाछन् जसले प्रत्येक वस्तु समाप्त नहुन्जेल सम्म खान्छन् अिन त्यस
पिछ जान्छन्। 17 अिन ितम्रो राज्यका अिधकारीहरू, सलहहरू
जस्तछैन्। यी ती सलहहरू जस्तछैन् जो जाडो िदनमा चट्टानमािथ
बस्छन् तर सूयर् उदाएपिछ चट्टानमा गमीर् हुन थाल्छ अिन ती उडेर कता
जान्छ कसलैाई पिन थाह हँुदनै। ितम्रो अिधकारीहरू पिन यस्त ैछन्।

18 हे अश्शूरका राजा, ितम्रो गोठालाहरू िनदाइरहेका छन्। ती
शिक्तशाली मािनसहरू आराम गिररहेकाछन् अिन ितम्रो मािनसहरू
पवर्तमा घुिमरहेकाछन्। ितनीहरूलाई फकार्एर ल्याउने कोही छैन्। 19

िननवे, ितमी नराम्रो प्रकारले घायल भएका छौ, अिन त्यस्तो कुन ैचीज
छैन जसले ितम्रो घाउहरू िनको पाछर् । ज-जसले ितम्रो िबनाशको
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समचार सुन्छन् ितनीहरू सबलेै ताली बजाउँछन्। उनीहरू सब ैप्रसन्न
हुन्छन्। िकनभने उनीहरू सबलेै यो िपडा अनुभव गरकेाछन् जुन
ितनीहरूले उनीहरूलाई सधैँ दःुख िदने गथ्यौर्।
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हबकहबकूूकक

हबकहबकूूकद्वाराकद्वारा परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई उजूरीउजूरी

यो यही वचन हो जुन हबकूक अगमवक्तालाई िदईएको िथयो।
2 हे परमप्रभु, म िनरन्तर तपाईसँंग सहायता मागी रहेकोछु।

तपाईलें मेरो िनिम्त किहले सुन्नुहुन्छ? म यो उपद्रोको कारण
तपाईसँंग पुकारा गिररहेछु, तर तपाईलें यस िबषयमा केिह पिन गनर् ु
भएन? 3 मािनसहरूले सामानहरू लुट्छन् अिन अरू मािनसहरूलाई
चोट पुयार्उँछन्। मािनसहरू लडाई ंअिन झगडा़ गिररहेकाछन्। िकन
तपाईलें मलाई यस्तो भयानक कुराहरू देखाउनु हँुदछै। 4 व्यावस्थाका
कानूनहरू ब्याथर् भईसकेकोछ अिन मािनसहरूले न्याय गदैर्नन्।
दषु्टहरूले धमीर्हरूलाई लडाईमंा िजितरहेछन्। यसकारण न्याय िनष्पक्ष
छैन। न्यायले िजत्दनै।

हबकहबकूूकलाईकलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको उत्तरउत्तर

5 परमप्रभुले उत्तर िदनुभयो, “अन्य जाितहरूलाई हेर, ितनीहरूलाई
देखेर छक्कपनेर्छौ! म ितम्रो जीवन कालमा यस्तो गनेर्छु त्यसले ितमीलाई
छक्क पनेर्छ। ितमीले यसलाई हेनर् ु पछर्  अिन िवश्वास गनर् ुपछर् । यिद
ितमीलाई यस िबषयमा बताए ता पिन ितमीले िवश्वास गनेर् छैनौ। 6 म
बाबेलका मािनसहरूलाई शिक्तशाली बनाउँनेछु। ितनीहरू नीच अिन
एकदम ैशिक्तशाली लडाकुहरू छन्। ितनीहरू पृथ्वीका सब ैठाउँहरूमा
छिरनेछन्। अिन अिघ बिढरहनेछन्। ितनीहरूले त्यो घरहरू अिन
शहरहरूमा दखल गनेर्छन् जुन ितनीहरूका होइनन्। 7 कल्दी
मािनसहरूले अन्य जाितहरूलाई भयिभत पानेर्छन्। कल्दी मािनसहरू
आफू जे सोच्दछन् त्यही गनेर्छन्, अिन जहाँ जान ईच्छा लाग्छ त्यहीं
जानेछन्। 8 ितनीहरूका घोडाहरू िचतुवाहरू भन्दा पिन िछटो दौडने
हुन्छन्। अिन सूयर् अस्ताएपिछ िनस्केका ब्वाँसाहरू भन्दा पिन डर लाग्दा
हुन्छन्। उनीहरूका घोडसवार सिैनक सुदरू स्थानबाट आउँछन्।
ितनीहरूले ितनीहरूको शत्रुहरूमािथ यस्तो आक्रमण गछर्न् जस्तो िक
आकाशबाट चील िशकारमािथ हािनन्छ। 9 ितनीहरू सब ैलडाई ंगनर्
उत्सुक छन्। ितनीहरूका सनै्य मरुभूिमको हुरी जस्त ैिछटो अिघ
बढ्छन्। बाबेलका सेनाहरूले धेर ैकैदीहरूलाई, जो बालुवाको कण जस्तै
गनी नसकने संख्यामा टाढा लजैाने छन्।

10 “ितनीहरूका सिैनकहरूले अन्य देशका राजाहरूको हाँसो
उडाउँनेछन्। अन्य देशका राजाहरू उनीहरूका िनिम्त तमाशा बन्नेछन्।
ितनीहरूको सिैनकहरू अग्लो िकल्ला भएको शहरमा गएर हाँस्नेछन्
िकनिक ती सिैनकहरूले माटोको दल-दल परकेो बाटो बनाएर
ितनीहरूलाई सिजल ैहराउँनेछन्। 11 फेिर उिनहरू अकोर् स्थानमा
यदु्धका िनिम्त पिहलो स्थान छोडेर आउँनेछन् जसरी आँधी आउँछ अिन
अगाडी बढेर जान्छ, कल्दी मािनसहरू आफ्नो शिक्तको पूजा गछर्न्।”

परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई हबकहबकूूककोकको दोस्रोदोस्रो उजूरउजूर

12 हबकूकले फेिर भने, “हे परमप्रभु तपाई,ं
अनन्त सम्म जीिवत हुनुहुन्छ,
परमप्रभु तपाई ंमेरो परम-पिवत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ,
जो किहल्य ैमनर् ु हँुदनै।
हे परमप्रभु! तपाईलें बाबेलका मािनसहरूलाई
न्याय गराउन सृष्टी गनर् ुभयो।
हे हाम्रो चट्टान! तपाईले अरू राष्ट्रहरूलाई सजाय िदन,
ितनीहरूलाई िनयकु्त गनर् ुभयो।

13 तपाईकंा आँखाले दषु्ट कुरा हेनर् सकै्तनन्।
तपाईलें ती मािनसहरूले पाप गिररहेको हेनर् सक्नु हुन्न।
यसकारण तपाईले ती पापीहरूको िबजय कसरी हेनर् ु हुन्छ?
दषु्टले धमीर् मािनसलाई िजतेको देख्दा,
तपाई ंिकन प्रितिक्रया गनर् ुहुन्न?

14 “तपाईलें मािनसहरूलाई समुद्रको
अनगन्ती माछाहरू जस्त ैबनाउनु भयो,
ितनीहरू समुद्रको जीव-जन्तु जस्त ैछन्,
जसको कुन ैशासक छैन।

15 शत्रुहरूले ितनीहरूलाई बल्छी,
अिन जाल लगाएर पिक्रन्छन्।
ितनीहरूले ितनीहरूलाई जालमा पिक्रन्छन्,
अिन शत्रु त्यसरी पिक्रएकोमा एकदम ैखशुी हुन्छन्।

16 बल्छी अिन जालले माछा माछर् ,
त्यसको कमाईले उसलाई िमठो खान,
र धनी हुन सहायता गछर् ।
यसकारण ती शत्रुहरूले जालको पूजा गछर्न्।
ितनीहरूले जालका िनिम्त बिलदान चढाउँछन्
अिन ती िचजहरूको सम्मानमा धूप जलाउँछन्।

17 के यसरी ितनीहरू आफ्ना जालहरूले धन कमाई रहेछन्?
के ितनीहरू लगातार कुन ैदया नदेखाई,
मािनसहरूलाई नष्ट पािररहने छन्?

“म एउटा प्रहरी झैं उिभन्छु र हेछुर् ।
परमप्रभुले मलाई के भन्नु हुन्छ म पखेर्र सुन्नेछु।
म प्रितक्षा गनेर्छु अिन म जान्नेछु िक,

उहाँले मेरो प्रश्नको के जवाफ िदनुहुन्छ।”

हबकहबकूूकलाईकलाई परमपरमेेश्वरकोश्वरको जवाफजवाफ

2 परमप्रभुले मलाई उत्तर िदनुभयो, “ितमीलाई जुनकुरा दशार्उँछु
त्यसलाई राम्रोिसत लेख। यो वचन सफा र प्रष्टसँग लेख कारण अरू
मािनसहरूले पिन हेररे पढ्न सकुन्। 3 यो समचार त्यो एउटा िबशेष
भिबष्यको िबषयमा छ। यो समचार अन्तको समयको िबषयमा हो अिन
यो सत्य हुन आउनेछ। यस्तो लाग्नेछ त्यस्तो समय किहल्य ैआउँनेछैन।
तर धीरजसँग त्यसको समय प्रितक्षा गर। त्यो समय आउनेछ त्यो आउन
िढलो लाग्ने छैन। 4 यो समचारले ती मािनसहरूलाई सहाएता गनेर् छैन
जसले यसमािथ कान थाप्न अस्वीकार गनेर्छन्। तर धमीर् मािनसहरूले
यो समचारमािथ िबश्वास गनेर्छन् अिन ितनीहरूलाई आफ्नो िवश्वासको
कारणले बाँच्न िदइनेछ।”

5 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “दाखरसले मािनसलाई धोखा िदन सक्छ त्यस्तै
प्रकारले एउटा शिक्तशाली मािनसको घमण्डले उसलाई मुखर् बनाउँछ।
त्यो मािनसले शािन्त पाउनेछैन। ऊ एउटा मृत्य ुजस्त ैहो, उसमे सधैँ
धेर-ैधेर ैइच्छा गछर् । मृत्यू झैं ऊ किहल्य ैपिन तृप्त हँुदनै। उसले अकोर्
देशलाई सधैँ हराई रहनेछ। उसले अन्य सब ैराष्ट्रहरूलाई कैदी जस्तै
लिगरहनेछ। 6 िनश्चय न ैयी मािनसहरूले उसको हाँसो उडाउँनेछन्
अिन भन्छन्, ‘अकार्को धन खोसेर धनी हुनेलाई िधक्कार होस्, त्यसले
किहले सम्म त्यसो गछर्? त्यसलाई िधक्कार होस् जो अकार्को धन खोसेर
धनी हुन्छ।’

7 “हे, मािनस, ितमीले मािनसहरूको धेर ैधन खोसेका छौ। जे जित
भइरहेछ त्यसको िवरोधमा एक िदन ती मािनसहरू उठ्नेछन्। उनीहरूले
चाल पाउने छन् अिन ितम्रो िवरोधमा खडा हुनेछन्। त्यस समय
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ितनीहरूले ती सब ैकुराहरू ितमीबाट िलनेछन्। अिन ितमी भयिभत
हुनेछौ। 8 ितमीले धेर ैदेशहरू लुट्यौ। तर बाँकी रहेका जाितहरूले
ितमीलाई लुट्नेछन्। ितमीले धेर ैमािनसहरूको हत्या गयौर् ितमीले
खेतहरू र शहरहरू नष्ट पायौर् र बािसन्दाहरूलाई मायौर्।

9 “हो, जो मािनसले नराम्रो कमर्द्वारा धन कमाउँछ, उमािथ नराम्रो
कुराहरू हुनेछ। सुरक्षािसत बाँच्नको लािग उसले त्यसो गछर् । उसले
सोच्छ िक अरू मािनसले उसको धन लुट्न सक्दनै, तर नराम्रो कुरा
उसमािथ घट्नेछ। 10 ितमीले धेर ैमािनसहरूको सवर्नासको योजना
बनाएर राखेका छौ। तर ती योजनाहरूले ितम्रो घरमा लाज ल्याउनेछन्।
ितमीले दषु्ट्याई ंगयौर् यसकारण ितमाले ितम्रो जीवन गुमाउने छौ। 11

ितम्रो घरको पखार्लहरू ितम्रो िबरुद्धमा िचच्याई-िचच्याई बोल्नेछन्।
ितम्रो घरका काठका खामाहरूले पिन ितम्रो दषु्ट्याईकंो गवाही िगनेछन्
िक ितमीले दषु्ट कायर् गयौर्।

12 “ती दषु्ट शासकहरूलाई नराम्रो हुनेछ जसले िनदोर्ष
मािनसहरूलाई माररे शहरको िनमार्ण गछर्न् अिन दषु्ट्याईदं्वारा शहरहरू
स्थािपत गछर्न् ितनीहरूलाई नराम्रो हुनेछ। 13 सवर्शिक्तमान परमप्रभुले
िनणर्य िलनुभएको छ िक ती मािनसहरूले िनमार्ण गरकेो शहरहरू सबै
आगोले जलाएर खरानीमा पिरणत गनेर्। ितनीहरूको सब ैमेहनत
बेकामको भएर जानेछ। 14 तब सब ैितर मािनसहरूले परमप्रभुको
मिहमा जान्नेछन् अिन यो खबर समुद्रमा पानी जसरी िंफिजन्छ त्यसिर नै
िंफिजनेछ। 15 हाय! ितमीलाई हेर! जसले आफ्ना साथीहरूलाई
ितनीहरूलाई धखर्राउन्जेल र चूर भई मातेर लडे झैं नहुन्जेल सम्म कुछौर्
र जब ितनीहरू नाङ्गो लड्छन् तब हेछौर्।

16 “तर त्यलाई परमप्रभुको क्रोधको िबषयमा ज्ञान हुन्छ। त्यो क्रोध
िवषको एउटा बोटुको समान हुन्छ जुन परमप्रभुले आफ्नो दािहने हातमा
िलनुभएको छ। त्यस मािनसले त्यो क्रोधको िवष चाख्नु पछर् । तब त्यो
कुन ैमातेको मािनस झैं मदैानमा लड्नेछ।

“हे दषु्ट शासक ितमीले िवषको त्यो बोटुको िपउनेछौ। ितमीले इज्जत
हनै लाज पाउँनेछौ। 17 लबानोनमा ितमीले धेर ैमािनसको हत्या गरकेा
छौ। ितमीले त्यहाँ धेर ैपशुहरू लुटेका छौ। ितमीले लवानोनमा गरको
िंहसाले ितमीलाई अत्याउँनेछ। ितम्रो पशुहरू अिन मािनसको वृहत
हत्याले ितमी भयले आघाितत हुनेछौ। ती शहरहरू अिन त्यहाँका
मािनसहरूलाई नराम्रो काम गरकेोले ितमी डराउँने छौ।”

मूिर्तहरूकोमूिर्तहरूको िवषयमािवषयमा समाचारसमाचार

18 उसका झूटो देवताले उसलाई बचाउँन सक्दनै। िकनिक त्यो त
एउटा मानव िनिर्मत मूिर्त मात्र हो, जो धातुले मोहररे बनाइएकोछ।
यसकारण मूिर्त िनमार्ण-कतार्ले यसबाट सहाएता पाउने अपेक्षा गनर्
सकै्तन। त्यो मूिर्त बोल्न सकै्तन। 19 जसले एउटा काठको मूिर्तलाई
भन्छ, “हे देवता जाग उठ!” उसलाई अत्यन्त ैनराम्रो हुनेछ। त्यो
मािनसलाई िधक्कार जसले एउटा ढुङ्गाको मुिर्त जो बोल्न सक्दनै
त्यसलाई भन्छ, “हे परमेशवर! उठ, जाग।” त्यो मूिर्तले सहाएता गनर्
सक्दनै अथवा मागर् दशर्न िदन सक्दनै। मूिर्त सुन अथवा चाँदीद्वारा
मोहिरएको छ, तर त्यसिभत्र जीवन छैन।

20 तर परमप्रभु, मूिर्त भन्दा िभन्द ैहुनुहुन्छ। परमप्रभु उहाँको पिवत्र
मिन्दरमा बस्नु हुन्छ। यसकारण परमप्रभुको सामुन्ने सम्पूणर् पृथ्वी चुप
बसेर उहाँप्रित सम्मान प्रकट गनर् ु पछर् ।

हबकहबकूूककोकको प्राथप्राथर्र्नाना

िशिग्गओनोथ रागमा हबकूक अगमवक्ताले प्राथर्ना गछर्न्।
2 हे परमप्रभु, मलेै तपाईकंो िबषयमा सुनें अिन आश्चयर्ले पूणर्

भएँ।
हे परमप्रभु! िबगतमा जुन महानकायर्हरू गनर् ु भयो म त्यसमा छक्कपरें।
अब म तपाईलंाई हाम्रो समयमा पिन यस्तो महान कायर् गनर् ुहोस् भिन
प्राथर्ना गछुर् ।
म तपाईसँग िबिन्त गछुर्  िक यो हाम्रो िदनहरूमा ती कुराहरू हुन

िदनुहोस्
तर जब तपाई ंक्रोिधत हुनुहुन्छ तब हामीमािथ पिन दया देखाउन याद
राख्नु होस्।

3 परमेश्वर तेमानवाट आउँनु हँुदछै।
पारान पवर्तबाट एक पिवत्र आउनु हँुदछै,
आकाशमा उहाँको मिहमाले स्वगर् ढाक्यो,
अिन पृथ्वी उहाँको प्रशसंाले भिरयो।

4 उहाँको गौरम चम्कन्छ,
उहाँको हातबाट ज्योितको िकरणहरू िनिस्कयो
अिन ती हातहरूमा उहाँको शिक्त लुकेकोछ।

5 उहाँको अिघ रूढी फैिंलद ैगयो
अिन िवनाशक उहाँको पिछ-पिछ गयो।

6 परमप्रभुले उिभएर पृथ्वीको नाप गनर् ु भयो।
उहाँले सब ैजाितका मािनसहरूलाई तीब्र दृिष्टले हेनर् ु भयो,
र ितनीहरू डरले काम्न थाले
अिन प्राचीन पहाडहरू ढलेर टुक्रा-टुक्रा भएर फुटे,
परमेशवर सदा यस्त ैहुनुहुन्छ।
7 मलेै कूशनका शहरहरूलाई सङ्कटमा परकेो देखें।
मलेै िमद्यानका घरहरू डरले कािमरहेको देखें।

8 हे परमप्रभु के तपाई ंनदीहरूको िबरूद्धमा क्रोिधत हुनुभयो?
के समुद्र तपाईकंो क्रोधको पात्र बन्यो?
के खोलाहरू प्रित तपाई ंक्रोिधत हुनुभयो
जब तपाईकंो िबजयमा घोडाहरू अिन रथहरूमा सवार हुनुभयो,
के तपाई ंक्रोिधत हुनुहुन्थ्यो?

9 तपैिन तपाईलें तपाईको इन्द्रधनुष देखाउँनु भयो।
यो तपाईकंो पृथ्वीको पिरवारको िनिम्त प्रमाण िथयो।
तपाईलें पृथ्वीलाई नदीहरूले छुट्याउनु भयो।

10 तपाईलंाई देखेर पहाडहरू काम्न थाले,
पानी पृथ्वीमा बग्न शुरु गयोर्।
जव गिहरो समुद्र भूिमबाट झयोर्
यसले ठुलो हल्ला गयोर्।

11 सूयर् अिन चन्द्रमाले आफ्नो प्रकाश िदन छाड्यो।
जव ितनीहरूले तपाईकंो उज्वल प्रकाश देखे,
ितनीहरूले ितनीहरूको प्रकाश िदन बन्द गर।े
त्यो िबजुली चिम्कएको हावामा िहकार्एको भालाहरू,
अथवा काँडहरू जस्त ैिथयो।

12 क्रोधमा तपाई ंपृथ्वीमािथ िहँड्नुभयो,
अिन देशहरूलाई दण्ड िदनु भयो।

13 तपाई ंआफैं ले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउँन आउनुभयो।
जसलाई तपाईलें िवजय बनाउँन रोज्नु भएको िथयो
त्यो राजालाई अगुवाई गनर् ु आफैं  आउनु भयो।
पृथ्वीको महत्व पूणर् पिरवारदेिख िलएर
पिरवारका प्रत्येक दषु्ट अगुवाहरूलाई तपाईलें मानर् ुभयो।

14 शत्रुका सेनाहरू जसले हामीलाई
शिक्तशाली आँधीले झैं पछ्याए।
हामीलाई मानेर् चेष्टा गर ेितनीहरूलाई रोक्न तपाईले
मोशाको लौरो प्रयोग गनर् ु भयो।
गुप्तरूपले गरीबलाई लुटे झैं
ितनीहरूले सोचे िक हमालाई सिजल ैिजत्न सक्नेछौं।

15 तर तपाई ंगिहरो समुद्रमा तपाईकंो
आफ्न ैघोडाबाट माटोलाई घोल्द ैतनर् ुभयो।

16 मलेै यी कुराहरू सुनें, अिन मेरो शरीर काम्न थाल्यो।
मलेै जोडसँग सुस्केरा हालें।
मलेै मेरो हड्डीहरू एकदम ैकमजोरी भएको अनुभव गरें।
म त्यहाँ थर-थर काम्द ैउिभरहें।
यसकारण जब शत्रुहरू मािनसहरूलाई आक्रमण गनर् आउँछन्,
म िवनाशको िदन धयैर्ताका साथ पिर्खरहनेछु।

परमप्रभुमापरमप्रभुमा सधसधैैँ ँआनिन्दतआनिन्दत बसबस
17 चाहे नेभाराको रूखमा फल लागोस् अथवा नलागोस्,
दाखको बोटमा फल लागोस् अथवा नलागोस्,
भद्राक्षको बोटमा फल लागोस् अथवा नलागोस्,
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अन्न भुिममा उिम्रयोस् अथवा नउिम्रयोस्,
खोरमा केही भेंडाहरू होस् अथवा नहोस्,
गोठहरूमा केही गाईहरू होस् अथवा नहोस्।

18 तर म अझ ैपरमप्रभुमा आनिन्दत रहने छु।
म मेरो उद्धारकतार् परमेश्वरमा रमाउनेछु।

19 परमप्रभु जो मेरा मािलकले मलाई बल िदनुहुन्छ,
उहाँले मलाई हिरण जस्त ैदगुनर्मा मलाई सहायता गनर् ु हुन्छ।
उहाँले मलाई सुरक्षासँग पहाडमा चढाउँनु हुन्छ।
संङ्गीत- िनदेर्शकको िनिम्त तार- वाद्यहरूमा बजाइने राग।
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सपन्याहसपन्याह

यो वचन परमप्रभुद्वारा सपन्याहलाई प्राप्त भयो। सपन्याहले यो
वचन जुन बेला प्राप्त गर ेत्यस बेला अमोनको छोरा योिशयाह
यहूदाका राजा िथए। सपन्याह कूशीका छोरा िथए। कूशी

गदल्याहका छोरा िथए। गदल्याह अमयार्हका छोरा िथए। अमयार्ह
िहजिकयाहका छोरा िथए।

मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई न्यायन्याय गनगनर्र्काका िनिम्तिनिम्त परमप्रभुकोपरमप्रभुको िदनिदन
2 परमप्रभु भन्नुहुन्छु, “म पृथ्वीका प्रत्येक चीज नष्ट गिरिदन्छु। 3 म

सब ैमािनसहरू अिन सब ैपशुहरूलाई नष्ट पानेर्छु। म आकाशमा उड्ने
चराहरू अिन समुद्रका सब ैमाछालाई नष्ट गिरिदन्छु। दषु्ट मािनसहरू र
सब ैकुराहरू नष्ट गिरिदनेछु जसले ितनीहरूलाई पाप गराउँछ। यो
पृथ्वीबाट मािनसहरूको अिस्तत्व न ैमेटाई िदनेछु,” परमप्रभुले भन्नुभयो।

4 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म यरूशलेम अिन यहूदाका बािसन्दाहरूलाई
दण्ड िदनेछु! म ती सब ैचीजहरू त्यस स्थानबाट हटाउँनेछु। म बाल
पूज्ने अिन्तम िचन्ह हटाउँनेछु। म पूजारीहरूलाई हटाई िदनेछु अिन ती
मािनसहरू जसले नक्षत्रहरू पूज्नलाई ितनीहरूको घरको छाना मािथ
जान्छन्। 5 मािनसहरूले ती झूटा पूजाहारीहरूलाई िबसर्नेछन्। कितले
भन्ने छन् ितनीहरूले मेरो पूजा गथेर् भनेर, तर ितनीहरूले मेरो पूजा गनेर्
प्रितज्ञा गर ेता पिन अब ितनीहरूले झूटो देवता मल्कामको पूजा गनर्
थाले। यसकारण म ितनीहरूलाई त्यो स्थानबाट हटाउँछु। 6 कितपय
मािनसहरू परमप्रभुबाट टािडए। ितनीहरूले परमप्रभुको अनुशरण गनर्
छोडे। ितनीहरूले परमप्रभुसँग सहायता माग्न पिन छोडे। यसकारण म
ितनीहरूलाई त्यस स्थानबाट हटाउँनेछु।”

7 मेरो मािलक परमप्रभुको अिघ चूपचाप बस! िकनभने
मािनसहरूलाई न्याय गनेर् परमप्रभुको िदन निजक आउँदछै। परमप्रभुले
उहाँको बिल तयार पानर् ु भएकोछ अिन उहाँको पाहुनाहरूलाई तयार
रहनु भन्नु भएको छ।

8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “परमप्रभुको बिलदानको िदन, म राजाका
छोराहरू अिन अन्य भारादारहरूलाई दण्ड िदनेछु। म अरू देशको लुगा
लगाउँने सब ैमािनसहरूलाई पिन दण्ड िदनेछु। 9 त्यसिदन म त्यो
सङ्घारमािथ उफ्रने सब ैमािनसहरूलाई दण्ड िदनेछु, अिन ती जसले
ितनीहरूका स्वामीको घर झूटो अिन िंहसाले भिर िदन्छन्।”

10 परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, “त्यस समय मािनसहरू यरूशलेमको
माछा ढोकामा सहायताको िनिम्त रँूद ैबोलाई रहेका हुनेछन्। ितनीहरू
शहरको अरू भागमा पिन रोइरहेका हुनेछन्। अिन सामानहरू
भित्करहेको भयानक आवाज जस्त ैपहाडबाट शहर विरपिर सुिनने छ।
11 शहरको तल्लो भागमा बस्ने मािनसहरू पिन िचच्याउनेछन्। िकनिक
व्यापारीहरू अिन धनी व्यापारी नष्ट हुनेछन्।

12 “त्यस समय, म एउटा बत्ती िलएर यरूशलेममा गएर खोज्नेछु। म
ती सबलैाई खोज्नेछु जो आफ्नो तरीकाले बाँच्नमा सन्तुष्ट छन्। उनीहरू
भन्छन्, ‘परमप्रभुले केही गनर् ुहुन्न। उहाँले न त सहायता न ैगनर् ु हुन्छ न
चोट न ैपुयार्उनु हुन्छ।’ म ितनीहरूको खोिज गनेर्छु, उहाँले ती सबलैाई
दण्ड िदनु हुन्छ। 13 तब ितनीहरूको सब ैसम्पित्त लुिटनेछन्, अिन
घरहरू नष्ट हुनेछन्। ितनीहरूले घर बनाए तापिन त्यसमा बस्न पाउँने
छैनन्। ितनीहरूले दाखको बोट रोपे पिन त्यसको दाखरस खान पाउने
छैनन्।”

14 परमप्रभुको न्यायको िदन चाँडै आउँदछै। त्यो िदन निजकै छ र
झट्टै आउँदछै। परमप्रभुको न्यायको िवशेष िदनमा मािनसहरूको
रूवाबासीको आवाज सुिनने छ। यहाँ सम्म िक वीर योद्धाहरू पिन
रूनेछन्। 15 त्यसिदन परमेश्वरले उहाँको क्रोध प्रकट गनर् ु हुनेछ। यो

अत्यन्त ैदःुखको िदन हुनेछ, यो िवध्वंसको िदन हुनेछ। यो अँध्यारो र
िवरक्तको िदन हुनेछ। यो एउटा कालो, अँध्यारो, धुिमएको अिन आँधी
चिलरहेका िदन हुनेछ। 16 यो यदु्धको समय जस्तो हुनेछ, जब
मािनसहरूले सींङहरू अिन तुरहीहरूको आवाज सुरिक्षत िकल्लाहरू
अिन सुरिक्षत शहरहरूमा सुन्नेछन्।

17 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म मािनसहरूको जीवन सङ्कटमय बनाई
िदनेछु। मािनसहरू अन्धा जस्त ैजता तत ैजानेछन् ितनीहरूकहाँ
गइरहेकाछन् ितनीहरू आफैं  जान्ने छैनन्। िकनभने मािनसहरूले
परमप्रभुको िवरूद्ध पाप गरकेाछन्। धेर ैमािनसहरू मािरने छन्।
ितनीहरूको रगत जमीनमा बग्नेछ अिन लाश गोबर जस्त ैजमीनमा छिरएर
सडनेछ। 18 जब परमप्रभुले उहाँको िरस धेर ैदेखाउनुहुनेछ ितनीहरूको
सुन र चाँदीले ितनीहरूलाई सहायता गनेर् योग्य हुने छैनन्। त्यस समय
परमप्रभु एकदम ैक्रोिधत हुनुहुनेछ। परमप्रभुले उहाँको िरसको आगोद्वारा
सारा संसारलाई जलाई िदनुहुनेछ। परमप्रभुले पृथ्वीका सम्पूणर् चीज-
बीज नष्ट गिरिदनु हुनेछ।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे मािनसहरूकोमािनसहरूको जीवनजीवन बदिलबदिल गरगर भन्नुहभन्नुहुुन्छन्छ

हे लाज नभएका मािनस हो! ितमीहरूको जीवन पिरवतर्न गर।
2 ितमीहरूको जीवन शलैी पिरवतर्न गर! िदउँसो गमीर्मा केही
फूलहरू ओइलाएर मछर्न्, ितमीहरू पिन त्यस्त ैहुनेछौ, जब

परमप्रभुले आफ्नो भयकंर क्रोध प्रकट गनर् ुहुनेछ। यसकारण परमेश्वरको
महान क्रोध ितमीहरूको अिघ प्रकट हुनु अिघ न ैआफ्नो जीवन बदिल
गर। 3 सब ैनम्र मािनसहरू परमप्रभुकहाँ जाऊ। उहाँका िनयमहरू
पालन गर, राम्रो कुराहरू िसख, नम्रता खोज। तब मात्र ितमीहरू सुरिक्षत
रहनसक्छौ जुन समय परमप्रभुले क्रोध प्रकट गनर् ुहुन्छ।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे इस्राएलकाइस्राएलका िछमिछमेेकीहरूलाईकीहरूलाई दण्डदण्ड िदनुहिदनुहुुननेेछछ

4 गाजा शहरमा कोही पिन बाँच्नेछैन्। अश्कलोन नष्ट हुनेछ।
मािनसहरूलाई अशदोद मध्य िदनमा त्याग्न िववश गिरनेछ। एक्रोन चाँिह
उजाड हुनेछ। 5 पिलश्तीको उपकुलमा के्रटबाट आएर बस्ने मािनसहरू
हो! यो परमप्रभुको संदेश ितमीहरूको लािग हो। कनानका भूिमहरू र
पिलश्तीका भूिमहरू अिन ितनीहरू ध्वंश हुनेछन् त्यहाँ कोही मािनस
पिन बाँच्ने छैनन्। 6 समद्रको िक नारको ितम्रो जमीन गोठालाहरू अिन
ितनीहरूको भेंडा़को िनिम्त खािल भूिम बिननेछ। 7 तब त्यो भूिम
यहूदामा बाँचेका मािनसहरूको िनिम्त हुनेछ। परमप्रभुले यहूदाका ती
मािनसहरूका िनिम्त हुनेछ। परमप्रभुले यहूदाका ती मािनसहरूलाई याद
गनर् ु हुनेछ। ती मािनसहरू िवदेशमा बन्दी छन्, तर परमप्रभुले
ितनीहरूलाई फकार्ई ल्याउनु हुनेछ। तब यहूदाबाट मािनसहरूले
ितनीहरूका भेंडा़लाई घाँस खान ती भूिममा डोयार्उँने छन्। अिन साँझमा
ितनीहरू अश्कलनैको खािल घरहरूमा सुत्नेछन्।

8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “मलाई थाहा छ मोआब अिन अम्मोनका
मािनसहरूले के गर?े ितनीहरूले मेरो मािनसहरूलाई िखसी गर ेअिन
आफ्नो देश अझ िबशाल बनाउनको िनिम्त उनीहरूको भूिम िलए। 9

यसकारण जस्तो जीिवत छु, मोआब अिन अम्मोनका मािनसहरूलाई
सदोम अिन गमोराझैं ध्वंश गिरिदनेछु। म सवर्शिक्तमान परमप्रभु,
इस्राएलको परमेश्वर हँु। म त्यो प्रितज्ञा गछुर्  िक ती देशहरू सदा सवर्दाको
िनिम्त सम्पूणर् रूपले नष्ट गिरनेछ। ितनीहरूको भूिममा घाँस उम्रनेछ।
ितनीहरूको जमीन न्नको खानी जस्त ैहुनेछ। मेरो मािनसहरू मध्ये
बाँचेकाहरूले त्यो जमीन अिन त्यसमा भएको चीज-बीजहरूको प्रयोग
गनेर्छन्।”
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10 ितनीहरूको घमण्डको कारण अिन ितनीहरूले सवर्शिक्तमान
परमप्रभुका मािनसहरूलाई अपमान अिन िगल्ला गरकेो कारण मोआव
अिन अम्मोन का मािनसहरूले यो कष्ट भोग्नु पनेर्छ। 11 ती मािनसहरू
परमप्रभुसँग डराउनेछन्। िकनिक परमप्रभुले ितनीहरूको देवताहरू नष्ट
पानर् ुहुनेछ। त्यस समय सब ैटाढा-टाढाका मािनसहरूले परमप्रभुको
आराधना गनेर्छन्। 12 हे कुशका मािनसहरू! यी कुराहरू बुझ कारण
ितमीहरू पिन परमप्रभुको तरवारले कािटनेछौ। 13 अिन परमप्रभुले
उत्तर पिट्ट आफ्नो हात बढाउनु हुनेछ र अश्शूरलाई दण्ड िदनुहुनेछ।
उहाँले नीनवे शहरलाई नष्ट पानर् ुहुनेछ, त्यो शहर केवल सुख्खा उजाड
मरुभूिम जस्त ैहुनेछ। 14 भेंडा़ अिन जङ्गली जनावरहरू मात्र त्यो
जमीनमा बस्नेछन्। लाटोकोसेरोहरू अिन कागहरू त्यो िकल्लाहरूमा
बस्नेछन् जुन बेकामे भएका छन्। ितनीहरूको स्वर िखड्कीबाट आए
जस्तो सुिनने छ। कागहरू ढोकामा बस्नेछन्। कालो चरा ती खािल
घरहरूमा बस्नेछन्। 15 नीनवे अिहले एकदम ैघमण्डी भएकोछ। यो
यस्तो आनिन्दत शहरहो, मािनसहरू सम्झन्छन् िक ितनीहरू सुरक्षीत
छन्। ितनीहरू सम्झन्छन् िक नीनवे एकदम ैठूलो शहर हो। तर त्यो शहर
नष्ट गिरनेछ। यो उजाड हुनेछ। जहाँ खािल जङ्गली जनावरहरूले मात्र
बास गनेर् छन्। जब मािनसहरू यो बाटो भएर जान्छन् त्यित बेला
ितनीहरूले देख्ने छन् िक कित नराम्रो प्रकारले शहर नष्ट गिरएकोछ, तब
ितनीहरू टाउको हल्लाउँद ैखटु्टा ठटाउँनेछन्।

यरूसलयरूसलेेमकोमको भिबष्यभिबष्य

यरूशलेम ितम्रा मािनसहरू मेरो िबरूद्धमा लडेका छन्। ितम्रा
मािनसहरूले अरू मािनसहरूलाई चोट पुयार्एकाछन् अिन
ितमी पापले कलिंकत छौ। 2 ितम्रो मािनसहरूले मेरो

वचनहरू सुनेनन्। ितनीहरूले मेरो िशक्षाहरू स्वीकार गरनेन्।
यरूशलेमले परमप्रभुमा भरोसा गरने। यरूशलेम उसको परमप्रभुको
निजक आएन। 3 यरूशलेमका प्रमुखहरू गर्िजरहने िंसहझैं छन्। त्यसका
न्यायकतार्हरू भोका ब्वाँसाहरू जस्ता छन् जो साँझमा आउँछन् अिन
भेंडा़हरूलाई आक्रमण गछर्न् अिन िबहान केही पिन रहँदनै। 4 त्यसका
अगमवक्ताहरूले धेर ैप्राप्त गनर् सधैँ गुप्त योजना बनाउँछन्। त्यसका
पूजाहारीहरूले पिवत्र िचजहरू अशुद्ध बनाउँछन्। ितनीहरूले परमेश्वरको
िशिक्ष िवपिरत गछर्न्। 5 तर परमेश्वर अझ ैितनीहरूको शहरमा हुनुहुन्छ
अिन ितनीहरूलाई न्याय गनर् ुहुन्छ। परमेश्वरले केही पिन नराम्रो गनर् ुहुन्न।
उहाँले सधैँ उहाँका मािनसहरूको भलाई गनर् ुहुन्छ। प्रत्तेक िबहान
परमेश्वरले उहाँका मािनसहरूलाई असल िनणर्य िलन सहायता गनर् ुहुन्छ।
तर दषु्ट मािनसहरू ितनीहरूले गरकेो गल्तीको िनिम्त लिज्जत हुनुपछर्
भन्ने पिन जान्दनैन्।

6 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “मलेै जाितहरूलाई ध्वंश गरकेो छु। मलेै
ितनीहरूको रक्षा धरहरा नष्ट गिरिदएको छु। मलेै ितनीहरूको बाटोहरू
नष्ट गिरिदएकोछु अिन अिहले त्यहाँ कोही पिन जाँदनैन्। ितनीहरूका
शहरहरू उजाड छन्, त्यहाँ कोही पिन बस्दनैन्। 7 मलेै ितमीहरूलाई यो
यसकारण भिन रहेछु िक ितमीहरूले यसबाट िशक्षा लेऊ। म चाहन्छु
ितमीहरू मसँग डराऊ अिन मेरो इज्जत गर। यिद ितमीले यस्तो गयौर् भने
ितमीहरूको घर नष्ट हुनेछैन। यिद ितमीहरूले यसो गयोर् भने मलेै
बनाएको योजना अनुसार ितमीहरूलाई दण्ड िदइने छैन।” ती अपराधी
मािनसहरूले अझ ैअपराध मात्र गनर् चाहन्छन् जुन ितनीहरूले पिहला
देिख न ैगदैर् आएका िथए।

8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यसकारण म उठुन्जेल अिन ितम्रो न्याय
गरून्जेल पखर्। धेर ैजाितका मािनसहरू ल्याउँने अिन ितमीलाई दण्ड
िदनको िनिम्त ितनीहरूलाई प्रयोग गनेर् मेरो िनणर्य हो। ितमीहरूको

िबरूद्ध मेरो क्रोध देखाउँन म ितनीहरूलाई प्रयोग गनेर्छु। म कित
िरसाएको छु त्यो देखाउँनु र समस्त देश नष्ट गराउँनु म ितनीहरूलाई
प्रयोग गनेर्छु। 9 त्यस समय म अरू जाितका मािनसहरूलाई पिरवतर्न
गनेर्छु ता िक ितनीहरूले स्पस्ट भाषा बोल्न सक्छन्। ितनीहरूले
परमप्रभुको नाउँ पुकानेर् छन्। ितनीहरू सबलेै एक साथ मेरो आराधना
गनेर्छन्। 10 मािनसहरू आफ्नो बिलहरू िलएर मेरो लािग नदीपािरबाट
यहाँ इथोिपयामा आउँनेछन्।

11 “यरूशलेम, ितम्रा मािनसहरूले मेरो िबरूद्धमा गरकेा दषु्ट
कुराहरूको लािग अब लाज मान्नु पनेर्छैन। िकनिक म ती सब ैनराम्रा काम
गनेर्हरूलाई यरूशलेमबाट बािहर ल्यउँनेछु। म ती सब ैघमण्डीहरूलाई
टाढा पठाउँनेछु। त्यहाँ कोही पिन घमण्डी मािनसहरू मेरो पिवत्र पहाडमा
हुनेछैनन्। 12 म शान्त अिन नम्र मािनसहरूलाई यरूशलेममा बस्न
िदनेछु, अिन ितनीहरूले परमप्रभुको नाउँमा भरोसा राख्नेछन्। 13

इस्राएलमा बाँचेकाहरूले नराम्रो काम गनेर्छैनन्, ितनीहरूले झूटो बोल्ने
छैनन्। ितनीहरूलो झूटो बोलेर मािनसहरूलाई ठग्ने छैनन्। ितनीहरू त्यो
भेंडा़ जस्त ैहुनेछन् जुन खाए पिछ शान्तसँग सुितबस्छ, कसलेै पिन
ितनीहरूलाई सताउँने छैन।”

एउटाएउटा खखुशुीकोशीको गीतगीत
14 हे यरूशलेम! खशुी होऊ अिन गीत गाऊ।
हे इस्राएल! आनन्दले कराऊ,
यरूशलेम खशुी होऊ अिन आनन्द मनाऊ।
15 िकनभने परमप्रभुले ितम्रो दण्ड रोिकिदनु भयो।
उहाँले ितम्रो शत्रुहरूको दृढ िकल्लाहरू नष्ट गिरिदनु भयो।
इस्राएलका राजा परमप्रभु ितम्रो साथमा हुनुहुन्छ।
ितमीले कुन ैनराम्रो घट्नाको बारमेा,
िचन्ता गनर् ु पनेर् आवश्यक्ता छैन।

16 त्यस बेला यरूशलेमलाई भिननेछ,
“नडराऊ, बलवान होऊ।

17 परमप्रभु ितम्रो परमेश्वर ितम्रो साथमा हुनुहुन्छ।
उहाँ एकजना शिक्तशाली सिैनक जस्त ैहुनुहुन्छ।
उहाँले ितम्रो रक्षा गनर् ु हुनेछ।
उहाँले ितमीलाई कित प्रेम गनर् ु हुन्छ सो उहाँले देखाउनु हुन्छ।
ितमीिसत उहाँ कित प्रसन्न हुनुहुन्छ।
उहाँ हाँस्नु हुनेछ अिन ितम्रो िबषयमा अितन ैप्रसन्न रहनुहुनेछ।

18 चाढको िदन मािनसहरू आनिन्दत भएझैं खशुी हुनुहुनेछ।”
परमप्रभुले भन्नुभयो, “म ितम्रो लाज िनकाली िदनेछु।
म ितमीहरूलाई घात गनर् देिख ती मािनसहरूलाई रोिकने बनाउँछु।

19 त्यस समय, म ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनेछु,
जसले ितमीलाई चोट पुयार्ए।
मािनसहरू जो घायल छन् म ितनीहरूलाई बचाउँछु।
म छरपष्ट भएका मेरा मािनसहरूलाई जम्मागनेर्छु
अिन म ितनीहरूलाई प्रिशद्ध बनाउँनेछु
जता-ततकैा मािनसहरूले ितनीहरूको प्रशसंा गनेर्छन्।

20 त्यस समय म ितमीहरूलाई फकार्एर ल्याउँनेछु,
म ितमीहरू सबलैाई एकै साथ फकार्एर ल्याउँनेछु,
म ितमीहरूलाई प्रिशद्ध बनाउँनेछु।
प्रत्तेक ठाउँका मािनसहरूले ितम्रो प्रशसंा गनेर्छन्।
यो त्यस बेला हुनेछ जब म ितम्रो आँखाको अगाडी,
ती कैदीहरूलाई फकार्एर ल्याउँनेछु।”
परमप्रभुले यी सब ैकुराहरू भन्नुभयो।
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हाग्गहाग्गैै

योयो मिन्दरमिन्दर िनमार्णकोिनमार्णको समयसमय होहो

फारसको राजा दाराको दोस्रो बषर्को छैटौं मिहनाको पिहलो
िदन हाग्गलैाई परमप्रभुबाट एउटा वचन प्राप्त भयो। यो वचन
यरूबाबेल, शालतीएलका छोरा अिन यहोशू यहोसदाकका

छोराका िनिम्त िथयो। शालतीएल यहूदाको राज्यपाल िथए अिन यहोशू
प्रधान पूजाहारी िथए। वचन यस प्रकार िथयो। 2 सवर्शिक्तमान परमप्रभु
भन्नुहुन्छ, “मािनसहरू भन्छन्, परमप्रभुको मिन्दर िनमार्ण गनेर् यो सही
समय होइन।”

3 फेरी परमप्रभुको वचन अगमवक्ता हाग्गबैाट आयो, जसमा भिनएको
िथयो, ितमीहरू सोच्छौ ितम्रो सही समय आइ सक्यो। 4 “परमप्रभुको
मिन्दर नष्ट भएको समयमा के ितनीहरू काठको घर िनमार्ण गररे बस्ने
सही समय आएकोछ भनी सम्झन्छौ? 5 यसकारण सवर्शिक्तमान
परमप्रभु भन्नु हुन्छ, ‘जुन कुरा ितमी मािथ घिटरहेछ, त्यसको िवषयमा
सोच्न छोड। 6 ितमीहरूले रोप्न त धेर ैरोप्छौ, तर कटनी चाँिह कम्ती
गदर्छौ। ितमीहरूले खाना त खान्छौ तर भोकै हुन्छौ। ितमीहरूले मद्यपान
पिन गछौर् तर नशा लाग्दनै्, ितमीहरू लुगा पिन लगाउँछौ तर सम्पूणर्
रूपमा ितमीहरूलाई तातो हँुदनै, ितमीहरू काम गररे ज्याला कमाउँछौ,
ितमीहरूलाई थाहा हँुदनै त्यो कहाँ खचर् हुन्छ, ितमीलाई लाग्छ िक
गोजीमा छेंड परकेोछ।’”

7 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “जे जित ितमीहरूमािथ घिटरहेछ
त्यसको बारमेा सोच! 8 पहाडमा चढ, काठ ल्याऊ अिन मिन्दर बनाऊ।
त्यस समय म मिन्दरबाट प्रसन्न हुन्छु र सम्मािनत हुन्छु।” परमप्रभुले यी
सब ैकुराहरू भन्नुहुन्छ।

9 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूले धरै-ेबाली पाउने
आशा गछौर्, तर थोर ैमात्र प्राप्त गनेर्छौ। जे जित्त ितमीहरूले कमाउँछौ
अिन घरमा राख्छौ, त्यसलाई म उडाई िदनेछु। िकनिक मेरो मिन्दर नष्ट
भएकोछ, तर ितमीहरूलाई आफ्नो-आफ्नो घरको मात्र िचन्ता छ। 10

यसकराण, आकाशबाट शीत झनर् बन्द भएकोछ, र यही कारण भूिमले
अन्न उब्जाउन बन्द गरकेोछ, यी सब ैितमीहरूको कारणले भएको हो।”

11 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “मलेै पृथ्वी, पहाडहरू, अन्न, नयाँ दाखरस,
भद्राक्षको तेल, अिन सब ैती िचजहरू जुन पृथ्वीमा उम्रन्छन्
मािनसहरूका र पिरश्रममािथ खडेरी पनर् आदेश िदएको छु।”

नयाँनया ँमिन्दरकोमिन्दरको कायकायर्र् आरम्भआरम्भ

12 तब शालतीएलका छोरा यरूबाबेल अिन यहोसादकको छोरा
महायाजक यहोशूले सब ैबाँचेका मािनसहरूसँग आपनो परमप्रभु
परमेश्वरको सन्देश अिन उहाँले पठाएउनु भएको अगमवक्ता हाग्गकैो वचन
स्वीकार गर ेअिन मािनसहरू आफ्नो परमेश्वर परमप्रभुसँग डराउन थाले।

13 परमप्रभु परमेश्वरको सन्देश-वाहक हाग्गलेै मािनसहरूलाई
परमप्रभुको सन्देश सुनाए। परमप्रभुले भन्नुभयो, “म ितम्रो साथमा छु।”

14 तब परमप्रभु परमेश्वरले शालतीएलका छोरा यहूदाका राज्यपाल
यरूबाबेललाई उत्तेिजत गनर् ुभयो अिन परमेश्वर परमप्रभुले यहोसादाकका
छोरा यहोशूलाई पिन आत्मामा उत्तेिजत गनर् ुभयो अिन परमप्रभु
परमेश्वरले बाँकी सब ैमािनसहरूलाई प्रेिरत गनर् ुभयो। तब ितनीहरू आए
अिन ितनीहरूका सवर्शिक्तमान परमप्रभु परमेश्वरको मिन्दर िनमार्णको
काम गनर् थाले। 15 उनीहरूले यो कायर् राजा दाराको दोस्रो बषर्को छैठौं
मिहनाको चौिबसौं िदनमा शुरू गर।े

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे मािनसलाईमािनसलाई उत्तेिजतउत्तेिजत पानपानर्र् थाल्नुभयोथाल्नुभयो

सातौं मिहनाको एक्काइसौं िदनमा परमप्रभुबाट यो वचन
हाग्गकैहाँ आयो। 2 वचनमा भिनएको िथयो, “अब यहूदाका
शासक शालतीएलका छोरा यरूबाबेल, यहोसादाकका छोरा

महायाजक यहोशू अिन जो जित मािनसहरू बाँचेका छन्। उनीहरूसँग
कुरा गर अिन भन, 3 ‘के ितमीहरू मध्ये कोही त्यस्तो मािनस बाँचेकोछ,
जसले त्यस मिन्दरको आफ्नो पिहलाको मिहमा देखेको िथयो। अब
ितमीलाई कस्तो लािगरहेछ? यो के भयो, यो मिन्दर पिहलाको खण्ड
जस्तो देिखन्छ? वा तुलना गनर् सिकन्छ?’ 4 तर यरूबाबेल, अब ितमी
साहसी बन! परमप्रभु यसो भन्नु हुन्छ, ‘यहोसादाकका छोरा महायाजक
यहोशू, ितमी पिन साहसी बन अिन सब ैजाितका मािनसहरू ितमीहरू
पिन साहसी बन!’ परमप्रभु यसो पिन भन्नु हुन्छ। ‘काम गर! िकनभने म
ितमीहरूसँग छु।’” परमप्रभु सवर्शिक्तमान यसो भन्नुहुन्छ।

5 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “‘जहाँ सम्म मेरो भाकलको कुरा छ, जुन मलेै
ितमीहरूसँग िमश्र देशबाट बािहर िनस्केको समयमा भनेको िथएँ,
नडराऊ मेरो आत्मा ितमीिसत छ।’ 6 िकनभने सवर्शिक्तमान परमप्रभु
यसो भन्नुहुन्छ, ‘एकपल्ट फेिर म चाँडै न ैपृथ्वी अिन आकाश, समुद्र अिन
सुक्खा जमीन सबलैाई थरर्थरर् कमाउँनेछु। 7 म सब ैजाितहरूलाई
कमाईिदन्छु अिन ती सब ैजाितहरू आफ्नो धन सम्पित्तसँग ैितमीकहाँ
आउनेछन्। तब म यो मिन्दर गौरवले भिरिदनेछु।’ सवर्शिक्तमान परमप्रभु
यसो भन्नुहुन्छ, 8 ‘ितनीहरूको चाँदी मेरो हो, ितनीहरूको सुन मेरो हो।’
सवर्शिक्तमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, 9 ‘यस मिन्दरको गौरव पिहलाको
गौरव भन्दा ज्यादा हुनेछ।’ सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यसो भन्नुहुनेछ; ‘यस
ठाँउमा म शािन्त स्थािपत गनेर्छु।’” सवर्शिक्तमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ।

आजआज आिशषकोआिशषको कायकायर्र्कोको आरम्भआरम्भ

10 फारसका राजा दाराको दोस्रो बषर्को नवौं मिहनाको चौिबसौं
िदनमा यो वचन परमप्रभुबाट अगमवक्ता हाग्ग ैकहाँ आयो। 11

सवर्शिक्तमान परमप्रभुले ितमीहरूलाई आज्ञा गनर् ुहुन्छ, पूजाहारीहरूलाई
सोध, व्यावस्थाले यस िवषयमा के भन्छ। 12 “मािनलेऊ, एउटा
मािनसले उसको लपेटामा पिवत्र मासु िलएर गयो, यो मासु बिलको भाग
हो, यसकारण यो संभव छ जसको लपेटामा पिवत्र मासु छ, के यिद ती
लुगाले रोटी या पाकेको भोजन, दाखरस, तेल अथवा कुन ैअन्य
भोजनलाई छुयो भने, ती चीजहरू पिवत्र हुन्छ?”
पूजाहारीले उत्तर िदयो, “अँहँ।”
13 त्यसबेला हाग्गलेै भने, “यिद एउटा मािनसले मुदार्लाई छोयो भने

के त्यो अशुद्ध हुन्छ?”
अिन ती पूजाहारीहरूले उत्तर िदए, “त्यो अशुद्ध हुनेछ।”
14 तब हाग्गलेै भने, “परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘मेरो सामने यी

मािनसहरू प्रित अिन यो राष्ट्र  प्रित त्यही िनयम छ। ितनीहरूले जे गछर्न
अिन आफ्नो हातले जे िदन्छन् त्यो अशुद्ध हो।

15 “‘तर अब राम्ररी िवचार गनर् ुहोस्, परमप्रभुको मिन्दरमा अिघ एउटा
ढुङ्गा मािथ अकोर् ढुङ्गा रािखएको िथयो? 16 त्यस समय बीस मुरी िलन
आउने मािनसले दश मुरी मात्र पाउँथ्यो। दाखरसको कोलबाट पचास
पाथी िझक्न आउनेले बीस पाथी मात्र पाउँथ्यो। 17 मलेै ितमीहरूका
उिद्भदहरूमा ल्याएँ ितमीहरूको हातले बनाएको चीजहरू नष्ट पानर्
अिसना पठाएँ, तर ैपिन ितमीहरू म ितर फकेर् नौ।’ परमप्रभुले यसो भन्नु
भयो।”

हाग्ग ै1:2 624 हाग्ग ै2:17



18 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “अबदेिख उसो िवचार गर अथार्त नवौं
मिहनाको चौिबसौं िदन देिख जुन िदन मिन्दरको जग बसालेको िथयो
सोच। 19 के बीऊहरू अब भकारीमा छन्? के दाखको बोट, नेभाराको
बोट, दािरम र भद्राक्षको बोटले अिहले सम्म फल िदएको छैन? अँहँ,
छैन। तर आजदेिख म ितमीलाई आिशष िदनेछु।”

20 अिन त्यही मिहनाको चौिबसौं िदनमा हाग्गलैाई दोस्रो पल्ट
परमप्रभुको वचन प्राप्त भयो। वचनमा भिनएको िथयो: 21 “यहूदाका
राज्यपाल यरूबाबेललाई भन, म आकाश अिन पृथ्वीलाई हल्लाउनेछु।
22 अिन म राज्यहरू र िंसहासन उठाएर फ्याँिक िदनेछु। म

राजधानीहरूको शिक्त ध्वंश पानेर्छु अिन रथहरू र सारथीहरूलाई
पल्टाइिदनेछु। घोडा अिन त्यसको घोडसवार पिन लड्नेछन्, अिन
दाज्यू-भाइमा दशु्मनी हुनेछ। ितनीहरू एक अकार्मा तरवारहरूले
मािरनेछन्।” 23 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म त्यस िदन
शालतीएलका छोरा, आफ्नो सेवक यरूबाबेललाई िलन्छु। परमप्रभु
परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, “अिन म ितमीलाई छाप लगाउने औठंी बनाउने
छु। िकनभमे मलेै ितमीलाई रोजेकोछु।”
सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यी सब ैकुरा भन्नु भयो।
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जकिरयाजकिरया

परमप्रभुपरमप्रभ ुअफ्नाअफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई फफेेिरिर फकार्उनफकार्उन चाहनुचाहन ुहहुुन्छन्छ

बेरके्याहका छोरा जकिरयाले परमप्रभुबाट यो वचन प्राप्त गरे
जुन फारसका राजा दाराको दोस्रो बषर्को आठौं मिहनामा
आएको िथयो।(जकिरया बेरके्याहका छोरा िथए। बेरके्याह इद्दो

अगमवक्ताका छोरा िथए।) वचन यस प्रकार छः
2 परमप्रभु ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूप्रित क्रोिधत हुनुभयो। 3 यसथर्

ितमीहरूले मािनसहरूलाई यो सब ैकुरा बताउनु पछर् । सवर्शिक्तमान
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म कहाँ आऊ अिन म फेिर ितमीहरूकहाँ फकेर् र
आउँनेछु।”

4 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूका िपता-पुखार्हरू जस्तो नबन
िबतेका समयमा अगमवक्ताहरू ितनीहरूिसत कुरा गथेर्। ितनीहरूले भने,
‘ितमीहरूले आफ्नो नराम्रो कु-कमर्हरू छोिडदेऊ।’ तर ितमीहरूका
पुखार्हरूले मेरो एक शब्द पिन सुनेनन्।” परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो।

5 परमप्रभुले भन्नुभयो, “ितमीहरूका िपता-पुखार्हरू मिरसके अिन
अगमवक्ताहरू सधैँ बाँिचरहँदनैन्। 6 अगमवक्ताहरू मेरा सेवकहरू िथए।
मलेै उनीहरूलाई ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूलाई मेरो व्यावस्था अिन
िशक्षाहरूको िबषयमा भन्न प्रयोग गरें। अिन ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले
िशक्षाहरू ग्रहण गर।े ितनीहरूले भने, ‘सवर्शिक्तमान परमप्रभुले जे-जे गछुर्
भन्नुभएको िथयो ती सब गनर् ु भयो उहाँले हामीलाई सब ैहाम्रो नराम्रो
रहन्-सहन् अिन हाम्रो नराम्रो कमर्का िनिम्त दण्ड िदनुभयो।’ यसरी
ितनीहरूले पश्चताप गर ेअिन परमेश्वरकहाँ फकेर् र गए।”

घोडाहरूकोघोडाहरूको दशदशर्र्नन
7 जकिरयालाई फारसमा दाराको शासनकालको दोस्रो बषर्को

(शाबाथको मिहना) एघारैं मिहनाको चौिबसौं िदनमा परमप्रभुबाट यो
समचार प्राप्त भयो।(जकिरया बेरके्याहका छोरा िथए अिन हेरके्याह इद्दो
अगमवक्ताका छोरा िथए।) समचार यो िथयोः

8 राती मलेै एउटा मािनसलाई रातो घोडामा चिढरहेको देखें। त्यो
बेंसीमा मेहेंदीको रूखहरूको बीचमा उिभरहेको िथयो। त्यसको पिछ
राता, फुस्रो अिन सेतो घोडाहरू पिन िथए। 9 मलेै सोधें, “यी घोडाहरू
के को िनिम्त, परमप्रभु?”
त्यस समय मसँग कुरा गनेर् स्वगर्दतूले भने, “म ितमीलाई देखाउनेछु यी

घोडाहरू के को िनिम्त हुन्।”
10 त्यसपिछ मेहेंदीको रूखको िबचमा उिभएको मािनसले भन्यो,

“परमप्रभुले यी घोडाहरू पृथ्वीमा यता-उता घुम्नको िनिम्त पठाउनु
भएको हो।”

11 त्यितबेला घोडाहरूले मेहेंदीको रूखको बीचमा उिभएको
परमप्रभुको स्वगर्दतूसँग कुरा गर।े उनीहरूले भने, “हामी पृथ्वीमा यता-
उता घुिमसक्यौं अिन सब ैशान्त र आराम छ।”

12 तब परमप्रभुका स्वगर्दतूले भने, “परमप्रभु तपाईलें यरूशलेम अिन
यहूदाको शहरलाई किहले सम्म सान्तवना िदनुहुन्छ? अिहले तपाईलें यी
शहरहरूलाई सत्तरी बषर् सम्म क्रोध देखाउँनु भयो।”

13 तब परमप्रभुले त्यो स्वगर्दतूलाई उत्तर िदनु भयो जो मसँग कुरा
गिररहेको िथयो। परमप्रभुले सान्तवना पूणर् वचनहरू भन्नुभयो। 14 त्यस
समय परमप्रभुको एकजना स्वगर्दतू जो मसँग कुरा गिररहेका िथए उनले
मलाई भने, “मािनसहरूलाई यी सब ैकुराहरू बताउँनु।” सवर्शिक्तमान
परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“यरूशलेम अिन िसयोनका िनिम्त मेरो िबशेष प्रेम छ।

15 म यी राष्ट्रहरूप्रित अत्यन्त ैक्रोिधत छु,

जसले आफू अित सुरिक्षत अनुभव गछर् ,
म अिधक क्रोिधत भएको िथएँ,
अिन आफ्नो मािनसहरूलाई दण्ड िदनको लािग,
ती जाितहरूको प्रयोग गरें।
तर ती जाितहरूले ज्यादा भन्दा ज्यादा नोक्शान गर।े”

16 यसकारण, परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“म यरूशलेममा कृपा सिहत जान्छु।”
सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ,

“मेरो मिन्दर त्यहाँ पुनःिनमार्ण गिरनेछ
अिन नाप्ने डोरी यरूसलेममािथ तन्काइनेछ।”

17 स्वगर्दतूले भने, “मािनसलाई यो पिन भन,
सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
‘मेरो शहरमा फेिर उन्नित हुनेछ,
परमप्रभुले िसयोनलाई आराम िदनुहुनेछ,
उहाँले यरूशलेमलाई फेिर चुन्नु हुनेछ।’”

सींङहरूकोसींङहरूको दशदशर्र्नन
18 तब मलेै मािथ हेरें अिन चारवटा सींङको दशर्न पाएँ। 19 अिन मलेै

मसँग कुरा गनेर् स्वगर्दतूलाई सोधें, “यी सींङहरूको दशर्न के हो?”
उनले भने, “यी ती सींङहरू हुन् जसले इस्राएल, यहूदा अिन

यरूशलेमका मािनसहरूलाई छरपष्ट पारकेा िथए।”
20 त्यसपिछ परमप्रभूले मलाई चारजना कारीगरहरू देखाउँनु भयो।

21 मलेै उहाँलाई सोधें, “यी चारजना कारीगरहरू िकन आएकाछन्?”
उहाँले भन्नुभयो, “यी सींङहरू जसले यहूदालाई िततर िबतर बनाए ता

िक एउटै मािनसले पिन आफ्नो िशर खडा गदैर्नन्, तर यी कारीगरहरू ती
देशहरू जसले यहूदा भूिमलाई छरपष्ट पानर् सींङहरू खडा पार ेती
देशहरूलाई डर देखाउँन अिन ितनीहरूको सींङहरू फ्याँिकिदन आएका
हुन्।”

यरूशलयरूशलेेमलाईमलाई नाप्ननाप्नेे मािनसकोमािनसको दशदशर्र्नन

तब मलेै मािथ हेरें अिन एउटा मािनसलाई नाप्ने िफता िलएको
देखें। 2 मलेै उसलाई सोधें, “तपाई ंकहाँ जाँद ैहुनुहुन्छ?”
उसले मलाई उत्तर िदए, “म यरूशलेम नाप्न जाँदछुै,

त्यसको लम्बाई र चौंडाई कित छ?”
3 त्यस समय मिसत कुरा गिररहेका स्वगर्दतू बािहर गए अिन अकोर्

एकजना स्वगर्दतू उिसत कुरा गनर् गए।
4 उनले ितनलाई भनें, “कुदेर जाऊ अिन त्यो जवान मािनसलाई

भन्:
“‘यरूशलेम पखार्ल िबनाको शहर हुनेछ।
िकनभने त्यहाँ असंख्य मािनसहरू र पशुहरू बस्छन्।’

5 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
‘म रक्षाको लािग यसको विरपिर आगोको पखार्ल हुनेछु,
म ितमीहरूको मिहमा हुनेछु।’”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई घरमाघरमा बोलाउनुबोलाउन ुहहुुन्छन्छ

परमप्रभु भन्हुन्छ,
6 “िछट्टो उठ! अिन उत्तर देश छोड िछट्टो गर!
जहाँ मलेै ितमीहरूलाई सब ैदेशहरूमा छरपष्ट पारें।

7 हे िसयोनका मािनसहरू!
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जो बाबेलमा कैदीछौ, दगुर!”
8 सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यसो भन्नु भयो।
“उहाँले मलाई त्यस देशको िबरुद्ध
पठाउँनु भएको छ जसले ितमीलाई लगे।
िकनभने यिद उसले ितमीलाई चोट पुरायो भने
परमप्रभुको आँखाको नानीमा चोट पुराए झैं हुनेछ।
9 अिन म ती मािनसहरूको िबरूद्ध अफ्नो हातहरू उठाउँछु।
ितनीहरूका दासहरूले सम्पित्त िलनेछन्।”
तब ितमीले सम्झनेछौ, सवर्शिक्तमान परमप्रभुले मलाई
यहाँ पठाउँनु भएको हो।

10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“आनन्दपूणर् भई कराऊ अिन खशुी होऊ, िसयोन।
िकनिक म आउँदछुै अिन ितमीहरूको िबचमा रहनेछु।

11 त्यससमय धेर ैजाितका मािनसहरू
परमप्रभु कहाँ आउँनेछन्,
अिन ितनीहरू मेरा मािनस हुनेछन्।
म ितमीहरूको बीचमा बस्नेछु।
अिन ितमीहरूले जान्नेछौ िक
सवर्शिक्तमान परमप्रभुले मलाई ितनीहरूकहाँ पठाउनु भएको हो।”

12 परमप्रभुले यरूशलेमलाई फेिर आफ्नो शहर बनाउनु हुनेछ,
अिन यहूदाको पिवत्र भूिम उहाँको भाग हुनेछ।

13 ितमी सब ैमािनसहरू परमप्रभुको सामुन्ने चूपचाप बस!
आफ्नो पिवत्र घरबाट परमप्रभु बािहर आउनु हँुदछै।

प्रधानप्रधान पूजाहारीकोपूजाहारीको बारबारेमेामा दशदशर्र्नन

त्यसपिछ स्वगर्दतूले मलाई प्रधान पूजाहारी यहोशू देखाए।
यहोशू परमप्रभुको स्वगर्दतूको सामुन्ने उिभरहेका िथए अिन
शतैान यहोशूको दािहने पिट्ट उिभरहेको िथयो। शतैान त्यहाँ

यहोशूलाई दोष लगाउन उिभरहेको िथयो। 2 त्यससमय परमप्रभुका
स्वगर्दतूले भने, “ए शतैान परमप्रभुले तँलाई हप्काउन्। परमप्रभुले तँलाई
अपराधी घोिषत गरुन्। परमप्रभुले यरूशलेमलाई आफ्नो िवशेष शहर
चुन्नु भएकोछ। यो एउटा जल्द ैगरकेो आगोबाट िनकािलएको अगुल्टो
होइन र?”

3 यहोशू स्वगर्दतूको छेउमा उिभएको िथयो अिन यहोशूले मलैा लुगा
लगाएको िथयो। 4 त्यितबेला स्वगर्दतूले उसको छेउमा उिभएका अरू
स्वगर्दतूहरूलाई भने, “यहोशूको मलैा लुगा खोिलदेऊ।” तब स्वगर्दतूले
यहोशूसँग कुरा गर।े उसले भने, “हेर मलेै ितम्रो अपराधहरू टाढा गिरिदएँ
अिन म ितमीलाई नयाँ लुगा लगाउन िदइरहेछु।”

5 त्यसपिछ मलेै भनें, “त्यसको िशरमा एउटा नयाँ फेटा बाँिधदेऊ।”
यसकारण ितनीहरूले उसको टाउको विरपिर नयाँ फेटा बाँिधिदए।
जितबेला स्वगर्दतू उसको निजक उिभइरहेका िथए, ितनीहरूले उसलाई
नयाँ लुगा लगाई िदए। 6 त्यसपिछ परमप्रभुका स्वगर्दतूले यहोशूसँग
यसो भनेः

7 सवर्शिक्तमान परमप्रपभुले यी सब ैकुरा भन्नुभयो:
“यिद ितमीले मलेै भने जस्त ैगरी बस्यै
अिन मेरो सेवा गयौर् भने,
ितमीले मेरो मिन्दरमा न्याय गनेर्छौ।
ितमीले यसको आँगनको हेरचाह गनेर्छौ
अिन म ितमीलाई यहाँ उिभरहेका स्वगर्दतूलाई झैं
स्वतन्त्रिसत िंहडडुल गनेर्िदनेछु।

8 प्रधान पूजाहारी यहोशू, सुन्।
ितमी अिन ितम्रा साथीहरू जो ितम्रो अिघ बिसरहेकाछन्, िचन्ह हौ।
अिन म मेरो दासलाई पिन ल्यउँदछुै।
उसलाई, ‘हाँगा’ भिनन्छ।

9 हेर! मलेै एउटा ढुङ्गा यहोशूको छेउमा राखें।
त्यस ढुङ्गाको सातवटा आँखाहरूछन्
अिन म त्यस ढुङ्गामा िबशेष समचार खोप्नेछु,
म एकै िदनमा यो भूिमका सब ैपापहरू िनकािलिदनेछु।”

10 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ,

“त्यस िदन प्रत्येक मािनसले ितनीहरूको िछमेिकहरूलाई
ितनीहरूको दाखको बोट मुिन अिन नेभाराको बोट मुिन
शािन्त र आनन्दले बस्नका िनिम्त बोलाउनेछन्।”

सुनौलोसुनौलो सामदानसामदान अिनअिन ददुइुवटाइवटा भद्राक्षभद्राकेे्षकाका रूखहरूरूखहरू

तब मिसत कुरा गिररहेको स्वगर्दतू मकहाँ फकेर् र आए अिन
उनले मलाई िनन्द्राबाट जगाए झैं जगाए। 2 तब स्वगर्दतूले
सोधे, “ितमी के देख्दछैौ?”

मलेै भनें, “म सुनको एउटा सामदान देख्दछुै, त्यो सामदानमा सातवटा
बत्ती छन् अिन त्यसको मािथल्लो भागमा एउटा प्याला छ। प्यलाबाट
सातवटा नलीहरू िनिकँ्लदछैन्, प्रत्येक िदशाितर बत्ती जाँदछैन्, त्यो तेल
हरके िदयोको प्याला सम्म जाँद ैछन्। 3 त्यहाँ दइुवटा भद्राक्षका रूख
प्यालाको छेउमा िथए। एउटा दािहनेपिट्ट अिन अकोर् देब्रेपिट्ट, यी
रूखहरूले िदपहरूको िनिम्त तेल उत्पन्न गथेर्।” 4 तब मलेै त्यो
स्वगर्दतूलाई सोधें जो मिसत कुरा गिररहेका िथए, “महोदय यी सबको
अथर् के होला?”

5 मसँग कुरा गिररहेका स्वगर्दतूले भने, “के ितमीलाई थाहा छैन यो
सब िचज के हुन्?”
मलेै भनें, “थाहाछैन महाशय।”
6 तब उनले मलाई भने, “यो समचार परमप्रभुबाट यरूबाबेललाई

िदनुभएको हो, ‘ितम्रो सहाएता अिन ितम्रो बल अिन शिक्तबाट आउँदनै
तर सहायता मेरो आत्माबाट आउँनेछ।’ सवर्शिक्तमान परमप्रभुले
भन्नुभयो। 7 त्यो अग्लो पवर्त यरुबाबेलका िनिम्त समतल भूिम जस्तै
हुनेछ, त्यहाँ मिन्दर बिनने छ। जब अिन्तम ढुङ्गा त्यहाँ रािखनेछ तब
मािनसहरू िचच्याएर कराउँनेछन्, ‘सुन्दर! अित सुन्दर।’”

8 तब परमप्रभुको समचार मकहाँ यसो भन्द ैआयो, 9 “यरूबाबेलले
मिन्दरको जग बसाल्नेछ अिन यरूबाबेलले न ैिनमार्ण गिरसक्नेछ। तब
ितमीहरूले बुझ्नेछौ िक परमप्रभुले मलाई ितमीहरू कहाँ पठाउनु भएको
हो। 10 मािनसहरू त्यो साधरण आरम्भबाट लिज्जत हुने छैनन्, अिन
उनीहरू साँच्चै न ैप्रशन्न हुनेछन्। जब उनीहरू यरूबाबेलले बनाएको
मिन्दर साहुलले नाप्द ैजाँच गदैर् गरकेो देख्नेछन्। यसकारण पत्थरहरू
जुन ितमीले देख्यौ ती परमप्रभुको आँखाहरू हुन्, जुन आँखाले हर
िदशामा देिखरहनु भएको छ। उहाँले पृथ्वीका सब ैथोकहरू देख्नुहुन्छ।”

11 त्यसपिछ मलेै उनलाई भनें, “समादानको दािहने अिन देब्रेपिट्ट
भएका ती दइुवटा भद्राक्षको बोटहरूले के अथर् बुझाउँछ?” 12 मलेै
उनलाई यो पिन सोधें, “दइुवटा भद्राक्षको हाँगाको अथर् के हो? जो
दइुवटा सुनका निलको छेऊ सुनको रगंको तेलसँग छ।”

13 तब स्वगर्दतूले मलाई भने, “के ितमीलाई थाहा छैन यो िचजको
अथर् के हो?”
मलेै भनें, “छैन महाशय।”
14 यसकारण उनले भने, “यो ती दइु मािनसको प्रितक हो, जुन सारा

संसारमा परमप्रभुको सेवाका िनिम्त चुिनएका छन्।”

उिडरहउिडरहेेकोको पत्रकोपत्रको दशदशर्र्नन

तब म उँभो हेदैर् फिर्कएँ अिन मलेै एटा उड्द ैगरकेो पत्रको मुट्ठो
देखें। 2 स्वगर्दतूले मलाई सोधे, “ितमीले के देख्यौ?”
मलेै भनें, “मलेै एउटा उड्द ैगरकेो पत्रको मुट्ठो देखें, यो मुट्ठो

बीस हात लामो अिन दशहात चौंडादार छ।”
3 त्यस पिछ स्वगर्दतूले मलाई भने, “त्यहाँ पत्रको मुट्ठोमा एउटा श्राप

लेिखएकोछ। मुट्ठाको एका पिट्ट चोरहरू को िबषयमा सराप लेिखएकोछ
अिन अकोर् पिट्ट ती झूटो बोल्ने मािनसहरूको िबषयमा श्राप लेिखएकोछ
जब ितनीहरूले शपथ िलन्छ। 4 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘म यो
पत्रलाई चोरहरूको घर अिन झूटा मािनसहरूको घरमा पठाउनेछु।
जसले झूटो शपथ खान मेरो नाउँको प्रयोग गछर्न्। यो मुट्ठो त्यहीं बस्नेछ
अिन ती घरहरू नष्ट पानेर्छ, यहाँ सम्म िक ढुङ्गा र काठको खम्बा पिन
नष्ट भएर जानेछ।’”
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स्त्रीस्त्री अिनअिन बाल्टीबाल्टी

5 त्यस समयमा मसँग कुरा गिररहेका स्वगर्दतू बािहर गए। उनले
मलाई भने, “हेर अिन िनरीक्षण गर के भइरहेछ।”

6 मलेै भनें, “यो के हो?”
उनले भने, “त्यो एउटा नाप्ने बाल्टी हो जो उनले बोिकरहेकी छे।”

उनले यसो पिन भने, “यो बाल्टी सम्पूणर् भूमीको पापहरू नाप्न बिनएको
हो।”

7 बाल्टीको ढकनी सीसाले बनाएको िथयो। जब त्यो खोिलयो एउटी
स्त्री त्यो िभत्र बिसरहेकी भेट्टाएँ। 8 तब स्वगर्दतूले भने, “यो स्त्री दषु्ट हो।”
तब उनले त्यसलाई बािल्टन िभत्र फ्याँिक िदएँ अिन िससाले छोपी िदएँ।
9 तब मलेै मेरो आँखा खोलें अिन दइुजना स्त्रीहरू ितनीहरूको पखेंटाले
हावामा बािहर उड्द ैगरकेो देखें। ितनीहरूको पखेंटाहरू सारसको जस्तै
िथए। ितनीहरूले बाल्टी उठाए अिन यसिैसत िनरन्तर हावामा उिडरहे।
10 तब मलेै कुरा गिररहेको ती स्वगर्दतूलाई सोधें, “त्यो बाल्टीन कहाँ
िलएर गई रहेका छन्?”

11 स्वगर्दतूले मलाई भनें, “ितनीहरू िशनारमा त्यसको िनिम्त एउटा
मिन्दर बनाउन गईरहेका छन्। जब त्यो मिन्दर तयार हुन्छ त्यो बाल्टी
उसकै आधारमा रािखनेछ।”

चारवटाचारवटा रथहरूरथहरू

तब म चारपैिट्ट घुमें। मलेै मािथ हेरें अिन चारवटा रथ दइुवटा
काँसको पवर्तहरूको बीचबाट जाँद ैगरकेो देखें। 2 पिहलो रथ
रातो घोडाहरूले तािनरहेका िथए, दोस्रो रथ काला घोडाहरूले

तािनरहेका िथए। 3 तेस्रो रथ सेता घोडाहरूले तािनरहेका िथए, अिन
चौथो रथ पाङ्ग्रे घोडाहरूले तािनरहेका िथए। 4 तब मलेै कुरा गिररहेका
ती स्वगर्दतूलाई सोधें, “महाशय यी सबको अथर् के होला?”

5 स्वगर्दतूले भने, “ितनीहरू स्वगर्का चार हावाहरू (वा आत्माहरू)
हुन्। ितनीहरू सम्पूणर् पृथ्वीका मािलक बाट आइरहेका छन्। 6 काला
घोडाहरू उत्तर ितर जानेछन्, अिन सेता घोडाहरू ितनीहरूलाई
पछ्याउँद ैपिश्चमितर जाने छन्, र पाङ्ग्रे घोडाहरू दिक्ष जानेछन्।”

7 बिलयो घोडाहरू पृथ्वी मािथ जान लाई तिम्स रहेका छन्। यस
कारण स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई भने, “जाऊ पृथ्वीको चारिैतर
घुम।”यसकारण, ितनीहरू पृथ्वीभिर गए।

8 तब परमप्रभुले मलाई जोडसँग बोलाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो,
“हेर त्यो घोडा जुन उत्तर ितर गए ितनीहरूले बेिबलोनमा आफ्नो काम
गररे मेरो आत्मालाई त्यहाँ आराम िदएको छ, अब म उत्तर भूिमिसत
क्रोिधत छैन!”

पूजाहारीपूजाहारी यहोशूलयहोशूलेे एउटाएउटा मुकमुकुुटट पाउपाउँँछन्छन्

9 तब मलेै परमप्रभुबाट अझ ैअकोर् वचन प्राप्त गरें। उहाँले भन्नुभयो,
10 “िनवार्िसत हेल्द,ै तोिबयाह, अिन यदायाह बाबेलको कैदबाट आएका
छन्। ितनीहरूलाई आज ैलजैाऊ अिन सपन्याहको छोरा योिशयाहाको
घरमा जाऊ। 11 त्यो सुन र चाँदी मुकुट बनाउँन प्रयोग गर। मुकुट
यहोशूको िशरमािथ लगाईदेऊ। यहोशादाको छोरा यहोशू प्रधान पूजाहारी
हुन्। 12 तब यहोशूलाई यसो भन, सवर्शिक्तमान परमप्रभुले भन्नुभएको
छ:
‘त्यहाँ एकजना मािनस छ जसलाई “हाँगो” भिनन्छ।
त्यो “हाँगो” जहाँछ त्यहाँबाट िनकािलने छ
र त्यसले परमप्रभुको मिन्दर िनमार्ण गनेर्छ।

13 हो, उसले परमप्रभुको मिन्दर िनमार्ण गनेर्छ
अिन सम्मान गिरनेछ।
यो आफ्नो िंसहासनमा बस्नेछ ऊ शासन गनेर्छ।
ऊ उसको िंसहासनमा पूजाहारी हुनेछ
र उसले ितनीहरूको िबचमा शािन्तको कायर् गनेर्छ।’

14 त्यो मुकुट मिन्दरमा रािखनेछ जसले मािनसलाई यादराख्न सहायता
गनेर्छ। त्यो मुकुटले हेल्द,ै तोिबयाह, यदायाह अिन सपन्याहको छोरा
योिशयाहलाई सम्मान िदनेछ।”

15 टाढा-टाढाका मािनसहरू आएर परमप्रभुको मिन्दर बनाउँनेछन्।
तब मािनसहरूले जान्नेछन् िक सवर्शिक्तमान परमप्रभुले मलाई
ितमीहरूकहाँ पठाउनु भएको हो। अिन परमप्रभु परमेश्वरले ितमीहरूलाई
जे अह्राउनु हुन्छ त्यो गयौर् भने यी सब ैकुराहरू हुनेछ।

परमप्रभुपरमप्रभ ुदयादया रर करूणाकरूणा चाहनुचाहन ुहहुुन्छन्छ

फरसमा दाराको राज्यकालको चौथो बषर् जकिरयालाई
परमप्रभुबाट एउटा वचन प्राप्त भयो। यो नवौं मिहनाको चौथो
िदन (िकसलेबको मिहना) िथयो। 2 बेतेलका मािनसले शरशेेर,

रगेेम-मेलेक अिन आफ्नो मािनसहरू समेतलाई परमप्रभुसँग एउटा प्रश्न
सोध्न पठाए। 3 ितनीहरू सवर्शिक्तमान परमप्रभुको मिन्दरका
अगमवक्ताहरू अिन पूजहारी कहाँ गए। उनीहरूले प्रश्न सोधे, “हामीले
कित बषर् सम्म मिन्दर ध्वंश भएकोमा शोक मनाउँने। अिहले गिररहे झैं
मलेै प्रत्येक बषर्को पाँचौं मिहनामा रूनु अिन उपवास बस्नु पछर्?”

4 सवर्शिक्तमान परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो, 5 “पूजाहारी अिन
देशका सब ैमािनसहरूलाई भन, ‘उपवास र िवलाप ितमीहरूले सत्तरी
बषर् देखी बषर्को पाँचौं अिन सातौं मिहनामा गदैर् आईरहेका छौ, के त्यो
उपवास साँच्चै न ैमेरो िनिम्त हो? होइन! 6 जब ितमीले खायौ अिन
दाखरस िपयौ के त्यो मेरो िनिम्त हो? होइन! यो ितमीहरूको भलाईका
िनिम्त हो।’ 7 यी वचनहरू परमप्रभुले अगमवक्ताहरूद्वारा घोषणागनर् ु
भएको िथयो? अँहँ, होइन। उहाँले त्यो वचन त्यित बेला भन्नु भएको िथयो
जित बेला यरूशलेम मािनसहरूले भिरएको र पुर ैउन्नित भएको शहर
िथयो। परमेशवरले यो कुरा त्यस बेला भन्नुभयो जब यरूशलेमको
चारिैतरका शहर अिन नेगेव तथा पिश्चमी पहाडको तराईका मािनसहरू
शािन्त पूवर्क बस्थे।”

8 जकिरयालाई परमप्रभुले यो वचन िदनु भयोः
9 “सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो,
‘ितमीहरूलाई जे सत्य र उिचत लाग्छ त्यही गनर् ु पछर् ।
ितमीहरू एक अकार्प्रित दयालु
र करूणामय हुनु पछर् ।

10 िबधुवाहरू, टुहुरा-टुहुरी िबदेशी
अथवा गरीव मािनसहरूलाई चोट पुयार्उनु हँुदनै।
एक-अकार्लाई नराम्रो गनेर् िबचार पिन मनमा ल्याउनु हँुदनै।’”
11 तर ती मािनसहरूले सुन्न अस्वीकार गरे
जे उहाँले गनर् चाहनु हुन्थ्यो।
ितनीहरूले आफ्ना कान बन्द गरे
जसले गदार् परमेश्रले भनेका कुरा सुनेनन्।

12 ितनीहरू हट्ठी िथए।
ितनीहरूले परमेशवरको व्यावस्था पालन गनर् अस्वीकार गर।े
आफ्नो आत्माशिक्तद्वारा सवर्शिक्तमान परमप्रभुले
अगमवक्ताका माध्यमबाट आफ्ना मािनसहरूलाई वचन पठाउँनुभयो।
तर मािनसहरूले त्यो सुनेनन्,
यसकारण सवर्शिक्तमान परमप्रभु साह्रै क्रोिधत हुनुभयो।

13 यसकारण सवर्शिक्तमान परमप्रभुले भन्नुभयो,
“मलेै ितनीहरूलाई बोलाएँ,
तर ितनीहरूले उत्तर िदएनन्,
यसकारण अब मलाई ितनीहरूले बोलाए पिन
म ितनीहरूलाई उत्तर िदनेछैन।

14 म अब ितनीहरूलाई एउटा आँधी-बेहरीले झैं
ितनीहरूले निचनेको अन्य देशहरूमा छरपष्ट गिरिदनेछु।
जब ितनीहरू यो देश भएर जान्छन्
ितनीहरूले छोडे को भूिम उजाड हुनेछ।
त्यो सुन्दर भूिम नष्ट हुनेछ।”

परमप्रभुबाटपरमप्रभुबाट यरूशलयरूशलेेमलाईमलाई आशीवार्दआशीवार्द िदनिदनेे प्रितज्ञाप्रितज्ञा

यो वचन सवर्शिक्तमान परमप्रभुको हो। 2 सवर्शिक्तमान
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म साँच्चै न ैिसयोन पवर्तलाई प्रेम गछुर् । म
ितनलाई यित साह्रो प्रेम गछुर् , तर ितनी मेरो िबश्वासनीय भइनन्

अिन म ितनीसँग क्रोिधत भएँ।” 3 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म िसयोनमा फेिर
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फकेर् र आएँ। म यरूशलेममा बिसरहेको छु। यरूशलेम सत्यको िबश्वासी
शहर भिननेछ। सवर्शिक्तमान परमप्रभुको पवर्तलाई चािंह पिवत्र पवर्त
भिननेछ।”

4 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यरूशलेमका बुढा-बुढीहरू फेिर
गल्लीहरूमा देिखनेछन्। मािनसहरू यित लामो समय सम्म बाँच्नेछन् िक
उनीहरूलाई टेक्ने लौरोको आवश्यकता पनेर्छ। 5 अिन शहरका
बाटोहरू नानीहरूले भिरनेछ।” 6 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“जीिवत मािनसहरूले सोच्लान्, यो एकदम ैगाह्रोछ अिन म पिन सोच्छु
यो एकदम ैगाह्रोछ।”

7 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “हेर म पूवर् र पिश्चमका देशहरूबाट
मािनसहरू बचाई रहेछु अिन मेरो मािनसहरूलाई डोह्याउनेछु। 8 म
त्यहाँ फकेर् र फेिर आउँछु अिन यरूशलेममा बस्नेछु। ितनीहरू मेरो
मािनसहरू हुनेछन् म राम्रो िबश्वासनीय परमेश्वर हुनेछु।”

9 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “शिक्तशाली होऊ! ितमीहरू आज
त्यही सन्देश सुिनरहेकाछौ, जुन अगमवक्ताहरूले पिहलाबाटै भन्द ैिथए
जब सवर्शिक्तमान परमप्रभुले आफ्ना मिन्दर बनाउनका िनिम्त फेिर जग
बसाल्नु भएको िथयो। 10 त्यो समय मािनसहरूसँग श्रिमकहरूलाई
मजदरूी बापत िदने पसैा िथएन अथवा पशु र शत्रुहरूको कारणले
मािनसहरूको आगमन शुरिक्षत िथएन। मलेै हरकेलाई आफ्नो िछमेिकको
िवरोधी बनाइिदएँ। 11 सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यसो भन्नुभयो। तर अब
जीिवत मािनसहरूका िनिम्त यस्तो हुनेछैन।”

12 “ती मािनसहरूले शािन्तसँग खेती लगाउँनेछन्। दाखको बोटले
फलहरू िदनेछ। भूिमले राम्रो उब्जनी िदनेछ तथा आकाशबाट पानी
पनेर्छ। म यी सब ैचीजहरू मेरा ती मािनसहरूलाई िदनेछु। 13

मािनसहरू आफ्नो अिभशापको िनिम्त यरूशलेम अिन यहूदाको नाउँ
िलनेछन् तर म इस्राएल र यहूदालाई बचाउँनेछु अिन ितनीहरूको नाउँ
आिशषको रूपमा प्रमािणत हुन थाल्नेछ। यसकारण नडराऊ! बिलयो
होऊ!”

14 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूका िपता-पुखार्ले मलाई
क्रोिधत पार।े यसकारण मलेै उनीहरूलाई नष्टगनेर् िनणर्य िलएँ। मलेै
आफ्नो िबचार बद्ली गनेर्ं िनश्चय गरें।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यी सबै
कुराहरू भन्नुभयो। 15 “तर अब मलेै िबचार बद्ली सकें  अिन त्यस्तै
प्रकारले मलेै यरूशलेम र यहूदाका मािनसहरू प्रित वास्ता गरी रहनें
िनश्चय गरकेो छु। 16 यसकारण नडराऊ तर ितमीहरूले यो गनर् ु पछर्  िक
आफ्नो िछमेकीहरूिसत सत्य बोल, जब ितमी आफ्नो शहरमा िनणर्य
िलन्छौ त्यस बेला साँच्चो, िठक र शािन्त ल्याउने िनणर्य होस्। 17 ितम्रो
िछमेकीलाई चोट पुयार्उने गुप्त योजनाहरू नबनाऊ। झूटो कसम नखाऊ।
िकनिक म त्यो कुराहरूलाई घृणा गछुर् ।” परमप्रभुले यसो भन्नु भयो।

18 मलेै सवर्शिक्तमान परमप्रभुको यो वचन पाएँ। 19 सवर्शिक्तमान
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितम्रो शोक मनाउँने अिन उपवासको िबशेष िदन
चौथो महीना, पाँचौं महीना, सातौं महीना अिन दशौं महीनामा हो। त्यो
शोकको िदनलाई खशुीको िदनमा बद्ली गर। ती िदन हषर् अिन
आनन्दको उत्सवहरू र पिवत्र िबदाका िदनहरू हुनेछन्, र ितमीहरूले
सत्य शािन्तलाई प्रेम गनर् ु पछर् ।”

20 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“भिवष्यमा िबिभन्न शहरहरूबाट मािनसहरू यरूशलेममा आउँनेछन्।
21 एउटा शहरका मािनसहरूले अकोर् शहरका मािनसहरूलाई

भन्नेछन्,
‘हामीहरू परमप्रभुको सामुन्ने उपासना गनर्, सवर्शिक्तमान परमप्रभुलाई

खोज्न जाँदछैौं,’
अिन अकोर्ले भन्नेछ,
‘म पिन ितमीहरू िसत जान चाहन्छु।’”
22 धेर ैमािनसहरू अिन धेर ैशिक्तशाली जाितहरू परमप्रभु

सवर्शिक्तमानलाई खोज्न यरूशलेम आउँनेछन्। ितनीहरू यहाँ
परमप्रभुको उपासना गनेर् आउने छन्। 23 सवर्शिक्तमान परमप्रभु
भन्नुहुन्छ, “त्यस समय, िबिभन्न जाितहरूबाट िबभन्न भाषाहरू बोल्ने
दशजना मािनसहरूले एकजना यहूदी मािनसको लुगाको छेउ समात्नेछ
अिन भन्नेछ, ‘हामीले सुनेका छौं िक परमेशवर ितम्रो साथमा हुनुहुन्छ, के
हामी उहाँको उपासना गनर् ितमी िसत आउँन सक्छौं?’”

अन्यअन्य जाितहरूकोजाितहरूको िवरूद्धिवरूद्ध न्यायन्याय

एउटा दःुखपूणर् समचार यो परमप्रभुको वचन हद्रक देशको
अिन त्यसको राजधानी दमीशकको िबषयमा छ, मािनसहरू
अिन सब ैइस्राएली कुलहरूको आँखाहरू परमप्रभुमािथ छन्।

2 यो समचार हद्रकको िसमाना हमातका िनिम्त हो अिन सोर र
सीदोनका िनिम्त पिन हो। यद्यिप ितनीहरू ज्ञानी छन्। 3 सोर एउटा
िकल्ला जस्तछै। त्यहाँ मािनसहरूले चाँदी यित धेर ैजम्मा गरकेा छन् त्यो
धुलो बराबर छ, अिन सुन माटो समान छ। 4 तर परमप्रभुले, यी सबै
िलनुहुनेछ। उहाँले त्यसको धन-सम्पित्त समुद्रमा फ्याँिक िदनुहुनेछ अिन
यो शहर आगोद्वारा नष्ट गराइनेछ।

5 अश्कलोनमा बस्ने मािनसहरूले ती घटनाहरू देख्नेछन् अिन
डराउँनेछन्। गाजाका मािनसहरू डरले काम्नेछन्। अिन एक्रोनका
मािनसहरूको आशा सड्नेछ। गाजामा कुनपैिन राजा बाँच्नेछैन। अब
एउटै मािनस पिन अश्कलोनमा रहने छैन। 6 अश्दोदका मािनसहरूलाई
थाह छैन उनीहरूको िपता कोहुन्? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म अहकंारी
पिलश्ती मािनसहरूलाई सम्पूणर् रूपले नष्ट गिरिदनेछु। 7 म उसको
मुखबाट रगत र उसको दाँतबाट घृणापूणर् वस्तुहरू िनकाल्नेछु। बाँचेका
कुनपैिन पिलश्तीहरू हाम्रो जितको एक अगं बन्नेछन्। ितनीहरू यहूदाको
एटा नयाँ कुल हुनेछन्। अक्रोनका मािनसहरू हाम्रा मािनसका एक भाग
हुनेछन्, यबूसीहरू बिनए जस्त।ै 8 म शत्रुका सेनाहरूलाई यहाँबाट जान
िदनेछैन, अब उसो म ितनीहरूलाई मेरा मािनसहरू प्रित चोट पुयार्उन
िदनेछैन। मलेै मेरा आँखाले देखेको छु िक िबतेका िदनहरूमा मेरा
मािनसहरूले कित कष्ट भोगेका छन्।”

भिबष्यकोभिबष्यको राजाराजा

9 हे िसयोन, आनिन्दत होऊ!
यरूशलेमका मािनसहरू खिुसले कराऊ!
हेर! ितमीहरूका राजा ितमीहरूकहाँ आइरहेछन्।
उहाँ धमीर् हुनुहुन्छ अिन उहाँले मुिक्त ल्यउँनुहुन्छ।
उहाँ नम्र हुनुहुन्छ अिन उहाँ गधामा चढेर आउँद ैहुनुहुन्छ,
उहाँ एउटा जवान गधामा चढेर आउँद ैहुनुहुन्छ।

10 राजा भन्नुहुन्छ, “मलेै एप्रैममा रथहरू नष्ट पारें
अिन यरूशलेममा घोडसवारहरू ध्वंश पारें।
मलेै यदु्धमा प्रयोग गरकेो धनुहरू नष्ट पारें।”
उहाँले जाितहरू िसत शािन्त वातार् गनर् ुहुनेछ।
त्यो राजाले समुद्र देिख समुद्र सम्म राज्य गनर् ुहुनेछ।
उनले नदी देिख पृथ्वीको अन्त भूिमसम्म राज्य गनर् ुहुनेछ।

परमप्रभुलपरमप्रभुलेे उहाँकाउहाँका मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई रक्षारक्षा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
11 यरूशलेम, ितमीिसत मेरो रगतको करार रहेकोले
म िरत्तो खाडलबाट ितम्रा कैदीहरूलाई मुक्त गिरिदनेछु।

12 ितमीहरूका िकल्ला तफर्  जाऊ हे आशावादी कैदीहरू।
अब म ितमीहरूलाई भन्दछुै िक ितमीहरूले,
जित गुमाएकाछौ त्यसको दइुगुणा ज्यादा,
म ितमीहरूलाई िदनेछु।

13 यहूदा, म ितमीलाई धनु जस्त ैप्रयोग गनेर्छु।
एप्रैम म ितमीलाई काँड जस्त ैप्रयोग गनेर्छु।
िसयोन, म ितमीलाई यनुानीहरू िबरूद्ध
यदु्धको बिलयो तलवार जस्त ैप्रयोग गनेर्छु।

14 परमप्रभु ितनीहरू अिघ प्रकट हुनुहुनेछ
अिन आफ्नो काँड िबजुली चम्के जस्त ैचलाउँनु हुनेछ।
परमप्रभु परमेशवरले तुरही बजाउँनुहुनेछ
अिन सेनाहरू मरुभूिममा आँिधजस्त ैअघाडी बढ्नेछन्।

15 सवर्शिक्तमान परमप्रभुले ितनीहरूको रक्षा गनर् ुहुनेछ।
सिैनकहरूले घँुयेत्रो र ढुङ्गाको प्रयोग गररे शत्रुहरूलाई परािजत

गनेर्छन्।
उनीहरूले आफ्ना शत्रुहरूका रगत बगाउनेछन्,
यो दाखरस जस्त ैबग्नेछ।
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यो वेदीको कुना-कुनामा फ्याँिकएको रगत जस्त ैहुनेछ।
16 त्यससमय, परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले
उहाँका मािनसहरूलाई बचाउँनु हुनेछ,
जसरी गोठालोले आफ्ना भेंडा़हरूलाई बचाउँ छ।
ितनीहरू उहाँको िनिम्त अत्यन्त ैमूल्यवान हुनेछन्।
त्यो उहाँको हातमा चम्कने रत्न जस्त ैहुनेछ।

17 प्रत्येक िचज असल अिन सुन्दर हुनेछन्।
त्यहाँ आश्चयर् चिकत बाली कटनी हुनेछ।
त्यो केवल अन्न र दाखरसको नभएर
नयाँ केटा-केटीहरूको हुनेछ।

परमप्रभुकोपरमप्रभुको प्रितज्ञाप्रितज्ञा

वसन्त ऋतुमा बषार्को िनिम्त परमप्रभुसँग प्राथर्ना गर।
परमप्रभुले िबजुिल पठाउनु हुनेछ अिन पानी बषार्उनु हुनेछ।
परमेशवरले प्रत्येकको िवरूवाहरू जमीनमा उत्पन्न गनर् ु

हुनेछ।
2 मािनसहरूले ितनीहरू सानो मूिर्त अिन तन्त्र-मन्त्र भिवष्यमा के हुने

हो भिन जान्न प्रयोग गछर्न्! तर त्यो सब ब्याथर् हुनेछ। ितनीहरूले झूटो
चीज देख्छन्, ितनीहरूले झूटो सपना भन्छन्। तर ती सब ैझूटो हुनेछ।
यसकारण, मािनसहरू भेंडा़हरू जस्त ैसहायताको िनिम्त यता उता
भट्की िहँड्छन्। तर ितनीहरूलाई बाटो देखाउँने कुनैं गोठालो हँुदनै।

3 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म गोठालोहरू प्रित एकदम ैक्रोिधत छु। म
अगुवाहरूलाई दण्ड िदनेछु ।” (यहूदाका मािनसहरू परमेश्वरका िनिम्त
बगाल हुन् अिन सवर्शिक्तमान परमप्रभुले साँच्चै न ैबगालको हेरचाह
गनर् ुहुन्छ। उहाँले त्यसको हेरचाह गनर् ु हुन्छ, जस्त ैकुन ैसिैनकले आफ्नो
घोडाको गछर् ।)

4 “कुनाको ढुङ्गा, पालको खाँबो, यदु्धको धनु अिन अिघ बिढरहेका
सिैनकहरू पिन यहूदाकोमा आउँनेछ। 5 ितनीहरूले आफ्नो शत्रुलाई
हराउनेछन्। ितनीहरूले यदु्धमा आफ्नो शत्रुहरूलाई गल्लीको िहलो जस्तै
कुल्ची-िमल्ची पारी परािजत गनेर्छन्। उनीहरूले यदु्ध गनेर्छन् िकनभने
परमप्रभुले उनीहरूलाई साथ िदनुहुनेछ अिन उनीहरूले शत्रुको घोड
सवारलाई पिन परािजत गनेर्छन्। 6 म यहूदाका कुललाई शिक्तशाली
बनाउँने छु। म यूसुफको कुललाई बँचाउँनेछु। म ितनीहरूलाई फकार्एर
ल्याउनेछु िकनभने ितमीहरूमािथ मेरो दया जागेकोछ। यो यस्तो हुनेछ
मानौं मलेै ितनीहरूलाई किहल्य ैछाडेको छैन। म परमप्रभु ितनीहरूको
परमेश्वर हँु अिन म ितनीहरूलाई सहयोग गनेर्छु। 7 एप्रैमका मािनसहरू
शिक्तशाली हुनेछन् अिन प्रसन्न हुनेछन्। ती सिैनक जस्त ैजसले अत्यन्तै
खाना पानी पाए। उनीहरूका छोरा-छोरीहरू आनन्द मनाउँनेछन् अिन
प्रसन्न हुनेछन्। उनीहरू सबलेै एकै साथ परमप्रभुसँग आनन्द
मनाउँनेछन्।

8 “म इशाराले सबलैाई एकै साथ बोलाउँनेछु। म साँच्चै उनीहरूलाई
बँचाउँनेछु, उनीहरूको संख्या अिघको झैं असंख्य हुनेछ। 9 हो, मलेै
सब ैमािनसहरूलाई आफ्ना देशमा छरपष्ट पारें तर ती देशहरूले मलाई
याद गनेर्छन्। अिन उनीहरूका सन्तानहरू बाँिच रहनेछन् अिन फकेर् र
आउँनेछन्। 10 म ितनीहरूलाई िमश्र र अश्शूरबाट फकार्एर ल्याउनेछु।
म ितनीहरूलाई िगलाद र लबानोनको इलाकामा ल्याउनेछु िकनभने
त्यहाँ प्रशस्त ठाउँ हुनेछैन।” 11 यो पिहलेको झैं हुनेछ जब परमेश्वरले
ितनीहरूलाई िमश्रबाट ल्याउनु भएको िथयो। उहाँले समुद्रको छालमा
िहकार्उँनु भयो, समुद्र छुिट्टयो अिन मािनसहरू दःुखको समुद्रमा पदैल
िंहडेर पार गर।े परमप्रभुले नदीको बहावलाई सुकाई िदनु हुनेछ। उहाँले
अश्शूरको घमण्ड अिन िमश्रको शिक्त नष्ट गिरिदनुभयो। 12 परमप्रभुले
आफ्ना मािनसहरूलाई शिक्तशाली बनाउँनु हुनेछ अिन ितनीहरू उहाँको
नाउँको लािग जीिवत रहनेछन्। परमप्रभुले यी सबकुैरा भन्नुभयो।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे यहयहूूदाकोदाको चारचारैिैतरितर भएकाभएका ददेेशहरूलाईशहरूलाई दण्डदण्ड िदनुहिदनुहुुननेेछछ

लबानोन, आफ्नो दलैोहरू खोल! िकनभने आगो िभत्र
आउँछ,
अिन ितमीहरूका देवदारका रूखहरू भस्म पािरिदन्छ।

2 बाशानका सल्लोको रूखहरू रूनेछन्,

िकनिक देवदारका रूखहरू लडे।
महान् रूखहरू नष्ट गराइए।
बाशानका फलाँटका रूखहरू
त्यो जङ्गलको िनिम्त रोऊ जुन कािटएकाछन्।

3 गोठालाहरू रूएको सुन!
ितनीहरूको मिहमा नष्ट भएको छ।
जवान िंसहको गजर्न सुन,
यदर्न नदीको िकनारको ितनीहरूको
बाक्लो जङ्गल उजाड़ गराइएको छ।
4 परमप्रभु मेरा परमेशवर भन्नुहुन्छ, “ती भेंडा़हरूको रक्षागर, जसलाई

मानेर्का िनिम्त पािलएको छ। 5 ितनीहरू जसले भेंडा़ िकन्छन्
ितनीहरूले भेंडा़लाई माछर्न्, अिन ितनीहरू दिण्डत हँुदनैन्। ब्यापारीले
भेंडा़लाई बेच्छ अिन भन्छ, ‘परमप्रभुको प्रशसंाहोस् िकनभने म धनी
भएँ।’ गोठालाहरू अफ्ना भेंडा़हरूका िनिम्त शोक मनाउँदनैन्। 6 अिन म
यो देशका बािसन्दाको िनिम्त दःुखी हुनेछैन।” परमप्रभुले यो सबै
भन्नुभयो, “हेर म प्रत्येकलाई उसको िछमेकी अिन राजाको हातमा सुिम्प
िदनेछु। म ितनीहरूलाई उनीहरूको देशमा नष्ट पानर् िदनेछु, म
ितनीहरूलाई रोक्नेछैन।”

7 त्यसरी मलेै ती भेंडा़हरूको रखेदेख गरें, िबशेष कष्टमा परकेा बथान
जसलाई मानर्कालािग पािलएको िथयो। मलेै दइुवटा लौरो िलएँ र मलेै
एउटा लौरोको नाउँ अनुग्रह राखें र अकोर्को नाउँ एकता अिन मलेै
भेंडा़हरूको रखेदेख आरम्भ गरें। 8 मलेै तीनजना गोठालाहरूलाई एकै
महीनामा नष्ट गिरिदएँ। म भेंडा़हरू प्रित क्रोिधत भएँ अिन ितनीहरूले
मलाई घृणा गनर् थाले। 9 त्यपिछ मलेै भनें, “म ितमीहरूको हेरचाह
गिर्दनँ! म ितमीहरूलाई मनर् िदन्छु जो मनर् चाहन्छन्। अिन ितनीहरू जो
नष्ट हुन चाहन्छन् नष्ट होऊन्। अिन जो बाँच्छन् ितनीहरूले एक-अकार्को
मासु खानेछन्।” 10 त्यपिछ मलेै अनुग्रह नामको लौरो िलएँ अिन
त्यसलाई टुक्रा-टुक्रा पािरिदएँ। मलेै सब ैमािनसहरूसँग मेरो करार रद्द
गनर् यसो गरें। 11 यसकारण त्यसिदन करार भङ्ग भयो अिन पीिडत
बगाल जसले मितर हेिररहेका िथए, उनीहरूले पिन बुझे, यो परमप्रभुको
समाचार िथयो।

12 तब मलेै ितनीहरूलाई भनें, “यिद ितमी ज्याला िदन चाहन्छौ भने
देऊ। यिद चाहँदनैौ भने नदेऊ!” यसलेै मलाई उनले तीसवटा चाँदीका
टुक्रा िदए। 13 त्यसपिछ परमप्रभुले मलाई भन्नु भयो, “त्यसलाई कोष-
भण्डारमा फ्याँिकदेऊ। ितनीहरूले सोच्छन िक त्यो महत्वपूणर् रकमको
लािग म योग्यको छु। त्यो पसैालाई परमप्रभुको मिन्दरको भण्डारमा
हािलदेऊ।” यसकारण चाँदीको तीसवटा टुक्रालाई परमप्रभुको मिन्दरको
भण्डारमा हािलिदएँ। 14 तब मलेै एकता नाउँको लौरोलाई दइु टुक्रा पारें
मलेै यी कुरा सािबत गनर्को लािग गरें िक इस्राएल अिन यहूदाको िबचको
एकता समाप्त भयो।

15 तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “अब मूखर् गोठालाको लौरोको
खोजी गर। 16 म यस भूिममा एउटा नयाँ गोठालो उठाउँनेछु। उसले नष्ट
भईसकेको भेंडा़हरूको हेरचाह गनेर् छैन, उसले चोट लागेको
भेंडा़हरूलाई िनको पानेर्छैन। उसले ती जो अिहले िजउँदो छन्
ितनीहरूलाई खवुाउँने छैन। अिन सब ैस्वास्थ्य भेंडा़हरू खाईसिकन्छ र
खूरहरू मात्र बाँकी रहनेछ।”

17 हे मेरो बेक्कामको गोठालो ितमीले
मेरा भेंडा़हरूलाई त्यािगिदयौ।
एउटा तरवारले उसको दािहने पाखरुा
अिन उसको दािहने आँखामा िहकार्उनेछ।
उसको पाखरुा बेक्कामको हुनेछ
अिन उसको दािहने आँखा अन्धा हुनेछ।

यहयहूूदाकोदाको चारचारैिैतरकोितरको ददेेशहरूकोशहरूको िबषयमािबषयमा दशदशर्र्नन

इस्राएलको िबषयमा परमप्रभुको दःुखको वचन। परमप्रभुले
पृथ्वी र आकाश बनाउँनु भयो। उहाँले मािनसको आत्मा
रच्नु भयो। अिन यी कुराहरू भन्नुभयो, 2 “हेर, म

यरूशलेमलाई चारिैतरका राज्यहरूका िनिम्त यसलाई िबषको बोटुको
जस्तो बनाउँछु। अिन सम्पूणर् यहूदा यरूशलेम झैं घेरामा पनेर्छ। 3 तर

जकिरया 9:16 630 जकिरया 12:3



13

14

त्यसिदन, म यरूशलेमलाईसब ैजाितहरूको लािग गह्रै ढुङ्गा जस्तो
बनाईिदनेछु अिन जसले त्यसलाई उठाउँने कोिशश गछर्  त्यो न ैघाइते
हुनेछ। तर पृथ्वीका सब ैजाितहरू एकै साथ आउँनेछन् अिन
यरूशलेमको िबरूद्धमा लड्नेछन्। 4 तर म घोडाहरूलाई भयिभत
पािरिदनेछु अिन घोडसवारहरू डराउँनेछन्। म शत्रुका सब ैघोडाहरूलाई
अन्धा बनाइिदनेछु। तर मेरा आँखाहरू अन्धा हुनेछैन। अिन म यहूदाका
कुलका मािनसहरूलाई रक्षा गनेर्छु। 5 तब यहूदाका कुलका अगुवाहरूले
आफैं  भन्नेछन्, ‘यरूशलेमका बािसन्दा, म परमप्रभु परमेश्वर
सवर्शिक्तमानमा शिक्त पाउँनेछु।’ 6 त्यस समयमा यहूदाका पिरवारलाई
जङ्गलमा लािग रहेको डढेलो जस्त ैबनाउँनेछु, मुठ्ठाहरूको बीचमा बल्दै
गरकेो राँकोहरू जस्त ैितनीहरूले चारिैतरका शत्रुहरूलाई नष्ट गनेर्छन्
अिन यरूशलेमका बािसन्दाहरू फेिर बस्ने अिन आराम गनेर् िस्थितमा
हुनेछन्।”

7 परमप्रभुले पिहला यहूदाका मािनसहरूलाई बचाउँनु हुनेछ
यसकारण यरूशलेमका बािसन्दाहरूले शेखी गनेर्छैनन्। दाऊदको
घरानाको अिन यरूशलेममा बस्ने अन्य मािनसहरूको गौरव यहूदाको
भन्दा बढी नहोस्। 8 तर त्यसिदन परमप्रभुले यरूशलेमका
मािनसहरूको साह्रै रक्षा गनर् ु हुनेछ, यहाँ सम्म िक कमजोर मािनसहरू
पिन दाऊद जस्त ैयोद्धा बन्नेछन् अिन दाऊदका पिरवारहरू परमप्रभुको
आफ्नो स्वगर्दतू जस्त ैपथ प्रदशर्क हुनेछन्।

9 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “त्यस समय म ती यरूशलेमको िबरूद्धमा
आउँने सारा जाितहरूलाई नष्ट गनेर्छु। 10 म दाऊदको घर अिन
यरूशलेमका बािसन्दाहरूको हृदयमा अनुग्रह र करूणाको भावना
भिरिदनेछु। ितनीहरूले म पिट्ट हेनेर्छन्। जसलाई छेंड बनाएकािथए अिन
दःुखी हुनेछन्, जो एउटै मात्र पुत्रको िनिम्त िबलाप गछर्  अथवा उसको
पिहला जन्मेको पुत्रको मृत्यूको िनिम्त िवलाप गछर् । ितनीहरू त्यस ैदःुखी
मािनसहरू झैं हुनेछन्। 11 त्यस िदन यरूशलेममा ठूलो दःुख अिन कष्ट
आइपनेर्छ, त्यो यस्तो हुने छ जुन मिगद्दोको बेंसीमा हद्द-िरम्मोनको
मृत्यमुा मािनसहरू रोएका िथए। 12 भूिमले शोक मनाउँनेछन् प्रत्येक
घरना रूनेछन्। दाऊदका घरनाका मािनसहरू आफैं ले शोक मनाउँनेछन्
अिन उनीहरूका पत्नीले शोक मनाउँनेछन्। नातान घरनाको मािनसहरू
आफैं  रूनेछन् अिन ितनीहरूका पत्नी पिन अलग-अलग रूनेछन्। 13

लेवी कुलका मािनसहरू अिन पत्नीहरू पिन एकै्ल-एकै्ल रूनेछन्। िशमी
घरानाको मािनसहरू र पत्नीहरू पिन अलग-अलग रूनेछन्। 14 अिन
यिह घट्ना सब ैवंशमा हुनेछ। मािनसहरू एकै्ल हुनेछन् अिन स्त्रीहरू एकै्ल
रूनेछन्।”

तर त्यससमय, पानीको एउटा कुलो दाऊदको घरना तथा
यरूशलेमको बािसन्दाहरूको िनिम्त मूल फुटेर आउँनेछ।
त्यो मूलले ितनीहरूको पापलाई धोएर शुद्ध गिरिदनेछ।

झूटाझूटा अगमवक्ताअगमवक्ता ज्यादाज्यादा छछैैनन्नन्

2 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “त्यस समय पृथ्वीबाट सबै
मूिर्तहरू हटाईिदनेछु। मािनसहरूले ितमीहरूको नामहरू पिन याद राख्ने
छैनन्, म झूटा अगमवक्ता अिन अशुद्ध आत्मालाई पृथ्वीबाट हटाई
िदनेछु। 3 यिद कुन ैमािनसले अगमवाणी गर ेत्यसले दण्ड पाउँनेछ। यहाँ
सम्म िक त्यसको आफ्नो आमा-बाबुले पिन भन्नेछन्, ‘तैंले परमप्रभुको
नाउँमा झूटो बोिलस्। यसकारण तँ मनर् ु पछर् ।’ त्यसको आमा-बाबुले
अगमवाणी गरकेोमा त्यसलाई छुराले रोिपिदनेछन्। 4 त्यस समाय
अगमवक्ता आफ्नो अगमवाणी र दशर्नको िनम्मित लिज्जत हुनेछ।
मािनसहरूलाई झूटो अगमवाणी भनेर धोका िदनलाई ितनीहरूले त्यस
प्रकारको बाक्लो पोषाक लगाउँने छैनन्। 5 ितनीहरूले भन्नेछन्, ‘म
अगमवक्ता हनै। म एउटा िकसान हँु। िकनभने एउटा मािनसले मलाई मेरो
बाल्य अवस्थामा न ैदासलाई जस्त ैबेच्यो।’ 6 अरू मािनसहरूले
भन्नेछन्, ‘ितम्रो हातको यो चोट केहो?’ उसले भन्नेछ, ‘यो मेरो साथीको
घरमा लागेको चोट हो।’”

7 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “तरवार मेरो गोठालालाई िहकार्ऊ,
मेरो साथीलाई िहकार्ऊ। मेरो गोठाला अिन भेंडा़लाई प्रहार गर! भेंडा़
भागेर जानेछ र साना-सानाहरूलाई म दण्ड िदनेछु।” 8 परमप्रभु
भन्नुहुन्छ, “देशका दइु ितहाई ंमािनसहरूलाई चोट लगाईनें छ अिन

मािरने छ। तर एक ितहाई ंबाँच्नेछन्। 9 त्यपिछ म ती बाँचेकालाई
जाँच्नेछु। म ितनीहरूलाई अत्यन्त ैकष्ट िदनेछु। त्यो कष्ट आगो जस्तै
हुनेछ जुन आगोले चाँदीको शुद्धता जाँच्छ। म ितनीहरूको जाँच त्यसरी
न ैगनेर्छु जसरी मािनसहरूले सुनको शुद्धता जाँच गछर्न्। तब ितनीहरूले
मलाई सहायताको िनिम्त बोलाउँनेछन् अिन म सहायता गनेर्छु। म
भन्नेछु, ‘ितमीहरू मेरो प्रजाहरू हौ।’ अिन उनीहरूले भन्नेछन्, ‘परमप्रभु
मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।’” ग्रेट होप िमिनष्ट्र ीज च्यारटेेवल िरिलिजयस ट्रष्ट

न्यायकोन्यायको िदनिदन

हेर, परमप्रभुको न्यायको िबशेष िदन आउँदछै, अिन जुन
धन ितमीहरूबाट िलएको िथयो त्यो धन ितम्रो शहरमा
बाँिडनेछ। 2 म सब ैदेशलाई यरूशलेम को िबरूद्ध यदु्ध

गनर्लाई एकै ठाउँमा भेला पानेर्छु। ितनीहरूले शहरमा अिधकार
जमाउँनेछन्। तथा घरहरू नष्ट गिरिदनेछन्। स्त्रीहरूलाई भ्रष्ट पािरनेछ
अिन आधा मािनसहरूलाई कैदमा लिगनेछ। तर बाँकी रहेकाहरूलाई
शहर बािहर लिगनेछैन्। 3 त्यसपिछ परमप्रभुले ती देशहरूको िबरूद्धमा
यदु्ध गनर् ुहुनेछ। यो एउटा साँच्चो यदु्ध हुनेछ। 4 त्यससमय उहाँ भद्राक्ष
एउटा पवर्तमा उिभनुरहनु हुनेछ। त्यो पहाड यरूशलेमको पूवर्पिट्ट
अविस्थत छ। जतैूनको पवर्त िबष्फोटन हुनेछ। पवर्तको एउटा भाग
उत्तरपिट्ट जानेछ, अिन अकोर् भाग दिक्षणपिट्ट जानेछ। 5 अिन ितमी
पवर्तका भन्ज्याङ हँुद ैभाग्नेछौ जुन ओजेल सम्म जान्छ जसरी उिज्जयाह
यहूदाको राजा भएको बेलामा भूकम्प आउँदा ितमी भागेका िथयौ। तर
परमप्रभु, मेरा परमेश्वर आउनु हुनेछ अिन उहाँका सब ैपिवत्र मािनसहरू
उहाँको साथमा आउनेछन्।

6 त्यो अत्यन्त ैमहत्वपूणर् िदन हुनेछ। त्यस िदन प्रकाश, शीत अिन
तुषारो केिह हुनेछैन। परमप्रभुले मात्र जान्हुन्छ यो कस्तो हुन्छ, तर कुनै
िदन रात हुनेछैन, जब सामान्य रूपमा अँध्यारो हुन थाल्छ, अिन
उज्यालो पिन हुन्छ। 8 यस समय यरूशलेमबाट लगातार पानी
बिगरहनेछ। पानी िबभाजन हुनेछ अिन एउटा भाग पूवर्ितर बग्नेछ अिन
अकोर् भाग पिश्चमको भूमध्य सागर सम्म जानेछ अिन यो पुर ैपानी बषर्
भरी ग्रीष्म अिन शीत ऋतु दबुमैा बिग रहन्छ। 9 त्यससमय परमप्रभु,
समस्त पृथ्वीका राजा हुनुहुनेछ। परमप्रभु एक मात्र हुनुहुन्छ। उहाँको
नाउँ एउटै हो। 10 त्यससमय यरूशलेमको चार ैितर अराबा समतल
जस्त ैहुनेछ। िगबाबाट भएर नेगेवमा िरम्मोन जमीनसम्म मरुभूिम जस्तै
हुनेछ। तर यरूशलेमको पूर ैशहर फेिर िबन्यामीनको फाटकदेिख प्रथम
फाटक सम्म अिन हनलेलको धरहरादेिख राजाको दाखको कोल सम्म
फेिर बग्नेछ। 11 ितनीहरू त्यहाँ बस्नेछन् अिन फेिर किहल्य ैपिन नाश
हुनेछैन अिन मािनसहरू यरूशलेममा सुरिक्षत बस्नेछन्।

12 तर जो कोिह जाित यरूशलेमको िबरूद्धमा यदु्ध लडे, परमप्रभुले
ती राष्ट्रहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ। उहाँले ितनीहरूलाई डरलाग्दो
िबमारद्वारा आक्रमण गनर् ुहुनेछ। ितनीहरू उिभरहेको बेला ितनीहरूको
शरीर सड्नेछ। ितनीहरूका आँखा ितनीहरूकै खोिपल्टामा कुिहनेछ
अिन िजब्रो ितनीहरूको मुखमा न ैकुिहने छ। 13 त्यो भयकंर डरलाग्दो
महामारी शत्रुहरूको छाउनीमा हुनेछ अिन ितनीहरूका घोडाहरू,
खच्चरहरू, ऊँटहरू र गधाहरूलाई त्यो डरलाग्दो रोग लाग्नेछ।
त्यससमय ितनीहरू साँच्चै न ैपरमप्रभुसँग डराउँनेछन्, ितनीहरूले एक-

अकार्को घाँटी िनमोठ्नेछन्, ितनीहरूले एक-अकोर्मािथ प्रहार गनर्को
िनिम्त हात उठाउँनेछन्। यहूदाका मािनसहरूले यरूशलेममा यदु्ध
गनेर्छन्। तर ितनीहरूले शहरको चारिैतरका जाितहरूबाट धन प्राप्त
गनेर्छन्। उनीहरूले एकदम ैज्यादा सुन, चाँदी अिन लुगा फाटाहरू प्राप्त
गनेर्छन्। 16 यरूशलेमको िबरूद्ध यदु्धगनेर्हरू जित बाँचेकाछन्
ितनीहरूले प्रत्येक बषर् केही मािनसहरू जो यरूशलेमको िबरूद्ध लड्न
आउँनेछन् र बाँच्छन् प्रत्तेक बषर् राजा, सवर्शिक्तमान परमप्रभुको
आरधना गनर् आउँनेछन्। ितनीहरू छप्रो-बासको चाड मनाउँन
आउँनेछन्। 17 अिन यिद पृथ्वीका कुन ैपिरवारका मािनस राजा,
सवर्शिक्तमान परमप्रभुको आरधना गनर्को लािग यरूशलेम गएनन् भने
परमप्रभुले ितनीहरूलाई बषार् पिन बन्द गिरिदनु हुनेछ। 18 यिद
िमश्रदेशका कुन ैपिन पिरवारका मािनस छाप्रो-बासको चाड मान्न आएनन्
भने ितनीहरू डरलाग्दो रोगको िशकार हुनेछन्, जस्तो परमप्रभुले अरू

जकिरया 12:4 631 जकिरया 14:18



शत्रु देशहरूलाई लगाई िदनु भएको िथयो। 19 िमश्रको िनिम्त त्यही दण्ड
हुनेछ अिन अरू देशको िनिम्त जसले छाप्रो-बासको चाड मनाउँन
आउँदनै।

20 त्यससमय प्रत्तेक सर-सामान परमप्रभुको हुनेछ। यहाँ सम्म िक
घोडाहरूको घण्टीमा परमप्रभुको िनिम्त पिवत्र भनी लेिखएको हुन्छ।
अिन परमप्रभुको मिन्दरमा प्रयोग गिरने सब ैभाँडाहरू त्यस्त ैमहत्वपूणर्
हुन्छन् जस्तो वेदीमा प्रयोग गिरने कचौराहरू महत्वपूणर् हुन्छ। 21

िनश्चय, यहूदा अिन यरूशलेमका प्रत्येक भाँडाहरूमा सवर्शिक्तमान
परमप्रभुको िनिम्त पिवत्र भनी लेिखएको हुन्छ। अिन प्रत्येक मािनस
जसले परमप्रभुको आरधना गछर्  त्यसलेै ती भाँडाहरूमा खाना पकाउँने र
खाने अिधकार पाउँनेछ।
अिन त्यससमय परमप्रभु परमेश्वको मिन्दरमा चीज-बीजहरू िकन-बेच

गनेर् कुन ैपिन ब्यापारी हुनेछैनन्।
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मलाकीमलाकी

एउटा वचन परमेश्वरबाट। यो वचन परमप्रभुदेिख इस्राएललाई
हो। परमेश्वरले मलाकीलाई यो वचन िदन उपयोग गनर् ु भयो।

इस्राएलइस्राएल प्रितप्रित परमपरमेेश्वरकोश्वरको प्रेमप्रेम
2 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “मािनसहरू, म ितमीहरूलाई प्रेम गछुर् ।”
तर ितमीहरूले भन्यौ, “तपाईलें हामीलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ भनेर कसरी

थाहा पाउँनु?”
परमप्रभुले भन्नुभयो, “एसाव याकूको दाजू िथयो, िथएन र? तर मलेै

याकूवलाई चुनें। 3 अिन मलेै एसावलाई स्वीकार गिरनँ। मलेै एसावको
पहाडी देश उजाड पािरिदएँ। एसावको देश नष्ट पािरएको िथयो अिन अब
त्यहाँ जङ्गली स्यालहरू मात्र बस्छन्।”

4 यो सम्भव छ िक एदोमका मािनसहरूले भन्न सक्छन्, “िठकैछ हामी
नष्ट भएका छौं, तर हामी हाम्रो शहर फेिर िनमार्ण गछौर्ं।”
तर सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यिद ितनीहरूले ितनीहरूको

शहर पुनःिर्नमार्ण गरतेा पिन म त्यसलाई फेिर भत्काई िदनेछु।”
यशकैारण मािनसहरूले एदोमलाई नराम्रो देश भन्छन्। मािनसहरू
भन्छन् िक परमप्रभु ितनीहरूिसत सधैँ क्रोिधत हुनुहुन्छ।

5 मािनसहरूले यी सब ैकुराहरू आँखाले देखे र भने, “इस्रएको
िसमाना भन्दा बािहर पिन परमप्रभु महान हुनुहुन्छ।”

मािनसहरूलमािनसहरूलेे परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई सम्मानसम्मान गदगदैर्ैर्नन्नन्

6 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “नानीहरूले ितनीहरूका
बाबुहरूलाई आदर गदर्छन्। सेवकहरूले ितनीहरूको मािलकहरूलाई
सम्मान गछर्न्। म ितमीहरूको बाबु हँु, यसकारण ितमीहरूले मलाई िकन
सम्मान गदैर्नौ? म ितमीहरूको मािलक हँु, यसकारण ितमीहरू िकन
मलाई सम्मान गदैर्नौ? पूजाहारीहरू ितमीहरूले मेरो नाउँलाई सम्मान
गदैर्नौ।

“तर ितमीहरू भन्छौ, ‘हामीहरूले के गयौर्ं? जो तपाईलें भन्नु हुन्छ
हामीले तपाईकंो सम्मान गरनेौं।’”

7 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “‘ितमीहरू मेरो बेदीमा अशुद्ध रोटी ल्याउँछौ।’
“तर ितमीहरू भन्छौ, ‘त्यो रोटी कसरी अशुद्ध भयो?’”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितमीहरूले मेरो बेदीलाई सम्मान गदैर्नौ। 8

ितमीहरूले बिलको िनिम्त अन्धा पशुहरू ल्याउँछौ त्यसो गनर् ु गल्ती हो।
ितमीहरूले बिलको लागी बीरामी अिन लङ्गडा पशुहरू िलएर आउँछौ, यो
गल्ती हो। ितमीहरूले आफ्ना शासकलाई ती रोगी पशुहरू भेटी चढाउँने
चेष्टा गछौर्। के ितनीहरू ितमीहरूिसत खशुी हुन्छन्? के ितनीहरूले
ितमीहरूलाई दया देखाउँछन्?” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यी सबै
भन्नुभयो।

9 “पूजाहारीहरू, ितमीहरूले परमप्रभुसँग हाम्रो असल हुनको िनिम्त
िबन्ती गनर् ुपछर् । तर उहाँले ितम्रो िबन्ती सुन्नुहुने छैन अिन यी सब ैदोष
ितम्रो हुनेछ।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यो सब ैकुराहरू भन्नुभयो।

10 “साँच्चै न ैितमीहरू मध्ये कसलेै मिन्दरको ढोकाहरू बन्द गछर्  अिन
सही जग्गामा दीयो बाल्छ, तर म ितमीहरूसँग प्रसन्न हुनेछैन। म ितम्रो
भेटी स्वीकार गनेर्छैन।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यी सब ैकुराहरू भन्नु
भयो।

11 “सूयोर्दय देिख सूयार्स्त सम्म मािनसहरूले मेरो सम्मान गछर्न्, ती
सबलेै मेरो िनिम्त राम्रा-राम्रा भेटीहरू ल्याउँछन्। ितनीहरूले मेरो भेटीको
रूपमा राम्रा धूप बाल्छन्। िकनभने मेरो नाउँ ती सम्पूणर् मािनसहरूको
िनिम्त महत्वपूणर् छ।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यी सब ैकुराहरू भन्नु
भयो।

12 “तर ितमीहरूले यो देखाउँछौ िक ितमीहरूले मेरो नाउँलाई
सम्मान गरनेौ। ितमाहरू भन्छौ, परमप्रभुको टेवल पिवत्र छैन। 13 अिन
ितमीहरू त्यो टेवलबाट भोजन िलन मन पराउँदनैौ ितमीहरूले त्यो खाने
कुरा सँुघ्छौ तर खान अस्वीकार गछौर्। ितमीहरू भन्छौ ‘यो राम्रो छैन। तर
यो साँच्चो हनै।’ तब ितमीहरूले रोगी, खोरण्डा अिन चोट लागेका पशुहरू
मेरो िनिम्त ल्याउँछौ। ितमीहरूले रोगी पशुहरू मलाई बिलदान िदने चेष्टा
गछौर्। तर म ती रोगी पशुहरू स्वीकार गिर्दनँ। 14 कित मािनसहरूिसत
ितम्रो पशुहरू छन्, जुन उनीहरूले बिलदान स्वरूप चढाउँन सक्छन् तर
उनीहरूले ती राम्रा पशुहरू मलाई चढाउँदनैन्। केही मािनसहरूले राम्रो
पशुहरू मकहाँ ल्याउँछन्। ितनीहरूले स्वास्थ पशुहरू ल्याउँने प्रितज्ञा
गछर्न् तर गुप्तरूपमा त्यो राम्रो स्वास्थ पशुलाई रोगी पशुहरूसँग साटेर
मलाई रोगी पशुहरू चढाउँछन्। ितनीहरूमािथ आपद् आईलाग्नेछ।
िकनभने म महान राजा हँु। ितमीहरूले मलाई सम्मान गनर् ु पनेर् हो। सारा
पृथ्वीका मािनसहरूले मेरो सम्मान गछर्न्।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले ती
सब ैकुराहरू भन्नुभयो।

पूजाहारीहरूकापूजाहारीहरूका िनिम्तिनिम्त िविधहरूिविधहरू

“हे पूजाहारीहरू हो, यो िनयम ितमीहरूको िनिम्त हो। मेरोकुरा
सुन। जे म भन्छु त्यसमािथ ध्यन देऊ। मेरो सम्मान गर। 2

यिद ितमीहरूले सुन्दनैौ र मेरो नाउँलाई सम्मान गदैर्नौ भने
ितमीहरूलाई खराब हुनेछ। ितमीहरूले आशीवार्द िदनेछौ तर त्यो श्रापमा
पिरणत हुनेछ। यिद ितमीहरूले मेरो नाउँमा सम्मान गरनेौ भनें म खराब
गनेर्छु।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यी सब ैकुराहरू भन्नुभयो।

3 “हेर, म ितमीहरूको कुललाई दण्ड िदनेछु। पिवत्र िदनहरूमा
पूजाहारी ितमीहरूले मलाई बिलदानहरू चढाउँछौ। ितमीले गोबर अिन
मरकेो पशुको िभत्री भाग िलएरआउँछौ अिन फ्याँिक िदन्छौ। तर म त्यो
गोबर ितम्रो मुखमा दिलिदनेछु र ितमी पिन त्यो िसत ैफ्याँिकनेछौ। 4 तब
ितमीहरूले बुझ्छौ मलेै यी आदेश ितमीहरूलाई िकन िंददछुै? मलेै
ितमीहरूलाई यी कुराहरू िकन बताउँदछुै कारण लेवीहरूिसत मेरो करार
चिलरहनेछ।” सवर्शिक्तमान परमेश्वले यी सब ैकुराहरू भन्नुभयो।

5 परमप्रभुले भन्नुभयो, “मलेै यो करार लेवीहरूसँग गरें। मलेै
उनीहरूलाई शािन्तपूणर् जीवन िदने प्रितज्ञा गरें, अिन मलेै िदएँ।
लेवीबरूले मेरो सम्मान गर।े ितनीहरूले मेरो नाउँको सम्मान गर।े 6

लेवीहरूले साँच्चो िशक्षा िदए। लेवीहरूले झूटो उपदेशहरू िदएनन्।
लेवीहरू ईमान्दार र शािन्त िप्रय मािनस िथए। लेवीहरूले मेरो अनुशरण
गर ेअिन धेर ैमािनसहरूलाई अपराध गनर्बाट बँचाए। 7 पूजाहारीहरूले
परमप्रभुको िशक्षा जान्नु पछर् । मािनसहरू पूजाहारीहरूको छेऊमा जाने
योग्यको हुनुपछर्  अिन परमप्रभुको िशक्षा िसक्नु पछर् । पूजाहारीहरू
मािनसहरूका िनिम्त परमप्रभुको समचार-वाहक हुनुपछर् ।”

8 परमप्रभुले भन्नुभयो, “पूजाहारीहरूले मेरो अनुशरण गनर् छोिडिदए।
ितमीहरूले नराम्रो कामको िनिम्त मािनसहरूलाई िशक्षािदयौ।
ितमीहरूले लेवीहरूसँग गरकेो करार भङ्ग गयौर्।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले
यी सब ैकुराहरू भन्नुभयो। 9 “ितमीहरू मलेै भनेको जस्तो भएनौ!
ितमीहरूले हाम्रो िशक्षा स्वीकार गरनेौ। यसकारण म ितमीहरूलाई
महत्विहन बनाउँछु। मािनसहरूले ितमीलाई आदर गनेर् छैनन्।”

यहयहूूदादा इस्राएलइस्राएल प्रितप्रित साँच्चोसाँच्चो भएनभएन

10 हामी सबकैो एउटै िपता हुहुन्छ। उन ैपरमेश्वकले हामी सबलैाई
बनाउँनु भयो। यसकारण मािनसहरूले आफ्नो भाइलाई िकन ठग्छन्?
उिनहरूले करार को पालना नगरकेो प्रकट गछर्न्। उनीहरूले त्यो
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करारलाई लागु गदैर्नन् न त हाम्रा िपता-पुखार्हरूले परमेश्वरसँग गर।े 11

यहूदाका मािनसहरूले अरू मािनसहरूलाई ठगे। यरूशलेम अिन
इस्रएलका मािनसहरूले िघनलाग्दा कामहरू गर।े परमेश्वले मिन्दरलाई
प्रेम गनर् ुहुन्छ। तर यहूदाका बािसन्दाले परमप्रभुको पिवत्र मिन्दरको
सम्मान गरनेन्। यहूदाको मािनसहरूले िबदेशी देवताहरूको पूजा गनर्
थाले। 12 परमप्रभुले ती मािनसहरूलाई यहूदाका कुलबाट अलग
गनर् ुहुन्छ। ती मािनसहरूले परमप्रभुलाई भेटी ल्याउन सक्लान तर यसले
कुन ैसहायता गनेर् छैन। 13 ितमीहरूले रोएर परमप्रभुको वेदी आँसुले
िभजाउँन सक्छौ, तर परमप्रभुले ितमीहरूको भेटी ग्रहण गनर् ुहुने छैन।
परमप्रभु ती िचजहरूबाट प्रसन्न हुनुहुने छैन जे ितमीहरूले िलएर
आउँछौ।

14 ितमीहरू सोध्छौ, “हाम्रो भेटीहरू परमप्रभुले िकन स्वीकार गनर् ु
भएन?” िकनभने ितमीहरूले गरकेा नराम्रा कामहरू परमप्रभुले देख्नु
भएको छ, उहाँ ितमीहरूको िबरूद्ध साक्षी हुनुहुन्छ। उहाँले देख्नुभएको
छ, ितमीहरूले आफ्नो पत्नीलाई ठगी रहेछौ। ितमीहरूले त्यस स्त्रीिसत
ितमी जवान हँुदा न ैिबवाह गरकेो िथयौ, ऊ ितम्रो िप्रयसी िथई। त्यस
समय ितमीले बवैािहक करार गयौर् अिन ऊ ितम्री पत्नी भई। तर ितमीले
उसलाई ठग्यौ। 15 परमेश्वर चाहनु हुन्छ पित-पत्नीहरू एक शरीर अिन
एक आत्मा हुन्। िकनकी त्यसबाट उसको नानीहरू पिवत्र होस्।
यसकारण त्यो आत्मीय एकताको रक्षा गर। आफ्नी पत्नीलाई नठग। त्यो
ितम्री पत्नी त्यही बेला देिख भई जित बेला ितमी जवान िथयौ।

16 परमप्रभु इस्रएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “म िबवाह िबच्छेद घृणा
गछुर् । म पुरूषहरूको कु्रर कामहरू घृणा गछुर् । यसकारण अफ्नो आत्मीक
एकताको रक्षा गर। आफ्नो पत्नीलाई धोका नदेऊ।”

न्यायकोन्यायको िबशिबशेेषष समयसमय

17 ितमीहरूले परमेश्वरलाई िशक्षादेिख िचिन्तत बनाएका छौ अिन त्यो
झूटो िशक्षाले परमप्रभुलाई अत्यन्त ैकष्ट िदएको छ। ितमीहरूले सोच्यौ
िक परमेश्वर एउटा मािनस जस्त ैहो जसले खराब काम गछर् । ितमीहरूले
भन्यौ िक परमेश्वले उनीहरूलाई राम्रो सम्झनु हुन्छ अिन ितमीहरूले
सोच्यौ िक परमेश्वरले नराम्रो कामको लागी दण्ड िदनु हँुदनै।

सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “हेर, म मेरो समचार-
वाहकलाई पठाउँदछुै। उसले मेरो िनिम्त बाटो तयार पनेर्छ।
मािलक तपाई ंजसको खोिजमा हुनुहुन्छ त्यो अचानक उसको

मिन्दरमा आउँनेछ। करारको समाचार-वाहक साँच्चै आउँदछै।
2 “कुनपैिन मािनस त्यस समयको िनिम्त तयार पनर् सक्नेछैन। कुनै

पिन मािनस उहाँको िबरूद्ध उिभन सक्नेछैन जब उहाँ आउनुहुन्छ। उहाँ
त्यो बल्द ैगरकेो आगो जस्तो हुनुहुनेछ, उहाँ धोवीको साबुन जस्तै
हुनुहुन्छ, जसलाई मािनलहरूले लुगा धुने काममा लगाउनेंछन्। 3 उहाँले
लेवी कुलहरूलाई पिवत्र पानर् ु हुनेछ। उहाँले लेवी कुलहरूलाई यस्तो
शुद्ध पानर् ुहुन्छ जस्तो आगोले चाँदीलाई शुद्ध पाछर्  उहाँले ितनीहरूलाई
शुद्ध सुन र चाँदी जस्त ैबनाउँनु हुनेछ। तब उनीहरूले परमप्रभु कहाँ भेटी
िलएर आउँनेछन् अिन ती कामहरू पनी ठीकसँग गनेर्छन्। 4 त्यसपिछ
परमप्रभुले यहूदा अिन यरूशलेमको भेटी स्वीकार गनर् ु हुनेछ। यो पिहला
समयको जस्त ैहुनेछ। यो पिहलाको लामो समय जस्त ैहुनेछ। 5 तब म
ितमीहरू कहाँ आउँनेछु। तब म ठीक काम गनेर्छु। म त्यो साक्षी जस्तै
हुनेछु जुन मािनसहरूद्वारा गरकेो नराम्रो कामको िनिम्त न्यायकतार्हरूले
गनेर् गछर्न्। कित मािनसहरूले नराम्रो जाद ुगछर्न, कितले व्यािभचारी पाप
गछर्न, कितले झूटा गवाही िदन्छन्, कितले आफ्नो मजदरूलाई ठग्छन्।
उनीहरू आफैं ले तोकेको रकम िंददनैन्। िवधवाहरू, टुहुरा-टुहुरीहरूलाई
सहायता गदैर्नन्। मािनसले मेरो सम्मान गदैर्नन्।” सवर्शिक्तमान
परमप्रभुले यो सब ैकुराहरू भन्नुभयो।

परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई लुट्नुलुट्नु

6 “म परमप्रभु हँु, अिन म पिरवतर्न हुनेछैन। ितमीहरू याकूबका
सन्तान हौ, यसकारण ितमीहरूलाई पूणर्रूपले नष्ट गिरयो। 7 तर
ितमीहरूले मेरो िनयमहरू किहल्य ैपिन पालन गरनेौ। यहाँ सम्म िक
ितमीहरूका िपता-पुखार्हरूले पिन मेरो अनुशरण गरनेन्। मकहाँ आऊ

अिन म ितमीहरूकहाँ आउँनेछु।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यी सबै
कुराहरू भन्नुभयो।

“ितमीहरू भन्छौ, ‘हामीहरू फेिर कसरी फकर् नु?’
8 “परमप्रभुलाई लुट्न बन्द गर। मािनसहरूले परमेश्वरको िचजहरू

चोनर् ु हँुदनै। तर ितमीहरूले मेरो भागहरू चोयोर्।
“ितमीहरू भन्छौ, ‘हामीले तपाईकंो के चोयौर्ं?’
“ितमीहरूले मलाई ितमीहरूको चीजको दशांश िदनुपनेर् िथयो।

ितमीहरूले मलाई िबशेष भेटी िदनुपनेर् िथयो। तर ितमीहरूले मलाई ती
चीजहरू िदएनौ। 9 यस्तपै्रकारले ितमीहरूका सब ैदेशले मेरो चीजहरू
चोयोर्। ितमीहरू श्रापमा छौ।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यो सबकुैराहरू
भन्नुभयो।

10 सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यो परीक्षाको जाँच गर। आफ्नो
चीजको दशांश मलाई देऊ। ती चीजहरू ढुकुटीमा राख। मेरो घरमा खाने
कुराहरू िलएर आऊ। यसरी मलाई जाँचेर हेर! यिद ितमीले यो सबै
कामहरू गयौर् भने म ितमीहरूलाई आशीवार्द िदनेछु। ितमीहरूसँग राम्रो
चीजहरू जस्ताको त्यस्त ैहुनेछन् जस्तो आकाशबाट पानी पछर् ।
ितमीहरूले हरके चीजहरू आवश्यक्ता भन्दा ज्यादा पाउँनेछौ। 11 म
िकराहरूलाई ितम्रो फसलहरू नष्ट पानर् िदनेछैन। ितमीहरूको सबै
दाखको बोटहरूले फल फलाउँनेछ।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यी
सबकुैराहरू भन्नुभयो।

12 “अन्य जाितहरूले पिन ितमीहरूलाई सुखी भन्नेछन्। ितमीहरूको
देश साँच्चै न ैआश्चयर्जनक देश हुनेछ।” सवर्शिक्तमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

न्यायकोन्यायको िबशिबशेेषष समयसमय

13 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ितमीले मेरो िबषयमा कुराहरू गयौर्।”
तर ितमीहरू सोध्छौ, “हामीले तपाईको िबषयमा के कुरा गयौर्ं?”
14 ितमीहरूले भन्यौ, “परमप्रभुको उपासना गनर् ब्याथर्छ। हामीले ती

कामहरू गयौर् जुन परमप्रभुले गनर् ु भन्नुभयो, तर हामीले केही पिन पाएनौं।
हामीहरू आफ्नो पापको लािग त्यित न ैदःुखीछौं जित शोकमा परकेो
मािनस दःुखी हुन्छ। यसबाट केही पिन काम भएन। 15 हामीले सोच्यौ
अहङ्कारी मािनसहरू सुखी हुन्छन्। दषु्टहरू सफल हुन्छन्। उनीहरू
परमेश्वरको धयैर्को पिरक्षा िलनको िनिम्त नराम्रो कामहरू गछर्न् अिन
परमेश्वरले उनीहरूलाई दण्ड िदनुहँुदनै।”

16 परमेश्वरका भक्तहरूले एक-अकार्मा कुरा गर ेजुन परमेश्वरले
सुन्नुभयो। उहाँसँग एउटा पुस्तक छ जुन पुस्तकमा परमेश्वरका
भक्तहरूको नाउँ छन् ती उनीहरू न ैहुन् जसले परमेश्वरको नाउँको
सम्मान गछर्न्।

17 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ती मािनसहरू मेरो हुन्। म उनीहरू प्रित कृपा
दशार्उँछु। मािनहरूले ती नानीहरूमािथ ज्यादा दया राख्छन् जसले
आज्ञा पालन गछर्न्। यस्त ैप्रकारले म आफ्नो भक्तहरूमािथ कृपा राख्छु।
18 मािनसहरू मकहाँ फकेर् र आऊ अिन राम्रो र नराम्रो कामको बारमेा
सम्झ। ितमीहरूले परमेशवरका भक्त र अन्य मािनसहरू िबचको अन्तर
सम्झ।

“त्यो न्यायको समय आउँदछै। यो दन्केको आगोको भट्टी जस्तै
हुनेछ। ती सब ैअहकंारी मािनसहरूलाई दण्ड िदइनेंछ। ती सबै
पापी मािनसहरू सुख्खा घाँस जस्त ैजल्नेछन्। त्यस समय

त्यो आगोमा बल्द ैगरकेो पराल जस्त ैहुनेछ जसको कुन ैहाँगा अथवा
जरा बाँच्ने छैन।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यो सबकुैराहरू भन्नुभयो।

2 “तर मेरो िशष्यहरूको िनिम्त म धािर्मकताको सूयर् जस्तो चम्कनेछु,
अिन यसले सूयर्को िकरणले जस्तो फूिर्त ल्याउँछ। गोठबाट बाछा
स्वतन्त्र भएझैं ितमीहरू स्वतन्त्र अिन खशुी हुनेछौ। 3 त्यस समय
ितमीले ती सब ैनराम्रा मािनसहरूलाई कुल्चनेछौ। ितनीहरू ितम्रो
पतैाला मुिनको धुलो जस्त ैहुनेछन्। म न्यायको समयमा यो घटनाहरू
घटाउनें छु।” सवर्शिक्तमान परमप्रभुले यी सबकुैराहरू भन्नुभयो।

4 “मोशाको व्यावस्था सम्झ अिन पालन गर। मोशा मेरो दास िथयो।
मलेै होरबे पहाडमा उनीहरूलाई त्यो िनयम पालन गनेर् िविधहरू बनाएँ।
त्यो िनयम इस्राएलका सब ैबािसन्दाहरूको िनिम्त हो।”

5 परमप्रभुले भन्नुभयो, “हेर, म अगमवक्तालाई ितमीहरू कहाँ
पठाउँनेछु। परमप्रभुबाट त्यो महान अिन भयकंर न्यायको पिहला नै

मलाकी 2:11 634 मलाकी 4:5



आउँनेछ। 6 एिलयाले माता-िपतालाई आफ्नो नानीहरू ल्याउँनमा
सहाएता गनेर्छ। यो अवश्य घट्नेछ र म आउँनेछु र सम्पूणर्रूपले ितम्रो
देशलाई नष्ट पानेर्छु।”

मलाकी 4:6 635 मलाकी 4:6
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मत्तीमत्ती

ययेेशूकोशूको पिरवािरकपिरवािरक इितहासइितहास
(लूका 3:23b-38)

यो येशू ख्रीष्टको पिरवािरक इितहास हो। उहाँ दाऊद
पिरवारबाट आउनु भयो। दाऊद अब्राहामको पिरवारका हुन्।
2 अब्राहाम इसहाकका िपता िथए।

इसहाक याकूबका िपता िथए।
याकूब यहूदा र उनका दाज्यू-भाइहरूका िपता िथए।
3 यहूदा पेरजे र जाराका िपता िथए (ितनीहरूकी आमा तामार
िथइन्।)
पेरजे हेस्रोनका िपता िथए।
हेस्रोन आरामका िपता िथए।
4 आराम अिमनादाबका िपता िथए।
अिमनादाब नास्सोनका िपता िथए।
नास्सोन सल्मोनका िपता िथए।
5 सल्मोन बोअजका िपता िथए। (बोअजकी आमा राहाब िथइन्।)
बोअज ओबेदका िपता िथए। (ओबेदकी आमा रूथ िथइन्)।
ओबेद यस्सीका िपता िथए।
6 यस्सी राजा दाऊदका िपता िथए।
दाऊद सुलेमानका िपता िथए। (सुलेमानकी आमा उिरयाकी पत्नी
िथइन्।)
7 सुलेमान रोओबामका िपता िथए।
रोओबान अिबयाका िपता िथए।
अिबया आसाफका िपता िथए।
8 आसाफ योसाफातका िपता िथए।
योसाफात योरामका िपता िथए।
योराम ओिजयका िपता िथए।
9 ओिजया योआथामका िपता िथए।
योआथाम आहाजका िपता िथए।
आहाज एजेिकयाका िपता िथए।
10 एजेिकया मनस्सेका िपता िथए।
मनस्से आमोसका िपता िथए।
आमोस योिसयका िपता िथए।
11 योिसया येकोिनया र उसका भाइहरूका िपता िथए।यो त्यसै
समयको कुरा हो जुनबेला यहूदीहरूलाई दासका रूपमा बेिबलोनमा
लिगएको िथयो।
12 ितनीहरूलाई बेिबलोनमा लिगएपिछ:
येकोिनयास शालितएका िपता िथए।
शालितएल जरूबाबेलका िपता िथए।
13 जरूबाबेल अिबउदका िपता िथए।
अिबउद एिलयािकमका िपता िथए।
एिलयािकम आजोरका िपता िथए।
14 आजोर सादोकका िपता िथए।
सादोक आिखमका िपता िथए।
आिखम एिलउदका िपता िथए।
15 एिलउद एिलयाजरका िपता िथए।
एिलयाजर मत्थानका िपता िथए।
मत्थान याकूबका िपता िथए।
16 याकूब यूसुफका िपता िथए।
यूसुफ मिरयमको लोग्ने िथए।

अिन मिरयमबाट ख्रीष्ट येशूको जन्म भयो।
17 यसरी अब्राहामदेिख दाऊदसम्म चौध पुस्ताहरू िथए। दाऊदको

समयदेिख मािनसहरूलाई बेिबलोन पुयार्इने बेलासम्म चौध पुस्ताहरू
िथए। अिन यहूदीहरूलाई बेिबलोनमा लिगएदेिख ख्रीष्टसम्म चौध
पुस्ताहरू िथए।

ययेेशशू ूख्रीष्टकोख्रीष्टको जन्मजन्म
(लूका 2:1-7)

18 येशू ख्रीष्टकी आमा मिरयमको मगनी यूसुफसँग भएको िथयो। तर
ितनीहरूको िववाह हुनु भन्दा अिघन ैमिरयम पिवत्र आत्माको शिक्तद्वारा
गभर्वती भएकी िथइन्। 19 मिरयमका पित, यूसुफ एक धािर्मक मािनस
िथए। उनीले मिरयमलाई िववाह हुनु अिघ मािनसहरूका माझमा लिज्जत
बनाउन चाँहदनै िथए। यसकारण उनी गोप्य प्रकारले मिरयमलाई त्याग्ने
पक्षमा िथए।

20 तर जब यूसुफले यसो गनेर् िवचार िलए, परमप्रभुका एउटा दतू
सपनामा उनीकहाँ आए। दतूले भने, “यूसुफ, दाऊदको पुत्र, मिरयमलाई
आफ्नी पत्नीको रूपमा ग्रहण गनर् ितमी डराउनु पदैर्न। उनको गभर्मा
भएको नानी पिवत्र आत्माबाट भएको हो। 21 उनले एउटा पुत्रको जन्म
िदनेिछन्। ितमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नु। उनलाई त्यो नाउँ िदनु,
िकनभने, उहाँले न ैआफ्ना मािनसहरूलाई ितनीहरूका पापहरूबाट
उद्धार गनर् ुहुनेछ।”

22 अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा होस् भनेर यी
सब ैहुन आएकाहुन्। 23 “कन्या गभर्वती हुनेिछन् र एउटा पुत्र जन्माउने
िछन्, ितनीहरूले उहाँको नाउँ इम्मानुएल राख्नेछन्।” (इम्मानुएलको
अथर् हो “परमेश्वर हामीहरूिसत हुनुहुन्छ।”)

24 जब यूसुफ िनद्राबाट ब्यूँझे; परमप्रभुका दतूले ितनलाई जे भनेका
िथए त्यिह गर।े यूसुफले मिरयमलाई िववाह गर।े 25 तर मिरयमले पुत्र
नजन्माउन्जेलसम्म यूसूफले ितनीिसत सहवास गरनेन् अिन यूसुफले
पुत्रको नाउँ येशू रािखिदए।

ज्योितिषहरूज्योितिषहरू ययेेशूलाईशूलाई भभेेट्नट्न आउआउँँछन्छन्

यहूिदया भन्ने ठाउँको बेतलेहेम शहरमा येशूको जन्म भएको
िथयो। हेरोद राजा भएकोबेलामा उहाँको जन्म भएको िथयो।
जब येशूको जन्म भयो केही ज्योितषीहरू पूवर्बाट यरूशलेममा

आए। 2 ती ज्योितषीहरूले मािनसहरूलाई यसोभनी सोधे,
“यहूदीहरूका राजा भएर जन्मेका उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? हामीले उहाँको
तारा पूवर्मा देख्यौ जसले उहाँ जन्मेको सकेत िदएको छ। हामीले पुवीर्
आकाशमा तारा उदय हँुद ैगरकेो देख्यौ। हामी उहाँको आराधना गनर्
आएका छौ।”

3 जब राजा हेरोदले यहूदीहरूका यी नयाँ राजाको बारमेा सुने। हेरोद
यस घट्नाबाट िचिन्तत भए।यसकारण यरूशलेमका सबै
बािसन्दाहरूलाई पिन यो समाचारले िचिन्तत तुल्यायो। 4 हेरोदले सबै
मुख्य यहूदी पूजाहारीहरू र जनताका शास्त्रीहरूको एउटा सभा बोलाए।
उनले ितनीहरूलाई सोधे, “ख्रीष्टको जन्म कहाँ हुनेहो?” 5 ितनीहरूले
जवाफ िदए, “यहूिदयाको बेतलेहेम शहरमा, अगमवक्तद्वारा यस िवषयमा
लेिखएको छ:

6 ‘ए बेतलेहेम, यहूदाको मुलुक,
तँ यहूदाका शासकहरूका माझ महान छस्।
हो, तँबाट एकजना शासक आउनेछन्,
जो मेरो मािनस, इस्राएलको रखवाल गनेर्छन्।’”

मत्ती 1:2 636 मत्ती 2:6
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मीका 5:2
7 त्यसपिछ हेरदेले पूवर्का ती ज्योितषीहरूलाई गुप्तमा बोलाए।

हेरोदले ितनीहरूबाट पिहलो पल्ट तारा देखा परकेो समय िठकसँग पत्ता
लगाए। 8 त्यसपिछ हेरोदले ती ज्योितषीहरूलाई बेतलेहेममा पठाए।
हेरोदले ितनीहरूलाई भने “जाऊ र बालकको बारमेा ठीकसँग पत्ता
लगाओ। जब त्यो बालकलाई भेट्टाउनेछौ, तब मलाई खबर गर, र म पिन
गएर ितनको आराधना गनेर्छु।”

9 राजाका सब ैकुरा सुने र ज्योितषीहरू गए। जुन-तारा ितनीहरूले
पुवर्मा देखेका िथए, फेिर त्यही तारा ितनीहरूले देखे। ज्योितषीहरूले
तारालाई पछ्याउन थाले। त्यो तारा सानो बालक भएको ठाउँमा
नपुगुन्जेल ितनीहरूको अिघ-अिघ गयो र त्यही अिडयो। 10 तारा देखेर
ज्योितषीहरू अत्यन्त ैखशुी भए।

11 ितनीहरू बालक भएको घरिभत्र गए। त्यहाँ सानो बालकलाई
आफ्नो आमा मिरयमसँग देखे। ितनीहरूले िशर झुकाएर बालकलाई
दण्डवत र आराधना गर।े बालकलाई ल्याइिदएका उपहारहरू
ितनीहरूले खोले र उनलाई सुन, धूप र मूरर्का भेटी चढ़ाए। 12 तर
परमेश्वरले ितनीहरूलाई सपनामा चेताउनी िदनुभयो। परमेश्वरले
ितनीहरूलाई “हेरोदकहाँ फकेर् र नजाऊ” भनी चेताउनी िदनुभयो।
त्यसपिछ ितनीहरू अकैर्  बाटो भएर आफ्ना िनजदेशमा फिर्कए।

मातािपतासमातािपतासँँगग ययेेशशू ूिमश्रदिमश्रदेेशमाशमा

13 ज्योितषीहरू गएपिछ, परमप्रभुको एउटा दतू सपनामा यूसुफकहाँ
देखा पर।े दतूले भने, “उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा
िलएर िमश्रदेशमा जाऊ। हेरोदले साना बालकहरूलाई खोज्न
लािगरहेकोछ। उसले सानो बालकलाई मानर् चाहन्छ। मलेै नभनेसम्म
ितमी त्यही बस्नु।”

14 अिन यूसुफ उठेर सानो बालक र उनकी आमालाई साथमा िलएर
त्यस ैबखत िमश्रदेश तफर्  लागे। ितनीहरूले रातीन ैघर छोडे। 15

हेरोदको मृत्य ुनभएसम्म यूसुफ िमश्रदेशमा न ैबसे अगमवक्ताद्वारा
परमेश्वरले भन्नु भएको वचन यसरी पूरा भयो। परमेश्वरले भन्नुभयो, “मलेै
आफ्नो पुत्रलाई िमश्र देशबाट बोलाएँ।”

बबेेतलतलेेहहेेममाममा हहेेरोदद्वारारोदद्वारा सस-सानासाना बालकहरूकोबालकहरूको हत्याहत्या

16 ज्योितषीहरूबाट हेरोदले धोका पाएको थाहा पाएपिछ ितनी साह्रै
िरसाए। अिन बेतलेहेम र त्यसका छेउछाउमा भेट्टाएका सब ैस-साना
बालकहरूलाई मानेर् आदेश िदए। ज्योितषीहरूबाटै हेरोदले बालक
जन्मेको समय पत्ता लगाएका िथए। त्यस बेलादेिख अिहलेसम्म दइु
वषर्को अविध िबतेको िथयो। अिन हेरोदले दइु वषर्र त्यसदेिख मुिनका
सब ैबालकहरूलाई मानर् लगाएका िथए। 17 तब यिर्मया अगमवक्ताद्वारा
परमेश्वरले भन्नुभएको वचन सत्य भयो:

18 “रामामा एउटा स्वर सुिनयो,
रूवाबासी र आलाप-िवलापको।
राहेलले आफ्ना बालकहरूको लिग िवलाप गिररहेकी िथइन,
शान्त बन्न ितनले अस्वीकार गिरन्, िकनिक ितनका बालकहरू अब

जीिवत िथएनन्।”
यिर्मया 31:15

ययूसूुफसुफ रर मिरयममिरयम िमश्रदिमश्रदेेशबाटशबाट फकफकर्र् न्छन्न्छन्

19 हेरोद मरपेिछ, परमप्रभुका एकजना दतू यूसुफकहाँ सपनामा देखा
पर।े यो घट्ना त्यसबेला भयो जब यूसुफ िमश्रदेशमा न ैिथए। 20

स्वगर्दतूले यसो भने, “उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई िलएर
इस्राएल जाऊ। बालकलाई मानर् चाहने ती मािनस अिहले मिरसकेका
छन्।”

21 त्यसपिछ यूसुफ उठे, बालक र उहाँकी आमालाई िलएर इस्राएल
तफर्  आए। 22 तर यूसुफले यहूिदयामा त्यसबेला अिर्खलाउस राजा
भएको कुरो सुने। आफ्ना बाबु हेरोदको मृत्यपुिछ अिर्खलाउस राजा भए।
यसकारण यूसुफ त्यहाँ जान डराए। सपनामा पिन ितनलाई चेताउनी
भयो। त्यसपिछ ितनले त्यो ठाउँ छाडे अिन गालीलको इलाकामा गए।
23 यूसुफ नासरत भन्ने ठाउँमा पुगे र त्यही बस्न थाले। यसरी

अगमनक्ताद्वारा बोिलएको वचन सत्य भयो। परमेश्वरले भन्नुभएको िथयो
िक “ख्रीष्टलाई नासरी भिननेछ।”

बिप्तस्माबिप्तस्मा िदनिदनेे ययूहून्नाकोहन्नाको कायकायर्र्
(मकूर् स 1:1-8; लूका 3:1-9, 15-17; यूहन्ना 1:19-28)

त्यही समयमा बिप्तस्मा िदने यूहन्ना देखापर।े अिन यहूिदयाको
मरूभूिममा प्रचार गनर् थाले। 2 ितनले भने, “पश्चाताप गर,
आफ्नो हृदय र रहन-सहन पिरवतर्न गर, िकनभने स्वगर्को

राज्य चाँडै आउन लागेको छ।” 3 बिप्तस्मा िदने यूहन्ना उही हुन् जसको
िवषयमा यशयैा अगमवक्ताद्वारा यसो भिनएको िथयो। यशयैाले भनेका
िथए,
“मरुभूिममा एकजना कराइरहेछन्:
‘परमप्रभुको बाटो तयार पार।
उहाँका मागर्हरू सोझोबनाऊ।’”

यशयैा 40:3
4 यूहन्नाको लुगा ऊँटको रौको िथयो। ितनको कम्मरमा छालाको पेटी

िथयो। ितनको आहार सलह र वन-मह िथयो। 5 यूहन्नाको सन्देश सुन्न
मािनसहरू एकत्र भए। यरूशलेम र सारा यहूिदया र यदर्न नदी विरपिर
सब ैभागका मािनसहरू ितनीहरूकहाँ गए। 6 आफ्नो पाप स्वीकार गरे
पिछ मािनसहरू आए अिन यूहन्नाद्वारा यदर्न नदीमा बिप्तस्मा िलए।

7 धेर ैफिरसीहरू र सदकुीहरू यूहन्नाकहाँ बिप्तस्मा िलनका िनिम्त
आए। जब यूहन्नाले ितनीहरूलाई देखे ितनले भने, “हे सपर्का सन्तान हो,
आउन लागेको परमेश्वरको क्रोधबाट भाग्न कसले ितमीहरूलाई चेताउनी
िदयो? 8 ितमीहरू यस्तो काम गर। जसबाट, ितमीहरूको हृदय र रहन-
सहन साँच्चै पिरवतर्न भएको बुिझनेछ। 9 अिन ‘अब्राहामन ैहाम्रा िपता
हुनुहुन्छ’ भन्ने कुरा आपसामा िवचार नगर। म ितमीहरूलाई भन्दछु,
परमेश्वरले यी ढुङ्गाबाट अब्राहामका लािग सन्तान प्रदान गनर् सक्नुहुन्छ।
10 अिन अिहलेन ैरूखहरूको फेदमा बञ्चरो परकेो छ। असल फल
नफलाउने सब ैरूखहरूलाई काटेर ढािलनेछ अिन आगोमा फािलनेछ।

11 “म चािंह ितमीहरूले पश्चाताप गयौर् भनी देखाउनका िनिम्त
पानीद्वारा बिप्तस्मा गिरिदन्छु। तर मपिछ आउने एक जना मभन्दा
शिक्तशाली हुनुहुन्छ, जसको जुत्ताको िफत्ता खोल्ने लायकको म छैन,
उहाँले न ैितमीहरूलाई पिवत्र आत्मा र आगोले बिप्तस्मा िदनुहुनेछ। 12

उहाँले अन्न र भूसलाई अलग पानर् िनफन्ने नाङ्गलो आफ्नो हातमा िलनु
भएकोछ, उहाँले गहँू संग्रह गरी आफ्नो गहँूको भकारीमा जम्मा गनर् ुहुनेछ।
अिन भूस जित निनभ्ने आगोमा जलाउनुहुनेछ।”

ययूहून्नाद्वाराहन्नाद्वारा ययेेशूकोशूको बिप्तस्माबिप्तस्मा
(मकूर् स 1:9-11; लूका 3:21-22)

13 त्यसबेैला येशू गालील भएर यदर्न नदीमा आउनुभयो येशू
यूहन्नाद्वारा बिप्तस्मा िलनका िनिम्त यूहन्नाकहाँ आउनुभयो। 14 तर
यूहन्नाले उनी येशूलाई बिप्तस्मा िदनु योग्यको छैनन्-भन्ने कोिशश गरे
उनले सोधे, “तपाई ंमकहाँ बिप्तस्मा िलन िकन आउनुभयो? म आफैं ले
तपाइँबाट बिप्तस्मा िलनु पनेर् हो।”

15 येशूले भन्नुभयो, “अिहलेलाई यस्त ैहुनदेऊ। हामीले यसरीन ैसही
कुरा गनर् ु पछर् ।” त्यसपिछ यूहन्ना येशूलाई बिप्तस्मा िदन राजी भए।

16 त्यसपिछ येशू बिप्तस्मा िलएर तुरुन्त ैपानीबाट मािथ िनस्कनु
भयो। स्वगर् उहाँको िनिम्त उिघ्रयो अिन परमेश्वरको आत्मा ढुकुर जस्तै
आफूमािथ आइरहेको देख्नु भयो। 17 तब स्वगर्बाट यो वाणी आएको
सुिनयो। वािणले यसो भन्यो, “ियनी मेरो प्यारो पुत्र हुन् र म ियनीसँग
अत्यन्त प्रसन्न छु।”

ययेेशूकोशूको िनिम्तिनिम्त किठनकिठन परीक्षापरीक्षा
(मकूर् स 1:12-13; लूका 4:1-13)

यसपिछ आत्माले येशूलाई मरुभूिममा लगेर गयो। दषु्टात्माद्वारा
परीक्षा गनर्को िनिम्त त्यहाँ लिगएको िथयो। 2 चालीस िदन र
चालीस रात येशूले केही खानु भएन। यसपिछ उहाँ भोकाउनु

भयो। 3 शतैान येशू कहाँ परीक्षा गनर्लाई आयो र भन्यो, “यिद तपाई ं
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परमेश्वरका पुत्र हुनूहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरू रोटी होऊन् भनी आज्ञा
िदनुहोस्।”

4 जवाफमा येशूले भन्नुभयो, “धमर्शास्त्रमा यस्तो लेिखएकोछ,
‘मािनस रोटी खाएर मात्र बाँच्दनै।
परमेश्वरको मुखबाट िनस्केको हरके वचनले बाँच्दछ।’”

व्यवस्था 8:3
5 त्यसपिछ शतैानले येशूलाई पिवत्र शहर यरूशलेममा लग्यो। त्यो

दषु्टात्माले येशूलाई मिन्दरको गजूरमािथ राख्यो। 6 शतैानले भन्यो,
“यिद तपाई ंपरमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने, यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्।
िकनभने धमर्शास्त्रमा यस्तो लेिखएको छ,
‘परमेश्वरले तपाईकंो िनिम्त स्वगर्दतूहरूलाई खटाउनु हुनेछ,
अिन ितनीहरूले तपाईलंाई हात-हातमा उचाल्नेछन्,
जसद्वारा, तपाईकंो खटु्टाहरू ढुङ्गामा बजािरने छैनन्।’”

भजनसगं्रह 91:11-12
7 येशूले जवाफ िदनुभयो, “धमर्शास्त्रमा यस्तो पिन लेिखएको छ,

‘तैंले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई परीक्षा नगनर् ु।’”
व्यवस्था 6:16

8 त्यसपिछ शतैानले येशूलाई एउटा अित अल्गो पवर्तमा पुयार्यो।
उसले येशूलाई संसारका सब ैराज्यहरू, त्यहाँ भएका वभैव देखायो। 9

शतैानले भन्यो, “यिद तपाईलें घोप्टो पररे मलाई दण्डवत् गनर् ुभयो भने,
यी सब थोक म तपाईलंाई िदनेछु।”

10 येशूले शतैानलाई भनुभयो, “म देिख टाढा भइहाल, शतैान!
धमर्शास्त्रमा यस्तो लेिखएको छ,
‘तैंले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत् गनर् ु पछर् ।
अिन उहाँकै मात्र सेवा गनर् ु पछर् ।’”

व्यवस्था 6:13
11 त्यसपिछ शतैानले येशूलाई छोिडिदयो। त्यसपिछ केही

स्वगर्दतूहरू येशूकहाँ आएर उहाँको सेवा-टहल गर।े

गािललमागािललमा ययेेशशू ूआफ्नोआफ्नो कामकाम शुरुशुरु गदगदैर्ैर्
(मकूर् स 1:14-15; लूका 4:14-15)

12 येशूले यूहन्ना थुनामा पर ेभन्ने कुरा सुन्नु भयो। त्यसपिछ उहाँ
गालील तफर्  लाग्नुभयो। 13 येशू नासरतमा बस्नु भएन। उहाँ गािलल
झीलको निजकको कफर् नहुम नगरमा बस्नु भयो। कफर् नहुम, जबुलून
अिन नप्तालीका के्षत्रमा पछर् । 14 येशूले यशयैा अगमवक्ताद्वारा बोिलएको
ियन ैवचनलाई पूरा गनर्का िनिम्त यसो गनर् ु भयो:

15 “सुन! जबुलून र नप्तालीको मुलुक,
यदर्न नदीपािरको के्षत्र, समुन्द्रको िकनारा ितरजाने बाटो,
गालील, गरै-यहूदीहरूको मुलुक।

16 जहाँका मािनसहरू आित्मिक अन्धकारमा िथए,
ितनीहरूले एउटा ठूलो ज्योित देखे।
अँध्यारो मुलुकमा बस्नेहरूको िनिम्त ज्योित चिम्कयो।
जो मुलुकको िचहान जस्त ैठाउँमा बाँच्न परकेो िथयो।”

यशयैा 9:1-2
17 यस ैबेलादेिख येशूले प्रचार गनर् थाल्नुभयो। उहाँले भन्नलाग्नुभयो,

“ितमीहरू पश्चताप गर अिन आफ्नो रहन-सहन पिरवतर्न गर, िकनभने,
स्वगर्को राज्य निजक आइपुगेको छ।”

ययेेशशू ूककेेहीही चचेेलाहरूलाहरू चुन्नुचुन्न ुहहुुन्छन्छ
(मकूर् स 1:16-20; लूका 5:1-11)

18 गालील झीलका छेउ भएर येशू िहँिडरहनु भएको िथयो। उहाँले
दइुजना दाज्यू-भाइलाई देख्नुभयो पत्रुस भिनने िशमोन र ितनको भाइ
अिन्द्रयास दवु ैदाज्यू-भाइ माछामानेर् जालहारी िथए। अिन ितनीहरूले
समुन्द्रमा जाल हानेर माछा मादैर्ं िथए। 19 येशूले भन्नुभयो, “मेरो पिछ
लाग र म ितमीहरूलाई मािनसहरूका जलहारी बनाउनेछु।” 20 िशमोन
र अिन्द्रयास दवुलेै आफ्नो जालहरू त्यित न ैबेला छािडिदए र येशूको
पिछलागे।

21 गालील झील भएर येशू िंहड्द ैजानुभयो। उहाँले अरू दइुजना
दाज्यू-भाइलाई देख्नुभयो, याकूब र यूहन्ना ती जब्दीका छोराहरू िथए।

ितनीहरूले जाल बुन्द ैगरकेा देख्नु भयो। येशूले ती दइु दाज्यू-भाइलाई
पिन बोलाउनु भयो। 22 ितनीहरूले पिन तुरन्त ैआफ्नो डुङ्गा र आफ्नो
बाबुलाई छोडेर येशूको पिछ लागे।

ययेेशूकोशूको उपदउपदेेशश रर मािनसहरूकोमािनसहरूको चचंंगाईगाई
(लूका 6:17-19)

23 येशूले गालीलका सब ैठाउँहरूमा यात्रा गनर् ुभयो। उहाँले
ितनीहरूको सभाघरहरूमा िसकाउन लाग्नुभयो अिन स्वगर्को राज्यको
बारमेा सुसमाचार प्रचार गनर् ुभयो। उहाँले मािनसहरूमा भएका हरके
िकिसमका रोग र शारीिरक कमजोरीहरूलाई िनको पानर् ुभयो।

24 उहाँको कीिर्त िसिरयाभिर िफँिजयो, अिन मािनसहरूले शारीिरक
रूपले रोगी भएका सब ैरोगीहरूलाई उहाँकहाँ ल्याउन थाले। ती रोगी
मािनसहरू अनेक प्रकारका रोग र कष्टले पीिडत िथए। कितजना
मािनसहरू एकदम ैनराम्रा रोगले पीिडत िथए भने कितजना भूत-प्रेत र
िपशाच लागेकाहरू िथए। कितजना छाररेोग लागेकाहरू र कितजना
पक्षघात भएकाहरू िथए। येशूले ितनीहरू सबलैाई िनको पानर् ुभयो। 25

धेर-ैधेर ैमािनसहरूले उहाँलाई पछ्याउन लागे। ती मािनसहरू गालील,
डेकापोिलस यरूशलेम, यहूिदया तथा यदर्न नदी पािरका अन्य
इलाकाबाट आएकाहरू िथए।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई िशक्षािशक्षा
(लूका 6:20-23)

येशूले त्यहाँ भएका धेर ैमािनसहरूलाई देख्नु भयो। येशू
डाँडामा उके्लर बस्नुभयो। उहाँका चेलाहरू पिन उहाँको निजक
आएका िथए। 2 उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउन थाल्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो,
3 “ती मािनसहरू धन्य हुन् जसले आफूलाई आित्मक रूपले दिरद्र छौं

भनी बुझेका छन्,
िकनभने स्वगर्को राज्य ितनीहरूकै हो।

4 अिहले शोक गनेर्हरू धन्यकाहुन्,
िकनभने परमेश्वरले ितनीहरूलाई सान्तवना िदनुहुनेछ।

5 धन्य नम्र हुनेहरू,
िकनभने ितनीहरूले पृथ्वीको अिधकार पाउनेछन्।

6 धन्य धािर्मकताका िनिम्त भोकाउने र ितखार्उनेहरू,
िकनभने परमेश्वरले ितनीहरूलाई तृप्त पानर् ु हुनेछ।

7 धन्य अरू प्रित दया देखाउनेहरू,
िकनभने ितनीहरूले दया पाउनेछन्।

8 धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू,
िकनभने ितनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्।

9 धन्य मेल-िमलाप गराउनेहरू,
िकनभने परमेश्वरले ितनीहरूलाई आफ्ना छोरा-छोरी भन्नुहुनेछ।

10 धन्य धािर्मकताको िनिम्त सताइएकाहरू,
िकनभने स्वगर्का राज्य ितनीहरूकै हुनेछ।
11 “धन्य हौ ितमीहरू जब मािनसहरूले ितमीहरूको िनन्दा गनेर्छन् र

खेदो गनेर्छन्। झूटो बोलेर हरके िकिसमका दषु्ट कुरा गररे ितमीहरूको
खेदो गनेर्छन्, िकनभने ितमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। 12 सुखी र खशुी
बन। स्वगर्मा ितमीहरूलाई ठूलो इनाम िमल्नेछ। िकनभने ितमीहरूका
अिघका अगमवक्तहरूलाई ितनीहरूले यसरीन ैव्यवहार गरकेा िथए।

ितमीहरूितमीहरू पृथ्वीकापृथ्वीका नूननून रर ज्योितज्योित जस्तजस्तै ैहौहौ
(मकूर् स 9:50; 4:21, लूका 14:34-35; 8:16)

13 “ितमीहरू पृथ्वीका नून हौ। यिद नूनको स्वाद न ैछैन भने, फेिर
त्यसलाई नुिनलो के-ले पानेर् र? यिद नूनमा नूनको स्वाद न ैछैन भने त्यो
ता-फािलन र मािनसका खटु्टाले कुल्चनबाहेक अरू केही कामको हँुदनै।

14 “ितमीहरू संसारका ज्योित हौ जसले संसारलाई उज्यालो पाछर् ।
डाँडामा बसािलएको नगर अदृष्य रहन सकै्तन। 15 त्यसरीनै
मािनसहरूले बत्ती बालेर पाथीमुिन राख्दनैन्। त्यसको सट्टामा
ितनीहरूले त्यसलाई सामदानमा राख्छन्। यसरी घरमा भएका सबै
मािनसहरूले उज्यालो पाउने छन्। 16 त्यस ैिगरी, अरूका िनिम्त
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ितमीहरू पिन उज्यालो बिनिदनु पछर् । ितमीहरूले गरकेा सुकमर्हरू
मािनहरूले देख्नेछन् र स्वगर्मा बस्नु हुने ितमीहरूका िपताका मिहमा
गनेर्छन्।

ययेेशशू ूअिनअिन पुरानोपुरानो िनयमकोिनयमको ललेेखाईखाई

17 “म मोशाको व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूद्वारा लेिखएको
अगमवाणी रद्द गनर् आएको भन्ने नसम्झ, रद्द गनर् होइन, तर पूरा गनर् म
आएको हँु। 18 म साँच्चो भन्दछु, जबसम्म स्वगर् र पृथ्वी िबतेर जाँदनै,
व्यवस्थाको हरके कुरा पूरा हुनेछ सब ैकुरा पूरा नहोउन्जेल कुनै
िकिसमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा िबन्द ुपिन हटाइने छैन।

19 “हरके मािनसले प्रत्येक आदेश पालन गनैर्पछर्  चाहे त्यो आदेश
सामान्य न ैिकन नहोस्। यिद कुन ैमािनसले एउटा पिन आदेश पालन
गनर् चाँहदनै अिन अरूलाई पिन आदेश पालन नगनर् ु भनी िसकाउँछ भने
स्वगर्को राज्यमा त्यो सबभैन्दा तुच्छ ठहिरनेछ। तर जसले आदेश पालन
गछर्  अिन अरूलाई पिन आदेश पालन गनर् िसकाउँछ, त्यो न ैस्वगर्को
राज्यमा ठूलो कहलाइनेछ। 20 म भन्दछु धमर्शास्त्री र फिरसीहरूको
भन्दा ितमीहरूले राम्रो काम गनर् ु पछर् । यिद ितमीहरूले ितमीहरूलाई
उिछन्न सकेनौ भने ितमीहरूले स्वगर्को राज्यमा प्रवेश गनर् सक्नेछैनौ।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा रीसरीस बारबारे ेिशक्षािशक्षा

21 “ितमीहरूले सुनेका छौ, प्राचीन समयकाहरूलाई यसो भिनएको
िथयो, ‘कसकैो हत्या नगर्। जसले हत्या गछर् , त्यो व्यवस्था समक्ष उिभनु
पनेर्छ।’ 22 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, कोही अन्य मािनसिसत
निरसाओ। सबजैना ितम्रा भाइ हुन्। यिद ितमी अरू मािनससंग
िरसाउँछौ भने, ितमी इन्साफको िनिम्त खड़ा हुनु पनेर्छ। यिद ितमीले
अकोर् मािनसिसत नराम्रा कुरा गयौर् भने ितमी यहूदीहरूको महासभाको
समक्ष उिभनु पनेर्छ। यिद अकोर् मािनसलाई ‘मुखर् ’ भन्छौ भने ितमी
नरकको आगोमा फािलइनु पनेर्छ।

23 “जब ितमीले परमेश्वरलाई भेटी चढाउँछौ त्यसबेला ितमी
अरूहरूलाई पिन सम्झ। यिद ितमीले वेदीमा भेटी चढाउँदा ितम्रो
िवरुद्धमा ितम्रो भाइको हृदयमा केही छ भन्ने सम्झ्यौ भने, 24 त्यही
वेदीको छेउमा ितम्रो भेटी छोड। पिहला ितमी फकेर् र जाऊ अिन त्यो
मािनसिसत िमलाप गर। त्यसपिछ आफ्नो भेटी वेदीमा चढाऊ।

25 “यिद ितम्रो िवरोधीले ितमीलाई न्यायालयमा लाँदछै भने उिसत
िमलाप गिरहाल। न्यायलय पुग्नु अिघन ैितमीले यसो गर। यिद ितमी
उसको साथी बन्न असफल भयौ भने उसले ितमीलाई न्यायाधीशको
हातमा सुिम्पदेला, न्यायाधीशले ितमीलाई प्रहरीको हातमा सुिम्पदेलान्
अिन ितमीलाई झ्यालखानामा थुिनिदनेछ। 26 म ितमीलाई भन्दछु िक
ितमीले ऋणको अिन्तम पसैा नितरुन्जेल ितमी त्यहाँबाट कुन ैतिरकाले
उम्कने छैनौ।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा व्यिभचारव्यिभचार बारबारे ेिशक्षािशक्षा

27 “ितमीहरूले यसो भनेको सुनेकाछौ, ‘व्यिभचारको पापबाट अलग
बस।’ 28 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले स्त्रीलाई खराब इच्छाले
हेदर्छ, त्यसले अिघबाटै उिसत त्यसको हृदयमा व्यिभचार गिरसकेको
हुन्छ। 29 यिद ितम्रो दािहने आँखाले ितमीलाई बाधा पुयार्उँछ भने,
त्यसलाई िनकालेर फािलदेऊ। िकनभने ितम्रो सम्पूणर् शरीर नरकमा पनर् ु
भन्दा बरु ितम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा नष्ट हुनु ितम्रो िनिम्त िहतकारी
हुनेछ। 30 यिद ितम्रो दािहने हातले ितमीलाई पाप गराउँछ भने
त्यसलाई काटेर फािलदेऊ। िकनभने ितम्रो सम्पूणर् शरीर नरकमा जानु
भन्दा बरू ितम्रो अङ्गहरूमध्ये एउटा नष्ट हुनु ितम्रो िनिम्त िहतकारी
हुनेछ।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा सम्बन्धसम्बन्ध िबच्छिबच्छेेदद िशक्षािशक्षा
(मत्ती 19:9; मकूर् स 10:11-12; लूका 16:18)

31 “यसलाई यसप्रकारले भिनएको छ, ‘जसले आफ्नी पत्नीलाई
त्याग गलार्, त्यसले उसलाई त्यागपत्र लेखी देओस्।’ 32 तर म
ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले आफ्नी पत्नीलाई व्यिभचारको

कारणबाहेक अन्य कारणले त्याग गलार्, उसलाई त्यसले व्यिभचािरणी
तुल्याउँछ, र जसले त्याग गिरएकोिसत िववाह गलार्, त्यसले पिन
व्यिभचार गनेर्छ।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा शपथशपथ बारबारे ेिशक्षािशक्षा

33 “फेिर ितमीहरूले सुनेकाछौ, िक हाम्रा प्राचीन समयका
पुखार्हरूलाई यसो भिनएको िथयो, ‘जब ितमी शपथ खान्छौ, त्यो प्रितज्ञा
नतोड। परमेश्वरको िनिम्त आफ्नो प्रितज्ञा पूरा गर।’ 34 तर म
ितमीहरूलाई भन्दछु, स्वगर्को नाउँमा कसम वा प्रितज्ञा खाँद ैनखाऊ,
िकनभने स्वगर् परमेश्वरको िंसहासन हो। 35 पृथ्वीको नाममा पिन कसम
नखाऊ, िकनभने पृथ्वी परमेश्वरको पाउदान हो। यरूशलेमको नाउँमा
कसम नखाऊ, िकनभने त्यो महाराजाको शहर हो। 36 अिन आफ्नो
िशरको कसम पिन नखाऊ, िकनभने ितमी आफ्नो िशरको एउटा
केशलाई पिन सेतो वा कालो तुल्याउन सक्दनैौ। 37 यिद ितमी ‘हो’ भने
‘हो’ भन ‘होइन’ भने ‘होइन’ भन। यस भन्दा बढ्ता चािंह दषु्ट-तफर् बाट
भएको हो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा बद्लाबद्ला िलनिलनेे बारबारे ेिशक्षािशक्षा
(लूका 6:29-30)

38 “ितमीहरूले सुनेकाछौ, यसो भिनएको िथयो, ‘आँखाको बदला
आँखा, र दाँतको बद्ला दाँत।’ 39 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, दषु्टको
सामना नगर्। यिद कसलेै ितम्रो दािहने गालामा चट्काइिदयो भने
त्यसलाई देब्रे गाला पिन फकार्इदेउ। 40 यिद कसलेै मुद्दा चलाएर ितम्रो
दौरा लीने दाबी गछर्  भने, त्यसलाई ितम्रो खाष्टो पिन िदइहाल। 41 यिद
कसलेै ितमीलाई एक माइलसम्म जबरजस्त िंहड्न लगाउँछ भने उिसत
दइुमाइलसम्म जाऊ। 42 यिद कसलेै ितमीिसत केही माग्छ भने त्यो
िदइहाल। कुन ैव्यिक्तले कजार् िलन चाहेमा पिन केही िदन अस्वीकार
नगर।

सबसबैलैाईलाई प्रेमप्रेम गरगर
(लूका 6:27-28, 32-36)

43 “ितमीहरूले यसो भिनएको सुनेकाछौ, ‘ितम्रो िछमेकीलाई प्रेम गर
र ितम्रो शत्रुलाई घृणा गर।’ 44 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना
शत्रुहरूलाई प्रेम गर, ितमीहरूलाई खेदो गनेर्हरूको िनिम्त प्राथर्ना गर।
45 यिद ितमीले यसो गयौर् भने ितमी स्वगर्को िपताका साँच्चो पुत्र हुनेछौ।
िकनभने उहाँले दषु्ट र सज्जन दवुकैा िनिम्त घाम लगाइिदनुहुन्छ। अिन
धमीर् र अधमीर्हरूको िनिम्त वृिष्ट पठाइिदनुहुन्छ। 46 यिद ितमीहरूसँग
प्रेम गनेर्हरूलाई मात्र प्रेम गदर्छौ भने ितमीहरूले कन ैइनाम पाउने छैनौ।
महसूल उठाउनेहरूले पिन त्यस ैगछर्न्। 47 अिन यिद ितमीहरू आफ्ना
साथी-भाइहरूलाई मात्र अिभवादन गछौर् भने अरू मािनसहरूसँग असल
ठहनेर्छैनौ। अरू परमेश्वरलाई नजान्ने मािनसहरू पिन आफ्ना
साथीभाइहरूसँग असल न ैहुन्छन्। 48 यसकैारणले ितमीहरू िसद्ध
होऊ, जसरी ितमीहरूका स्वगर्का िपता िसद्ध हुनुहुन्छ।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा दानदान िदनिदनेे बारबारे ेिशक्षािशक्षा

“होिशयार बस, जब ितमीहरू राम्रो काम गछौर्, अरू
मािनसहरूका उपिस्थितमा त्यस्ता देखावटीका िनिम्त काम
नगर। यिद त्यसो गयौर् भने स्वगर्मा भएका ितम्रा िपताबाट

ितमीहरूलाई केही इनाम िमल्नेछैन।
2 “जब ितमी दरीद्रहरूलाई सहायता िदन्छौ त्यसको िवज्ञापन नगर

कपटीहरूले जस्तो काम नगर। ितनीहरूले अरूले देखनु भनेर दरीद्रलाई
सहायता गनर् अिघबाटै आफ्ना तुरही बजाउँछन्। ितनीहरूले सभाघरहरू
र गल्लीहरूमा यसो गछर्न्। मािनसहरूबाट प्रशसंा पाउनलाई ितनीहरू
यसो गदर्छन्। म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्छु, यो न ैती सब ैइनामहरू हुन्
जो ितनीहरूले पाउने छन्। 3 तर जब ितमी दरीद्रका िनिम्त दान-पुण्य
गदर्छौ, एकदम ैगुप्त रुपले गर। ितमीले के गनर् लािग रहेका छौ भनेर
कसलेै चाल नपाओस्। 4 ितम्रो दान-पुण्य गुप्त रूपमा होस्। गुप्त रुपमा
गरकेा ितम्रो दान-पुण्य ितम्रा िपताले अवश्य ैदेख्नु हुनेछ। तब ितम्रा
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िपताले, जसले गुप्तहरूपमा के गिरएको छ देखनुभएको छ र उहाँले
ितमीलाई इनाम िदनुहुनेछ।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा प्राथप्राथर्र्नाना बारबारे ेिशक्षािशक्षा
(लूका 11:2-4)

5 “जब ितमी प्राथर्ना गदर्छौ, तब कपटीहरूले जस्तो नगर। कपटीहरू
सभाघरहरूमा र गल्लीहरूमा उिभएर अरूले देखून् भनी प्राथर्ना गदर्छन्।
म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु, यी सबकैो इनाम ितनीहरूले पाइसकेका
छन्। 6 जब ितमी प्राथर्ना गदर्छौ, ितमी आफ्नो िभत्री कोठामा पसी
ढोका बन्द गर। त्यसपिछ ितमी आफ्ना िपतािसत गुप्तमा प्राथर्ना गर।
गुप्तरूपमा गरकेो सब ैकुरा ितम्रा िपताले देख्नुहुनेछ, र ितमीलाई उहाँले
इनाम िदनुहुनेछ।

7 “जब ितमी प्राथर्ना गदर्छौ, तब परमेश्वरलाई नजान्ने अरू
मािनसहरूले जस्तो व्यवहार नगर्। ितनीहरू अथर्हीन कुरा गछर्न्।
ितमीले त्यसप्रकारले प्राथर्ना गनर् ु हँुदनै। ितनीहरूले सोंचेका हुन्छन्
परमेश्वरले ितनीहरूका कुरा सुन्नुहुनेछ भनी। 8 त्यस्ता मािनसहरू जस्तो
नहोऊ। ितमीहरूले िपतासँग माग्नुभन्दा अिघ न ैितमीहरूलाई कुन-कुन
कुराको खाँचो छ, सो ितमीहरूका िपताले जान्नुहुन्छ। 9 यसलेै जितबेला
ितमी प्राथर्ना गदर्छौ त्यसबेला यसरी प्राथर्ना गर:
‘हे हाम्रा स्वगर्मा बस्नुहुने िपता,
हामी प्राथर्ना गदर्छौं तपाईकंो नाउँ सधैँ पिवत्र रहोस्।

10 हामी प्राथर्ना गदर्छौं, तपाईकंो राज्य आओस्,
अिन तपाईकंो इच्छा स्वगर्मा झैं यस पृथ्वीमा पूरा होस्।

11 आज िदनभिरको भोजन हामीलाई िदनुहोस्।
12 हाम्रा अपराधहरू क्षमा गिरिदनुहोस्।
जसरी हामीले पिन आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरकेा छौं।

13 हामीलाई परीक्षामा पनर् निदनुहोस्,
तर हामीलाई दषु्टहरूबाट बँचाउनु होस्।’

14 यिद, ितमीहरूले ितनीहरूको कसुर क्षमा गयौर् भने ितमीहरूका
स्वगर्मा बस्नुहुने िपताले पिन ितमीहरूलाई क्षमा गनर् ुहुनेछ। 15 यिद
ितमीहरूले मािनसहरूका दोष क्षमा गरनेौ भने स्वगर्मा बस्नुहुने
ितमीहरूका िपताले पिन ितमीहरूका दोष क्षमा गनर् ुहुनेछैन।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा उपवासउपवास बारबारे ेिशक्षािशक्षा

16 “जब ितमीहरू उपवास बस्छौ, तब कपटीहरू जस्ता उदासी
नबन। कपटीहरूले जस्तो आचरण नगर। आफू उपवास बसेको कुरा
मािनसहरूलाई देखाउन ितनीहरू आफ्नो मुखलाई अनौठो देिखने
पाछौर्। म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु, ती कपटीहरूले पाउने सब ैइनाम
यही हो। ितमीहरूले इनाम पाइसकेकाछन्। 17 यसथर् जब ितमीहरू
उपवास बस्छौ, आफू राम्रो र असल भएर बस। आफ्नो मुख धोऊ। 18

तब मािनसहरूले ितमीहरू उपवास बिसरहेकाछौ भन्ने कुरा थाहा
नपाऊन तर गुप्तमा भएका ितम्रा िपताले सब ैकुराहरू देख्नुहुनेछ। अिन
उहाँले न ैइनाम िदनुहुनेछ।

धनधन-सम्पित्तभन्दासम्पित्तभन्दा परमपरमेेश्वरश्वर महान्महान ्हहुुनुहनुहुुन्छन्छ
(लूका 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19 “आफ्नो िनिम्त पृथ्वीमा सम्पित्त नथुपार। जहाँ खीया र
िकराहरूले सम्पित्त ध्वंस पािरिदनेछ। अिन चोरहरूले पिन ितम्रो घर
फोररे त्यहाँको सम्पित्त चोछर्न्। 20 तर आफ्नो िनिम्त स्वगर्मा धन-
सम्पित्त थुपार। स्वगर्मा भएको धन-सम्पित्त खीया र िकराहरूले नष्ट पानर्
सक्दनै। चोरले पिन त्यहाँ पसेर चोनर् सक्दनै। 21 कारण जहाँ ितम्रो धन
हुन्छ, त्यहीं ितम्रो मन पिन हुनेछ।

22 “ितम्रो शरीरको ज्योित आँखा हो। यिद ितम्रा आँखाहरू िनमर्ल
छन् भने, ितम्रा सारा शरीर उज्यालो रहनेछ। 23 तर यिद ितम्रा आँखा
खराब छन् भने, ितम्रो सम्पूणर् शरीर अँध्यारो हुनेछ। यिद ितम्रो उज्यालो
चािंह अँध्यारो भयो भने, त्यो घनघोर अँध्यारो हुनेछ।

24 “कसलेै पिन दइु मािलकको सेवा एकै समयमा गनर् सक्दनै। उसले
एउटालाई घृणा र अकोर्लाई प्रेम गनेर्छ। अथवा त्यो एउटािसत झुक्नेछ,

र अकोर्लाई तुच्छ गन्नेछ। यसलेै एउटै समयमा एकै साथमा ितमीहरूले
परमेश्वर र धनको चाकरी गनर् सक्दनैौ।

परमपरमेेश्वकोश्वको राज्यमाराज्यमा पिहलपिहलेे आऊआऊ
(लूका 12:22-34)

25 “यसलेै म ितमीहरूलाई भन्दछु, बाँच्नलाई के खानु पनेर् भन्ने
िवषयमा ितमीहरू िचिन्तत हुनु हँुदनै। ितमीलाई शरीको िनिम्त चािहने
वस्त्रका िवषयमा िफक्री नगर। खानेकुरा भन्दा जीवन धेर ैमूल्यवान छ।
अिन लुगाफाटा भन्दा शरीर धेर ैमूल्यवान छ। 26 आकाशका चरा
चुरुङ्गीलाई हेर, ितनीहरूले नता किहले बीऊन ैछछर्न्, न अन्नको फसल
काट्छन् न भकारीहरूमा बटुल्छन्। तर ितमीहरू का स्वगर्का िपताले
ितनीहरूलाई खवुाउनु हुन्छ। तर ितमीहरूलाई थाहा छ ती
चराचरुङ्गीहरू भन्दा ितमीहरू बहुमूल्य छौ। 27 िफक्री मात्र गररे कसलेै
पिन आफ्नो आयमुा केही समय बढाउन सक्दनै।

28 “अिन लुगाफाटाको िनिम्त ितमीहरू िकन िफक्री गछौर्? बगैँचाको
फूलहरूको िवचार गर, ती कसरी बढ्छन्। ितनीहरू न ता आफ्नो लािग
पिरश्रम गदर्छन्, न ता वस्त्रका िनिम्त धागो कात्दछन्। 29 तर पिन म
ितमीहरूलाई भन्दछु, महान अिन धनी राजा सुलेमान समेतले यी
फूलहरू मध्ये एउटा जित्त पिन िंसगािरएका िथएनन्। 30 यस प्रकार
परमेश्वरले जमीनमा झारपात उमाररे सजाउँनु हुन्छ। ती आज देिखन्छ
भोिल आगोमा फ्याँिकनेछ र जलाइनेछन्। यसकारण परमेश्वरले नै
ितमीहरूलाई अझ राम्ररी लुगाफाटा पिहराइिदनु हुनेछैन र? अल्पिवश्वासी
हो।

31 “यसथर् िफक्री गदैर् यसो नभन, ‘हामी के खाउँला?’ ‘के िपउँला?’ वा
हामी ‘के लगाउँला?’ 32 परमेश्वरमा िवश्वास नगनेर्हरूले मात्रै यी कुराहरू
पाउने इच्छा गदर्छन्। यसकारण िफक्री नगर, िकनभने स्वगर्मा बस्नुहुने
िपताले ितमीहरूलाई यी सब ैथोकको आवश्यक छ भनी जान्नुहुन्छ। 33

ितमीहरू अरू थोकभन्दा परमेश्वरको राज्य र उहाँको धािर्मकताको
िवषयमा इच्छा गर। तब उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूले चाहेका यी
जम्म ैकुराहरू िदनुहुनेछ, 34 जसद्वारा भोिलको िनिम्त ितमीहरूले त्यित्त
िफक्री गनर् ु पनेर् छैन, प्रत्येक िदनमा आ-आफ्न ैसमस्या हुन्छ। भोिलको
िदनको पिन आफ्न ैसमस्याहरू छन्।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा िनसाफिनसाफ बारबारे ेिशक्षािशक्षा
(लूका 6:37-38, 41-42)

“अरू प्रित िनसाफ नगर, जस्तो िक परमेश्वरले पिन
ितमीहरूको िनसाफ गनर् ु हुनेछैन। 2 जुन िनयम उपयोग गरी
ितमीहरू अरूको िनसाफ गदर्छौ, उसगैरी ितमीहरू पिन

िनसाफ गिरनेछौ। अिन जुन उपाय प्रयोग गरी अरूलाई ितमीरू क्षमा
गनेर्छौ त्यही उपाय उपयोग गरी ितमीहरूलाई क्षमा प्रदान गिरनेछ।

3 “िकन ितमी आफ्नो भाइको आँखामा भएको सानो किसङ्गर देख्छौ,
तर ितम्रो आफ्न ैआँखामा भएको ठूलो काठको चोइटो भने देख्दनैौ। 4

अथवा कसरी ितमीले ितम्रो भाइलाई भन्नसक्छौ, ‘मलाई ितम्रो आँखाबाट
किसङ्गर िनकाल्नदेऊ,’ जब ितम्रो आफ्न ैआँखामा त्यो काठको ठूलो
चोइटो रहेकोछ? 5 ए कपटी हो! पिहले ितम्रो आफ्न ैआँखामा भएको
त्यो ठूलो काठको चोइटो िनकाल त्यसपिछ मात्र ितमीले आफ्ने भाइको
आँखामा भएको किसङ्गर देख्नेछौ।

6 “कुकुरहरूलाई पिवत्र चीजहरू नदेऊ। ितमीहरूले ितमीलाई झम्टने
छन् अिन टुक्रा-टुक्रा पारी च्यात्नेछन्। आफ्ना मोतीहरू सँुगुरका अगाडी
नफाल। ितनीहरूले केवल त्यसलाई कुल्चने छन्।

जजेे चाहन्छौचाहन्छौ परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई मागमाग
(लूका 11:9-13)

7 “माँग, तब परमेश्वरले ितमीहरूलाई िदनुहुनेछ। खोजी गर तब
ितमीहरूले पाउनेछौ। ढक्ढकाऊ, तब ढोका ितमीहरूको लािग उघ्रनेछ।
8 साँच्चो हो, जसले माग्छ त्यसले पाउँदछ। जसले खोज्दछ उसले
भेट्टाउँदछ। अिन जसले ढक्ढक्याउँछ उसको िनिम्त ढोका खोिलनेछ।

9 “ितमीहरूमध्येको बाबु होला? यिद ितमीहरूको छोरोले रोटी मागे,
के ितमीहरू उसलाई ढुङ्गा िदन्छौ? अँहँ। 10 अथवा, जब ितम्रो छोरोले
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माछा माग्छ भने के ितमीले उसलाई सपर् िदन्छौ? अँहँ! 11 ितमी परमेश्वर
झैं होइनौ-ितमी दषु्ट हौ र पिन ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई असल
कुराहरू िदन जान्दछौ। यसकारण ितमीहरूका िपताले उहाँिसत
माग्नेहरूलाई कित बढी भररे असल चीजहरू िदनु हुनुहुनेछ।

प्रमुखप्रमुख िनयमिनयम

12 “अरू मािनसहरूले ितमीहरूलाई जे जसो गरून् भन्ने ितमीहरू
चाहन्छौ, ितमीहरूले पिन ितमीहरूलाई त्यस ैगर। यहीन ैमोशाको
व्यवस्थाको अथर् र अगमवक्ताहरूको उपदेश हो।

स्वगस्वगर्र् रर नकनकर्र् कोको बाटोबाटो
(लूका 13:24)

13 “साँघुरो ढोकाबाट िभत्र पस, जसले स्वगर्मा पुयार्उँछ। नकर् मा जाने
बाटो एकदम ैसिजलो छ। अिन ढोका पिन फरािकलो छ। धेर ैमािनसहरू
त्यसबाट िभत्र पस्दछन्। 14 जीवनको बाटोमा लाने ढोका साँघुरो छ
अिन बाटो अित किठन छ। केवल केही मािनसहरूले मात्र त्यो बाटो
पलैाउन सक्छन्।

अरूहरूअरूहरू जजेे गदगदर्र्छन्छन ्त्योत्यो हहेेननर्र् ु ु
(लूका 6:43-44; 13:25-27)

15 “झूटा अगमवक्ताहरूबाट होिशयार बस। ितनीहरू भेंडा़.का भेषमा
ितमीहरूकहाँ आउँछन्। तर वास्तावमा ितनीहरू खतरनाक ब्वाँसाहरू
झैं हुन्छन्। 16 ितनीहरूले गरकेा कामहरूबाट ितनीहरूलाई िचन्न
सिकन्छ। जसरी मािनसले काँडाका बोटबाट अगंूर अथवा काँडादार
पोथ्राबाट नेभारा पाउन सिंकदनै। त्यसरी न ैनराम्रो मािनसहरूबाट राम्रा
कामहरू हँुदनैन्। 17 त्यसरी न,ै प्रत्येक असल रूखले राम्रो फल िदन्छ।
अिन नराम्रो रूखले नराम्रै फल िदन्छ। 18 एउटा असल रूखले खराब
फल फलाउँदनै अिन नराम्रो रूखले किहल्य ैअसल फल फलाउँदनै।”
19 असल फल िदन नसक्ने प्रत्येक रूख काटेर ढािलन्छ र आगोमा
फािलन्छ। 20 यसकारण ितनीहरूका कमर्बाट ितमीहरूले झूटा
अगमवक्ताहरूलाई िचन्नेछौ।

21 “मलाई प्रभु, प्रभु, भन्ने हरके मािनस स्वगर्को राज्यमा प्रवेश गनर्
पाउनेछैन। तर जसले स्वगर्मा हुनुहुने मेरो िपताको इच्छा पालन गछर् ।
उसले स्वगर्को राज्यमा प्रवेश गनर् पाउनेछ। 22 अिन्तम िदनमा धेरलेै
मलाई भन्नेछन्, ‘तपाई ंन ैहाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ। हामीले तपाईकैं नाउँमा
अगमवाणी बोल्यौ; अिन तपाईकैं नाउँमा हामीले ती दषु्टहरूलाई िनकाली
पठायौं अिन अनेक अनौठा चमत्काहहरू गयौर्।’ 23 तब म ितनीहरूलाई
स्पष्ट रूपले भन्नेछु, ‘ितमी त्यो पाप काम गनेर्हरू म देिख टाढा होओ मलेै
ितमीहरूलाई किहल्य ैिचनेको छैन।’

बुिद्धमानबुिद्धमान रर मूखमूखर्र् मािनसहरूमािनसहरू
(लूका 6:47-49)

24 “हरके मािनस जसले मलेै भनेका यी कुराहरू सुन्छ र पालन गछर्
उन ैबुिद्धमान हो। बुिद्धमान मािनसले आफ्नो घर चट्टानमािथ िनमार्ण
गरकेो छ। 25 त्यहाँ घनघोर पानी पयोर् अिन बाढी आयो। तुफान हुरीले
त्यो घरलाई हान्यो। तर पिन त्यो घर ढलेन। िकनिक त्यो घर चट्टानमािथ
िनमार्ण गिरएको िथयो।

26 “तर प्रत्येक मािनस जसले मेरा कुरा सुन्छ तर मेरो अनुशरण
गदैर्न, त्यो एउटा मूखर् मािनस जस्त ैहो। उसले आफ्नो घर बालुनामािथ
बनायो। 27 अित बृिष्टको कारणले बाढी आयो, आँधीले घरलाई हान्यो र
त्यो ठूलो आवाज सिहत ढल्यो।”

28 येशूले उपदेश िदनु भएको सुनेर मािनसहरू छक्क पर।े 29 िकनभने
येशूले ितनीहरूका व्यवस्थाको शास्त्रीहरूले झैं िसकाउनु भएन। तर
अिख्तयार भएको मािनसले जस्तो िसकाउनु भयो।

ययेेशूलशूलेे ककुुष्टरोगीलाईष्टरोगीलाई िनकोिनको पानपानर्र् ुभयोुभयो
(मकूर् स 1:40-45; लूका 5:12-16)

येशू डाँडाबाट ओलर्नुभयो। असंख्य मािनसहरूले उहाँलाई
पछ्याए। 2 त्यसबेैला एउटा कुष्टरोगी उहाँ छेउ आइपुग्यो।
येशूको अिघ आफ्नो िशर िनहुयार्एर त्यसले भन्यो, “हे प्रभु,

तपाईकंो इच्छा भए मलाई शुद्ध गनर्सक्नुहुन्छ।”
3 येशूले त्यो मािनसलाई छुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म ितमीलाई

शुद्ध गनर् चाहन्छु। ितमी जाती भइजाऊ।” अिन तुरून्त ैउसको कुष्ट रोग
िनको भइहाल्यो। 4 तब येशूले त्यस मािनसलाई भन्नुभयो, “हेर यसबारे
ितमीले कसलैाई नभन्नू। तर आफैं  जाऊ अिन पूजाहारीलाई देखाऊ र
प्रमाणको लािग मोशाको आज्ञानूसार, ितनीहरूका समक्ष भेटी चढाऊ।
जसले गदार् मािनसहरूले ितमीलाई िनको भएको देख्न सक्ने छन्।”

ययेेशूलशूलेे अिधकारीकोअिधकारीको नोकरलाईनोकरलाई िनकोिनको पानपानर्र् ुभयोुभयो
(लूका 7:1-10; यूहन्ना 4:43-54)

5 येशू कफनर्हुममा पुग्नुभयो। जब उहाँले शहरमा प्रवेश गनर् ुभयो,
एकजना सेनाका अिधकारी उहाँकहाँ आए अिन उहाँको सहयोगको
िनिम्त िवन्ती गर।े 6 अिधकारीले भने, “हे प्रभु! मेरो नोकर पक्षघातले
थिलएर मेरो घरको पलङ्गमा लिडरहेको छ। उसले आफ्नो शरीर
चलाउनसम्म सकेको छैन अिन उग्र व्यथाले पीिडत छ।”

7 येशूले ती अिधकारीलाई भन्नुभयो, “म त्यहाँ जानेछु अिन ितनलाई
िनको पािरिदनेछु।”

8 अिधकारीले जवाफ िदए, “हे प्रभु! तपाई ंमेरो घरमा पस्नु हुने त्यित
योग्यको म छैन। तर तपाईलें एक वचन भिनिदनुहोस् र मेरो नोकर िनको
भइहालोस्। 9 म कसकैो अधीनमा छु। अिन मेरो अिधनमा अरू
सिैनकरू छन्। यिद मलेै कुन ैएकजना िसपाहीलाई भनें, ‘जाऊ’ भन्दा उ
जान्छ। अिन अकोर् एक िसपाहीलाई मलेै आउ भन्दा ऊ आँउछ। यिद
मलेै मेरो नोकरलाई भनें, ‘यो गर’ अिन उसले त्यो गछर् । मलाई थाहा छ
तपाईसँंग पिन यस्तो शिक्त छ।”

10 जब येशूले यी सब ैकुराहरू भनेको सुन्नुभयो, उहाँ आश्चयर्चिकत
हुनुभयो। उहाँले आफ्नो साथमा भएका ती सब ैमािनसहरूलाई भन्नुभयो,
“म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु, इस्राएलमा पिन मलेै कुन ैमािनस यस्तो
दृढ िवश्वासी पाइनँ। 11 धेर ैमािनसहरू पूवर् र पिश्चमबाट आई पुग्ने छन्
अिन ितनीहरू स्वगर्को राज्यमा अब्राहाम, इसाहाक र याकूबसँग भोजन
गनर्का िनिम्त मेचमा बस्नेछन्। 12 तर राज्यमा मागर् पाउनु पनेर्
मािनसहरू चािंह ितनीहरू अन्धकार िभत्र फािलनेछन्। अिन त्यो ठाउँमा
मािनसहरू पीडाले रूवाबासी र दाह्रा िकट्ने छन्।”

13 तब येशूले त्यस अिधकारीलाई भन्नुभयो, “ितम्रो घरमा जाऊ।
ितमीले िवश्वास गर ेजस्त ैितम्रो नोकर िनको भइसकेको हुनेछ।” अिन
ठीक त्यसबैला उसको नोकर िनको भयो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा धधेेररै ैमािनसहरूमािनसहरू िनकोिनको पािरएकापािरएका
(मकूर् स 1:29-34; लूका 4:38-41)

14 येशू पत्रुसको घरमा जानुभयो। त्यहाँ येशूले उसकी सासूलाई कड़ा
ज्वरोले थिलएर पलङ्गमा लिडरहेको पाउनु भयो। 15 तब येशूले ितनको
हात छुनुभयो ितनी िनको भइन्। अिन ितनी उिठन् र उहाँको सुसार
गिरन्।

16 त्यस ैसाँझ मािनसहरूले भूत लागेका धेर ैजनालाई िलएर येशूकहाँ
आए। येशूले भूतहरूलाई खेदनु भयो। जो-जो िबमारी परकेा िथए ती सबै
ठीक भए। 17 यशयैा अगमवक्ताले भनेका सब ैकुरा येशूले पूरा गनर् ुभयो:
“उहाँले हाम्रा यातनाहरू हटाइिदनु भयो,
अिन हाम्रा रोगहरू उहाँले बोक्नुभयो।”

यशयैा 53:4

मत्ती 7:11 641 मत्ती 8:17
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ययेेशूकाशूका चचेेलाहरूलाहरू
(लूका 9:57-62)

18 येशूले देख्नुभयो आफूलाई धेर ैमािनसहरूले घेरकेा िथए। अिन
आफ्ना चेलाहरूलाई झीलको अकोर् ितर जान लगाउनु भयो। 19

त्यसबेला एकजना शास्त्री उहाँकहाँ आए अिन भने, “हे गुरूज्यू। तपाई ं
जता-जता जानुहुन्छ, म तपाईकंो पिछ-पिछ लाग्नेछु।”

20 येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “स्यालहरूका बस्ने प्वाल हुन्छन्।
आकाशका चराचुरूङ्गीको बस्ने गँुड हुन्छ। तर मािनसको पुत्रको लािग ता
िशर अडाउने ठाउँ सम्म छैन।”

21 अकोर् एकजना मािनस, जो येशूको चेलाहरूमध्ये एकजना िथए
ितनले येशूलाई भने, “हे प्रभु, पिहला गएर मलाई मेरो बाबुलाई गाड्न
िदनुहोस्। त्यसपिछ म तपाईलंाई पछ्याउनेछु।”

22 तर येशूले ती मािनसलाई भन्नुभयो, “मेरोपिछ लाग, मरकेा
मािनसहरूले ितनीहरूको आफ्नो मुदार्हरूलाई आफैं  गाडुन्।”

ययेेशूलशूलेे आआँँधीलाईधीलाई शान्तशान्त गराउनुगराउन ुहहुुन्छन्छ
(मकूर् स 4:35-41; लूका 8:22-25)

23 येशू एउटा डुङ्गामा चढनुभयो र उहाँको चेलाहरू पिन उहाँको पिछ
लागे। 24 जब डुङ्गाले िकनार छाड्यो, त्यसबेैला झीलमा अचानक एक
भयङ्कर आँघी चल्न थाल्यो। छालहरूले डुङ्गालाई ढाक्न लाग्यो। तर येशू
सुितरहनु भएको िथयो। 25 चेलाहरू गए र उहाँलाई ब्यूँझाए र भने, “हे
प्रभु, हामीलाई बँचाउनुहोस् हामी डुब्न लािगरहेछौं।”

26 येशूले भन्नुभयो, “ितमीहरू िकन डराउँछौ? ितमीहरू िसत त्यित्त
िवश्वास छैन?” तब येशू उठ्नुभयो अिन आँधी र छालहरूलाई आज्ञा गनर् ु
भयो। आँधी थािमयो, अिन झीलमा पूरा शािन्त छायो।

27 सब ैमािनसहरू छक्क पर।े ितनीहरू भन्नलागे, “उहाँ कस्तो मािनस
हुनुहुन्छ? िकनभने हावा र बतासले पिन उहाँको आज्ञा मान्दो रहेछन्।”

ययेेशूलशूलेे भूतभूत लागलागेेकोको ददुइुजनाइजना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई चचंंगाईगाई गनगनर्र् ु ुभयोभयो
(मकूर् स 5:1-20 लूका 8:26-39)

28 गदिरनीहरूको मुलुकको एउटा झीलको अकोर्तफर्  येशू आइपुग्नु
भयो। त्यहाँ दइुजना मािनस येशू कहाँ आए। ितनीहरूलाई भूत लागेको
िथयो। ितनीहरू िचहानको गुफामा बस्दथे। ितनीहरू अत्यन्त ैडरलाग्दा
िथए। यसले गदार् मािनसहरू त्यो बाटो िहँड्ने आँट गदैर्नथे। 29 ती
दइुजना येशूकहाँ आए अिन िचच्याउन थाले, “परमेश्वरको पुत्र तपाई ं
हामीबाट के चाहानु हुन्छ? के समय आउनु भन्दा अिघ हामीलाई दण्ड
िदनु आउनु भएको हो?”

30 छेउको के्षत्रमा सँुगुरहरूको बथान चिररहेको िथयो। 31 भूतहरूले
येशूलाई िबन्ती गनर् लागे, “यिद तपाईलें हामीलाई यी मािनसहरूबाट
धपाउन चाहनुहुन्छ भने, दयागरी हामीलाई ती सँुगुरहरूको बथानमा
पस्न िदनुहोस्।”

32 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “जाऊ!” तब ती भूतहरूले
मािनसहरूलाई छाडे र सँुगुरहरूमा पसे। त्यसपिछ ती सम्पूणर् बथानहरू
डाँडाको िभरालो धारबाट झील ितर ओिर्लए। ती सब ैझीलमा डुबे। 33

ती सँुगुर चराउनेहरू भागे, र शहरितर गए अिन सबलैाई सँुगुरहरू र
भूतहरूले सताएको िवषयमा सुनाउन थाले। 34 तब शहरका सबै
मािनसहरू येशूलाई हेनर् आए। जब मािनसहरूले येशूलाई देखे,
ितनीहरूले त्यस मुलुकलाई छोडेर जानुभनी िनवेदन गर।े

ययेेशूलशूलेे पक्षवातकोपक्षवातको रोगीलाईरोगीलाई िनकोिनको पानपानर्र् ुभयोुभयो
(मकूर् स 2:1-12, लूका 5:17-26)

येशू एउटा डुङ्गामा चढ्नुभयो र झील पारी जानुभयो अिन उहाँ
आफ्नो शहरमा पुग्नुभयो। 2 केही मािनसहरू एकजना पक्षघाती
रोगीलाई आफूहरू िसत िलएर येशू भएकहाँ आए। त्यो मािनस

ओछ्यानम ैलडीरहेको िथयो। येशूले ितनीहरूमा औधी िवश्वास भएको
देख्नुभयो। अिन उहाँले त्यो पक्षघातीको रोगीलाई भन्नुभयो, “सुखी
होऊ, जवान मािनस! ितम्रो पापहरू क्षमा गिरएका छन्।”

3 केही शास्त्रीहरूले यी कुराहरू सुने। ितनीहरूले आफू माझ त्यस
कुराको वहस गर,े “यो मािनस परमेश्वरले जस्त ैकूरा गछर्  उसले
परमेश्वरकै िनन्दाको कुरा गर ेजस्तो छ।”

4 ितनीहरूले के सोंिचरहेका छन् भनेर येशूले जान्नू भयो अिन उहाँले
भन्नुभयो, “िकन ितनीहरू यस्ता दषु्ट िवचारहरू आफ्नो मनमा राख्छौ?
5 यो पक्षाघातको रोगीलाई कुन कुरा भन्न असल छ: ‘ितम्रा पापहरू क्षमा
गिरए’ अथवा ‘उठ र िहँड’ भन्नु। म ितमीहरूलाई यो देखाउनेछु िक यस
पृथ्वीमा मािनसको पुत्रलाई पापको क्षमा गनेर् शिक्त प्राप्त छ।” तब येशूले
पक्षघातको रोगीलाई भन्नुभयो, “उठ ितम्रो िबछ्यौना बोक र घर जाऊ।”

7 अिन त्यो मािनस उठ्यो र घरितर लाग्यो। 8 मािनसहरू यो देखी
छक्क पर।े मािनसहरूलाई यस्तो शिक्त प्रदान गरकेोमा ितनीहरूले
परमेश्वरको प्रशसंा गर।े

ययेेशूलशूलेे मत्तीलाईमत्तीलाई बोलाएबोलाए
(मकूर् स 2:13-17; लूका 5:27-32)

9 जब येशू गइरहनु भएको िथयो, उहाँले एकजना मत्ती नाम गरकेो
मािनसलाई भेट्नु भयो। मत्ती महसूल उठाउने अड्डामा बिसहहेका िथए।
येशूले भन्नुभयो, “मिसत आऊ।” त्यसपिछ मत्ती जुरूक्क उठे र येशूको
पिछ लागे।

10 येशू बेलुकीको भोजन मत्तीकै घरमा खान बस्नु भएको बेला त्यहाँ
धेर ैकर उठाउनेहरू र पापीहरू आएका िथए अिन ितनीहरूले येशू र
उहाँका चेलाहरू सँग ैभोजन खाद ैिथए। 11 येशूले ती मािनसहरूसँग
खाना खाइ रहनु भएको फिरसीहरूले देखे। फिरसीहरूले येशूका
चेलाहरूलाई सोधे, “िकन ितमीहरूका गुरूले कर उठाउनेहरू र
पापीहरूसँग बसेर खाना खान्छन्?”

12 फिरसीहरूले भन्द ैगरकेो कुरा येशूको सुन्नुभयो। अिन उहाँले
भन्नुभयो, “स्वस्थ मािनसहरूलाई वदै्यको आवश्यकता पदैर्न। जो रोगी छ
उसलैाई वदै्यको आवश्यकता पदर्छ। 13 म ितमीहरूलाई एउटा कुरो
भन्नेछु। जाऊ अिन यसको अथर् के हो िसक: ‘म पशुको बिलदान चाहन्न।
म मािनसहरूमा दया चाहन्छु।’ म यहाँ धािर्मक मािनसहरूलाई भेट्न
आएको होइन, ती पापीहरूलाई भेट्न आएको हँु।”

ययेेशशू ूअरूअरू यहयहूूदीहरूदीहरू जस्तोजस्तो हहुुनुहनुहुुन्नन्न
(मकूर् स 2:18-22; लूका 5:33-39)

14 त्यसपिछ यूहन्नाका चेलाहरू येशूकहाँ आए। ितनीहरूले येशूलाई
भने, “हामी अिन फिरसीहरू धेर ैजसो उपवास बस्दछौ। ती तपाईकंा
चेलाहरू िकन उपवास बस्दनैन्?”

15 येशूले भन्नुभयो, “िववाहको बेलामा जो दलुहासँग हुन्छन्, ितनले
दःुख मान्दनैन् तर त्यस्तो समय आउँछ जब ितनीहरूबाट दलुहालाई
अलग गिरन्छ। तब ितनीहरू दःुखी बन्छन् र ितनीहरू उपवास िलन्छन्।

16 “कसलेै पुरानो वस्त्रमा भएको प्वालमा नखिुम्चएको लुगाको टुक्रा
टाल्दनै। यिद कसलेै त्यसो गर ेत्यो टालो पुरानो लुगाबाट च्याितन्छ र
त्यो प्वाल झन नराम्रो हुन्छ। 17 कसलेै पिन नयाँ दाखरसलाई छालाको
पुरानो थलैाहरूमा हाल्दनै। पुरानो थलैीमा कसलेै नयाँ दाखरस हाल्यो
भने, त्यो थलैी फाट्छ र दाखरस पिन नष्ट हुन्छ। यसकारण मािनसहरूले
नयाँ थलैाहरूमा नयाँ दाखरस हाल्दछन्। यसरी दाखरस र थलैाहरू दवुै
सुरिक्षत रहन्छन्।”

ययेेशूलशूलेे मरमरेकेीकी ककेेटीलाईटीलाई जीिवतजीिवत पानपानर्र् ु ुभयोभयो रर रोगीरोगी स्त्रीहरूलाईस्त्रीहरूलाई िनकोिनको पानपानर्र् ु ु
भयोभयो

(मकूर् स 5:21-43; लूका 8:40-56)

18 येशू यी कुराहरू भन्द ैहुनुहुन्थ्यो, त्यसबैला सभाधरको एकजना
प्रमुख उहाँकहाँ आए। येशूको अिघ ितनले िशर झुकाए, अिन भने, “मेरी
छोरी अिहले मरी कृपया आउनुहोस् र तपाईकंो हात त्यसमािथ
रािखिदनुहोस् अिन त्यसले आफ्नो जीवन िफतार् पाउनेछ।”

19 तुरन्त ैयेशू उठ्नु भयो अिन ितनीिसत जानुभयो। उहाँका चेलाहरू
पिन पिछ लागे।

20 बाह्र वषर्देिख रगत बहने रोगले ग्रस्त एउटी स्त्री त्यहाँ िथईन्।
येशूको पिछिल्तर आएर उनले उहाँको वस्त्रको फेरमा छोइन्। 21 ितनले
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सोच्द ैिथइन्, “यिद मलेै उहाँको लुगाको फेरमा छोएँ मात्र भने पिन म
ठीक भइजानेछु।”

22 येशू पिछिल्तर फिर्कनु भयो र ितनलाई देखेर भन्नुभयो, “हे प्यारी
छोरी खशुी होऊ। ितम्रो िवश्वासले ितमी िनको भएिक छौ।” ितन ैबेला
ितनी ठीक भइन्।

23 येशू यहूदी शासकसँग िहँड्द ैहुनुहुन्थ्यो।उहाँ ितनको घरमा पुग्नु
भयो।मािनसहरूलाई शोक धुन बजाईरहेको देख्नुभयो। उहाँले धेरै
मािनसहरूलाई त्यहाँ रोइरहेको देख्नुभयो िकनभने यवुती मरकेी िथई।
24 येशूले भन्नुभयो, “पर जाऊ। यो यवुती मरकेी छैन। ऊ िनदाएकी मात्र
छे।” यो देखेर मािनसहरूले उहाँको हाँसो उडाए। 25 जब
मािनसहरूलाई घरबाट बािहर पठाइयो, तब येशू यवुतीको कोठामा प्रवेश
गनर् ुभयो। उहाँले यवुतीको हात समात्नुभयो अिन त्यो यवुती जुरुक्क उठी।
26 तब यस कुराको खबर सारा मुलुकभिर िफँिजयो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा धधेेररै ैमािनसहरूमािनसहरू िनकोिनको भएभए
27 जब येशू त्यो स्थानबाट गईरहनु भएको िथयो, दइुजना अन्धो

मािनसले उहाँलाई पछ्याए। ती अन्धाहरूले ठूलो स्वरले रूद ैभने, “हे
दाऊदका पुत्र, कृपया हामीलाई सहायता गनर् ुहोस्।”

28 जब येशू घर िभत्र पस्नुभयो, ती अन्धा मािनसहरू उहाँकहाँ आए।
उहाँले ती अन्धाहरूलाई भन्नुभयो। “के म ितमीहरूलाई फेिर देख्न सक्ने
बनाउँछु भनेर ितमीहरूलाई िवश्वास लाग्छ?” अन्धा मािनसहरूले जवाफ
िदए, “ज्यू, प्रभु, हामीलाई िवश्वास लाग्छ।”

29 त्यसपिछ येशूले ितनीहरूका आँखाहरू छोएर भन्नुभयो, “मलेै
ितमीहरूलाई देख्नसक्ने बनाउन सक्छु भन्ने िवश्वास ितमीहरूिसत छ।
यस्त ैहुन देऊ।” 30 त्यसपिछ ितनीहरूले तुरन्त ैदेख्न सके। येशूले
ितनीहरूलाई कडा चेताउनी िदनु भयो, उहाँले भन्नु भयो, “यो कुरा
कसलेै थाहा पाउनु हँुदनै।” 31 तर ती अन्धा मािनसहरू बािहर गए अिन
त्यस के्षत्रमा चारिैतर येशूको खबर िफँजाए।

32 जब ती दइु मािनसहरू जाद ैिथए, केही मािनसहरूले अकोर्
एकजनालाई येशूकहाँ ल्याए। उसलाई भूत लागेको हुनाले त्यो मािनसले
बोल्ने शिक्त गुमाएको िथयो। 33 येशूले त्यस मािनसबाट भूत
भगाइिदनुभयो। त्यसपिछ त्यो मािनस बोल्न थाल्यो। मािनसहरू छक्क
पदैर् भन्नलागे, “इस्राएलमा यसप्रकारको घट्ना पिहले किहल्य ैघटेको
िथएन।”

34 तर फिरसीहरूले भने, “भूतहरूको नेता एउटै छ जसले उहाँलाई
भूत पाउने शिक्त िदएको छ।”

ययेेशशू ूमािनसहरूकोमािनसहरूको लािगलािग ददु:ुखख मान्नुमान्न ुहहुुन्छन्छ
35 येशू सारा शहर र गाउँहरू हँुद ैयात्रा गनर् ुभयो। ितनीहरूका

सभाघरहरूमा िशक्षा िदनुभयो अिन राज्यको बारमेा सुसमाचार प्रचार गनर् ु
भयो। येशूले सब ैप्रकारका रोग र िबमारीहरू िनको पानर् ुभयो। 36 उहाँले
भीडलाई देख्नूभयो र उनीहरूको िनिम्त िटठाउनु भयो। िकनभने
ितनीहरू असहाय अिन िचिन्तत िथए। ितनीहरू गोठालो नभएका
भेंडा़हरू जस्त ैहरैान भई िततर-िबतर भएका िथए। 37 येशूले आफ्ना
चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “फसल ता धेर ैछन् तर फसल काट्ने
खेतालाहरू कम्ती छन्। 38 प्रभु फसलका मािलक हुनुहुन्छ। उहाँलाई
प्राथर्ना गर जसद्वारा उहाँले आफ्ना फसल संग्रह गनर् अिधक कमीर्हरू
पठाउनु हुनेछ।”

ययेेशूलशूलेे आफ्नाआफ्ना प्रेिरतहरूलाईप्रेिरतहरूलाई प्रचारप्रचार गनगनर्र् पठाउनुपठाउन ुहहुुन्छन्छ
(मकूर् स 3:13-19; 6:7-13; लूका 6:12-16; 9:1-6)

येशूले आफ्ना बाह्र जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो। उहाँले
दषु्टात्माहरूलाई धपाउने सामथ्यर् ितनीहरूलाई िदनुभयो।
उहाँले हरके प्रकारको रोग र िबमारहरू िनको गनर् सक्ने

सामथ्यर् ितनीहरूलाई िदनुभयो। 2 ती बाह्र प्रेिरतहरूको नाउँ यस प्रकार
छ:
िशमोन (जसलाई पत्रुस पिन भिनन्छ),
अिन उसको दाज्यू अिन्द्रयास,
जब्दीको छोरो याकूब,

अिन उसको भाइ यूहन्ना,
3 िफिलप,
बारथोलोमाइ,
थोमा,
महसूल उठाउने मत्ती,
अल्फयसको छोरो याकूब,
थेिदयस,
4 िशमोन कनानी,
र यहूदा इस्कारयोत (यो त्यही मािनस िथयो जसले येशूलाई
िवश्वासघात गयोर्)।
5 येशूले यी बाह्रजना प्रेिरतहरूलाई आज्ञा िदनुभयो। त्यसपिछ उहाँले

ितनीहरूलाई राज्यको िवषयमा प्रचार गनर् भनी पठाउनुभयो। येशूले
भन्नुभयो, “गरै यहूदीहरूकहाँ नजाऊ। सामरीहरूका शहरहरूमा पिन
नजाऊ। 6 बरू इस्राएली मािनसहरूकहाँ जाऊ। ितनीहरू हराएका
भेंडा़हरू झैं छन्। 7 जब ितमीहरू जान्दछौ, ‘स्वगर्को राज्य आउनै
लागेका छ भनी प्रचार गर।’ 8 रोगीहरूलाई िनको पार, मरकेाहरूलाई
िजवनमा ल्याऊ। कुष्ट रोगीहरूको उपचार गर। मािनसहरूबाट भूत
धपाऊ। म ितमीहरूलाई िसत्तैंमा यी शिक्तहरू िदन्छु। यसथर् िसत्तैंमा
ितनीहरूलाई सघाऊ। 9 ितमी आफ्ना साथमा पसैा सुन, चाँदी र तामा
नलजैाऊ। 10 झोला समेत नबोक यात्राका िनिम्त लाउने लुगाफाटा वा
जुत्ता नलजैाऊ। िहँड्नलाई लौरो समेत नबोक। एक कामदारलाई उसले
चाहेका सब ैचीजहरूको बन्दोबस्त हुनुपछर् ।

11 “जव ितमीहरू कुन ैगाउँ वा शहरितर जान्छौ त्यहाँ कुन ैन कुनै
योग्य मािनसलाई भेट् अिन स्थान नछाडे सम्म उसको घरमा बस। 12

ितमी घरिभत्र पस्ने िबत्तीकै त्यसलाई भन। ‘तपाईलंाई शािन्त होस्।’ 13

घरिभत्र भएका मािनसहरूले ितनीहरूलाई स्वागत जनाए भने ितनीहरू
ितम्रो शािन्तको कामना ग्रहण गनर् योग्यका छन्। यिद ितनीहरूले स्वागत
नजनाए ितमीहरूको शािन्तको कामना िफतार् लेऊ िकनभने ितनीहरू
ितमीहरूको शािन्तको कामनाका योग्य छैनन्। 14 यिद कुन ैघर वा
शहरले ितमीहरूलाई स्वागत नगर ेअथवा ितमीहरूको कुरा नसुने त्यो
ठाउँ छोड्दा गोडाको धुलोसम्म टक्टकाउनु। 15 ितमीहरूलाई म साँच्चो
भन्दछु। न्यायको िदनमा ितनीहरूको अवस्था सोदोम र गमोराको भन्दा
नराम्रो हुनेछ।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा समस्याहरूसमस्याहरू बारबारे ेचचेेताउनीताउनी
(मकूर् स 13:9-13; लूका 21:12-17)

16 “सुन! म ितमीहरूलाई ब्वाँसोका बीचमा भेंडा़झैं गरी पठाउँछु।
यसकारण सपर्झैं चनाखो बन। अिन ढुकुरझैं सोझो बन। 17 सबै
मािनसहरूदेिख सतर्क बन। ितनीहरूले ितमीहरूलाई पिक्रने छन् अिन
अदालतमा पुयार्उनेछन्। ितनीहरूले आफ्नो सभाघरहरूमा लगेर
ितमीहरूलाई कोरार् लाउनेछन्। 18 ितनीहरूले ितमीहरूलाई राज्यपाल
अिन राजाहरूको अिघ लानेछन्। मेरो कारणले गदार् ितनीहरूले यसो
गनैर्छन्। ितमीहरू ती हािकम अिन राजाहरू र गरै-यहूदीहरूको समक्ष
मेरो बारमेा भन्नेछौ। 19 जब ितमीहरू पक्राउ पनेर् छौ के बोल्नु पनेर् र
कसरी बोल्नु पनेर् भन्ने बारमेा िचिन्तत नबन। त्यसबेलामा ितमीहरूले भन्नु
पनेर् कुराहरू ितमीहरूलाई बताइनेछ। 20 वास्तवमा ितमीहरू बोल्नेछैनौ
परमिपताको आत्मा आफैं  ितमीहरूबाट बोल्नुहुनेछ।

21 “दाज्यू-भाइहरू आफ्न ैदाज्यू-भाइहरूको िवरुद्द हुनेछन् ितनीहरू
एकले अकार्लाई मानर् लाउनेछन्। बाबुहरूले आफ्न ैछोराहरूलाई मानर्
लाउनेछन्। छोराछोरीहरू आमाबाबुहरूको िवरूद्ध उठ्नेछन्, र
ितनीहरूलाई मानेर् षड्यन्त्र गनेर्छन्। 22 सब ैमािनसहरूले ितमीहरूलाई
घृणा गनेर्छन् िकनभने ितमीहरूले मलाई पछ्याउँछौ। तर जसले
आिखरसम्म सहन्छ उसको उद्धार हुनेछ। 23 जब एउटा शहरबाट
ितमीहरू खेिदनेछौ तब अकौर् शहरमा जाऊ। म ितमीहरूिसत साँच्चो
भन्दछु। मािनसको पुत्र आउन अिघ न ैितनीहरू इस्राएलको सबै
शहरहरू भएर गइ सकेको हुनेछैनौ।

24 “कुन ैपिन चेला गुरूभन्दा शे्रष्ठ हँुदनै नता कुन ैदास आफ्नो
मािलकभन्दा शे्रष्ठ हुन्छ। 25 एउटा चेलाको िनिम्त आफ्ना गुरू जस्तै
बन्नु पयार्प्त छ। एक जना दासको िनिम्त आफ्ना मािलक जस्त ैबन्नु पयार्प्त
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छ। यिद घरका ठूलाबडालाई न ैबालिजबुल अथवा शतैान भिनन्छ भने,
पिरवारका अरू सदस्यहरूलाई त्यस भन्दा पिन नराम्रो भिननेछ।

मािनसकोमािनसको होइनहोइन परमपरमेेश्वरकोश्वरको डरडर राखराख
(लूका 12:2-7)

26 “यसकारण ती मािनसहरूदेिख डराउने काम छैन। छोिपएका
प्रत्येक कुरा उघािरनेछ। गुप्तमा रहेका प्रत्येक कुरालाई प्रकट गिरनेछ।
27 यी सब ैकुराहरू म ितमीहरूलाई अन्धकारमा भन्छु तर ितमीहरूले
यो कुरा उज्यालोमा भन्नु पछर् । यी कुराहरू म ितमीहरूका कानमा
कानेखसुी गनेर्छु तर ितमीहरूले यी सब ैकुराहरू सबलैाई खलु्लम-खलु्ला
भन्नुपदर्छ।

28 “मािनसहरूदेिख नडराऊ। ितनीहरूले ितम्रो शरीलाई मात्र
मानेर्छन्। ितनीहरूले आत्मालाई मानर् सक्ने छैनन्। ितमीहरू त्यससंग
डराउनु पनेर्छ जसले ितम्रो शरीर र आत्मालाई न ैनकर् मा लजैान्छ।
उहाँले शरीर र आत्मालाई नरकमा पठाउनु सक्नु हुन्छ। 29 चराहरू
बेच्नुपदार् दइुवटा चराको दाम एक पसैा मात्र ितनर् ु पनेर्छ। तर ितम्रा
िपताको इच्छिबना एउटै चरापिन मनेर् छैन। 30 ितम्रा टाउकोमा कितवटा
केशहरू छन् उहाँले ती समेत जान्नुहुन्छ। 31 यसकारण डर नमान।
ितमीहरू ती चराहरूभन्दा धेर ैउत्कृष्ट छौ।

िवश्वासिवश्वास बारबारेमेामा बहसबहस
(लूका 12:8-9)

32 “यसकैारण हरके जसले मािनसहरूका सामु मलाई स्वीकार गछर् ,
म पिन उसलाई मेरा स्वगर्मा हुने परम िपताको सामु स्वीकार गनेर्छु। 33

तर जब कुन ैमािनस अरूको सम्मुख उिभएर उसले मलाई िवश्वास गछुर्
भन्न सक्दनै भने त्यो मेरो आफ्नो मािनस होइन भनेर म भन्नेछु। मेरा
स्वगर्मा हुने िपताको अिघ पिन म यस ैभन्नेछु।

ययेेशूलाईशूलाई पछ्याउनालपछ्याउनालेे ददु:ुखख उठाउनुउठाउन ुपछपछर्र्
(लूका 12:51-53, 14:26-27)

34 “म पृथ्वीमा शािन्त ल्याउन आएको भनी नसम्झ म पृथ्वीमा
शािन्त ल्याउनलाई आएको होइन। तर म तरवार चलाउन आएको हँु।
35 म यो उद्देश्यले आएको हँु:
‘एउटा छोरो बाबुको िवरुद्ध हुन्छ।
एउटी छोरी उसकी आमाको िवरुद्ध हुन्छे।
एउटी बुहारी उसकी सासूको िवरूद्ध हुन्छे।

36 कुन ैमािनसको आफ्नो पिरवरको मािनस इच्छा पत्रमा नाउँ भएका
उसको िबरुद्ध शत्रु बन्दछ।’

िमका 7:6
37 “जसले मलाई भन्दा आफ्ना बाबु-आमालाई धेर ैमाया गछर्  उ

मलाई पच्छ्याउने योग्यको हँुदनै। जसले आफ्नो छोरा-छोरीलाई मलाई
भन्दा धेर ैमाया गछर् , ऊ मेरो पिछलाग्ने योग्यको हँुदनै। 38 यिद कुनै
मािनसले मलाई अनुशरण गरकेो बेला उसलाई िदएको कू्रस स्वीकार
गदैर्न भने ऊ मलाई अनुशरण गनेर् योग्यको हँुदनै। 39 जसले आफ्नो
जीवनलाई बचाउन खोज्छ उसले त्यो गुमाउनेछ। तर जसले आफ्नो
जीवन मेरो िनिम्त गुमाउँछ उसले त्यो प्राप्त गनेर्छ।

ितमीलाईितमीलाई ग्रहणग्रहण गनगनेर्ेर्लाईलाई परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आिशषआिशष िदनुहिदनुहुुन्छन्छ
(मकूर् स 9:41)

40 “ितमीहरूलाई जसले ग्रहण गछर्  मलाई पिन ग्रहण गदर्छ। अिन
जसले मलाई ग्रहण गछर्  मलाई पठाउनेलाई पिन ग्रहण गदर्छ। 41

अगमवक्तालाई भेट्ने उसलाई स्वागत गनेर्ले असल मािनस भएको
कारणले इनाम पाउँछ। एउटा असल मािनसलाई भेटेर उसलाई स्वागत
गनेर्ले ऊ असल मािनस भएको कारणले उसले असल मािनसको इनाम
पाउँछ। 42 यिद कसलेै मलाई पछ्याउनेले यी सानाहरू मध्ये कसलैाई
सहायता गलार्, उसले आफ्नो इनाम पाउनेछ। त्यस मािनसले एक मात्र
िदए पिन मबाट ठूलो इनाम पाउनेछ।”

ययेेशशू ूरर बिप्तस्माबिप्तस्मा िदनिदनेे ययूहून्नाहन्ना
(लूका 7:18-35)

आफ्ना बाह्रै चेलाहरूलाई िशक्षा िंदद ैयेशूले आफ्ना कुराहरू
भिनसक्नु भएपिछ उहाँ गािललको शहरहरू ितर प्रचार गनर्
अिन िशक्षा िदन जानुभयो।

2 बिप्तस्मा िदने यूहन्ना कैदमा िथए। ख्रीष्टले गरकेा सब ैकुराहरू उनले
सुने। अिन यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई येशूकहाँ पठाए। 3 यूहन्नाका
चेलाहरूले येशूलाई सोधे, “यूहन्नाले आउँदछै भन्नुभएको मािनस तपाई ंनै
हुनुहुन्छ, िक अरू कुन ैमािनसलाई हामीले पखर्नु पनेर् हो?”

4 येशूले भन्नुभयो, “यूहन्नाकहाँ जाऊ ितमीहरूले सुनेका र देखेको
कुराहरू वणर्न गर। 5 अन्धाहरूले फेिर दृिष्ट पाउँछन्; लङ्गडाहरू िहँड्न
सक्ने हुन्छन्, कुष्ट रोगीहरू शुद्ध हुन्छ; बिहराहरू सुन्नसक्ने हुन्छन्
मरकेाहरू जागा उठ्छन् अिन गरीब मािनसहरूलाई सुसमाचाहरू
सुनाइदछै। 6 यिद कुन ैमािनसले मलाइ ग्रहण गछर्  भने त्यो धन्यको हो।”

7 यूहन्नाका चेलाहरू आफ्ना मागर्मा जाँदिैथए, येशूले ती
मािनसहरूलाई यूहन्नको बारमेा भन्न लाग्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो,
“ितमीहरू मरुभुिममा के हेनर् िनस्क्यौ? के बतासले हल्लाइराखेको
िनगालोलाई? 8 वास्तवमा केको िनिम्त ितमीहरू मरूभूिममा गयौ? राम्रो
वस्त्र पिहरने मािनसलाई हेनर्? ती राम्रा-राम्रा वस्त्र पिहिरएर
राजमहलहरूमा बस्ने मािनसहरूलाई हो। 9 यिद यसो होइन भने के
हेनर्लाई ितमीहरू बािहर िनस्केका हौ? कुन ैएक अगमवक्तालाई? हो, म
भन्दछु, एक आगमवक्ता भन्दा महान यूहन्ना न ैहुन्। 10 यूहन्ना न ैएकहुन्
जसको िवषयमा धमर्शास्त्रमा लेिखएको छ:
‘सुन! म आफ्नो दतूलाई ितम्रो अिघ-अिघ पठाउँनेछु।
उसले ितम्रो लािग बाटो तयार गिरिदनेछ।’

मलाकी 3:1
11 “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु बिप्तस्मा िदने यूहन्ना पृथ्वीमा

जन्मेका सब ैमािनसभन्दा महान छन्। तरपैिन स्वगर्को राज्यमा जो
सबभैन्दा सानो छ, त्यो यूहन्नाभन्दा ठूलो हो। 12 बिप्तस्मा िदने यूहन्नाको
समयदेिख यसो अिहलेसम्म स्वगर्को राज्यमा बलजफत हँुदछै र
बलजफत गनेर्हरू जबरजस्ती खोस्छन्। 13 सब ैअगमवक्ताहरू र
मोशाको व्यवस्थाले यूहन्ना समेत को समय नआउन्जेल पिछ हुन आउने
कुराहरूको िवषयमा अगमवाणी गरकेा छन्। 14 यिद अगमवक्ता र
व्यवस्थाले भनेका कुरामा ितमीहरू िवश्वास गछौर् भने, यूहन्नान ैएिलया हो
भनेर पिन ितमीहरूले िवश्वास गनेर्छौ। व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले उहाँ
आउँनुहुन्छ भनेका छन्। 15 मेरो कुरा सुन्न सक्ने ितमीहरूले यी कुराहरू
सुन।

16 “आजका मािनसहरूको बारमेा मलेै के भन्ने? ितनीहरू के जस्ता
छन्? आजका मािनसहरू बजारमा खेल्ने स-ससाना केटा-केटीहरू
जस्ता छन्। एक दलका केटाकेटीहरूले अकार् दलकाहरूलाई
बोलाउँछन्,

17 ‘ितमीहरूको िनिम्त मीहरूले संगीत बजायौं,
तर ितमीहरू नाचेनौ;
हामीहरूले द:ुखका गीत गायौं,
तर ितमीहरू दःुखी भएनौ।’

18 मािनसहरू त्यस्त ैछन् भनेर मलै ैिकन भनें? िकनभने जब यूहन्ना
आए उनले अरूले जस्त ैखाएनन् अिन दाखरस िपएनन्। अिन
मािनसहरूले, ‘उसलाई भूत लागेको छ भनी भन्छन्।’ 19 मािनसका पुत्र
अरू मािनसहरूले जस्त ैखाँद ैिपउँद ैआयो। मािनसहरूले भने ‘उसलाई
हेर, उसले अित धेर ैखान्छ अिन एउटा िपयक्कड हो। उ महसूल
उठाउनेहरू र पापीहरूको िमत्र हो।’ तर बुिद्ध चािंह उहाँले गरकेो
कामबाट िसद्ध हुन्छ।”

ययेेशशू ूिवश्वासिवश्वास नगननगनेर्ेर्हरूलाईहरूलाई सतसतर्र्कक गराउनुगराउन ुहहुुन्छन्छ
(लूका 10:13-15)

20 येशूले ती शहरहरूलाई हप्काउनु भयो जहाँ उहाँले धेर ैशिक्तशाली
कामहरू गनर् ु भएको िथयो। येशूले ती शहरहरूका बािसन्दाहरूलाई
हप्काउनु भयो िकनभने ितनीहरू आफ्नो जीवन शलैी पिरवतर्न गनर् राजी
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िथएनन्। 21 येशूले भन्नुभयो, “ए कोरािजन! तँलाई िधक्कार छ। ए
बेथसेदा! तँलाई िधक्कार छ। मलेै ितमीहरूकहाँ धेर ैशिक्तशाली कामहरू
गिरिदएँ। यिद यस्त ैशिक्तशाली कामहरू टायर र सदोममा गिरएको भए
त्यहाँका मािनसहरूले पिहले न ैभाङरा वस्त्रलाएर र खरानी घसेर
पश्चताप गिरसक्ने िथए। 22 तर म भन्दछु, न्यायको िदनमा टायर र
सदोमकोभन्दा ितमीहरूको हालत खराब हुनेछ।

23 “तँ कफनर्हुम, के तँ स्वगर्सम्म उचािलनेछस् र? अँहँ! तँलाई तल
मृत्यकुो स्थान सम्म झािरनेछ। तँमािथ मलेै धेर ैशिक्तशाली कामहरू
गरकेो छु। यिद त्यस्त ैचमत्कारहरू सदोममा भएको भए, त्यहाँका
मािनसहरूले सब ैपापहरू गनर् छोिडसकेका हुनेिथए अिन त्यो नगर
आजसम्म रिह रहनेिथयो। 24 तर ितमीलाई भन्छु िक न्यायको िदनमा
सदोमको भन्दा ितम्रो हालत अरू नराम्रो हुनेछ।”

ययेेशशू ूआफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई िवश्रामिवश्राम प्रदानप्रदान गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
(लूका 10:21-22)

25 त्यसपिछ येशूले भन्नुभयो, “हे िपता, स्वगर् र पृथ्वीका परमप्रभु, म
तपाईलंाई धन्यवाद चढाउँछु। म तपाईकंो प्रशसंा गदर्छु िकनिक तपाईलें
यी कुराहरू बुिद्धमान र समझदार मािनसहरूबाट लुकाउनुभयो। तर
तपाईलें यी ितनीहरूप्रित प्रकट गिरिदनु भयो जो स-साना बालकहरू झैं
छन्। 26 हे मेरा िपता, तपाईलें यस्तो गनर् ु भयो, जो वास्तवम ैतपाईलें
गनर् चाहनु भएको िथयो।

27 “मेरा िपताले मलाई सब ैव्यवस्था गिरिदनु भएको छ। िपताले
बाहेक अरू कसलेै पुत्रलाई िचन्दनै। पुत्रले बाहेक अरू कसलेै िपतालाई
िचन्दनै। अिन पुत्रले जुन मािनसहरूमा िपतालाई प्रकट गनेर् इच्छा
गनर्हुन्छ ितनीहरूले मात्र िपतालाई िचन्ने छन्।

28 “मकहाँ आऊ। जो थिकत औ कष्टले दिबएकाहरू हो! म
ितमीहरूलाई आत्माको िनिम्त िवश्राम िदनेछु। 29 मेरो कामकुरो ग्रहण
गर अिन मबाट िसक, म िवनयी र िवनम्र-हृदयको छु। अिन ितमीहरूले
आफ्नो आत्मामा िवश्राम पाउनेछौ। 30 हो, मेरो काम ग्रहण गनर् सिजलो
छ। ितमीहरूलाई िदइने भार हलुका छ।”

यहयहूूदीहरूद्वारादीहरूद्वारा ययेेशूकोशूको आलोचनाआलोचना
(मकूर् स 2:23-28; लूका 6:1-5)

त्यो समय, येशू िवश्रामको िदनमा अन्नका खेतहरूबाट
जानुहँुद ैिथयो, येशूका चेलाहरू पिन उहाँसँग ैिथए। ितनीहरू
भोकाएका िथए। ती चेलाहरूले अन्नका बाला िटप्द ैखान

लागे। 2 फिसहीहरूले यो देखेर। ितनीहरूले येशूलाई भने, “हेनर् ुहोस्!
तपाईकंो चेलाहरू िवश्रामको िदनमा गनर् ु िनषेध गिरएका कुरा गदैर्छन्।”

3 उहाँले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “दाऊदले, आफैं  र आफूसँगका
मािनसहरू भोकाउँदा के गरथेे, के ितमीहरूले पढेका छैनौ? 4 दाऊद
परमेश्वरको घरमा गए। दाऊद र ितनका साथीहरूले परमेश्वरलाई
चढाइएको रोटी खाए। दाऊद र ितनका साथीहरूले यसरी रोटी खानु
िनयमको िवरुद्ध िथयो। केवल पूजाहारीहरूलाई मात्र त्यस्तो रोटी खाने
अनुमित िथयो। 5 अिन ितमीहरूले मोशाको व्यवस्थामा यो पिन
िनश्चयन ैपढेको हुनुपछर्  िक कसरी प्रत्येक िवश्रामको िदनमा पूजारीहरूले
मिन्दरमा िवश्राम अथवा िवश्रामको िनयम भङ्ग गछर्न्। तर ैपिन
पूजाहारीहरूलाई त्यस दोषको िनिम्त दोषी ठािनन्दनै। 6 म
ितमीहरूलाई भन्दछु, ‘यहाँ मिन्दर भन्दा ठूलो’ केही छ। 7 धमर्शास्त्रमा
भिनएको छ, ‘म पशुहरूको बिलदान चाहन्न। म मािनसहरूमा दया
चाहन्छु।’ वास्तवमा ितमीहरू ती शब्दहरूका अथर् के हो त्यो पिन
जान्दनैौ। यिद ती शब्दहरूका अथर् ितमीहरूले बुझ्यौ भने ती ितमीहरूले
िनदोर्षहरूलाई न्याय गनेर् िथएनौ।

8 “मािनसको पुत्र िवश्राम िदनको पिन प्रभु हो।”

ययेेशूलशूलेे िवश्रामिवश्राम िदनमािदनमा िनकोिनको पानपानर्र् ु ुभयोभयो
(मकूर् स 3:1-6; लूका 6:6-11)

9 येशू त्यहाँबाट िहँड्नु भयो अिन ितनीहरूको सभाघरमा जानूभयो।
10 उहाँले सभाघरमा एउटा सुकेर चाउिरएको हात भएको मािनसलाई
देख्नु भयो। केही यहूदीहरू येशूलाई दोष लगाउनलाई िनहँु खोिजरहेका

िथए। अिन ितनीहरूले उहाँलाई सोधे, “के िवश्रामको िदनमा कसलैाई
िनको पानर् ु न्यायोिचत छ?”

11 उहाँले भन्नुभयो, “यिद ितमीहरूमध्ये कसकैो एउटा भेंडा़ छ, त्यो
िवश्रामकोिदनमा एउटा खाल्डामा खस्यो भने के आफ्नो हातले समातेर
बािहर तान्दनैौ? 12 एउटा मािनस भेंडा़ भन्दा धेर ैअसल हुन्छ। त्यसथर्
िवश्रामको िदनमा भलो गनर् व्यवस्थाले िदन्छ।”

13 तब उहाँले त्यस डँुडेहात भएको मािनसलाई भन्नुभयो, “मलाई
ितम्रो हात हेनर् देऊ।” त्यसले येशू भएितर हात पसायोर्। अिन उसको
हात, त्यो अकोर् हात जस्त ैिनको भयो। 14 तर फिरसीहरू बािहर गए
अिन येशूलाई मानर्का िनिम्त योजना बनाए।

ययेेशशू ूपरमपरमेेश्वरद्वाराश्वरद्वारा चुिनएकोचुिनएको ससेेवकवक हहुुनुहनुहुुन्छन्छ
15 फिरसीहरूले के गनर् लिगरहेका िथए सो येशूलाई थाहा भयो। अिन

उहाँले त्यो ठाउँ छोड्नुभयो। धेर ैमािनसहरूले उहाँलाई पछ्याउन लागे।
उहाँले सब ैरोगीहरूलाई िनको पारी िदनुभयो। 16 उहाँ को हुनुहुन्छ
भनेर मािनसहरूलाई केही नभन्नुभनी ितनीहरूलाई येशूले चेताउनी
िदनुभएको िथयो। 17 येशूले यी कुराहरू यशयैा अगमवक्ताले भनेका
कुराहरू पूणर् गनर्का िनिम्त गनर् ु भयो।

18 “यहाँ मेरो दास छ,
मलेै उसलाई चुनेको हँु।
म उसलाई प्रेम गछुर्
अिन म उिसत खशुी छु।
म मेरो आत्मा उसमा हािलिदनेछु,
अिन उसले न ैअन्य राष्ट्रहरूमािथ न्यायको घोषणा गनेर्छ।

19 उसले झगडा गनेर्छैन न त िचच्याउने न ैछ;
उसको स्वर कसलेै पिन गल्लीहरूमा सुन्ने छैन।

20 उसले बािङ्ग सकेको िनगालो भाँच्ने छैन।
उसले जिलहरकेो दीयो िनभ्द ैजाँदछै भिन िनभाउने छैन।
उसले यी सब ैगिररहनेछ जबसम्म साँच्चो न्यायले िवजय प्राप्त गदैर्न।

21 सब ैराष्ट्रहरूले उहाँमािथन ैआशा गनेर्छन्।”
यशयैा 42:1-4

परमपरमेेश्वरद्वाराश्वरद्वारा ययेेशूकोशूको शिक्तशिक्त
(मकूर् स 3:20-30; लूका 11:14-23; 12:10)

22 त्यसपिछ केही मािनसहरूले एकजना मािनसलाई येशू कहाँ
ल्याए। उ अन्धो िथयो अिन बोल्न पिन सक्दनैथ्यो िकनिक उसलाई भूत
लागेको िथयो। उहाँले त्यसलाई िनको पानर् ुभयो अिन त्यस मािनसले
बोल्न अिन देख्न थाल्यो। 23 सब ैमािनसहरू चिकत भए। ितनीहरूले
भने, “िनश्चयन ैयी मािनस न ैदाऊदका पुत्र हुन् जसलाई परमेश्वरले
हामीकहाँ पठाउने प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो?”

24 जब फिरसीहरूले मािनसहरूको मुखबाट यस्तो कुरा सुने तब
ितनीहरूले भने, “येशूले मािनसरूबाट भूत भगाउनका िनिम्त बालिजबुल
शिक्तको प्रयोग गदर्छन्। बालिजबुल भूतहरूको शासक हो।”

25 येशूले फिरसीहरूले सोचेका कुरा थाहा पाउनुभयो। अिन उहाँले
ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “आपसमा झगडा गनेर् कुन ैपिन राज्य ध्वंस हुनेछ
त्यस ैगरी आफैं मा िवभाजन भएको नगर िटक्ने छैन। त्यसरीन ैिवभाजन
भएको कुन ैपिरवार सफल हँुदनै। 26 यिद शतैानले शतैानलाई
िनकाल्दछ भने, त्यो आफ्न ैिवरुद्ध िवभािजत हुन्छ। तब कसरी उसको
राज्य िटक्न वा चल्न सक्छ? 27 ितमीहरूले भन्दछैौ िक मलेै शतैानको
शिक्तद्वारा भूतहरू भगाउँदछुै। यिद यो सत्य हो भने, ितम्रा मािनसहरूले
भूत भगाउन कुन शिक्तको प्रयोग गदैर्छन्? यसकारण ितमीहरूका आफ्नै
मािनसहरूले ितमीहरूको भूल कोट्याउनेछन्। 28 तर म परमेश्वरका
आत्माको शिक्तद्वारा भूतहरू भगाउँछु। यसबाट यो थाहा हुन्छ िक
परमेश्वरको राज्य अिघ न ैितमीहरूमा आइसकेको छ। 29 यिद कुनै
मािनसले कुन ैएक बलवान मािनसको घरमा लुटपाट गनर् चाहन्छ भने,
सवर्प्रथम उसले त्यो बलवान मािनसलाई साङ्लोले बाँधेर राख्नुपछर् ।
त्यसपिछ मात्र त्यो मािनसले घर लुट्न सक्दछ। 30 जो मािनस मिसत
छैन, त्यो मेरो िवरुद्धमा छ। मिसत काम नगेर्नले मेरो िवरूद्धमा काम
गिररहेको हुन्छ।
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31 “यसलेै म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितनीहरूले गरकेा हरके पापका
िनिम्त मािनसहरूलाई क्षमा प्रदान गनर् सिकन्छ। अिन ितनीहरूले भनेका
सब ैनराम्रा शब्दहरूको िनिम्त मािनसहरूलाई क्षमा प्रदान गनर् सिकन्छ।
तर यिद कसलेै पिवत्र आत्माको िवरुद्धमा कुरा गछर्  भने उसलाई क्षमा
गिरनेछैन। 32 यिद कसलेै मािनसका पुत्रका िवरुद्धमा कुरा गर ेउसलाई
क्षमा हुनेछ। तर कसलेै पिवत्र आत्माको िवरुद्धमा-कुरा गर ेक्षमा हुनेछैन।
त्यस मािनसलाई न ता अिहले क्षमा िदइन्छ न ता भिवष्यमान।ै

ितमीहरूकोितमीहरूको चालचाल-चलनलचलनलेे ितमीहरूकोितमीहरूको पिरचयपिरचय गराउगराउँँछछ
(लूका 6:43-45)

33 “यिद ितमीहरू असल फल चाहन्छौ भने ितमीहरूले बृक्षलाईनै
असल तुल्याउनु पछर् । यिद ितमीहरूको बृक्षन ैनराम्रो छ भने त्यसको
फल पिन नराम्रो हुनेछ। िकनिक त्यसको फलबाटन ैबोटलाई िचन्न
सिकन्छ। 34 ए सपर्हरू, ितमीहरू दषु्ट मितका छौ। ितमीहरूबाट कसरी
असल कुराहरू आउनसक्छ। हृदयमा जे कुरा थुपरीएको छ त्यही
कुराहरू न ैमुखले बोल्दछ। 35 असल मािनसले असल ैकुराहरू हृदयमा
थुपारकेो हुन्छ। यसथर् राम्रै कुराहरू उसले बोल्दछ। तर एउटा दषु्ट
मािनसले हृदयमा दषु्ट कुराहरू न ैराखेका हुन्छ र उसले बोलेको बेलामा
हृदयमा भएका दषु्ट कुराहरू न ैउसले बोल्दछ। 36 यसथर् म
ितमीहरूलाई भन्दछु प्रत्येक मािनसले आफूले बोलेका हरके लापरवाही
कुराहरूको िववरण न्यायको िदनमा िदनु पनेर्छ। 37 ितमीलाई ितम्रा
आफ्न ैकुराहरूद्वारा न्याय गिरनेछ। ितम्रा कितपय कुराहरूले ितमीलाई
सही तुल्याउँनेछ अिन ितम्रा कितपय कुराहरूले ितमीहरूलाई दोषी
ठहराउनेछ।”

प्रमाणकालािगप्रमाणकालािग ययेेशूसशूसँँगग यहयहूूदीहरूकोदीहरूको सोधखोजसोधखोज
(मकूर् स 8:11-12; लूका 11:29-32)

38 तब केही शास्त्रीहरू र फिरसीहरूले येशूलाई जवाफ िदए।
ितनीहरूले भने, “गुरूज्यू, हामी तपाईबंाट एउटा आश्चयर्को िचन्ह हेनर्
चाहन्छौ।”

39 येशूले जवाफ िदनुभयो, “दषु्ट र पापी मािनसहरूले प्रमाणकोलिग
चमत्कार खोज्दछैन्। तर त्यस्ता मािनसहरूलाई प्रमाणकोलािग कुनै
चमत्कार देखाइने छैन। अगमवक्ता योनाको िचन्ह बाहेक। 40 तीन िदन
र तीन रात सम्म योना एउटा ठूलो माछाको पेटमा िथए। त्यसरी न ैतीन
िदन र तीन रात सम्म मािनसको पुत्र पृथ्वीको पेटिभत्र रहनेछ। 41 अिन
न्यायको िदनमा ितनीहरू दोषी छन् भनी देखाउनका िनिम्त िननवेका
मािनसहरू यस पुस्ताको साथमा खड़ा हुनेछन्। िकनभने योनाले
ितनीहरूलाई उपदेश िदएका िथए, अिन ितनीहरूले आफ्नो जीवननै
बद्लेका िथए। अिन अझ यहाँ एक मािनस छ त्यो योना अगमवक्ता भन्दा
महान छ।

42 “न्यायको िदनमा दिक्षणको महारानी यस पुस्ताको अगाडी खडा
हुनेिछन् र उनलेै ितनीहरूलाई दोषी भनी प्रमाण िदने िछन्। िकनभने
सुलेमानका ज्ञानहरू सुन्न महारानीले धेर-ैटाढासम्मको यात्रा गरकेी
िथइन्। अिन अझ यहाँ एक मािनस छ त्यो सुलेमानभन्दा महान छ।

ददुषु्टष्ट आत्मालआत्मालेे भिरएकाभिरएका आजकाआजका मािनसहरूमािनसहरू
(लूका 11:24-26)

43 “जब दषु्ट आत्मा मािनसबाट िनस्केर जान्छ, त्यो ओबानो ठाउँितर
िवश्राम खोज्द ैिहड्छ तर त्यसले भेट्टाउन सकै्तन। 44 तब त्यस दषु्ट
आत्माले भन्छ, ‘म आफ्न ैअिघको घरमा फिर्कजानेछु, जसलाई मलेै
छाडेर आएँ।’ त्यो फकेर् र आउँछ र पिहलेको उसको घरिभत्र िरत्तो र सफा
गिर राखेको भेट्टाउँछ। 45 त्यसपिछ त्यो दषु्ट आत्मा जान्छ, र आफू
भन्दा बढ़ता अरू सातवटा दषु्ट आत्माहरू ल्याउँछ। तब सब ैदषु्ट
आत्माहरू त्यस मािनस िभत्र पसेर त्यहाँ बास गछर्न् र त्यस
मािनसहरूको अवस्था पिहलेको भन्दा झन खराब हुन्छ अिन त्यही
अवस्था त्यो दषु्ट पुस्तामािथ पिन हुन्छ।”

चचेेलाहरूलाहरू ननै ैययेेशूकाशूका पिरवारपिरवार
(मकूर् स 3:31-35; लूका 8:19-21)

46 जब येशू मािनसहरूिसत अझ बातचीत गदैर् हुनुहुन्थ्यो उहाँका
आमा र भाइहरू बािहर उिभरहेका िथए। ितनीहरू येशूसँग भेट गनर्
चाहन्थे। 47 कुन ैएकजनाले भने, “तपाईकंी आमा र भाइहरू बािहर
उिभरहेका छन्, अिन ितनीहरू तपाईसँंग भेट गनर् चाहन्छन्।” 48 येशूले
त्यो बोल्द ैगनेर् मािनसलाई भन्नुभयो, “मेरा आमा र मेरा भाइहरू को
हुन्?”

49 आफ्ना चेलाहरूलाई संकेत गदैर् उहाँले भन्नुभयो, “हेर! ियनीहरू नै
आमा र भाइहरू हुन्। 50 जसले स्वगर्को मेरो िपताले चाहनु भए झैं गदर्छ
उनीहरून ैमेरा भाइ, बिहनी र आमा हुन्।”

ययेेशूलशूलेे बीऊबीऊ रर बीऊबीऊ छनछनेर्ेर्कोको िबषयमािबषयमा उखानउखान भन्नुहभन्नुहुुन्छन्छ
(मकूर् स 4:1-9; लूका 8:4-8)

ठीक त्यही िदन येशू बािहर गएर झीलको छेउमा बस्नु भयो।
2 उहाँलाई अनेकौं मािनसहरूले घेरकेा िथए। यसकारण
उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्नु भयो। सब ैमािनसहरू चाँिह

िकनारमा बसेका िथए। 3 उखानहरूको उपयोग गररे उहाँले
मािनसहरूलाई धेर ैिशक्षा िदनुभयो। येशूले बताउनुभयो:

“कोही िकसान बीऊ छनर्लाई िनस्क्यो। 4 जब ितनीले बीऊ छदैर्
िथए, केही बीऊहरू बाटोितर पर।े चरा-चुरूङ्गी आएर ती बीऊहरू खाए।
5 केही बीऊहरू नभएको कारणले बीऊहरू चाँडै उम्रनथाले चट्टानमय
खेतमा झर।े जमीन त्यित्त गिहरो िथएन। 6 तर जब घाम लाग्नथाल्यो, ती
बीरूवाहरू प्रचण्डघामले सुकेर गए िकनभने ितनीहरूका जराहरू
िथएनन्। कितपय बीऊहरू काँडाधारीमा खसे। जब काँडाहरू बढ्द ैगए
ितनीहरूले ती बीरूवाहरूलाई उम्रन िदएनन्। 7 कितपय बीऊहरू
मिललो माटोमा खसेका िथए। 8 अिन ती बीऊहरू उिम्रए र फसल
उत्पन्न गर।े कितपय बोटहरूले सय, कितपयल साठ्ठी अिन कितपयले
तीस गुणा फल फलाए। 9 ऊ जसले सुन्न सक्छ मेरो कुरा सुन।”

ययेेशूलशूलेे िसकाउनलाईिसकाउनलाई उखानउखान भन्नुभन्न ुभएकोभएको
(मकूर् स 4:10-12; लूका 8:9-10)

10 चेलाहरू आए र येशूलाई सोधे, “तपाईलें उपदेश गनर् ुहँुदा तपाईलें
िकन उखानहरू भन्नु भएको?”

11 येशूले जवाफ िदनुभयो, “स्वगर्को राज्यको सत्यरहस्यहरूको
बारमेा ितमीहरूले मात्र बुझ्नसक्छौ। तर अरूहरूले ती जान्नसक्दनैन्।
12 जसले बुझ्न सक्दछ उसलाई अरू बुझाइनेछ अिन उसले चाहेभन्दा
धेर ैबुझ्न पाउनेछ। तर जसले बुझ्न सक्दनै उसले जित बुझेकोछ त्यो
पिन उसकोबाट खोिसनेछ। 13 यसलेै, ती मािनसहरूलाई उपदेश िदएँ
म उखानहरू भन्ने छु ितनीहरू हेदर्छन्, तर देख्दनैन्। ितनीहरू सुन्छन्
तर बुझ्दनैन्। 14 यसरी यशयैाले जुन अगमवाणी गर ेत्यो ितनीहरूमा
पूणर् भयो:
‘ितमीहरू सुन्न त सुन्छौ,
तर बुझ्दनैौ।
ितमीहरू हेनर् त हेछौर्,
तर देख्न सक्दनैौ।

15 हो, यी मािनसहरूको हृदय कठोर भएको छ।
कान भएर पिन ियनीहरू सुन्न सक्दनैन्,
ितनीहरूका आँखा त छन्, ता पिन ितनीहरू देख्दनैन्।
यस्तो भएको छ त्यसकारण ितनीहरूले
आफ्ना आँखाले देख्दनैन्,
आफ्ना कानले सुन्दनैन्,
ितनीहरूका हृदयले बुझ्दनैन्,
हनै भने ितनीहरू मकहाँ आउने िथए, सुन्ने िथए,
अिन म ितनीहरूलाई िनको पानेर्िथएँ।’

यशयैा 6:9-10
16 तर ितमीहरू धन्य छौ िकनभने ितम्रा आँखाहरूले देख्न सक्छन्,
अिन ितम्रा कानहरूले सुन्न सक्छन्। 17 म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु।
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धेर ैअगमवक्ताहरू र धमीर् मािनसहरू पिहले ितमीहरूले देखेका कुराहरू
हेनर् चाहन्थे। तर ितनीहरूले ती कुराहरू देख्न सकेनन्। अिन धेरै
अगमवक्ताहरू र धमीर् मािनसहरू ितमीहरूले सुनेका कुराहरू पिहले सुन्न
चाहन्थे। तर ितनीहरूले ती कुराहरू सुन्न सकेनन्।

बीऊबीऊ छनछनेर्ेर्कोको उखानकोउखानको व्याख्याव्याख्या
(मकूर् स 4:13-20; लूका 8:11-15)

18 “अब िकसानको बारमेा उखान सुन:
19 “बाटोमा छिरएको बीऊ के हो? त्यो बीऊ त्यो मािनस जस्तो हो

जसले राज्यको बारमेा केही उपदेश सुन्छ तर बुझ्दनै। दषु्ट आउँछ अिन
उसको मनमा रोिपएको कुराहरू लजैान्छ।

20 “अिन चट्टानमय भूिममा खसेको बीऊहरू चािंह के हुन्? ती
बीऊहरू त्यो मािनस जस्त ैहुन् जसले उपदेश सुन्छ अिन आनन्दिसत
तुरन्त ैग्रहण गदर्छ। 21 तर त्यो मािनसले त्यो सन्देशलाई गहनरूपले
उसको जीवनमा पस्न िददनै। त्यो उपदेशलाई त्यसले थोर ैबेरसम्म मात्र
आफ्नो जीवनमा राख्छ। उपदेशको कारणले जब उसले कष्ट र
सतावटको सामना गनर् ुपछर्  त्यसले तत्काल आफ्नो िवश्वास गुमाउँछ।

22 “अिन काँडाहरूमा छिरएको बीऊहरू चािंह के हुन्? ती बीऊहरू
ती मािनसहरू जस्त ैहुन् जसले उपदेश सुन्दछन् तर जीनवको िवषयमा
बढ्ता िफक्री गछर्न् अिन पसैाको प्रेमले ितनीहरूले सुनेको उपदेश
िनसािसन्छ। यसले गदार् उपदेशले फलफलाउन सक्दनै।

23 “तर मिललो जमीनमा झरकेा बीऊहरू चािंह के हुन्? ती बीऊहरू
ती मािनसहरू जस्त ैहुन् जसले उपदेश सुन्छ र त्यसलाई बुझ्दछ। त्यो
बीरूवा उम्रन्छन् अिन किहले सयगुणा ज्यादा, कहीले साठी गुणा ज्यादा,
र किहले तीसगुणा अिधक फल फलाउँछन्।”

गहगहँँूू रर सामाकोसामाको उखानउखान

24 त्यसपिछ येशूले ितनीहरूलाई िसकाउन अकोर् उखान सुनाउनु
भयो। उहाँले भन्नुभयो, “स्वगर्को राज्य एउटा मािनस जस्तो हो जसले
आफ्नो खेतमा असल बीऊ छयोर्, 25 त्यो रात सब ैमािनसहरू
िनदाइरहेका िथए। त्यो मािनसको शत्रु आयो अिन गहँूको बीच-बीचमा
सामा छररे गयो। 26 केही समयपिछ गहँू उिम्रयो र बढन थाल्यो त्यही
समय सामा पिन बढन थाल्यो, 27 उसका चाकरहरू आए र
मािलकलाई सोधे, ‘हजूरले आफ्नो खेतमा असल बीऊ रोप्नु भएको
होइन? तब सामाको बोट चािंह कहाँबाट आयो?’

28 “त्यो मािनसले जवाफ िदयो, ‘केही शत्रुले त्यो छरकेो िथयो।’
“चाकरहरूले सोधे, ‘त के हामीले गएर ती सामा उखेलेको तपाई ं

चाहनु हुन्छ?’
29 “त्यो मािनसले जवाफ िदयो, ‘अँहँ, िकनभने ितमीहरूले सामा

उखेल्दा गहँू पिन उखेल्न सक्छौ। 30 फसलको समयसम्म सामा र गहँू
दवुलैाई सँगसँग ैबढन देऊ। फसल कटाइको बेलामा म खेतालाहरूलाई
भन्नेछु, पिहले: सामा बटुलेर ितनीहरूलाई जलाउनुको िनिम्त िबटा-िबटा
बाँध। त्यसपिछ गहँू बटुल र मेरो भण्डारमा जम्मा गर।’”

अरूअरू ककेेहीही उखानहरूउखानहरू
(मकूर् स 4:30-34; लूका 13:18-21)

31 तब येशूले मािनसहरूलाई अकोर् उखान भन्नु भयो: “स्वगर्को राज्य
एउटा रायोको बीऊ जस्तो हो। एकजना मािनसले त्यसलाई आफ्नो
खेतमा रोप्यो। 32 त्यो बीऊ अरू बीऊहरूमध्ये सबभैन्दा सानो बीऊ
हुन्छ। तर जब यो उम्रन्छ त्यो बारीको सबभन्दा ठूलो पोथ्रा हुन सक्छ।
त्यो रूख जस्त ैउम्रन सक्छ हाँगाहरू यित ठुला उम्रन सक्छन् िक
ितनमा चरा-चुङ्गीहरूले आफ्ना िनिम्त गँुड बनाउन सक्छन्।”

33 येशूले अकोर् उखान भन्नुभयो, “स्वगर्को राज्य खमीर जस्तो हो।
जसलाई एउटी स्त्रीले रोटी बनाउन एउटा ठूलो भाँडामा िपठोिसत
िमसाइन्। त्यो खमीरले पीठोको सब ैडल्लालाई खमीरी बनायो।”

34 येशूले मािनसहरूलाई यी सबकुैराहरू भन्नलाई उखानहरू उपयोग
गनर् ुभयो। वास्तवमा उहाँले ितनीहरूलाई उखानहरूको उपयोग नगरी
किहले केही भन्नु भएन। 35 अगमवक्ताद्वारा भिनएका कुराहरूलाई पूणर्
गनर् यस्तो भएको हो:

“म उखान माफर् त ितमीहरूसँग बोल्छु;
उखानहरूमा संसारको सृिष्ट भएको समय देिख गुप्त रािखएका

कुराहरू भन्नेछु।”
भजनसगं्रह 78:2

ययेेशशू ूकिठनकिठन उखानकोउखानको व्यख्याव्यख्या गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
36 त्यसपिछ सब ैमािनसहरूलाई त्यहीं छाडेर येशू घरितर लाग्नुभयो।

उनका चेलाहरू उहाँकहाँ गए र भने, “कृपया हामीलाई खेतको सामाको
उखानको अथर् बताइ िदनुहोस।”

37 येशूले जवाफ िदनुभयो, “खेतमा असल बीऊ छनेर् मािनस
मािनसको पुत्र हो। 38 संसार न ैखेत हो। असल बीऊहरू राज्यमा
परमेश्वरकै मािनसहरू हुन्। सामा दषु्टका सन्तानहरू हुन्। 39 नराम्रो
बीऊहरू छनेर् शत्रुका चािंह शतैान हो। फसलकाटने समय चािहँ
संसारको अन्त्य हो। अिन फसल काट्नेहरू परमेश्वरका दतूहरू हुन्।

40 “सामाहरू बटुले पिछ ती अगोमा जलाइनेछन्, संसारको अन्त्यमा
पिन त्यस्त ैहुनेछ। 41 मािनसको पुत्रले आफ्ना दतूहरू पठाउनेछन् र
ितनीहरूले ती सबलैाई भेला गनेर्छन् जसले पाप र दषु्टता गछर्न् दतुहरूले
उनीहरूलाई राज्यदेिख बािहर िनकािल िदनेछन्। 42 स्वगर्दतूहरूले
ितनीहरूलाई ज्वलन्त भट्टीमा फािलिदने छन्। त्यहाँ मािनसहरू
रूवाबासी गदैर् दाँतिकट्द ैरहनेछन्। 43 तब धमीर्हरू घाम जस्त ैचम्कने
छन्। ितनीहरू आफ्ना िपताको राज्यमा हुनेछन्। हे मािनसहरू जसले
सुन्न सक्छौ, मेरो कुरा सुन।

गाड़धनगाड़धन रर मोतीकोमोतीको उखानउखान

44 “स्वगर्को राज्य जमीनमा लुकाइएको सम्पित्त जस्त ैहो। कुन ैएक
िदन एउटा मािनसले त्यो पायो, ऊ खूब ैखशुी भयो। उसले त्यसलाई
फेिर खेतमा लुकायो। तब ऊ गएर आफूसंग भएको सब ैिचजहरू बेच्यो र
त्यो खेत िकन्यो।

45 “फेिर, स्वगर्को राज्य एक व्यापरी जस्त ैहो, जसले असल
मोतीहरू खोज्छ। 46 एकिदन त्यो व्यापारीले एउटा बहुमूल्य मोती फेला
पायोर्। र उसले गएर आफूसँग भएको सब ैबेचेर त्यो मोती िकन्यो।

माछामानमाछामानेर्ेर् जालकोजालको उखानउखान

47 “स्वगर्को राज्य समुद्रमा हानेको एउटा महा-जाल जस्त ैहो। त्यो
जालमा िविभन्न िकिसमका माछाहरू पर।े 48 त्यो जालभिर माछा िथए।
तब जालहारीले त्यो जाललाई िकनारमा ताने, भुईमंा बसेर ितनीहरूले
राम्रो िकिसमका माछाहरू छुट्याउन र आफ्नो टोकरीमा हाल्न थाले।
अिन ितनीहरूले नराम्रा िकिसमका माछाहरू फ्याँिकिदए। 49 जगतको
अन्त्यमा पिन यस्त ैहुनेछ। स्वगर्दतूहरू आइपुग्ने छन् अिन राम्रा
मािनसहरूबाट नराम्रा मािनसहरूलाई अलग गनेर्छन्। 50 स्वगर्दतूहरूले
ितनीहरूलाई जल्दो भट्टीमा फािलिदनेछन्। ती मािनसहरू पीडाले
रूनेछन् दाँत िकट्नेछन्।”

51 तब येशूले आफ्ना िशष्यहरूलाई सोध्नुभयो, “के यी सुब ैकुराहरू
ितमीहरूले बुझ्यौ?”
ितनीहरूले जवाफ िदए, “ज्य ुप्रभु, हामीले बुझ्यौं।”
52 तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “प्रत्येक शास्त्री जसले

स्वगर्को राज्यको िवषयमा िसकेको एउटा घरको मािलक जस्त ैहुन्।
उसले आफ्नो घरमा पुराना र नयाँ चीजहरू जोगाई राखेको हुन्छ। अिन
उसले ती पुराना र नयाँ चीजहरू बािहर िझक्दछ।”

ययेेशशू ूआफ्नोआफ्नो शहरशहर जानुहजानुहुुन्छन्छ
(मकूर् स 6:1-6; लूका 4:16-30)

53 यसरी उखानहरूमा िशक्षा िदइसकेपिछ येशूले त्यो स्थान छाड्नु
भयो। 54 येशू आफू हुिर्कएको ठाउँमा पुग्नुभयो। येशूले सभा घरमा
ितनीहरूलाई िशक्षा िदनुभयो। मािनसहरू उहाँ देिख अचिम्मत भए।
यसकारण ितनले आपसमा कुरा गर,े “चमत्कारहरू गनेर् यस्तो बुिद्ध र
शिक्त ियनले कहाँबाट पाए? 55 ियनी उही िसकमीर्का पुत्र हुन्। अिन
उनकी आमा मिरयम हुन्। याकूब, यूसुफ, िशमोन र यहूदा उनका

मत्ती 13:18 647 मत्ती 13:55
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भाइहरू हुन्। 56 अिन उनका सब ैबिहनीहरू अिहले हामीसँग छन्।
यसथर्, उनले यी कुराहरू गनेर् यत्रो बुिद्ध र शिक्त कहाँबाट पाए?” 57

यसथर् मािनसहरूले येशूलाई स्वीकार गनर् सकेनन्।
तर येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “अरू मािनसहरूले अगमवक्तालाई

आदर गछर्न्। तर आफ्नो शहरमा र आफ्न ैघरमा भएका मािनसहरूले
अगमवक्तालाई त्यसरी उनको जस्तो आदर गदैर्नन्।” 58 त्यस ठाउँका
मािनसहरूले येशूलाई िवश्वास नगरकेा हुनाले उहाँले त्यहाँ त्यित धेरै
आश्चयर्कमर्हरू देखाउनु भएन।

हहेेरोदलरोदलेे ययेेशूकोशूको बारबारेमेामा जानकारीजानकारी िलएिलए
(मकूर् स 6:14-29; लूका 9:7-9)

त्यस समयमा हेरोदले, गािललका शासकबाट येशूको बारमेा
खबर सुनेका िथए। 2 हेरोदले आफ्ना नोकरहरूलाई भने,
“यो मािनस साँच्चै बिप्तस्मा िदने यूहन्ना हुन्। उनी मृत्यबुाट

बौरी उठेछ। यसलेै यत्रो आश्चयर्कमर्हरू गनर् सक्छ।”

बिप्तस्माबिप्तस्मा िदनिदनेे ययूहून्नाहन्ना कसरीकसरी मािरएमािरए

3 यसअिघ हेरोदले यूहन्नालाई कैद गरकेा िथए। हेरोदले यूहन्नालाई
साङ्गलोले बाँधेर कैदमा हालेका िथए हेरोिदयासको कारणले। हेरोिदयास,
हेरोदको दाज्यू िफिलपकी पत्नी िथइन्। 4 यसो भनेका िथए, “तपाई ं
हेरोदले बुहारीलाई पित्न बनाएर राख्नु ठीक हुदनै यसकारण यूहन्नालाई
पके्रको िथए।” 5 तर मािनसहरूदेिख उसलाई डर िथयो। मािनसहरूले
यूहन्नालाई एकजना अगमवक्ता भनी िवश्वास गरकेा िथए।

6 हेरोदको जन्म िदनमा, हेरोिदयासकी छोरीले हेरोद र ितनका
अितिथहरूका िनिम्त नाचेर देखाई। हेरोद खूब ैखशुी भए। 7 अिन उसले
चाहेको कुन ैपिन चीज िदने वचन हेरोदले िदए। 8 के चािहँ माग्नु पनेर् हो
हेरोिदयसले आफ्नी छोरीलाई सोधी। यसथर् उसले हेरोदसँग माँगी,
“कृपया बिप्तस्मा िदने यूहन्नाको टाउको मलाई एउटा थालमा िदनुहोस्।”

9 राजा हेरोद खूब ैदःुखी भए। तर छोरीले जे चाहन्छे त्यो उसलाई
िदने शपथ उनले िलएका िथए। अिन हेरोदसँग ैखाने मेचमा बसेका
मािनसहरूले पिन यो (शपथ) सुनेका िथए। उसले आफ्नी छोरीले
चाहेको कुरा ल्याउने आदेश िदए। 10 यसथर् उनले केही मािनसहरूलाई
पठाए अिन ितनीहरूले कैदमा परकेा यूहन्नाको टाउको काट्न लगाए। 11

ितनीहरूले यूहन्नाको टाउको एउटा थालमा ल्याए र त्यस केटीलाई िदए।
उसले यूहन्नाको टाउको आफ्नी आमा हेरोिदयास कहाँ लगे। 12

यूहन्नाका चेलाहरू आए र ितनको देह लगेर गाडे। अिन ितनीहरू
येशूकहाँ गए र भएका घट्नाहरूको वणर्न गर।े

पाँचहजारभन्दापाँचहजारभन्दा बढीबढी मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई भोजनकोभोजनको प्रबन्धप्रबन्ध
(मकूर् स 6:30-44; लूका 9:10-17; यूहना 6:1-14)

13 जब येशूले यूहन्नामािथ भएका घट्नाहरू सुन्नुभयो, उहाँ एउटा
नाउमा चढेर िनजर्न ठाउँमा जानूभयो। जब मािनसहरूले येशू गइसक्नु
भएको कुरा थाहा पाए। ितनीहरूले आफ्नो शहर छाडेर जमीनको बाटो
भएर येशूलाई पछ्याए। 14 जब येशू नाउबाट उत्रनुभयो, त्यहाँ उहाँले
मािनसहरूको भीड देख्नुभयो। उहाँ ितनीहरूप्रित अत्यन्त टीठाउनु
भयो, अिन ितनीहरूमा िवरामी परकेाहरूलाई िनको पानर् ु भयो।

15 त्यस ैअपरान्ह चेलाहरू येशू कहाँ पुगेर भन्नलागे, “यहाँ कुनै
मािनस बस्दनैन्। अिन अब धेर ेिढलो भयो, ितनीहरूलाई पठाईिदनुहोस
जसमा िक ितनीहरू आफैं  गएर आफ्ना िनिम्त खानेकुरा िकन्न सकून्।”

16 येशूले भन्नुभयो, “मािनसहरू यहाँबाट नजाउन बरू ितमीहरू
आफैं ले ितनीहरूलाई केही खानेकुराको प्रबन्ध गिरदेऊ।”

17 चेलाहरूले भने, “तर हामीहरूिसत जम्मा पाँचवटा रोटी र दइुवटा
माछा मात्र छन्।”

18 येशूले भन्नुभयो, “ती रोटी र माछाहरू यहाँ ल्याऊ।” 19 त्यसपिछ
येशूले सब ैमािनसहरूलाई घाँसमा पिंक्त िमलाएर बस्न लगाउनु भयो।
उहाँले पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछा िलनुभयो। उहाँले आकाशतफर्  हेररे
परमेश्वरलाई धन्यवाद िदनुभयो। त्यसपिछ उहाँले रोटीहरू टुक्रा पाररे
चेलाहरूलाई ती रोटी िदनुभयो, अिन चेलाहरूले चाँही रोटी मािनसहरू
माझ बािडिदए। 20 सबलेै खाए र सन्तुष्ट भए। सब ैमािनसहरूले खाना

खाइसके, पिछ चेलाहरूले उिब्रएका टुक्राहरू बटुलेर बाह्रवटा
टोकरीहरूमा भरे 21 त्यहाँ स्त्रीहरू र केटाकेटीहरू बाहेक प्राय पाँच
हजार मािनसहरू िथए।

ययेेशशू ूपानीपानी मािथमािथ िहिहँँड्नुड्न ुभयोभयो
(मकूर् स 6:45-52; यूहन्ना 6:16-21)

22 तब येशूले चेलाहरूलाई डुङ्गामा चढेर झीलको अकोर्तफर्  जान
लगाउनु भयो। उहाँले आफू पिछ आउने कुरा भन्नुभयो। मािनसहरूलाई
घर पठाउनका िनिम्त येशू त्यहाँ बस्नुभयो। 23 मािनहरूलाई िबदा
गिरसकेपिछ, येशू एकै्ल प्राथर्ना गनर्लाई डाँडामा चढनुभयो। अबेर सम्म
उहाँ एकै्ल त्यहाँ बस्नुभयो। 24 यसबेलासम्म डुङ्गा धेर ैटाढा पुिगसकेको
िथयो। हावा िवपिरत िदशाबाट चलेको कारणले छालहरूले गदार्
डुङ्गालाई कठीन पिररहेथ्यो।

25 िबहानको पिहलो प्रहारितर, येशूका चेलाहरू डुङ्गामा न ैिथए। येशू
पानीमािथ िहँड्द ैितनीहरू भएितर जानुभयो। 26 उहाँलाई पानीमा
िहड्द ैगरकेो देखेर चेलाहरू डराउन लागेका िथए। “यो भूत हो।”
ितनीहरू डरले िचच्याए।

27 तर येशूले तत्काल ैभन्नुभयो, “साहसी होऊ यो म हँु। डराउनु
पदैर्न।”

28 पत्रुसले भने, “प्रभु, यिद वास्तवमा तपाई ंन ैहुनुहुन्छ भने, मलाई
पानीमािथ िहँडेर तपाईकंहाँ आउन भन्नुहोस्।”

29 येशूले भन्नुभयो, “आऊ पत्रुस।”
त्यसपिछ पत्रुसले डुङ्गा छोडे र पािनमािथ िंहड्द ैयेशू भएकहाँ गए। 30

पानीमािथ िंहडदा पत्रुसले तेज बतास र छालहरू आएको देखे। अिन
भयभीत भए। उनी भयभीत भए र पानीमा डुब्नलागे। उनी िचच्याए,
“प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्।”

31 त्यसपिछ येशूले पत्रुसको हात समात्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो, “ए
अल्पिवश्वासी ितमी िकन शकंा गछौर्?”

32 जब पत्रुस र येशू दवु ैडुङ्गामा चढे आँधी पिन थािमयो। 33 डुङ्गामा
भएका चेलाहरूले येशूलाई आराधना गदैर् भन्न लागे, “साँच्चै तपाई ं
परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ।”

ययेेशूलशूलेे धधेेररै ैिबमारीिबमारी मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई िनकोिनको पानपानर्र् ुभयोुभयो
(मकूर् स 6:53-56)

34 त्यसपिछ उहाँहरू झील तररे गनेसरतेको िकनारमा पुग्नुभयो। 35

त्यस ठाउँका मािनसहरूले येशूलाई देखे। उहाँ वास्तवमा को हुनहुन्छ
भनेर ितनीहरूले जान्न पाए। ितनीहरूले त्यस के्षत्र विरपिरका सबै
मािनसहरूलाई येशू त्यहाँ आउनु भएको छ भनेर खबर फैल्याए। धेरै
रोगीहरूलाई येशूकहाँ पुयार्ए। 36 ितनीहरूले उहाँको लुगाको िकनार
मात्र पिन छुनलाई अनुमित माँगे तािक ितनीहरूको िबमार जाित होस्।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको रर मािनसकोमािनसको व्यवस्थाव्यवस्था
(मकूर् स 7:1-23)

त्यसपिछ केही फिरसीहरू र शास्त्रीहरू येशूकहाँ आए।
ितनीहरू यरूशलेमबाट आएका िथए ितनीहरूले भने, 2

“तपाईकंा चेलाहरूले िकन हाम्रा पुखार्हरूले बनाएको
िनयमहरू भङ्ग गदर्छन्? खानभन्दा अिघ ितनीहरू हात धँुदनैन्।”

3 येशूले ितनीहरूलाई जवाफ िदनुभयो, “ितमीहरू पिन िकन आफ्ना
परम्पराको िनिम्त परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गदर्छौ? 4 परमेश्वरले भन्नु
भएको छ, ‘आफ्ना बाबु र आमाको आदर गर।’ फेिर उहाँले भन्नु भएको
छ, ‘जसले आफ्ना बाबु अिन आमालाई अपमान गछर्  त्यसलाई मानर् ुपछर् ।’
5 तर ितमीहरू जसले म बाट तपाईलें जे पाउने सक्नु हुन्थ्यो त्यो
परमेश्वरलाई चढाईएको छ भनी आफ्ना आमा-बाबुलाई भन्छौ उसले
उनीहरूलाई आदर गिररहनु पदैर्न भन्ने िशक्षा िदन्छौ। 6 ितमीहरू त्यस
मािनसलाई आफ्नो िपताको आदर गनर् ु पदैर्न् भन्छौ। यसरी ितमीहरू
आफ्नो िनयमका िनिम्त परमेश्वरको आदेशलाई एकाितर पन्छाउँछौ। 7

ितमीहरू कपटीहरू हौ। यशयैाले ितमीहरूको बारमेा सही बोले। यशयैाले
भनेका िथए:

8 ‘यी मािनसहरू मलाई मुखले आदर गछौर्ं भन्छन्

मत्ती 13:56 648 मत्ती 15:8
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तर ितनीहरूको हृदय मदेिख टाढा छ।
9 ितनीहरूले मलाई अपर्ण गरकेो आराधना व्यथर् छ।
ितनीहरूले आफैं ले रचेका िनयमहरू मात्रै पालन गनर् िसकाउँछन्।’”

येशयैा 29:13
10 येशूले मािनसहरूलाइ आफूकहाँ बोलाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो,

“म ितनीहरूलाई केही भन्छु। सुन र यसलाई बुझ। 11 जे-जित कुरा
मुखिभत्र पस्छ, त्यसले मािनसहरूलाई अशुद्ध गराँउदनै। तर जे मुखबाट
बािहर िनस्कन्छ, त्यसलेै मािनसहरूलाई अशुद्ध तुल्याउँछ।”

12 तब चेलाहरू येशूकहाँ आएर उहाँलाई भने, “के तपाईलंाई थाहा
भयो िक तपाईलें भन्नुभएको कुराबाट फिरसीहरू िरसाए भने तपाईलें
थाहा पाउनुभयो?”

13 येशूले भन्नुभयो, “स्वगर्को मेरा िपताले नरोपेको प्रत्येक बोट
उखेिलनेछ। 14 फिरसीहरूलाई छािडदेऊं। ितनीहरू मािनसहरूलाई
अगुवाई त गछर्न्, तर ितनीहरूको अगुवाई एउटा अन्धाले अकोर्
अन्धलाई डोयार्एको जस्तो हुन्छ। अिन जब एक अन्धाले अकोर्
अन्धालाई डोयार्उँछ तब दवु ैखाल्डामा पनेर्छन्।”

15 पत्रुसले भने, “अिघ तपाईलें मािनसहरूलाई भन्नु भएको कुराको
हामीलाई व्याख्या गनर् ुहोस्।”

16 येशूले सोध्नुभयो, “के ितमीहरूलाई पिन यो कुरा बुझ्न अझ
किठन पिररहेको छ? 17 ितमीहरू जान्दनैौ िक मुखबाट खाएको
खानेकुरा पेटमा पुग्दछ। अिन त्यसपिछ शरीरदेिख जे कुरा बािहर जान्छ।
त्यो काम नलाग्ने हुन्छ। 18 मुखबाट िनस्कने जेसुकैको उत्पित्त हृदयमा
हुन्छ अिन त्यसलेै मािनसलाई अशुद्ध तुल्याउछ। 19 िकनभने हृदयबाट
यस्ता नराम्रा कुराहरू आउँछन् दषु्ट िवचार, हत्या, व्यिभचार, यौन
अनिैतकता, चोरी, कसम खाएर ढाँटनु, िनन्दा जस्ता कुराहरू
िनस्कन्छन्। 20 यी कुराहरूले मािनसलाई अशुद्ध तुल्याउँछन। तर हात
नधोइ खानाले मािनसलाई अशूद्ध तुल्याउँदनै।”

ययेेशूबाटशूबाट कनानीकनानी स्त्रीहरूलाईस्त्रीहरूलाई सहायतासहायता
(मकूर् स 7:24-30)

21 येशू त्यो ठाउँ छोडेर जानु भयो अिन टायर र िसडोनका के्षत्रितर
जानुभयो। 22 त्यस के्षत्रकी कुन ैएउटी कनानी स्त्री येशूकहाँ आई।
ितनले रँूद ैभिनन्, “परमप्रभु, दाऊदका पुत्र, ममािथ दया गनर् ुहोस्। मेरो
छोरीलाई भूतले सताएको छ ऊ साह्रै यातनामा छे।”

23 तर येशूले त्यस स्त्रीलाई जवाफ िदन एउटा शब्द पिन भन्नु भएन।
अिन चेलाहरू उहाँकहाँ आएर िबन्ती गनर् लागे, “कृपया यो स्त्रीलाई
पठाइिदनु होस, यसले हाम्रो िपछा गदैर् कराइरहेकी छे।”

24 येशूले भन्नुभयो, “इस्राएलका हराएको भेंडा़को िनिम्त मात्र जानु
भनी परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको हो।”

25 त्यो स्त्री फेिर येशूकहाँ आई। येशूको अिघ घोप्टो पररे त्यसले
भनी, “प्रभु, मलाई सहायता गनर् ुहोस्।”

26 उहाँले जवाफ िदनु भयो, “नानीहरूको रोटी कुकुरलाई िदनु असल
हुन्छ त?”

27 त्यस स्त्रीले भनी, “हो प्रभु, तर कुकुरहरूले आफ्नो मािलकको
टेबलबाट झरकेो रोटीका टुकाहरू खान्छन्।”

28 तब येशूले भन्नुभयो, “हे नारी ितमीमा ठूलो िवश्वास रहेछ। ितमी जे
चाहान्छौ म गनेर्छु।” अिन त्यसको छोरी त्यसबेैला िनको भइहाली।

ययेेशूलशूलेे अनअनेेकक रोगहरूरोगहरू िनकोिनको गनगनर्र् ुभयोुभयो

29 त्यसपिछ येशूले त्यो ठाउँ छोड्नुभयो अिन गालील झीलको
िकनारमा जानुभयो। येशू डाँडामा चढ़नु भयो र त्यहाँ बस्नुभयो।

30 धेर,ै मािनसहरू येशूकहाँ आए। ती मािनसहरूले थुप्रै रोगीहरूलाई
िलएर आए अिन येशूको अिघ रािखिदए। लङ्गडा, अन्धा,गंुगा अिन बिहरा
भीडद्वारा ल्याइएका िथए। येशूले यी सबलैाई िनको पािरिदनु भयो। 31

लाटाहरू बोल्न सक्ने भए लुलाहरू बिलया भए िहँड्न नसक्नेहरू फेिर
िहँड्न सक्ने भए र अन्धाहरू फेिर देख्न सक्ने भए यस्तो आश्चयर् देखेर
ती मािनसहरू चिकत भएर पिहले यस्तो किहल्य ैदेिखएको िथएन भन्दै
इस्राएलका परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाए।

ययेेशूलशूलेे चारचार हजारभन्दाहजारभन्दा धधेेररै ैमािनसहरूलाईमािनसहरूलाई खखुवुाउनुवाउन ुभएकोभएको
(मकूर् स 8:1-10)

32 येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, “यी
मािनसहरूलाई देखेर मलाई दया लागेको छ। अिहले ितनीहरू मसँग
ितनिदनदेिख छन्, अिन ितनीहरूको खानेकुरा छैन। म ितनीहरूलाई
भोकै पठाउन चाहन्न घर जाने बाटोमा ितनीहरू मुछार् पनर् सक्छन्।”

33 चेलाहरूले येशूलाई सोधे, “यी मािनसहरूलाई खवुाउन यित
िवघ्न भोजन हामी कहाँ पाउन सक्छौं? शहरदेिख हामी धेर ैटाढा छौं।”

34 येशूले जवाफ िदनु भयो, “ितमीहरूिसत कितवटा रोटी छन्?”
चेलाहरूले जवाफ िदए, “हामीिसत सातवटा रोटी र केही ससाना

माछा छन्।”
35 येशूले सबलैाई भूईमंा बस्न भन्नुभयो। 36 येशूले सातवटा रोटी र

केही माछा िलनुभयो। अिन भोजनकोलािग परमेश्वरलाई धन्यवाद
िदनुभयो। उहाँले ती रोटीलाई भाँचेर चेलाहरूलाई िदनुभयो। ितनीहरूले
मािनसहरूलाई बाँिडिदए। 37 सब ैमािनसहरू खाए र तृप्त भए।
चेलाहरूले उब्रेका रोटीको टुक्राहरू बटुले ती सात टोकरीभिर भए। 38

त्यहाँ प्राय चार हजार मािनसहरू िथए। जसले खाए। त्यसमा स्त्री र
बालकहरू पिन िथए। 39 जब ितनीहरूले खाए येशूले ितनीहरूलाई आ-
आफ्नो घर पठाउनुभयो अिन उहाँ एउटा डुङ्गामा चढेर मग्दानको के्षत्रमा
जानुभयो।

यहयहूूदीदी ननेेताहरूद्वाराताहरूद्वारा ययेेशूकोशूको परीक्षापरीक्षा
(मकूर् स 8:11-13; लूका 12:54-56)

फिरसीहरू र सदकुीहरू येशूकहाँ आए। ितनीहरू येशूको
परीक्षा िलन चाहन्थे। अिन ितनीहरूले येशूलाई परमेश्वरबाट
आएको हो भन्ने प्रमाणको िनिम्त चमत्कार देखाउन िवन्ती

गर।े
2 येशूले भन्नुभयो, “जब ितमीहरूले सूयार्स्त भएको देख्छौ, ितमीहरू

भन्छौ, आकाश रातो छ, मौसम राम्रो हुनेछ। 3 अिन िबहान ितमीहरू
भन्छौ। आकाश अन्धकार र रातो छ, यसकारण आज आँधी चल्ने छ।
यी मौसमका संकेतहरू हुन्। जब ितमीहरू आकाशमा हेररे त्यसको
संकेत बुझ्छौ। भने, अिहले के भइरहेछ त्यो ितमीहरूले बुझ्नु पछर् । यी
पिन संकेतहरू हुन्। तर यी संकेतहरूको अथर् ितमीहरू बुझ्दनैौ। 4 दषु्ट
र पापी मािनसहरूले िचन्हको िनिम्त चमत्कार खोज्छन्। तर
ितनीहरूलाई योनाको िचन्ह। बाहेक अरू िचन्ह देखाइनेछैन।” त्यसपिछ
अन्त कत ैजानका िनिम्त उहाँले त्यो स्थान छोड्नु भयो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा यहयहूूदीदी ननेेताहरूलाईताहरूलाई चचेेताउनीताउनी
(मकूर् स 8:14-21)

5 येशू र उहाँका चेलाहरू गालील झीलको अकोर्ितर जानुभयो। तर
चेलाहरूले आफूसँग रोटी लजैान भुले। 6 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो,
“आफैं लाई बचाऊ। फिरसीहरू र सदकुीहरूको खमीर चालबाट
आफैं लाई जोगाऊ।”

7 चेलाहरूले यो भनाइको िवषयमा बहस गनर् थाले ितनीहरूले भने,
“मीले आफूसँग रोटी नल्याएको हुनाले उहाँले यसो भन्नुभएको हो भनी
बहस गनर् थले?”

8 येशूले चेलाहरूका धारणा बुझ्नुभयो। अिन उहाँले ितनीहरूलाई
भन्नुभयो, “न रोटीको िवषयमा ितमीहरू कुरा गनर् लािगरहेछौ?
ितमीहरूिसत कमजोर िवश्वास छ। 9 ितमीहरूले िकन अझ ैनबुझेको?
पाँचवटा रोटी जो पाँच हजार मािनसहरूलाई खवुाइए पिछ ितमीहरूले
कितवटा टोकरी बटुल्यौ ितमीहरूलाई याद भएन? 10 अिन त्यसरीनै
चार हजार मािनसहरूले सातवटा रोटी खाएको कुरा र कित टोकरी
ितमीहरूले बटुल्यौ, ितमीहरूलाई थाहा छैन? 11 यसथर् म रोटीको
िवषयमा कुरा गरीहरकेो होइन भनेर ितमीहरू िकन बुिझरहेका छैनौ? म
ितमीहरूलाई फिरसीहरू र सदकुीहरूको खमीरको िवरूद्ध सावधान हुन
भन्दछुै।”

मत्ती 15:9 649 मत्ती 16:11
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12 तब उहाँले रोटीको खमीर देिख होइन, तर फिरसीहरू र
सदकुीहरूको िशक्षा देिख ितनीहरू होिशयार बस्नु भन्नु भएको रहेछ भनी
ितनीहरूले बुझे।

ययेेशशू ूननै ैख्रीष्टख्रीष्ट हहुुनुहनुहुुन्छन्छ पत्रुसपत्रुस भन्छन्भन्छन्
(मकूर् स 8:27-30; लूका 9:18-21)

13 जब येशू िसजिरया िफिलप्पीका इलाकामा पुग्नुभयो। उहाँले
आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, “म मािनसको पुत्र हँु। मािनसहरू मलाई
को हो भन्छन्?”

14 चेलाहरूले जवाफ िदए, “कसलेै तपाईलंाई बिप्तस्मा िदने यूहन्ना
हुन् भन्दछन्। कसलेै तपाईलंाई एिलया हुन् भन्दछन्। अिन कसलेै
तपाईलंाई यिर्मया अथवा कुन ैअगमवक्ताहरू मध्ये एकजना ठान्छन्।”

15 तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू चािंह मलाई
को हो भन्छौ?”

16 िशमोन पत्रुसले जवाफ िदए, “तपाई ंख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीिवत
परमेश्वरको पुत्र।”

17 येशूले भन्नुभयो, “ितमी धन्य हौ, हे योनाको छोरो िशमोन। कुनै
पिन मानव जाितले ितमीलाई यो िसकाएको होइन। स्वगर्मा भएका मेरा
िपताले ितमीलाई प्रकाश गिरिदनुभएको हो। 18 यसलेै म भन्दछु, ितमी
पत्रुस हौ। अिन म मेरो मण्डली यो चट्टानमािथ बनाउनेछु। मेरो
मण्डलीलाई हराउन मृत्यकुो शिक्तहरू सामथर् हुनेछैनन्। 19 म स्वगर्का
साँच्चोहरू (चाबी) ितमीहरूलाई िदनेछु। जब ितमी यो पृथ्वीमा न्यायका
लािग बोल्नेछौ तब त्यो न्याय परमेश्वरको न्याय हुनेछ। जब ितमीले यो
पृथ्वीमा कसलैाई क्षमा िदनेछौ तब त्यो क्षमा परमेश्वरको क्षमा हुनेछ।”

20 त्यसपिछ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई कसलैाई पिन उहाँ ख्रीष्ट
हुनुहुन्छ भिन नभन्नु भनी चेताउनी िदनुभयो।

आफआफूूललेे मनमनर्र् ुपछुपछर्र्  भनीभनी ययेेशशू ूबताउनहबताउनहुुन्छन्छ
(मकूर् स 8:31-9:1; लूका 9:22-27)

21 त्यस ैबेलादेिख येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू यरूशलेम जान
पनेर्छ भनेर प्रष्ट पानर् थाल्नुभयो। अिन यहूदीहरूका अग्रज प्रमुखहरू,
मुख्य पूजाहारीहरू अिन व्यवस्थाका शास्त्रीहरूले उहाँलाई धेर ैयातना
िदनेछन्। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो िक उहाँलाई मािरनु नै
पनेर्छ। अिन उहाँ तेस्रो िदनमा मृत्यबुाट बौरी उठ्नु हुनेछ।

22 येशूलाई एकै्ल एकाितर लगेर िटका िटप्पणी गनर् लागे। पत्रुसले भने,
“परमेश्वरले तपाईलंाई यस्ता कुराबाट बचाउँनु हुनेछ, हे परमप्रभु तपाई ं
मािथ यस्ता कुराहरू आउने छैनन्।”

23 तब येशूले पत्रुसितर फकेर् र भन्नुभयो, “ितमी म देिख टाढो जाऊ,
शतैान! मेरो पक्षमा छैनौ। परमेश्वरले सोच्नु भएको जस्तो ितमीले
सोच्दनैौ। ितमी मािनसहरूले सोचे जस्तसैोच्छौ।”

24 त्यसपिछ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “यिद कसलेै
मलाई पछ्याउन चाहान्छ भने उसले आफूलाई चािहएको चीजहरू प्रित
अस्वीकार गनर् ु पछर् । उसलाई प्रदान गरीएको कू्रस उसले स्वीकार गनैर्
पछर्  अिन त्यसपिछ मलाई उसले पछ्याउनु पछर् । 25 जसले आफ्नो
जीवन बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउँछ अिन जसले मेरो िनिम्त
जीवन गुमाउँछ उसले यसको रक्षागछर् । 26 यिद कुन ैमािनसले सबै
संसार हात पछर्  तर आफ्न ैजीवन गुमाउँछ भने उसलाई के लाभ हुन्छ?
आफ्नो जीवन प्राप्त गनर्लाई कुन ैमािनसले के िदनसक्छ? 27 आफ्ना
िपताको मिहमािसत मािनसको पुत्र आफ्ना दतूहरूसँग आउनेछ।
त्यसबेला मािनसका पुत्रले प्रत्येकलाई आफ्नो कामको िनिम्त इनामहरू
िदनेछ। 28 ितमीहरूलाइ साँच्चो भन्दछु। कोही मािनस जो यहाँ
उिभरहेको छ, त्यसले आफ्नो मृत्य ुहुनु भन्दा अिघ मािनसका पुत्रको
राज्य आएको देख्नेछन्।”

ययेेशशू ूमोशामोशा रर एिलयासएिलयासँँगग ददेेिखनुिखन ुहहुुन्छन्छ
(मकूर् स 9:2-13; लूका 9:28-36)

त्यसको छ िदनपिछ, येशू आफूसँग पत्रुस, याकूब अिन
यूहन्ना (याकूबको दाज्यू) लाई िलएर एउटा अग्लो पवर्तितर
लाग्नु भयो। ितनीहरू सुनसान ठाउँमा िथए। 2 ितिनहरूको

आँखा अिघ, येशू पिरवर्तन हुनुभयो। उहाँको मुहार घाम जस्त ैचिम्कलो
भयो। अिन उहाँको पिहरन ज्योित जस्त ैचिम्कलो भयो। 3 तब
ितनीहरूले दइुजना मािनसहरूलाई येशूसँग बातचीत गरीरहेका देखे।
ितनीहरू मोशा र एिलया िथए।

4 पत्रुसले येशूलाई भने, “प्रभु, यो उत्तम हो िक हामी यहाँ छौं। यो
उत्तम हो यिद तपाई ंइच्छा गनर् ुहुन्छ भने म यहाँ तीनवटा आश्रयहरू
िनमार्ण गनेर्छु, एउटा तपाईकंो िनिम्त, एउटा मोशाको िनिम्त अिन एउटा
चािहँ एिलयाको िनिम्त।”

5 जब पत्रुस कुरा गिररहेका िथए, एक्कािस एक उज्यालो बादलले
ितनीहरूलाई ढािकहाल्यो। बादलबाट एउटा आवाज आयो। आवाज
यस्तो िथयो, “यी मेरा पुत्र हुन् अिन म ियनलाई प्रेम गदर्छु। म ियनीिसत
अित प्रसन्न छु। ियनको आज्ञा मान।”

6 चेलाहरूले त्यो आवाज सुने। ितनीहरू खबु ैडराए, अिन ितनीहरू
घोप्टो पर।े 7 तर येशू आफ्ना चेलाहरूकहाँ आउनुभयो। अिन
ितनीहरूलाई छुनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, “उठ। ितमीहरू डराउनु पदैर्न।”
8 चेलाहरूले पुलुक्क हेर,े तर कसलैाई देखेनन्। त्यहाँ येशू मात्र
हुनुहुन्थ्यो।

9 येशू र उहाँका चेलाहरू पहाडबाट ओलर्ंद ैिथए। उहाँले
चेलाहरूलाई आज्ञा िदनुभयो, “पहाडमा ितमीहरूले देखेको त्यस
घट्नाहरूको बार ेमािनसको पुत्र मृत्यबुाट बौरी नउठे सम्म कसलैाई केही
नभन्नु। त्यसपिछमात्र ितमीहरूले देखेका कुराहरू मािनसहरूलाई भन्नू।”

10 चेलाहरूले येशूलाई प्रश्न गर,े “िकन व्यवस्थाका शास्त्रीहरूले ख्रीष्ट
आउनुभन्दा पिहले एिलया आउनु पछर्  भनेका हुन्?”

11 येशूले भन्नुभयो, “एिलया आँउदछैन् भनेर ितनीहरूले ठीकै भनेका
हुन्। अिन यो साँच्चो हो िक एिलया आउनेछन् र सब ैकुराको ठीकिसत
व्यवस्था गनेर्छन्। 12 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, एिलया अिघनै
आइसकेका छन् तर ितनीहरू उनलाई िचन्दनैन्। उनलाई ितनीहरूले
आफूले जे चाहे त्यही गर।े त्यसरी न ैमािनसका पुत्रले पिन ितनीहरूका
हातबाट यातना पाउने छन्।” 13 तब चेलाहरूले ितनीहरूलाई बिप्तस्मा
िदने यूहन्नाको बारमेा भन्नुभएको रहेछ भनी बुझे।

ययेेशूलशूलेे रोगीरोगी ककेेटोलाईटोलाई िनकोिनको पानपानर्र् ुहुहुुन्छन्छ
(मकूर् स 9:14-29; लूका 9:37-43a)

14 येशू अिन उहाँका चेलाहरू फेिर मािनसहरू भएको ठाउँमा गए।
एउटा मािनस येशूको अिघ िनहुिरयो। 15 त्यो मािनसले भन्यो,
“परमप्रभु, मेरो छोरोप्रित दया गनर् ुहोस्। उसलाई छाररेोग लागेकोछ र
यस ैद्वारा पीिडत छ। मेरो छोरो बारम्बार आगो र पानीमा लड्छ। 16 मलेै
मेरो छोरोलाई तपाईकंो चेलाहरूकहाँ ल्याएँ, तर ितनीहरूले उसलाई
िनको पानर् सकेनन्।”

17 येशूले जवाफ िदनूभयो, “ितमीहरूमा िवश्वास छैन। ितमीहरूको
जीवनन ैभ्रष्ट छ। ितमीहरूसँग म कहीलेसम्म बस्न सकँुला? ितमीहरूसँग
किहलेसम्म म धयैर् गिरबस्नु? त्यस केटोलाई यता ल्याऊ।” 18 येशूले
केटािभत्र भएको भूतलाई आज्ञागनर् ु भयो। त्यो केटाबाट भूत बािहर
िनस्क्यो, अिन त्यसबेला देिख केटो िनको भयो।

19 तब चेलाहरू येशूकहाँ एकान्तमा आए। ितनीहरूले भने, “हामीले
केटाबाट भूत भगाउन पूरा प्रयास गरकेा िथयौं। तर हामीले त्यसलाई
भगाउन सकेनौं। िकन हामीहरूले भूत भगाउन सकेनौ?”

20 येशूले जवाफ िदनुभयो, “ितमीहरूले भूत भगाउन सकेनौ,
िकनभने ितमीहरूमा िवश्वास एकदम ैकम्ती छ म ितमीहरूलाई साँच्चो
भन्दछु। यिद ितमीहरूको िवश्वास तोरीको दाना जत्रो हँुदो हो, त
पवर्तलाई यहाँबाट हिटजा भनेर ितमीहरूले त्यस डाँडालाई आज्ञा िदन
सक्ने िथयौ। ‘अिन त्यो सनेर् िथयो।’ सब ैकुरा ितमीहरूको िनिम्त सम्भव
िथयो।” 21

ययेेशशू ूआफ्नोआफ्नो मृत्यमृत्यु ुबारबारे ेचचार्चचार् गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
(मकूर् स 9:30-32; लूका 9:43b-45)

22 त्यसपिछ, चेलाहरू गालीलमा भेला भए। येशूले ितनीहरूलाई
भन्नुभयो, “मािनसको पुत्रलाई मािनसहरूको िनयन्त्रणमा सुिम्पइनेछ। 23

ती मािनसहरूले मािनसको पुत्रलाई मािरिदनेछन्। तर तेस्रो िदनमा
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मािनसको पुत्र बौरी उठ्नेछन्।” येशूलाई मािरनेछ भन्ने सुनेर चेलाहरू
खबु ैदःुखीत भए।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा महसूलमहसूल ितनितनेर्ेर् बारबारे ेिशक्षािशक्षा

24 येशू चेलाहरूलाई िलएर कफनर्हुममा जानुभयो। कफनर्हुममा केही
मािनसहरू पत्रुसकहाँ आए। ती मािनसहरू दोहोरो महसूल उठाउनेहरू
िथए। ितनीहरूले सोधे, “के ितमीहरूका गुरूले दोहोरो महसूल ितनर् ु
हुन्छ?”

25 पत्रुसले जवाफिदए, “हो, येशूले ती करहरू ितनर् ुहुन्छ।”
त्यसपिछ पत्रुस येशू भएको घरमा गए। पत्रुसले केही बोल्न अिघन,ै

येशूले भन्नुभयो, “यो संसारमा राजाले मािनसहरूबाट िविभन्न प्रकारका
करहरू प्राप्त गदर्छन्। तर महसूल ितनेर् मािनसहरू को हुन्? के ितनीहरू
राजाका पिरवारका मािनसहरू हुन्? अथवा ती अरू मािनसहरू हुन्?
ितम्रो यस प्रित के भनाईछ?”

26 पत्रुसले जवाफ िदए, “अरू मािनसहरूले महसूल ितछर्न्।”
येशूले भन्नुभयो, “त्यसो भए राजाका आफ्न ैपिरवारले महसूल ितनेर्

आवश्यकता पदैर्न। 27 तर हामी यी महसूल उठाउनेहरूलाई रीस
उठाउन चाँहदनैौ। यसथर् यसप्रकारले महसूल बुझाऊ। पोखरीमा जाऊ र
माछा समात्न बल्छीहान। ितमीले समातेको पिहलो माछा लेऊ, त्यसको
मुख खोल र ितमीले चार ड्रकमाको एउटा मुद्रा पाउनेछौ। त्यो मुद्रा
महसूल उठाउनेहरूलाई देऊ। त्यसबैाट ितम्रो र मेरो महसूल चुक्ता
हुनेछ।”

ययेेशशू ूसोध्नुहसोध्नुहुुन्छन्छ सबभन्दासबभन्दा महानमहान कोको होहो?
(मकूर् स 9:33-37; लूका 9:46-48)

त्यसबेैला चेलाहरू येशूकहाँ आए र सोधे, “स्वगर्को राज्यमा
सबभन्दा महान को होलान्?”

2 येशूले एकजना सानो बालकलाई आफूकहाँ
बोलाउनुभयो। अिन चेलाहरूको अिघ त्यो बालकलाई उभ्याउनु भयो।
3 अिन भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। यिद ितमीहरू सानो
बालकहरू जस्त ैबदिलएनौ भने ितमीहरू स्वगर्को राज्यमा किहल्यै
प्रवेश गनर् सक्नेछैनौ। 4 जसले आफूलाई यो सानो बालक झैं आफूलाई
नम्र बनाउन सक्छ स्वगर्को राज्यमा उही महान हुन्छ।

5 “यिद कुन ैमािनसले मेरो नाममा यो बालकलाई ग्रहण गछर्  भने,
उसले मलाई ग्रहण गरकेो हुनेछ।

पापकोपापको बारबारेमेामा चचेेताउनीताउनी
(मकूर् स 9:42-48; लूका 17:1-2)

6 “यिद एउटा सानो बालकले ममािथ िवश्वास राख्छ भने, अिन कसलेै
त्यो बालकलाई पापमा पाछर्  भने त्यस मािनसको लागी अित नराम्रो
हुनेछ। त्यसको िनिम्त त घाँटीमा एउटा ठूलो जाँतो झुण्ड्याएर स्वयलंाई
अगाध समुद्रमा डुबाइिदनु असल हुनेछ। 7 जुन कारणले मािनसहरूलाई
पाप गराउँछ यस संसारमा म ती मािनसहरूको िनिम्त द:ुख मान्छु।
यस्तो घट्ना हुनपैछर् । तर यस्तो गनेर् मािनसहरूलाई किहल्य ैराम्रो
हुनेछैन।

8 “यिद ितम्रो हात वा खटु्टाले ितमीलाई पाप गनर्लाउँछ भने त्यसलाई
काटेर फािलदेऊ। दइुहात वा खटु्टा सिहत िनरन्तर नरकको आगोमा
जल्नुभन्दा त बरू शरीरको एउटा अङ्ग गुमाएर सधैँ भिर बाँच्नु असल हो।
9 यिद ितम्रा आँखाले ितमीलाई पापगनर् लाउँछ भने त्यसलाई िनकालेर
फािलदेऊ। दइुवटा आँखा भएर सधैँ भिरलाई नरकको अिग्नमा पस्नु
भन्दात एउटा आँखा िलएर जीवनमा प्रवेश गनर् ु ितम्रो िनिम्त असल
हुनेछ।

हराएकोहराएको भभेंेंडा़कोडा़को उखानउखान
(लूका 15:3-7)

10 “होिशयार बस। यी साना बालकलाई तुच्छ नठान। म
ितमीहरूलाई भन्दछु यी बालकहरूका स्वगर्मा दतुहरू छन्। अिन ती

दतूहरू स्वगर्मा मेरा िपताका साथमा छन्। 11 परमेश्वरको पुत्र
हराएकाहरूलाई वचाउन आउनु भएको छ।

12 “ितमीहरू के सोच्छौ? यिद कुन ैमािनसको 100 वटा भेंडा़हरू
छन्, अिन कुन ैएउटा हराएको छ, भने अरू 99 वटा भेंडा़लाई डाँडामा
छोडेर ऊ हराएको एउटा भेंडा़लाई खोज्न जाँदनै? के यो ठीक होइन?
13 अिन जब उसले हराएको भेंडा़ भेट्टाउँछ तब ऊ आफूिसत भएका 99
वटा भेंडा़मा भन्दा त्यो एउटा भेंडा़ पाएर रमाउनेछ। म ितमीहरूलाई
साँच्चो भन्दछु। 14 त्यसरीन ैितम्र स्वगर्का िपताको इच्छा यो छ िक यी
मध्ये कुन ैपिन साना बालकहरू नहराओस्।

जबजब कसकसैलैलेे गल्तीगल्ती गछगछर्र्
(लूका 17:3)

15 “यिद ितम्रा भाइ वा बहीनीले ितम्रो िवरुद्धमा केही गल्ती गयोर् भने
जब उ एकान्तमा हुन्छ ितमी उसकोमा जाऊ। अिन उसले के गल्ती
गरकेो छ भनेर सम्झाऊ। यिद त्यो मािनसले ितमीलाई सुन्न चाहे, भने
उसलाई ितमीले आफ्नो गरायौ। 16 यिद उसले सुन्न अस्वीकार गयोर्
भने अरू एक वा दइु मािनसहरूलाई ल्याऊ जसमा ती दइु वा तीन
साक्षीहरूले त्यहाँ जे जित कुरा भए ती प्रमािणत गनेर्छन्। 17 यिद उसले
ितनीहरूका कुरा पिन सुन्न मानेन् भने यस मण्डली समक्ष ल्याऊ।
मण्डली समुदायले भनेको कुरा मानेन भने उसलाइ परमेश्वरमा िवश्वास
नगनेर् र महसूल उठाउने सरह व्यवहार गर।

18 “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। जब यो पृथ्वीमा ितमी न्यायको
लािग बोल्दछौ, त्यो न्याय परमेश्वरबाट हुनेछ। जब ितमीले यो पृथ्वीमा
क्षमाको बचन िदन्छौ, त्यो क्षमा परमेश्वरबाट हुनेछ। 19 म ितमीलाई
भन्छु, यो पृथ्वीमा केही कुराको बारमेा ितमीहरूमध्ये दइुजना िमलेर
सहमत भयौ भने त्यसको िनिम्त प्राथर्ना गनर्सक्छौ। अिन ितमीहरूले
जुन चीजको िनिम्त प्राथर्ना गछौर् त्यो मेरा स्वगीर्य िपताबाट प्राप्त गनेर्छौ।
20 यो साँच्चो हो, िकनभने दइु वा तीनजनाले म मािथ िवश्वास गररे भेला
हुन्छन्, भने, म त्यहाँ ितनीहरूका साथमा हुनेछु।”

क्षमाकोक्षमाको उखानउखान

21 त्यसपिछ पत्रुस येशूकहाँ आएर सोधे, “प्रभु मेरो भाइले मेरो
िवरोधमा घिरघिर गल्ती गदर्छ, तब मलेै कित पटक सम्म उसलाई क्षमा
गनर् ु? के सातपल्ट सम्म?”

22 येशूले जवाफ िदनूभयो, “म ितमीहरू सबलैाई भन्दछु, यिद उसले
आफ्नो गल्ती गिररह्यो भने पिन ितमीले सात गुणा सत्तरी पटकसम्म
क्षमा िदनुपछर् ।”

23 “यसकारण स्वगर्को राज्य एउटा राजा जस्त ैहो जसले आफ्ना
नोकरहरूबाट िहसाब िमलाउने िनश्चय गयोर्। 24 राजाले िहसाब िमलाउन
शुरू गर।े उसको एउटा नोकर हजारौं चाँदीको िसक्काको ऋणी िथयो। 25

त्यो नोकर आफ्नो ऋण ितनर् असमथर् िथयो। राजाले उसलाई, उसकी
पत्नी, उसका नानीहरू अिन उिसत भएका सब ैकुरा बेचेर ऋण
चुकाउनलाई आदेश गर।े

26 “तर त्यो नोकरले मािलकको खटु्टामा घोप्टो पररे िवन्ती गयौर्, ‘मेरो
िनिम्त केही धयैर् गरीिदनुहोस्। अिन मलाई लागेको जे जित ऋण म
ितनेर्छु।’ 27 यो सुनेर राजालाई नोकरप्रित दया जाग्यो। तब उसले त्यो
ऋण ितनर् ु पदैर्न भनी भन्यो अिन उसलाई ऋण मुक्त भएर जान िदयो।

28 “केही समय पिछ, त्यो नोकरले अकोर् नोकरलाई भेट्टायो, जसले
उसबाट एकसय चाँदीका िसक्क ऋण िलएको िथयो। उसले त्यसको
घोक्रो अँठ्याएर भन्यो, ‘मेरो ऋण तुरन्त ैितिरहाल्।’

29 “त्यो नोकर घँुडा टेकेर िवन्ती गनर् लाग्यो, ‘म मािथ दया गनर् ुहोस् म
तपाईकंो सब ैऋण चुक्ता गनेर्छु।’

30 “तर त्यो पिहले नोकरले धयै गनर् सकेन। त्यसले अकोर् नोकरको
िवरुद्ध न्यायधीश समक्ष नािलश हाल्यो अिन उसलाई जेलमा
पुयार्इिदयो। ऋण चुक्ता नगरून्जेल त्यो जेलमा बस्नु पयोर्। 31 अरू सबै
नोकरहरूले यो घट्ना देखे। ितनीहरू दःुखी भए र ितनीहरूले आफ्ना
मािलकलाई यो घट्नाको वृतान्त सुनाइिदए।

32 “तब मािलकले नोकरलाई बोलाए र उसलाई भने, ‘तँ दषु्ट नोकर
रहेछस्। तैंले म बाट धेर ैऋण िलएको िथईस्। तर तैंले मिसत िवन्ती
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गरकेो हुनाले मलेै त्यो माफ गिरिदए। तर तैंले तेरो ऋणीलाई दया
देखाउन सिकनस्। 33 मैंले तँलाई ंदया गर ेजस्त ैतलेै पिन त्यसलाई
दया गनर् ु पनेर् होइन।’ 34 मािलक खबु ैिरसाए र दण्डको िदनको िनिम्त
त्यस नोकरलाई जेलमा हािलिदए। सम्पूणर् ऋण चुक्ता नितरून्जेल ितनी
त्यो जेलमा न ैबस्नुपयोर्।

35 “राजाले पिन स्वगर्मा भएका मेरा िपताले जे गनर् ुहुन्छ त्यही गयोर्
यिद ितमीहरू प्रत्येकले आफ्ना भाइ-बिहनीहरूलाई आफ्ना हृदयले क्षमा
गरनेौ भने मेरो स्वगर्को िपताले पिन ितमीहरूलाई क्षमा िदनुहुने छैन।”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा सम्बन्धसम्बन्ध िवच्छिवच्छेेदद बारबारे ेिशक्षािशक्षा
(मकूर् स 10:1-12)

यी सब ैकुराहरू सुनाएपिछ येशूले गालील छाड्नुभयो। यदर्न
नदीको पािरपिट्ट छेउमा भएको यहुिदया के्षत्रिभत्र उहाँ
पुग्नुभयो। 2 धेर ैमािनसहरू येशूको पिछलागे। येशूले रोगी

मािनसहरूलाई िनको पािरिदनु भयो।
3 केही फिरसीहरू येशूकहाँ उहाँको परीक्षा गनर् त्यहाँ आए।

ितनीहरूले येशूलाई सोधे, “के कुन ैपिन िनहँुमा कसलेै आफ्नी पत्नीलाई
त्याग्न सक्छ?” ितनीहरू येशूले केही गलत कुरा वोलेको चाहान्थे।

4 येशूले जवाफ िदनुभयो, “के ितमीहरूले धमर्शास्त्रमा पढेका छैनौ?
जब परमेश्वरले संसारको सृिष्ट गनर् ुभयो, ‘उहाँले नर र नारी बनाउनु भयो।’
5 अिन परमेश्वरले भन्नु भयो, ‘त्यसकारण मािनसले आफ्नो आमा-
बाबुलाई छोडेर आफ्नी पत्नीसेग िमलेर बस्छ। यसरी यी दइु मािनसहरू
एक हुनेछन्।’ 6 यसथर् दइुजना मािनसहरू दइु रहदनैन् तर एउटै हुन्छन्।
परमेश्वरले यी दइुलाई एउटै बनाउनु भएको हो। यसकैारणले कसलेै
ितनीहरूलाई अलग पानर् ु हँुदनै।”

7 फिरसीहरूले सोधे, “यिद त्यसो भए मोशाले िकन एउटा
मािनसलाई िववाह िवच्छेदको कागज लेखेर आफ्नी पत्नीिसत सम्बन्ध
िवच्छेद हुन्छ भन्ने आज्ञा िदए?”

8 येशूले भन्नुभयो, “मोशाले ितमीहरूलाई आफ्नी पत्नीहरूसँग िववाह
िवच्छेद गनेर् अनुमित िदएको कारण के हो भने ितनीहरूले परमेश्वरको
िशक्षालाई स्वीकार गनर् अस्वीकार गरकेो िथयो। तर शुरूमा यस्तो
िथएन। 9 म भन्दछु जसले आफ्नो पत्नीलाई त्यागेर अकोर् स्त्रीसँग
िववाह गदर्छ उसले व्यिभचार गदर्छ। एउटा मािनसले आफ्नी
स्वास्नीलाई त्यागेर अकीर् पत्नीसँग त्यितबेला िववाह गनर् पाउँदछ जब
उसको पिहलेकी पत्नीले अरू कुन ैमािनससँग व्यिभचार गदर्छे।”

10 चेलाहरूले येशूलाई भने, “यिद त्यही कारणले मात्र एउटा
मािनसले आफ्नो पत्नीलाई त्याग्न सक्छ भने िववाह नगनर् ु न ैअसल
हुन्छ।”

11 येशूले जवाफ िदनुभयो, “सबलेै िववाह सम्बन्धी यो सत्यतालाई
मान्न सकै्तनन्। तर परमेश्वरले कस-ैकसलैाई मात्र यो कुरा मान्न सक्ने
बनाउनु भएको छ 12 कोही मािनसहरूले िकन िववाह गनर् सक्दनै भन्ने
बारमेा िविभन्न कारणहरू छन्। ितनीहरूमध्ये कोही सन्तान जन्माउने
क्षमता भएका हुन सक्छन् कोही मािनसहरूलाई, अरू मािनसहरूले केही
समय पिछ त्यस्तो गराएको हुन्छ। कोही अरू स्वगर्को राज्यको िनिम्त
िववाह अस्वीकार गछर्न्। तर िववाह गनेर्ले िववाह सम्बन्धी यो िशक्षा मान्नु
पदर्छ।”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा बालकहरूकोबालकहरूको स्वागतस्वागत
(मकूर् स 10:13-16; लूका 18:15-17)

13 त्यसपिछ मािनसहरू आफ्ना बाल-बािलकहरूलाई िलएर येशूकहाँ
गए तािक उहाँले ितनीहरू मािथ आफ्ना हात राखेर प्राथर्ना गिरिदनु
भएको चाहन्थे। जब उहाँका चेलाहरूले यो देखे, ितनीहरूले
मािनसहरूलाई हप्काएर त्यसो गनर् िदएनन्। 14 तर येशूले भन्नुभयो,
“स-साना बालकहरूलाई मकहाँ आउन नरोक। िकनभने स्वगर्को राज्य
यी साना बालकहरू जस्त ैमािनसहरूको हो” 15 त्यसपिछ
ितनीहरूमािथ हात राखेर येशू त्यहाँबाट जानुभयो।

धनीधनी मािनसबाटमािनसबाट ययेेशूलाईशूलाई ग्रहनग्रहन गनगनर्र् अस्वीकारअस्वीकार
(मकूर् स 10:17-31; लूका 18:18-30)

16 एउटा मािनस येशूकहाँ आएर सोध्यो, “गुरूज्यू, अनन्त जीवन
प्राप्त गनर्का लािग मलेै के गनर् ु पछर्?”

17 येशूले जवाफ िदनूभयो, “असल के हो? मलाई िकन यसरी
सोध्दछैौ? परमेश्वर मात्र असल हुनुहुन्छ। यिद ितमी अनन्त जीवन पाउन
चाहन्छौ भने, ितमीले आज्ञाहरू पालन गनर् ु पदर्छ।”

18 त्यस मािनसले सोध्यो, “कुन आज्ञाहरू?”
येशूले जवाफ िदनुभयो, “‘कसकैो हत्या नगर, कसिैसत व्यिभचार

नगर, झूटो गवाही नदेऊ, अरूको िनन्दा गनर् ु हँुदनै, 19 आफ्ना आमा-
बाबुको आदर गर।’ अिन ‘आफैं लाई ंप्रेम गर ेजस्तो अरूलाई पिन प्रेम
गर।’ ”

20 त्यो जवान मािनसले भने, “मलेै यी सब आज्ञाहरू पालन गरकेो
छु। अब अरू मलेै के गनर् ु पछर्?”

21 येशूले भन्नुभयो, “यिद ितमी िसद्ध हुन चाहन्छौ भने, आफूमा
भएको जे जित चीजहरू छन् त्यो बीक्री गर। त्यसबाट आएको पसैा-
रूपीयाँ गरीबाहरूलाई बाँढ। ितमीले त्यसो गयौर् भने ितमीले स्वगर्मा
भएको सम्पित्त प्राप्त गनेर्छौ। तब ितमी आएर मेरो पिछ लाग।”

22 तर यो कुरा सुनेर त्यो जवान मािनस खबु ैिनराश भयो िकनभने
त्यो धनी मािनस िथयो। यसथर् ऊ येशूलाई छोडेर गइहाल्यो।

23 त्यसपिछ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई
साँच्चो भन्दछु। एउटा धनी मािनसलाई स्वगर्को राज्यमा पस्न खबु ैकिठन
हुन्छ। 24 धनी मािनसलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्नु भन्दा बरू
ऊँटलाई िसयोको नाथ्रीबाट िछनर् सिजलो पनेर्छ।”

25 जब चेलाहरूले यस्ता कुरा सुने, ितनीहरू खूब ैचिकत भए।
ितनीहरूले सोधे, “यिद यस्तो भए कसले उद्धार पाउन सक्छ त?”

26 येशूले चेलाहरूलाई हेररे भन्नुभयो, “मािनसहरूको िनिम्त यो
असम्भव छ। तर परमेश्वरको िनिम्त हरके कुरा सम्भव छ।”

27 पत्रुसले येशूलाई भने, “हामीले आफूिसत भएका प्रत्येक कुरा
त्यागेर तपाईकंो पिछ लाग्यौं। त्यसो भए हामीले के पाउनेछौ।”

28 येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। जब
नयाँ संसारको सृिष्ट हुनेछ, मािनसको पुत्र त्यो महान िंसहासनमा बस्नेछ।
अिन ितमीहरू पिन इस्राएलका बाह्र कुलमािथ इन्साफ गदैर् बाह्रवटा
िंसहासनहरूमा बस्नेछौ। 29 अिन ती जस-जसले मेरो िनिम्त आफ्नो
घर, दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनी, बाबु-आमा, छोरा-छोरीहरू, अिन जग्गा-
जमीनहरू छोडेका छन् ितनीहरूले छोडेको भन्दा धेर ैपाउनेछन्।
ितनीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन्। 30 अहीले उच्च ओहोदामा
पुगेकाहरू सबलेै भिवष्यमा होचो स्थान पाउनेछन्। धेर ैजसो जो िनम्न
स्थानमा परकेा छन् भिवष्यमा उच्च ओहोदामा पुग्नेछन्।

खखेेतालाहरूकोतालाहरूको उखानउखान

“स्वगर्को राज्य एउटा जमीनको मािलक जस्तो हो जसको
दाखबारी छ। एक िबहान सबेर ैआफ्नो दाखबारीमा
ज्यालामा काम गराउन खेतालाहरूको खोजी गयोर्। 2

उसले एक िदनको ज्याला चाँदीको एक िसक्क िदने बन्दोबस्त गरी
खेतालाहरूलाई दाखबरीमा काम गनर् पठायो।

3 “प्राय नौ बजेितर बजार गनर् भनी ऊ बािहर गयो उसले केही
मािनसहरू उिभरहेको देख्यो अिन ितनीहरूलाई सोध्यो 4 ‘ितमीहरू
मेरो बारीमा गएर काम गछौर् भने म ितनीहरूलाई उिचत ज्याला िदनेछु।’
5 त्यसपिछ ितनीहरू काम गनर्लाई दाखबारीमा गए।

“फेिर त्यो मािनस एकपल्ट प्राय बाह्र बजे ितर अकोर्पल्ट तीन बजेितर
बािहर िनिस्कयो। दवुपैल्ट ितनले दाखबारीमा काम गनर्लाई ज्याला
िदएका खेतालाहरूलाई ल्यायो। 6 फेिर प्रायः पाँच बजे उ बजार गनर्
िनिस्कयो। फेिर केही मािनसहरूलाई केही नगरी त्यस ैउिभरहेको देख्यो।
उसले ितनीहरूलाई सोध्यो, ‘केही काम नगरी ितमीहरू िकन यहाँ
बिसरहेका छौ?’

7 “मािनसहरूले भने, ‘कसलेै हामीलाई काममा लाएनन्।’
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“उसले भन्यो, ‘त्यसो भए ितमीहरू पिन मेरो दाखबारीमा गएर काम
गनर् सक्छौ।’

8 “जब साँझ पयोर् त्यो खेतको मािलकले खेतालाहरूको िनरीक्षकलाई
भन्यो, ‘सब ैखेतालाहरूलाई बोलाएर ितनीहरूको ज्याला बाँिड देऊ।
सब भन्दा पिछ आएका खेतालादेिख ज्याला बाँड्न थाले।’

9 “पाँच बजेितर आएर काम थाल्ने खेतालाहरूले आफ्न ैज्यला पाए।
ितनीहरू प्रत्येकले एउटा चाँदीको िसक्का पाए। 10 त्यसपिछ पिहले
ल्याएका खेतालाहरूले आफ्ना खचर् पाए। ितनीहरूले पिहले पाएका
खेतालाहरू भन्दा बढ़ता ज्याला पाउने आशा गरकेा िथए। तर
ितनीहरूले पिन अरूले जस्त ैएक-एकवटा चाँदीको िसक्का मात्र पाए। 11

जब ितनीहरूले एउटा मात्र चाँदीको िसक्का पाए ितनीहरूले मािलकिसत
गनगन गर।े 12 खेतालाहरूले िवरोध गर,े ‘पिछ आएकाहरूले एक घण्टा
मात्र काम गरकेा छन्। तर ितनीहरूलाई पिन हामीलाई जस्त ैएउटा
चाँदीको िसक्का िदइयो। अिन हामीले भने िदन भिर प्रचण्ड घाममा काम
गरकेा छौं।’

13 “तर जमीनको मािलकले, खेतालाहरूमध्ये एकजनालाई भन्यो,
‘साथी, मलेै ितमीलाई अन्याय गरकेो छैन। एउटा चाँदीको िसक्कामा नै
काम गनर् मिसत ितमीहरू मानेको िथयौ। होइन? 14 यसलेै आफ्नो
ज्याला थाप र बाटो लाग ज्यालामा ल्याएको अिन्तम खेतालालाई पिन
ितमीलाई जस्त ैिदन चाहन्छु। 15 के मेरो पसैा आफ्नो खशुीमा चलाउने
अिधकार मसँग छैन? अथवा म उदार छु भनेर ितमीलाई ईष्यर् ँ लग्यो?’

16 “त्यसरी अिहले पिछ हुने भिवष्यमा अिघ हुनेछ अिन जो अिहले
पिहलो स्थानमा छ भिवष्यमा अिन्तम स्थानमा हुनेछ।”

ययेेशूलशूलेे आफ्नआफ्नै ैमृत्यमृत्युकुोको ककुुरारा गनगनर्र् ु ुहहुुन्छन्छ
(मकूर् स 10:32-34; लूका 18:31-34)

17 येशू यरूशलेम जानु हँुदिैथयो। उहाँका बाह्रै जना चेलाहरू पिन
उहाँका साथमा िथए। जब उनीहरू जाँद ैिथए, येशूले ितनीहरूलाई भेला
गररे मािनसगत रूपमा कुरा गनर् ु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, 18

“हामी यरूशलेम जाँदछैौ। मािनसको पुत्रलाई मुख्य पूजाहारीहरू र
व्यवस्था शास्त्रीहरूको हातमा सुिम्पइनेछ। ितनीहरूले मािनसका
पुत्रलाई मृत्य ुदण्डिदनेछन्। 19 ितनीहरूले मािनसको पुत्रलाई गरै-
यहूदीहरूका हातमा सुम्पनेछन्। ितनीहरूले उसलाई गाली गनेर्छन्, कोरार्
लाउनेछन् कू्रसमा झुण्ड्याएर मानेर्छन्। तर मरकेो तेस्रो िदनमा उ बौरी
उठ्नेछ।”

आमाकोआमाको िवन्तीिवन्ती छोराहरूकोछोराहरूको िनिम्तिनिम्त
(मकूर् स 10:35-45)

20 तब जब्दीकी पत्नी येशूकहाँ आइन्। उनका छोराहरू पिन साथमा
िथए। उनले िशर िनहुराएर येशूलाई दण्डवत गिरन अिन येशूिसत केही
कुरो मािगन्।

21 येशूले सोध्नुभयो, “ितमी के चाहन्छौ?”
उनले भिनन्, “तपाईकंो राज्यमा यी मेरा छोराहरूमध्ये एकजनालाई

तपाईकंो दािहनेहातपिट्ट र अकोर्लाई तपाईकंो देब्रे हातपिट्ट बस्न पाउने
प्रितज्ञा गनर् ुहोस्।”

22 अिन येशूले ती छोराहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू के मािगरहेका
छौ त्यो ितमीहरूले बुझेका छैनौ। म जुन कष्ट भोग्न लािगरहेको छु के
त्यस्तो ितमीहरू सहन गनर्सक्छौ?”
ितनीहरूले जवाफ िदए, “हामी गनर्सक्छौ!”
23 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “िनश्चयन ैमलेै जुन यातना भोग्ने छु

त्यही ितमीहरूले पिन भोग्नुपछर् । तर म कसलैाई मेरो दािहने र देब्रेपिट्ट
बसाउन सिक्दन। मेरा िपताले ती मािनसहरू िनिश्चत गिरसक्नु भएको छ
जसले ती स्थान पाउनेछन्। उहाँले न ैती स्थानहरू ती
मािनसहरूकालागी तयार पानर् ु भएको छ। ती ठाउँहरू ितनीहरूकै
हुनेछन्।”

24 अरू दशजना चेलाहरू यो सुनेर। ितनीहरू ती दइु भाइसँग औधी
िरसाए। 25 येशूले सब ैचेलाहरूलाई एकै ठाउँ भेला हुन बोलाउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो, “गरै यहूदीहरू अरू मािनसहरूमािथ अिधकार देखाउन
खोज्छन्। अिन ितनीहरूभन्दा मुख्य मािनसहरू पिन अरू सब ैमािथ

अिधकार छ भनेर देखाउन खोज्छन्। 26 तर ितमीहरू चािहँ त्यस्तो हुनु
हँुदनै। यिद ितमीहरूमध्ये कोही ठूलो मािनस हुन चाहन्छौ भने, ऊ नोकर
जस्तो भएर अरूको सेवा गनर् ुपछर् । 27 यिद ितमीहरू मध्ये कोही पिहलो
मािनस हुन चाहन्छौ भने, उसले दास जस्तो भएर अरूहरूको सेवा
गनर् ुपछर् । 28 मािनसको पुत्रसँग पिन यस्त ैहुनेछ। मािनसको पुत्र अरू
मािनसबाट सेवा पाउन आएको होइन। तर मािनसको पुत्र अरू
मािनसहरूको सेवागनर् आएको हो। मािनसको पुत्र धेर ैमािनसहरूको
रक्षाको िनिम्त जीवन समपर्ण गनर् आएको हो।”

ददुइुजनाइजना अन्धाहरूअन्धाहरू िनकोिनको भएभए
(मकूर् स 10:46-52; लूका 18:35-43)

29 जब येशू र उहाँका चेलाहरू जोिरकोबाट जाँद ैिथए, धेरै
मािनसहरूले उहाँलाई पछ्याए। 30 बाटोको िकनारमा दइुजना अन्धा
मािनसहरू बिसरहेका िथए। ती अन्धाहरूले येशू त्यतिैतरबाट जाँद ैगनर् ु
भएको कुरा सुने। अिन ती अन्धाहरू िचच्याए, “प्रभु, दाऊदका पुत्र,
हामीमािथ दया गनर् ुहोस्।”

31 सब ैमािनसहरूले ती अन्धाहरूलाई हप्काए। ितनीहरूले ती
अन्धाहरूलाई हल्ला गररे िवन्ती गनर् िदएनन्। तर ती अन्धाहरू अझ
जोडले िचच्याए, “प्रभु, दाऊदका पुत्र, हामीमािथ दया गनर् ुहोस्।”

32 येशू रोिकनु भयो र अन्धाहरूलाई बोलाएर उहाँले भन्नुभयो, “म
ितनीहरूको िनिम्त के गिरिदऊ भन्ने चाहन्छौ?”

33 अन्धाहरूले जवाफ िदए, “परमप्रभु हामी देख्न चाहन्छौं।”
34 येशूलाई अन्धाहरूप्रित दया जाग्यो। उहाँले ती अन्धाहरूका

आँखा स्पशर् गनर् ुभयो अिन ितनीहरू देख्ने सक्ने भए। त्यसपिछ ितनीहरू
येशूलाई पछ्याउन लागे।

ययेेशशू ूराजाराजा झझैंैं यरूशलयरूशलेेममाममा प्रवप्रवेेशश गनगनर्र् ु ुभयोभयो
(मकूर् स 11:1-11; लूका 19:28-38 यूहन्ना 12:12-19)

येशू र उहाँका चेलाहर यरूशलेम निजक आईपुग्न लागेका
िथए। तर ितनीहरू पिहले जतैुन-डाँडा को बेथफागेमा
रोिकए। येशूले आफ्ना दइु जना चेलाहरूलाई त्यहाँको एउटा

नगरमा पठाउनु भयो। 2 येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो,
“ितमीहरूले देखेको शहरमा जाऊ। त्यहाँ प्रवेश गनर् साथ एउटा गधालाई
बाँिधएको भेट्टाउने छौ। त्यो गधासँग एउटा बछेडो पिन हुनेछ। ती दवुै
फुकालेर म कहाँ ल्याऊ। 3 यिद कसलेै ितमीहरूलाई केही प्रश्न गरे
उसलाई, ‘प्रभुलाई यी गधाहरूको आवश्यक परकेो छ। उहाँले ती चाँडै
फकार्इ िदनु हुनेछ भनी जवाफ िदनु।’”

4 अगमवक्ताले भनेको यो कुरा पूरा होस् भनेर यसो भएको िथयो:
5 “िसयोन नगरलाई भन,
‘अिहले ितमीहरूको राजा आउनु हँुदछै।
उहाँ िवनम्र हुनुहुन्छ अिन गधामा चढेर आउनु हँुदछै।
उहाँ एउटा भारी बोक्ने बछेडोमािथ आउनु हँुदछै,
जो काम गनर्कै खाितर जन्मेको पशु हो।’”

जकिरया 9:9
6 चेलाहरू गए र येशूले बताउनु भए अनुसार गर।े 7 उनीहरू गधा र

त्यसको बछेडालाई िलएर येशूकहाँ फकीर् आए। ितनीहरूले आफ्ना वस्त्र
गधालाई ओढाइिदए, अिन येशू त्यसमािथ बस्नु भयो। 8 येशू यरूशलेम
ितर जाने बाटामा गधामा चढेर जानुभयो। धेर ैमािनसहरूले येशूको
िनिम्त बाटोमा वस्त्रहरू ओछ्याइिदएका िथए। अरू मािनसहरूले रूखका
हाँगाहरू काटे र बाटोमा ओछ्याई िदए। 9 केही मािनसहरू येशूको
अिध-अिध िंहड्द ैिथए। कोही मािनसहरू येशूको पिछ-पिछ िंहडद ैिथए।
मािनसहरू यसो भन्द ैकराउन लागे,
“दाऊदको पुत्र होसन्ना!
‘प्रभुको नाउँमा आउने धन्यका हुन्!’

भजनसगं्रह 118:25-26
स्वगर्को परमेश्वरको प्रशसंा गर।”

10 त्यसपिछ येशू यरूशलेमिभत्र प्रवेश गनर् ु भयो। सम्पूणर् शहरबािस
अचिम्मत भए। ितनीहरूले सोधे, “यो को हो?”

मत्ती 20:8 653 मत्ती 21:10



11 येशूसँग ैआएका मािनसहरूले जवाफ िदए, “उनी येशू हुन्। गालील
शहरको नासरतका अगमवक्ता उनी न ैहुन्।”

ययेेशशू ूमिन्दरतफमिन्दरतफर्र्  जानुहजानुहुुन्छन्छ
(मकूर् स 11:15-19; लूका 19:45-48; यूहन्ना 2:13-22)

12 येशू मिन्दरतफर्  लाग्नुभयो। उहाँले िकन-बेच गनेर् सबलैाई त्यहाँबाट
धपाउनु भयो। अिन येशूले ढुकुर बेच्नेहरूको बेञ्चहरू पिन पल्टाई िदनु
भयो। 13 येशूले त्यहाँ भएका मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “धमर्शास्त्रमा
यस्तो लेिखएको छ, ‘मेरो घर प्राथर्नाको घर भिननेछ।’ तर ितमीहरूले
परमेश्वरको घरलाई डाकूहरूको ‘अड्डामा पिरणत गिररहेछौ।’ ”

14 केही अन्धा र केही लङ्गडा मािनसहरू मिन्दरमा येशू कहाँ आए।
येशूले ती मािनसहरूलाई िनको पािरिदनु भयो। 15 मुख्य पुजाहारीहरू र
शास्त्रीहरूले यो दृष्य देखे। ितनीहरूले येशूका चमत्कार कायर्हरू अिन
मिन्दरमा बालकहरूले येशूलाई न ैप्रशसंा गिररहेका देखे। बालकहरू
भन्द ैिथए, “दाऊदका पुत्र, होसन्ना!” यसमा पूजाहरीहरू र शास्त्रीहरू
क्रोिधत भए।

16 मुख्य पूजाहरीहरू र शास्त्रीहरू येशूलाई सोधे, “बालकहरूले के
भिनरहेका छन् तपाईलें सुन्नु भो?”
येशूले जवाफ िदनुभयो, “अवश्य। के ितमीहरूले किहले

धमर्शास्त्रहरूमा पढेका छैनौ? ‘उहाँले बालकहरूलाई स्तुित गनर् िसकाउनु
भयो?’ ”

17 त्यसपिछ येशूले त्यो ठाउँलाई छोड्नुभयो र नगरदेिख बािहर
बेथानीमा जानुभयो। त्यो रात येशूले त्यहीं िबताउनु भयो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा िवश्वासकोिवश्वासको शिक्तशिक्त प्रदशप्रदशर्र्नन
(मकूर् स 11:12-14; 20-24)

18 भोिलपल्ट िबहान,ै येशू नगरितर फिर्करहनु भएको िथयो। उहाँ
भोकाउनु भएको िथयो। 19 उहाँले बाटोको िकनारमा त्यस नेभाराको
रूख देख्नु भयो। येशूले नेभाराको रूखको छेउमा गएर उहाँले केही फल
खाने इच्छा गनर् ुभयो। तर त्यो नेभाराको रूखमा त्यसमा खाने फल केही
िथएन। त्यहाँ पातपैात मात्र िथए। अिन येशूले त्यो रूखलाई भन्नुभयो,
“अब उप्रान्त तँमा फल लाग्ने छैन।” अचानक त्यो रूख ओइलायो र
मयोर्।

20 चेलाहरूले त्यो देखे। ितनीहरू चिकत भए। ितनीहरूले सोधो,
“कसरी नेभारको रूख सुक्यो र झट्टै मिरहाल्यो?”

21 येशूले भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। यिद ितमीहरूमा
िवश्वास छ र त्यसमा शकंा छैन भने, मलेै जस्त ैितमीहरूले पिन गनर्
सक्नेछौ। ितमीहरूले त्यो भन्दा धेर ैगनर् सक्नेछौ। ितमीले यस
पहाडलाई भन्न सक्छौ, ‘ए पहाड जा अिन समुद्रमा खस।’ यिद
ितमीहरूमा िवश्वास भए, ितमीहरूले भने जस्त ैहुनेछ। 22 िवश्वास गररे
माग्यौ भने ितमीहरूले प्राथर्नमा मागेको जुनसुकै कुरा पिन पाउनेछौ।”

ययेेशूकोशूको शिक्तशिक्त मािथमािथ यहयहूूदीदी ननेेताहरूकोताहरूको शशंकंाका
(मकूर् स 11:27-33; लूका 20:1-8)

23 येशू मिन्दरतफर्  जानुभयो। र उहाँले िसकाइरहनु भएको बेला,
मुख्य पुजारीहरू र जन-साधारणका अगुवाहरू येशूकहाँ आए।
ितनीहरूले येशूलाई भने, “हामीलाई भन्नुहोस्। यी कायर्हरू गनर् तपाईकंो
के अिधकार छ? यस्तो अिधकार तपाईलंाई कसले िदयो?”

24 येशूले जवाफ िदनुभयो, “म पिन ितमीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न
चाहन्छु। यिद ितमीहरूले मलाई जवाफ िदयौ भने, म कुन अिधकारले यी
कामहरू गरीरहेछु भनी बताउनेछु। 25 मलाई भन: यूहन्नाको बिप्तस्मा
परमेश्वरबाट वा मािनस कसबाट भयो?”
मुख्य पूजारीहरू र यहूदी नेताहरूले येशूको यो प्रश्न बार ेबहस गर।े

ितनीहरू आपसमा बात चीत गनर् थाले, “यिद हामीले यूहन्नाको बिप्तस्मा
परमेश्वरबाटै भएको िथयो, भन्यौ भने उहाँले भन्नु हुनेछ ‘त्यसो भए
ितमीहरूले यूहन्नालाई िकन िवश्वास नगरकेो?’ 26 यिद हामीहरूले ‘यो
बिप्तस्मा मािनसबाटै भएको िथयो,’भन्यौ भने सब ैमािनसहरू
हामीहरूसँग िरसाउने छन्। हामी मािनसहरूबाट सावधान हुनुपछर्
िकनभने ितनीहरू सब ैयूहन्नालाई अगमवक्ता हो भनेर िवश्वास गछर्न्।”

27 त्यसपिछ ितनीहरूले येशूलाई जवाफ िदए, “यूहन्नालाई कहाँबाट
त्यो अिधकार िदइयो हामी जान्दनैौ।”
तब येशूले भन्नुभयो, “त्यसो भए म पिन भन्ने छैन िक कुन अिधकारले

म यी सब कायर्हरू गिररहेछु।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा ददुइुइ जनाजना पुत्रकोपुत्रको उखानउखान

28 “ितमीहरू यसको बारमेा के सोच्छौ? एकजना मािनसका दइु
छोराहरू िथए। त्यो मािनसले आफ्नो जेठा छोरालाई भन्यो, ‘छोरा, जाऊ
र गएर आज दाखबरीमा काम गर।’

29 “छोराले जवाफ िदयो, ‘म जाँिदन।’ तर केही समयपिछ उसले
आफ्नो िवचार बद्ल्यो, अिन गयो।

30 “त्यसपिछ बाबु अकोर् छोराकहाँ गए र भने, ‘छोरा, जाऊ अिन
आज मेरो दाखबरीमा काम गर।’ छोरोले जवाफ िदयो, ‘हुन्छ, बाबु, म
गएर काम गछुर् ।’ तर त्यो छोरा गएन।

31 “अब यी दइु छोराहरूमा कुन चािहँले आफ्नो बाबुको आज्ञा पालन
गयोर्?”
यहूदी नेताहरूले जवाफ िदए, “जेठा चाँिहले।”
येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “म साँच्चो कुरा ितमीहरूलाई भन्दछु।

महसूल उठाउनेहरू र वेश्याहरू खराब मािनसहरू हुन् भनी ितमीहरू
ठान्दछौ। तर परमेश्वरको राज्यमा ितमीहरू भन्दा पिहले ितनीहरूले
प्रवेश गनर् पाउनेछन्। 32 यूहन्ना सही जीवन बाँच्ने उपाय देखाउनलाई
आएका िथए। तर ितमीहरूले यूहन्नालाई पटकै्क िवश्वास गरनेौ। तर
महसूल उठाउनेहरू र वेश्याहरूले यूहन्ना मािथ िवश्वास गर।े अिन महसूल
उठाउनेहरू र वेश्याहरूले यूहन्नालाई िवश्वास गरकेो ितमीहरूले देखेका
िथयौ। तर अझ ैपिन ितमीहरूले उनलाई िवश्वास गनर् मन गरनेौ।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नाआफ्ना पुत्रलाईपुत्रलाई पठाउपठाउँँनुहनुहुुन्छन्छ
(मकूर् स 12:1-12; लूका 20:9-19)

33 “यो उखान सुन कुन ैमािनसको जमीन िथयो। उसले त्यो जमीनमा
दाख लगायो। उसले दाखको जमीनको विरपिर पखार्ल िनमार्ण गयोर्।
अिन त्यसिभत्र दाख पेल्ने कोलखनेको िथयो। फेिर त्यो मािनसले एउटा
मचान बनाचो। उसले आफ्नो खेत कोही िकसानहरूलाई िजम्मा िदएर
ऊ यात्रामा गयो। 34 केही समय पिछ, फसल उठाउने समय भयो। अिन
त्यस मािनसले आफ्नो िहस्सा ल्याउन पठायो।

35 “तर िकसानहरूले ती नोकरहरूलाई समाते अिन एकजनालाई
िपटे, अकोर्लाई मािरिदए अिन अकोर्लाई ढुङ्गाले िहकार्एर मािरिदए। 36

फेिर त्यो खेत-मािलकले िकसानहरूकहाँ अरू नोकरहरूलाई पठायो।
उसले पािहलेभन्दा धेर ैनोकरहरू पठाएको िथयो। तर िकसानहरूले
ितनीहरूसँग पिन यस्त ैन ैव्यवहार गर।े 37 त्यसपिछ उसले आफ्नै
छोरालाई िकसानहरूकहाँ पठायो। उसले भन्यो, ‘िकसानहरूले मेरो
छोरालाई आदर देखाउनेछन्।’

38 “तर िकसानहरूले आपसमा यसो भने, ‘यो ता मािलकको छोरा
हो। यो खेत उसको हुनेछ। हामीले यसलाई मायौर् भने खेत हाम्रै हुनेछ।’
39 अिन िकसानहरूले छोरालाई समातेर, उसलाई खेत बािहर माररे
फ्याँिकिदए।

40 “अब त्यो खेत को मािलक आएर ती िकसानलाई के गलार्?”
41 ती यहूदी पूजाहारीहरू र नेताहरूले भने, “उसले ती दषु्टहरूलाई

अवश्य न ैमानेर्छ। त्यसपिछ उनले आफ्नो खेत अरू िकसानहरूलाई
कमाउन िदनेछन्। जसले फलको समयमा मािलकलाई उसको भाग
बुझाउन ल्याउँछ उनीहरूलाई त्यो खेत कमाउन िदईनेछ।”

42 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “िनश्चय न ैितमीहरूले यो
धमर्शास्त्रमा पढेका छौ:
‘जुन ढुङ्गालाई डकमीर्हरूले रद्द गर,े
त्यही ढुङ्गा मुख्य कुने ढुङ्गा बन्यो।
यो परमप्रभुले गनर् ु भएको हो,
र यो हाम्रो लािग अचम्मको हुनेछ।’

भजनसगं्रह 118:22-23
43 “त्यसकैारण म ितमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरको राज्य

ितमीहरूबाट खोिसनेछ। त्यस पिछ परमेश्वरले यस्ता मािनसहरूलाई
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िदनु हुनेछ, जसले परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा चाहनु भए अनुसारको
काम उत्पन्न गनेर्छन्। 44 अिन जो कोही पिन त्यो ढुङ्गामािथ खस्नेछ ऊ
टुक्रा टुक्रा बन्नेछ। यिद त्यो ढुङ्गा कसमैािथ खस्यो भने त्यसले त्यसलाई
धूलोिपठो पानेर्छ।”

45 येशूले भन्नु भएको यो उखानलाई मुख्य पूजाहारीहरू र
फिरसीहरूले सुने। येशूले ितनीहरूकै िवषयमा बोल्द ैहुनुहुन्छ भन्ने कुरा
ितनीहरूले बुझे। 46 ितनीहरू येशूलाई पक्रने उपाय खोजीरहेका िथए।
तर ितनीहरू मािनसहरूदेिख डराउँथे। िकनभने मािनसहरूमा येशू
अगमवक्ता हुन् भन्ने िवश्वास िथयो।

रात्रीरात्री भोजनमाभोजनमा बोलाइएकाबोलाइएका मािनसहरूकोमािनसहरूको दृष्टान्तदृष्टान्त
(लूका 14:15-24)

मािनसहरूलाई बुझाउनका िनिम्त येशूले केही दृष्टान्तहरू
भन्नुभयो। 2 “स्वगर्का राज्य एउटा राजा जस्त ैहो, जसले
आफ्नो छोराको िववाहमा भोजनको व्यवस्था गछर्न्। 3

राजाले केही मािनसहरूलाई भोजमा िनम्तो गरकेा िथए। जब भोज तयार
भयो, राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई ती मािनसहरूलाई बोलाउन पठाए।
तर मािनसहरूले राजाको यस भोजमा उपािस्थत हुन अस्वीकार गर।े

4 “तब राजाले अझ धेर ैनोकरहरू पठाए। राजाले नोकरहरूलाई यसो
भनेका िथए, ‘मलेै िनम्ताएका ती मािनसहरूलाई खाना तयार भयो भनेर
भन्नु। मलेै मेरा गोरूहरू अिन पुष्ट्याएका पशुहरू मारकेोछु। सब ैकुरा
तयारी छ। िववाहको भोजमा सामेल हुन आऊ।’

5 “नोकरहरूले ती मािनसहरूलाई भोजमा आउने आग्रह गर।े तर
ितनीहरू नोकरहरूको कुरा सुन्न अस्वीकीर गर।े ती मािनसहरू आ-
आफ्न ैकाममा लागे। एकजना आफ्नो खेतमा गए, अिन अकोर् आफ्नो
व्यापारितर लागे। 6 कसलेै नोकरहरूलाई समातेर पीटे अिन
ितनीहरूलाई मािरिदए। 7 यो सुनेर राजा क्रोिधत भए। राजाले आफ्नो
सेना पठाए, ती हत्याराहरूलाई मार ेअिन ितनीहरूको शहर जलाएर
भष्म पािरिदए।

8 “त्यसपिछ, राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई भने, ‘िववाहको भोज
तयारी छ। मलेै ती मािनसहरूलाई बोलाएको हँु, तर ितनीहरू यो भोजमा
सामेल हुन योग्यको भएनन्। 9 यसकारण ितमीहरू गल्लीका कुना कुनामा
जाऊ अिन देखेकाहरू जितलाई भोजमा सामेल हुन िनम्त्याएर ल्याऊ।
ितनीहरूलाई मेरो भोजमा आऊ भिनदेऊ।’ 10 अिन नोकरहरू
गल्लीहरूितर गए। ितनीहरूले भेटेसम्म सबलैाई भेला पार।े ितनीहरूले
राम्रा मािनसहरू सबलैाइ भोजमा सामेल गराउन लगे। त्यो ठाउँ मािनस-ै
मािनसको भीडले भिरयो।

11 “त्यसपिछ ती खाँदगैरकेा मािनसहरूलाई हेनर् भनी राजा आए।
कुन ैएकजनालाई िववाहको पोशाकमा नभएको राजाले भेट्टाए। 12

राजाले भने, ‘िमत्र, ितमी यहाँ िभत्र कसरी आयौ? िववाहको लािग लाउने
पोशाक ितमीले लगाएका छैनौ।’ तर त्यो मािनस केही बोलेन। 13 अिन
राजाले आफ्ना नोकहरूलाई भने, ‘त्यसका हात खटु्टा बाँधेर त्यसलाई
अँध्यारोमा फिलदेऊ जहाँ मािनसहरू द:ुखले रूवाबसी गदैर् र दाह्रा
िकट्द ैबस्छन्।’

14 “हो धेर ैमािनसहरू बोलाइएका हुन्छन्। तर चुिनएका थोर ैमात्र
छन्।”

ककेेहीही यहयहूूदीदी ननेेताहरूताहरू ययेेशूलाईशूलाई झुक्याउनझुक्याउन खोज्छन्खोज्छन्
(मकूर् स 12:13-17; लूका 20:20-26)

15 तब फिरसीहरूले त्यो स्थान छाडे जहाँ येशूले िसकाँउदै
हुनुहुन्थ्यो। येशूलाई प्रश्नहरूको जालमा पानर् ितनीहरू सहमत भए। 16

फिरसीहरूले येशूलाई फँसाउन केही मािनसहरू पठाए। ितनीहरूले केही
आफ्न ैमािनसहरू र केही हेरोदी दलका मािनसहरूलाई पठाए। ती
मािनसहरूले भने, “गुरूज्यू, तपाई ंअित इमान्दार हुनूहुन्छ भनेर हामी
जान्दछौ। हामी जान्दछौं तपाईलें परमेश्वरको मागर् बार ेठीकिसत
िसकाउनुहुन्छ। तपाई ंकसिैसत डराउनु हुन्न। तपाईकंो अिध सबै
मािनसहरू समान छन्। यसथर् हामीलाई तपाईकंा धारणा भन्नु होस्। 17

िसजरलाई महसूल ितनर् ु उिचत हो िक होइन?”

18 तर ती मािनसहरूले नराम्रो जालसाजी गदैर्छन् भनेर येशूले
बुझीहाल्नुभयो। अिन उहाँले भन्नुभयो, “ितमीहरू कपटीहरू हौ। केही
झूटो िनहँुमा ितमीहरू मलाई फँसाउन चाहन्छौ? 19 महसूल ितनर्मा
उपयोग गरीने िसक्का मलाई देखाऊ।” ती मािनसहरूले येशूलाई एक
चाँदीको िसक्का देखाए। 20 येशूले फेिर भन्नुभयो, “िसक्कामा कसको िचत्र
छ? अिन कसको नाम त्यहाँ अिंकत छ।”

21 ती मािनसहरूले जवाफ िदए, “यो िसजरको िचत्र हो र यसमा
िसजरको नाम अिंकत छ।”
येशूले फेिर भन्नुभयो, “जो िसजरको हो त्यो िसजरलाई देऊ र जो

परमेश्वरको परमेश्वरलाई देऊ।”
22 ती मािनसहरूले येशूले भन्नुभएको कुरा सुने, र ितनीहरू छक्क पर।े

अिन येशूलाई त्यही छोडेर ितनीहरू गए।

सदसदुकुीहरूकीहरू ययेेशूलाईशूलाई फफँँसाउनसाउन चाहन्छन्चाहन्छन्
(मकूर् स 12:18-27; लूका 20:27-40)

23 त्यही िदन केही सदकुीहरू येशूकहाँ आए। सदकुीहरू िवश्वास गथेर्
िक कुन ैमािनस मृत्यबुाट बौरी उठ्ने छैन। सदकुीहरूले येशूलाई एउटा
प्रश्न गर;े 24 ितनीहरूले भने, “गुरूज्यू, मोशाले भने अनुसार कुनै
िववािहत पुरूष बालबच्चा नभईकन मयोर् भने उसको भाइले आफ्ना
दाज्यूका िनिम्त सन्तानहरू जन्माउन त्यस िवधवा आइमाईलाई िववाह
गनर्सक्छ। 25 हामी बीच सातजना दाज्यू-भाइहरू िथए। जेठाले िववाह
गयोर् र मयोर्। उसको कुन ैबालबच्चा िथएन। यसथर् उसको भाइले िवधवी
भाउज्यूलाई िववाह गयोर्। 26 त्यसपिछ त्यो दोस्रो भाइ पिन मयोर्। त्यस्तै
घट्ना तेस्रो भाइसँग पिन घट्यो र त्यस्त ैअरू दाज्यू-भाइहरूसँग गदैर्
सात दाज्यू-भाइसम्म घट्यो। 27 ितनीहरू सब ैमरपेिछ त्यो आईमाई
पिन मरी। 28 तर ती सातजैना दाज्यू-भाइहरूले त्यस आईमाईलाई
िववाह गरकेा िथए। तब पुनरूत्थनामा त्यो स्त्रीको पित कुन चाही हुनेछ?”

29 येशूले जवाफ िदनुभयो, “ितमीहरू योकुरा बुझ्दनैौ िकनभने
धमर्शास्त्रमा के लेखेको छ त्यो ितमीहरू जान्दनैौ। परमेश्वरको शिक्तको
िवषयमा पिन ितमीहरू केही जान्दनैौ। 30 त्यसबेला जब मािनसहरू
मृत्यबुाट बौिरउठ्छन् त्यहाँ िववाहको प्रश्न न ैआँउदनै। मािनसहरू त्यहाँ
एक-अकार् संग िववाह गनेर् छैनन्। सब ैमािनसहरू स्वगर्का स्वगर्दतूहरू झैं
हुनेछन्। 31 यसकारण पुनरूत्थानको िवषयमा परमेश्वरले ितमीहरूलाई
के भन्नु भएको छ त्यो पढेका छैनौ। 32 परमेश्वरले भन्नुभएको छ, ‘म
अब्राहामको परमेश्वर, इसहाकको परमेश्वर, अिन याकूब का परमेश्वर हँु।’
यसको मतलब परमेश्वर मृत मािनसहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न तर िजउँदा
मािनसहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ।”

33 मािनसहरूले सुने र येशूको िशक्षामा ितनीहरू छक्क पर।े

सबसबैभैन्दाभन्दा ठठूूललेे आज्ञाआज्ञा ककुुनन होहो?
(मकूर् स 12:28-34; लूका 10:25-28)

34 येशूले सदकुीहरूदलाई यसरी जवाफ िदएर ितनीहरूलाई चुप
बनाई िदनू भएको सुनेर फिरसीहरू जम्मा भए। 35 एकजना फिरसी
मोशाको व्यवस्था प्रित िनकै ज्ञान भएको िथयो। त्यो फिरसीले येशूलाई
परीक्षा गनेर् इच्छा गयोर्। 36 त्यस फिरसीले येशूलाई सोध्यो, “गुरूज्यू,
व्यवस्थामा सबभैन्दा ठूलो आज्ञा कुन हो?”

37 येशूले जवाफ िदनुभयो, “‘ितमीले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरलाई
प्रेम गनर् ुपछर् । आफ्नो सम्पूणर् हृदयदेिख, सम्पूणर् आत्मादेिख र सम्पूणर्
मनदेिख प्रेम गनर् ुपछर् ।’ 38 यहीन ैपिहलो र सब ैभन्दा महान आज्ञा हो।
39 दोस्रो आज्ञा पिहलो जस्त ैछ ‘आफूलाई जस्त ैअरू मािनसलाई पिन
प्रेम गनर् ु।’ 40 अगमवक्ताहरूका सब ैव्यवस्था र रचनाहरू ियन ैदइु
आज्ञाहरूमा आधािरत छन्।”

फिरसीहरूलाईफिरसीहरूलाई ययेेशूकोशूको प्रश्नप्रश्न
(मकूर् स 12:35-37; लूका 20:41-44)

41 जब फिरसीहरू त्यहाँ भेला भईरहेका िथए, येशूले ितनीहरूलाई
एउटा प्रश्न गनर् ुभयो, 42 “ख्रीष्टको िवषयमा ितमीहरूको के धारणा छ?
उहाँ कसको पुत्र हुनुहुन्छ।”
फिरसीहरूले जवाफ िदए, “ख्रीष्ट दाऊदका पुत्र हुन्।”

मत्ती 21:44 655 मत्ती 22:42
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43 त्यसपिछ येशूले फिरसीहरूलाई भन्नुभयो, “यिद त्यसो भए
दाउदले उहाँलाई िकन ‘परमप्रभु’ भने? दाऊद पिवत्र आत्माको शिक्तद्वारा
बोिलरहेका िथए।दाऊदले भने,

44 ‘प्रभुले मेरो प्रभुलाई भन्नुभयो:
मेरो दािहनेपिट बस,
अिन म ितम्रो शत्रुहरूलाई ितम्रा वशमा राख्नेछु।’

भजनसगं्रह 110:1
45 दाऊदले ख्रीष्टलाई ‘परमप्रभु’ भन्दछन्। त्यसो भए कसरी उिन
दादको पुत्र हुनसक्छन्?”

46 कुन ैपिन फिरसीहरूले येशूको यो प्रश्नको जवाफ िदन सकेनन्।
अिन त्यसिदनदेिख कसलेै पिन येशूलाई अझ बढ़ता प्रश्नहरू गनेर् साहस
गरनेन्।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा धािर्मकधािर्मक गुरूहरूकोगुरूहरूको आलोचनाआलोचना
(मकूर् स 12:38-40; लूका 11:37-52; 20:45-47)

तब येशूले मािनसहरू र आफ्ना चेलाहरूसँग कुराकानी
गनर् ुभयो। येशूले भन्नुभयो, 2 “कानूनका शास्त्रीहरू र
फिरसीहरूलाई मोशाको िनयमको िवषयमा िशक्षािदने

अिधकार छ। 3 यसथर् ितनीहरूले िसकाएको कुरा पालन गनर् ु पछर् ।
ितनीहरूले अह्राएका कामहरू गनर् ु। तर ितनीहरूको जीवनशलैीको
अनुशरण नगनर् ु। ितनीहरू केही गनर् भिन ितमीहरूलाई अह्राउँछन् तर
आफू चाँिह केही गदेर्नन्। 4 मािनसहरूले पालन गनर् ु अित कठीन पनेर्
िनयमहरू ितनीहरू बनाउँछन्। ती िनयमहरू पालन गनर् ितनीहरू
अरूलाई करमा पादछर्न्। तर ितनीहरू आफैं  चाँिह कुन ैिनयम पालन गनेर्
चेष्टा पिन गदैर्नन्।

5 “ितनीहरू मािनसहरूलाई देखाउनका िनिम्त राम्रा कुरा गदर्छन्।
ितनीहरू आफ्ना धमर्शास्त्रहरूका िवशेष सन्दकू राख्छन्। ितनीहरू
सन्दकूहरू ठूला-ठूला बनाउँछन्। अिन मािनसहरूले देख्न सकुन भनेर
ितनीहरू आफ्ना प्राथर्नामा लगाउने वस्त्रहरू पिन लामा-लामा
बनाउँछन्। 6 ती कानुनका शास्त्रीहरू र फिरसीहरू उत्सवहरूमा िवशेष
आसनहरू ओगट्न रूचाउँछन्। त्यसरी न ैसभाघरहरूमा पिन मुख्य
आसनहरू प्राप्त गनर् चाहन्छन्। 7 बजारहरूमा पिन ितनीहरू
मािनसहरूबाट सम्मान पाउने इच्छा गछर्न्। अिन ितनीहरूलाई ‘गुरू’
भनी सम्बोधन गरकेो सुन्न चाहन्छन्।

8 “तर ितमीहरूको ‘गुरू’ हँुदनै। ितनीहरू सब ैदाज्यूभाइहरू अिन
िददी-बहीनीहरू हौ। ितमीहरूको एक मात्र ‘गुरू’ हुनुहुन्छ। 9 अिन यस
पृथ्वीमा कसलेै पिन कसलैाई ‘िपता’ भनी सम्बोधन नगनर् ु। ितमीहरूको
एक मात्र िपता हुनुहुन्छ। उहाँ स्वगर्मा हुनुहुन्छ। 10 अिन ितमीहरूले
‘मािलक’ भन्नु हँुदनै। ितमीहरूको एकमात्र मािलक हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट। 11

ितमीहरूमाझ जो सब ैभन्दा महान छ, ऊ ितमीहरूको सेवक हुनुपछर् ।
12 जसले आफूलाई ठूलो देखाउँछ उसले आफूलाई नम्र तुल्याउनु पछर् ।

13 “शास्त्रीहरू र फिरसीहरूका िनिम्त यो अित नराम्रो हुनेछ।
ितमीहरू कपटीहरू हौ। ितमीहरू स्वगर्को राज्यमा प्रेवश गनर् चाहने
मािनसहरूको ढोका थुन्छौ। ितमीहरू आफैं  पिन प्रवेश गदैर्नौ, अिन प्रवेश
गनर् इच्छा गनेर् अरूहरूलाई पिन बाधा िदन्छौ। 14

15 “ितमी शास्त्रीहरू र फिरसीहरूका िनिम्त यो खराब हुनेछ।
ितमीहरू कपटीहरू हौ। ितमीहरू एक मािनसलाई आफ्नो मतमा
ल्याउनकालािग समुद्रहरू पार गदैर् िविभन्न देशहरू चाहाछौर् यस्तो कोही
मािनसहरू भेट्टायो भने ितनीहरू त्यसलाई आफू भन्दा दोबर खराब
तुल्याउँछौ। अिन ितमीहरू यित हुन्छौ िक ितमीहरू नरकको योग्य
हुन्छौ।

16 “यी शास्त्रीहरू र फिरसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू अन्धो छौ
अिन ितमीहरू अरूलाई डोयार्उँछौ। ितमीहरू भन्दछौ, ‘यिद कसलेै
मिन्दरको नाममा शपथ िलयो त्यो अथर्हीन हुन्छ। तर यिद कसलेै
मिन्दरको सुन छोएर शपथ गयोर् भने, उसले त्यो शपथ पूरा गनर् ुपछर् ’ 17

ितमीहरू अन्धो-मूखर्हरू हौ! सुन ठूलो हो की सुनलाई पिवत्र पानेर् मिन्दर
ठूलो?

18 “अिन ितमीहरू भन्दछौ, ‘यिद कसलेै वेदी छोएर शपथ िलयो भने
त्यो केही होइन। तर यिद कसलेै बेदीमािथको भेटी छोएर शपथ िलयो

भने त्यो आफ्नो कसमको ऋणी हुन्छ।’ 19 ितमीहरू अन्धो हौ। भेटी िक
भेटीलाई पिवत्र तुल्याउने वेदी ठूलो हो? 20 जसले प्रितज्ञा गनर्लाई
वेदीको प्रयोग गछर्  उसले वेदी र त्यसमा भएका भेटी दवु ैचीजलाई छोएर
प्रितज्ञा गरकेो हुन्छ। 21 अिन जसले प्रितज्ञा गनर्लाई मिन्दरको प्रयोग
गछर्  उसले मिन्दर र मिन्दरमा बस्ने ‘एकलाई’ छोएर शपथ खाएको हुन्छ।
22 अिन जसले स्वगर्को नाउँमा शपथ िलन्छ उसले परमेश्वरको
िंसहासन अिन त्यस िंसहासनमा बस्नेलाई छोएर शपथ िलएको हुनेछ।

23 “शास्त्रीहरू र फिरसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू कपटीहरू हौ।
आफूमा भएको हरके चीजको, पुदीना, सूप र जीरा को दशांश भागमा एक
भाग मात्र परमेश्वरलाई िदन्छौ। तर ितमीहरू असल हुने दया देखाउने र
इमान्दार हुने जस्ता व्यवस्थाका प्रमुख कुराहरू लत्याउँछौ। ितमीहरूले
ती कुराहरू पिन नलत्याइकन यी कामहरू गनर् ुपनेर् हो। 24 ितमीहरू
अन्धा छौ तर अरूलाई अगुवाइ गनेर् कोिशश गछौर्। ितमीहरू भुसुना चाँिह
चाल्दछौ तर ऊँटलाई चाँिह िनल्दछौ। ितमीहरू त्यस्त ैछौ।

25 “शास्त्रीहरू र फिरसीहरूलाई िधक्कार हो। ितमीहरू कपटीहरू हौ।
ितमीहरू आफ्नो थाल र बटुकोलाई बािहरबाट मात्र धुन्छौ। तर िभत्र भने
अरूलाई ठगेर हत्याएका बस्तुहरू अिन ितमीहरू स्वयलंाई खशुी पानेर्
चीजहरूले भिरएका हुन्छन्। 26 ए अन्धा फािरसीहरू पिहला प्यालाको
िभत्रपिट सफा गर र त्यसलाई चोखो बनाऊ। तब प्यालाको बािहरी भाग
पिन चोखो हुनेछ।

27 “व्यवस्थाका शास्त्रीहरू र फिरसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू
कपटी हौ। ितमीहरू चुना पोतेको िचहानहरू जस्ता छौ, जो बािहरबाट
सुन्दर देिखन्छन। तर िभत्रपिट्ट मरकेो मािनहरूको हड्डीहरू हुन्छन्। 28

ितमीहरू पिन त्यस्त ैहौ। बािहरबाट ितमीहरूलाई राम्रै देिखन्छ। तर िभत्र
ितमीहरूमा छल र कपटले भिरएको छ।

29 “शास्त्रीहरू र फिरसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू कपटीहरू हौ।
अिघका अगमवक्ताहरूको लागी ितमीहरूले िचहान बनाउँछौ। असल
मािनसहरूको िचहानहरू िंसगाछौर्। 30 अिन ितमीहरू भन्दछौ, ‘यिद
हामी हाम्रा पूखार्हरूका समयमा हँुदो हो, ता ती अगमवक्ताहरूलाई मानर्
हामी उनीहरूलाई सहयोग गनेर् िथएनौ।’ 31 यसरी अगमवक्ताहरू मानेर्का
सन्तान हामी हौं भन्ने स्वीकार आफैं  ितमीहरू िदन्छौ। 32 यसकारण
जाऊ अिन आफ्ना पुखार्हरूले शुरू गरकेा पापकमर् पुरा गर।

33 “ितमीहरू सपर्हरू हौ। ितमीहरू िवषालु सपर्का संन्तानहरू हौ।
परमेश्वरदेिख ितमीहरू उम्कन सक्दनैौ। ितमीहरू सब ैदोषी पाइनेछौ
अिन नरकमा जानेछौ। 34 यसकारण म ितमीहरूलाई भन्दछु: म
ितमीहरूकोलािग अगमवक्ताहरू बुिद्धमान मािनसहरू र शास्त्रीहरू
पठाउँछु। यी मध्ये कितपयलाई ितमीहरूले मानेर्छौ। कसलैाई
झुण्डयाउनेछौ। कसलैाई ितम्रा सभाघरमा कोरार् लाउनेछौ अिन एउटा
शहर देिख अकोर् शहरसम्म ितनीहरूलाई लघाछौर्।

35 “अिन पृथ्वीमा मािरएका सब ैअसल मािनसहरूको रगतको िनिम्त
ितमीहरूलाई दोष्याइँनेछ। हािबल जस्ता राम्रा मािनसको रगतका िनिम्त
अिन मिन्दर र वेदीको माझमा मािरएको बेरके्याहको छोरो जकिरयाको
रगतको िनिम्त यस पृथ्वीमा हािबल देिख जकिरयाको समयसम्म
मािरएका सब ैराम्रा मािनसहरूको रगतको िनिम्त ितमीहरून ैदोषी
ठहिरनेछौ। 36 म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। यी सब ैकुरा ितमीहरू नै
अिहले बाँिचरहेका मािनसहरूमािथ आइलाग्नेछ।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा यरूशलयरूशलेेमकामका मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई चचेेताउनीताउनी
(लूका 13:34-35)

37 “हे यरूशलेम, यरूशलेम! ितमीहरू अगमवक्ताहरूलाई माछौर् अिन
ितमीहरूकहाँ पठाइएका संदेशवाहकहरूलाई ढुङ्गाहान्छौ। धेरपैल्ट मलेै
ितम्रा मािनसहरूलाई मद्दत गनर् चाहेको हँु। जसरी पोथीले आफ्ना
चल्लाहरूलाई पखेटामुिन बटुल्छ त्यसरीन ैमलेै ितम्रा मािनसहरूलाई
बटुल्न चाहेको हँु। तर ितमीहरूले मलाई त्यसो गनर् िदएनौ। 38 तब
ितमीहरूको घर पिन उजाड बनाइनेछ। 39 म भन्दछु, ‘अब उप्रान्त
परमप्रभुको नाउँमा आउने मािनस धन्यका हुन्,’ भन्द ैउसलाई स्वागत
नगरून्जेल सम्म ितमीहरूले मलाई देख्नेछैनौ।”
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भिवष्यमाभिवष्यमा मिन्दरमिन्दर िवनाशिवनाश हहुुननेे
(मकूर् स 13:1-31; लूका 21:5-33)

जस ैयेशू मिन्दर छोडेर कत ैजानु हँुदिैथयो उहाँको चेलाहरू
मिन्दरको भवनहरू देखाउन भनी आए। 2 येशूले
चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “यी भवनहरू देख्दछैौ? म

ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु यी भवनहरू ध्वंस पािरनेछन्। कुन ैढुङ्गा
अकोर् ढुङ्गामािथ रहने छैन।”

3 त्यसको केही बेरपिछ येशू जतैून डाँडामा बिसरहनु भएको िथयो।
चेलाहरू येशूको साथमा एकान्तमा आए। ितनीहरूले भने, “यो घट्ना
किहले हुनेछ कृपया हामीलाई पिन भन्नुहोस्। तपाईकंो आगमनको र
संसारको अन्तको संकेत के हुनेछ?”

4 येशूले भन्नुभयो, “होिशयार बस। ितमीहरूलाई कसलेै मुखर् बनाउन
नपाओस्। 5 धेर ैमािनसहरू आउनेछन् र मेरो नाम िलनेछन्।
ितनीहरूले ‘म न ैख्रीष्ट हँु।’ भनी धेरलैाई मूखर्बनाउनेछन्। 6 ितमीहरूले
लँडाईका बारमेा सुन्नेछौ। अिनितमीहरूले अब हुने लँडाईका बारमेा पिन
समाचार सुन्नेछौ। तर डराउनु पदैर्न। यी सब घट्नाहरू हुनपैछर् । तर
अन्त्य अझ आइहाल्ने छैन। 7 िकनभने एक जाितले अकोर् जाितको
िवरोध गनेर्छ अिन राज्य राजयको िवरोधमा यदु्ध हुनेछ। अिन धेर ैठाउँमा
अिनकाल लाग्नेछ अिन भँूईचालो जानेछ। 8 यी सब ैथोक सुत्केरी व्याथा
लागे झैं आइलाग्ने छन्।

9 “त्यसपिछ ितमीहरूलाई मािनसहरूले नराम्रो व्यवहार गनेर्छन्।
मािनसहरूले ितमीहरूलाई शासकहरूको हातमा सुम्पने र सताउनेछन् र
मानेर्छन्। ितमीहरूले ममािथ िवश्वास गरकैे कारण मािनसहरूद्वारा
ितमीहरू घृिणत हुनेछौ। 10 त्यसबेला धेर ैिवश्वासीहरूले आफ्नो िवश्वास
हराउनेछन्। ितनीहरूले एका-अकार्लाई िवरोध गनेर्छन् र एक-अकार्लाई
घृणा गनेर्छन्। 11 अनेकौं झूटा अगमवक्ताहरू िनस्कनेछन्।ितनीहरूले
मािनसहरूलाई झूटो कुराहरूमा िवश्वास गराउने कोिशश गनेर्छन्। 12

संसारभैिर थुप्रै दषु्टहरूदेखा पनेर्छन्। अिन एकदम ैिवश्वासीहरूले प्रेम
देखाउने छैनन्। 13 तर अन्त्यसम्म ैजो दृढ रहन्छ उही न ैसुरिक्षत
हुनेछ। 14 संसारभैिर परमेश्वरको राज्यको बारमेा सुसमाचारहरू प्रचार
गिरनेछ। प्रत्येक राष्ट्रलाई न ैयी कुराहरू भिननेछ। त्यसपिछ अन्त्य
आउने छ।

15 “दािनयल अगमवक्ताले ‘यस्तो खराब कुराहरूले िवध्वंश ल्याउने
छ’ भनी बताएका िथए। ितमीहरूले यस्तो डरलाग्दा कुराहरू पिवत्र ठाउँ
अिन मिन्दरमा उिभएको देख्नेछौ” यी कुरा पढ्ने मािनसले यसको अथर्
बुझ्नुपछर् । 16 “त्यसबेला यहूिदयाका मािनसहरू पहाडितर भाग्नु पनेर्छ।
17 मािनसहरू कत ैनरोिकई समय खेर नफाली, भाग्नेछन्। यिद कुनै
मािनस घरको छानामा छ भने घरबाट केही िलनलाई ऊ तल ओिर्लन
हँुदनै। 18 यिद कोही खेतमा छ भने उ पिन कोट िलनलाई फकीर् जानु
हँुदनै।

19 “त्यसबेला, गभर्वती भएका स्त्रीहरू र अिन दधू िपउने िशशूलाई
द:ुध चुसाउने आमाहरूका िनिम्त खबु ैद:ुखपूणर् हुनेछ। 20 िवश्राम र
जाडोको समयमा यसरी भाग्नु नपरोस् भनी प्राथर्ना गर। 21 िकनभने
त्यसबेला अत्यन्त दःुख हुनेछ। सृिष्टको शुरू भएदेिख अिहलेसम्म
संसारमा यस्तो द:ुख भएको िथएन। पिछ कहील्य ैपिन भिवष्यमा यस्तो
द:ुख आइपनेर् छैन।

22 “परमेश्वरले त्यो महासंकटको समय छोट्याउनुभएको छ। यिद त्यो
समय छोट्याइएन भने, कुन ैमािनस पिन बाँच्ने छैन। तर आफूले चुनेका
मािनसहरूलाई मद्दत गनर्लाई परमेश्वरले त्यो समयलाई छोटो पानर् ु
भएकोछ।

23 “त्यसबेला कस-ैकसलेै ितमीहरूलाई यसो भन्नसक्छन्, ‘हेर, ख्रीष्ट
यहाँ हुनुहुन्छ।’ अथवा अकार् कसलेै भन्नसक्छ, ‘अहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ।’ तर
ितनीहरूलाई िवश्वास नगर। 24 झूटो ख्रीष्ट र झूटो अगमवक्ताहरू देखा
पनेर्छन् ठुला-ठुला कुराहरू र चमत्कारहरू गनेर्छन्। सम्भव भए
परमेश्वरले चुन्नु भएका मािनसहरूलाई समेत धोका िदनका िनिम्त
ितनीहरूले यसो गनेर्छन्। 25 हेर, मलेै अिधबाटै यस बारमेा
ितमीहरूलाई सतर्क गराएकोछु।

26 “कसलेै भन्नेछ, ‘ख्रीष्ट मरुभूिममा हुनुहुन्छ।’ तर ितमीहरू ख्रीष्टलाई
भेट्न मरुभूिम ितर नजाऊ। अरू कसलेै भन्नसक्छ, ‘ख्रीष्ट त्यो कोठामा
हुनुहुन्छ।’ तर त्यसलाई िवश्वास नगर। 27 जब मािनसको पुत्रको आगमन
हुन्छ सब ैमािनसहरूले देख्न पाउनेछन्। यसबेला आकाशमा िबजुली
चम्केर चारिैतर उज्यालो भएजस्तो हुनेछ। र त्यो उज्यालो चारिैतर
देिखनेछ। 28 िगद्धहरू जम्मा भएको देखेर ितमीहरू त्यहाँ सीनो छ भनेर
जान्न सक्छौ त्यसगैरी मेरो आगमन त्यस्त ैप्रत्यक्ष हुनेछ।

29 “ती िदनका संकटहरूपिछ तुरन्त,ै
‘घाम अँध्यारो हुनेछ,
अिन जूनले पिन आफ्नो प्रकाश िदने छैन।
ताराहरू आकाशबाट झनेर्छन्,
अिन आकाशका सब ैचीजहरू हेरफेर हुनेछन्।’
30 “त्यसबेला आकाशमा केही िचन्ह देखीने छन् र ती मािनसको

पुत्रको िचन्ह हुनेछन्। संसारभिरका सब ैमािनसहरू रूनेछन्। सबै
मािनसहरूले मािनसको पुत्रलाई आकाशमा बादलसँग आँउद ैगरकेो
देख्नेछन्। मािनसको पुत्र शिक्त र महान गौरव िलएर आउनेछन्। 31 चारै
िदशाबाट आकासको एक छेऊ देिख अकोर् छेउसम्म परमेश्वरद्वारा
चुिनएको मािनसहरूलाई भेला गनर् मािनसको पुत्रले तुरहीको आवाज
सिहत स्वगर्दतूहरूलाई पठाउनु हुनेछ।

32 “नेभाराको रूखले ितमीहरूलाई िशक्षा िदनेछ जब नेभाराको
रूखको हाँगाहरू हिरयो देिखन्छन् पालुवा फेदैर् गरकेो देखेर ितमीहरू
जान्दछौ ग्रीष्म ऋतु निजक छ। 33 ितमीहरूिसत पिन यस्त ैहुनेछ। जब
ितमीहरू यस्तो भएको देख्छौ, त्यसबेला ितमीहरूलाई समय निजक छ
र त्यो आउने लागेको छ भनी थाहा हुनेछ। 34 म ितमीहरूलाई साँच्चो
भन्दछु, यस पुस्ताका मािनसहरू जीिवत रहदा न ैयी कुराहरू हुनेछन्।
35 आकाश र पृथ्वी ध्वंस गिरनेछ, तर मलेै बोलेका शब्दहरू किहल्यै
नाश हुनेछैनन्।

त्यसत्यस समयसमय परमपरमेेश्वरश्वर मात्रैमात्र ैजान्नुजान्न ुहहुुननेेछछ
(मकूर् स 13:32-37; लूका 17:26-30, 34-36)

36 “त्यो घट्ना किहले घट्नेछ भनेर कुन ैमािनसले पिन त्यो समय र
िदन जान्दनै। पुत्र आफैं  र स्वगर्दतूहरूले पिन जान्दनैन्। तर िपताले मात्र
जान्नुहुन्छ।

37 “मािनसको पुत्र आउँदा, त्यसबेला त्यस्त ैिस्थित हुनेछ जस्तो
िस्थित नूहको समयमा भएको िथयो। 38 त्यसबेला जल-प्रलय हुन अिघ
मािनसहरू खाइ िपइरहेका िथए। मािनसहरू िववाह गदैर् िथए र आफ्नो
छोरा अिन छोरीहरूलाई िववाह गनर् िदइरहेका िथए। नूह जहाजिभत्र
नचढुन्जेलसम्म मािनसहरूले यसो गिररहेका िथए। 39 मािनसहरूले के
भइरहेको छ भनी केही जानेका िथएनन्। तर त्यसबेैला जलप्रलय भयो
अिन सब ैनष्ट भयो।

“मािनसको पुत्रको आगमनको समयमा पिन यस्त ैहुनेछ। 40 दइुजना
मािनसहरू खेतमा काम गिररहेका हुनेछन्। एकजनालाई उठाइने छ र
अकोर्लाई छोिडइनेछ। 41 दइुजना स्त्रीहरू जाँतोमा अन्न िंपिधरहेका
हुनेछन्। एउटालाई लिगनेछ र अकोर्लाई छोिडनेछ।

42 “यसकारण सधैँ तयार बस। कितबेला ितमीहरूका परमप्रभु
आउनु हुनेछ भन्ने कुरा ितमीहरूलाई थाहा हुने छैन। 43 याद गर यदी
घरको मािलकले चोर कितबेला आउँछ भनेर थाहा पाएको भए ऊ तयार
भएर बस्ने िथयो। ऊ सतर्क रहने िथयो र चोरलाई धरिभत्र पास्न िददनै
िथयो। 44 यसकारण ितमीहरू पिन तयार बस। मािनसको पुत्र यस्तो
समयमा आउनेछ जसको ितमीहरूले आशा गरकेा हुने छैनौ।

असलअसल रर खराबखराब नोकरहरूनोकरहरू
(लूका 12:41-48)

45 “बुिद्धमान र िवश्वासी नोकर को चाँिह छ र मािलकले उसलाई
आफ्ना सब ैनोकरहरूलाई भन्दा िवशेष िजम्मेवारी सुिम्पन्छ र अरू
सबमैािथ ठीक ठीक समयमा खानेकुराको प्रबन्ध गनेर् िजम्मामा लगाउँछ।
46 जब मािलक आउँछ र नोकरलाई िदइएको काम गिररहेको भेट्छ,
भने त्यो नोकर धन्य को हो। 47 म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। त्यो
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मािलकले उसलाई आफूिसत भएको सारा सम्पित्तमािथ िजम्मा लगाउँछ
उसले प्रत्येक कुराहरूको हेरचाह गनर् पाउँछ।

48 “तर नोकर न ैदषु्ट छ र आफ्नो मािलक झट्ट आउँदनै भनेर
सम्झन्छ भने त्यसबेला के हुन्छ? 49 त्यसपिछ उसले अरू नोकहरूलाई
िपट्न थाल्छ। उ आफूजस्त ैअरू मािनसहरूसँग बसेर खान र िपउन
लाग्छ। 50 अिन जब मािलक नसोचेको िदनमा आइपुग्नेछ। जब िक
उसले आशा नगरकेो िदन र नसम्झेको समयमा आइपुग्नेछ। 51

त्यसपिछ मािलकबाट ऊ दिण्डत हुनुपछर् । मािलकले उसलाई
कपटीहरूसँग सामेल गराइिदनेछ। त्यहाँ मािनसहरूको रूवावसी र दाह्रा
िकटाई हुनेछन्।

दशवटीदशवटी कन्याहरूकोकन्याहरूको उखानउखान

“त्यसबेला स्वगर्को राज्य दशजना कन्याहरू जस्त ैहुनेछ,
जो आ-आफ्ना िदयो िलएर दलुहा पखर्न गए। 2 पाँचवटी
कन्याहरू मूखर् िथए। अिन पाँचवटी कन्याहरू बुिद्धमती

िथए। 3 ती पाँचवटी मूखर् कन्याहरूले आफ्ना दीयो िलए तर आफूिसत
जोगेडा तेल लगेनन्। 4 तर पाँचवटी बुिद्धमती कन्याहरूले आफ्ना-
आफ्ना दीयोहरू िलए अिन ितनीहरूले जगमा जगेड़ा तेल पिन बोकेका
िथए। 5 तर दलुहा आउन एकदम ैढीलो भयो। सब ैकन्याहरू थिकत भए
र िनदाउन थाले।

6 “मध्यरातमा कोही करायो, ‘दलुहा आउँदछैन्। उनलाई भेट्न बािहर
आऊ।’

7 “तब सब ैकन्याहरू ब्युँिझए। ितनीहरूले आ-आफ्ना दीयोहरू
तयार पार।े 8 तब बुिद्धहीन कन्याहरूले बुिद्धमती कन्याहरूलाई भने,
‘हामीलाई ितमीहरूको केही तेल देऊ िकनभने हाम्रोमा भएको तेल
सिकयो अिन हाम्रा दीयोहरू िनभ्दछैन्।’

9 “बुिद्धमती कन्याहरूले जवाफ िदए, ‘होइन! िकनभने हाम्रोमा भएको
तेल ितमीहरू सबकैा लागी पयार्प्त हँुदनै। बरू, ितमीहरू आफैं  पसलमा
गएर आफ्नो लािग तेल िकन, त्यो असल हुन्छ।’

10 “त्यसपिछ ती पाँचजना बुिद्धहीन कन्याहरू तेल िकन्न गए। जब
ितनीहरू जाँद ैिथए, त्यसबेैला दलुहा आइपुगे अिन तयार रहेका सबै
कन्याहरू दलुहासंग िववाहको भोजमा सामेल भए। त्यसपिछ ढोका
थुिनयो अिन ताला लगाइयो।

11 “केही समयपिछ अरू कन्याहरू आए। ितनीहरूले भने, ‘स्वामी,
हामीलाई ढोका खोिलिदनु होस् हामीलाई पिन िभत्र पस्न िदनुहोस्।’

12 “दलुहाले जवाफ िदए, ‘ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। म
ितमीहरूलाई िचिन्दनँ।’

13 “यसकारण सधैँ सतर्क बस। ितमीहरू जान्दनैौ िक मािनसको पुत्र
कुन िदन वा कुन समयमा आउने हुन्।

तीनजनातीनजना नोकरकोनोकरको कथाकथा
(लूका 19:11-27)

14 “स्वगर्को राज्य त्यो मािनस जस्त ैहुन्छ जो आफ्नो घर देिख अकोर्
स्थान तफर्  यात्रा गछर् । घरबाट िनस्कनु भन्दाअिघ उसले आफ्नो
नोकरहरू बोलाउँछन् र आफ्ना चीजहरूको िजम्मा ितनीहरूलाई
िदन्छन्। 15 कुन चािंह नोकरले के कित गनर् सक्छ भनी उसले िवचार
गयोर्। उसले एकजना नोकरलाई पाँच तोड़ा िदयो। अकोर्लाई दइु तोड़ा
िदयो। अिन तेस्रोलाई एक तोड़ा िदयो। त्यसपिछ उसले आफ्नो यात्रा
शुरू गयोर्। 16 नोकर जसलाई पाँच तोडा िदइएको िथयो त्यो तुरन्त
व्यापार गनर् त्यो स्थान छोडेर िहँड्यो। उसले अरू पाँच तोड़ा बढाउने
काम गयोर्। 17 दइु तोड़ा पाउनेले पिन त्यस ैगयोर्। उसले पिन आफ्नो
सब ैरूिपयाँ व्यापारमा लगायो अिन दइु तोड़ा कमायो। 18 तर एक तोड़ा
मात्र पसैा पाउने नोकर गयो र भूईमा खाल्डो खन्यो। त्यसले त्यो पसैा
खाल्डामा पुयोर्।

19 “धेर ैसमयपिछ मािलक घर फिर्कयो। उसले नोकरहरूलाई ती
रूिपयाँहरू ितमीहरूले के-के गयौर् भनेर सोध्यो। 20 पाँच तोडा पाउने
नोकर पसैा िलएर मािलककहाँ आयो। त्यसले भन्यो, ‘महाशय, तपाईलें
मलाई पाँच तोडा िवश्वास गररे िजम्म िदनुभएको िथयो। यसकारण अरू
पाँच तोडा कमाउनलाई मलेै ती रूिपयाँ काममा लगाएँ।’

21 “मािलकले जवाफ िदए, ‘ितमीले राम्रो गयौर्। ितमी असल नोकर हौ
जसलाई िवश्वास गनर् सिकन्छ। त्यित धेर ैपसैा िलएर ितमीले धेर ैउन्नित
गयौर्। यसकारण म ितमीलाई अरू धेर ैिजम्मावारी िदन सक्छु। आऊ र
मिसत खशुी मनाऊ।’

22 “त्यसपिछ दइु तोडा पाउने नोकर मािलक कहाँ गयो। त्यसले
भन्यो, ‘महाशय तपाईलें मलाई दइु तोडा िजम्मा िदनुभएको िथयो।
यसकारण मलेै त्यो पसैा उपयाग गरें र अरू दइु तोडा कमाएँ।’

23 “मािलकले जवाफ िदए, ‘ितमीले राम्रो गयौर्। ितमी असल नोकर हौ
जसलाई िवश्वास गनर् सिकन्छ। त्यित थोर ैपसैा िलएर ितमीले धेर ैउन्नित
गयौर्। यसकारण म ितमीलाई अरू धेर ैिजम्मावारी िदनेछु। आऊ र म
िसत खशुी मनाऊ।’

24 “त्यसपिछ एक तोड़ा पाउने नोकर मािलककहाँ आयो। त्यसले
भन्यो, महाशय ‘मलेै तपाईलंाई धेर ैकठोर मािनसको रूपमा जान्न पाएँ।
िबऊ न ैनरोपी तपाईलें अन्न बटुल्न चाहनु भयो। 25 यसकारण म धेरै
भयिभत भएँ। मलेै तपाईकंो पसैा जमीनमा लुकाएँ तपाईलें िदनुभएको
त्यो थौलो यही हो।’

26 “मािलकले जवाफ िदए, ‘तँ दषु्ट र अल्छे नोकर होस्। िबरूवा
नरोपेको ठाउँमा बाली उठाउन आउने र बीरूवा नछरकेो ठाउँमा अन्न
बटुल्ने भनेर तैंले मलाई भिनस्। त्यसो भए। 27 तलेै मेरो पसैा बैंकमा
जम्मा गनर् ु पदर्थ्यो। म जब फकेर् र आएको हुन्थें त्यसबेला ती सब ैपसैा
पाउन सक्थें। साथ ैत्यो पसैा मािथ ब्याज पाउँन सक्थें।’

28 “यसकारण मािलकले अरू नोकरहरूलाई भन्यो, ‘त्यो नोकरबाट
पसैाको थलैा खोस र जोिसत दश तोडा छ उसलैाई देऊ। 29 जो िसत
जित धेरछै उसले अरू धेर ैपाउनेछ। तर जोिसत केही छैन, उिसत
भएको पिन उबाट खोिसनेछ।’ 30 त्यसपिछ मािलकले भन्यो, ‘यो बेकामे
नोकरलाई बािहर अँध्यारोमा िनकिल देऊ। जहाँ मािनसहरू दःुख र
कष्टमा दाह्रा िकट्द ैरूवाबासी गिररहेका छन्।’

मािनसकोमािनसको पुत्रलपुत्रलेे सबसबै ैमािनसहरूकोमािनसहरूको न्यायन्याय गनगनर्र् ु ुहहुुननेेछछ
31 “मािनसको पुत्र फेिर आउनु हुनेछ। उहाँ अत्यन्त गौरवसँग आउनु

हुनेछ। सब ैस्वगर्दतूहरू पिन उहाँसँग ैआउने छन्। उहाँ राजाको रूपमा
िंसहासनमा िवराजमान हुनुहुनेछ। 32 उहाँको अिध संसारभरका सबै
मािनसहरू भेला हुनेछ्। अिन मािनसको पुत्रले ती मािनसहरूलाई दइु
अलग अलग दलमा बाँड्नु हुनेछ। यो भेंडा़ र बाख्राहरूलाई अलग दलमा
पार ेजस्त ैहुनेछ। 33 उहाँले भेंडा़हरूलाई आफ्नो दािहनेपिट्ट राख्नुहुनेछ
र बाख्राहरूलाई आफ्नो देब्रेपिट्ट राख्नु हुनेछ।

34 “राजाले आफ्नो दाहीने पिट्ट बसेकाहरूलाई भन्नु हुनेछ, ‘आऊ,
मेरो िपताले ितमीहरूलाई धेर ैआिर्शवाद िदनुभएको छ। आऊ र
परमेश्वरले ितमीहरूको लािग प्रितज्ञा गनर् ु भएको राज्य ग्रहण गर। सृिष्टको
शुरूदेिख न ैयो ितमीहरूको िनिम्त तयार गिरएको िथयो। 35 यो
ितमीहरूको राज्य हो, िकनभने म भोकाएको बेला ितमीहरूले मलाई
खाना िदएका िथयौ। म ितखार्एको बेला ितमीहरूले मलाई पानी िपउन
िदएका िथयौ। म एकै्ल र घरबाट टािडएको िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई
आफ्नो घरमा स्वागत गरकेा िथयौ। 36 नाङ्गो िथएँ, अिन ितमीहरूले
मलाई लुगाफाटा लगाउन िदएका िथयौ। म रोगी िथएँ, अिन ितमीहरूले
मलाई स्याहार गरकेा िथयौ। म कैदी िथएँ, ितमीहरूले मलाई हेनर् आएका
िथयौ।’

37 “तब धािर्मक मािनसहरूले जवाफ िदनेछन्, ‘परमप्रभु, हामीले
तपाईलंाई किहले, भोकाउनु भएको देख्यौं अिन हामीले भोजन िदयौं?
हामीले तपाई ंितखार्उनु भएको किहले देख्यौं अिन हामीले पानी िपउँन
िदयौं? 38 हामीले तपाईलंाई किहले एक्लो घरदेिख टािढएको देख्यौं र
हामीले तपाईलंाई किहले आफ्ना घरमा ल्यायौं? 39 तपाई ंकिहले नाङ्गो
हुनुहुन्थ्यो र हामीले तपाईलंाई लुगाफाटा लगाउन िदयौं। हामीले किहले
तपाईलंाई रोगी देख्यौं वा कैदमा देख्यौं र हामी तपाईलंाई सहयोग गनर्
आयौं?’

40 “तब राजाले ितनीहरूलाई जवाफ िदने छन्, ‘म ितमीहरूलाई
साँच्चो भन्दछु। यहाँ ितमीहरूले मेरा यी मािनसहरूका िनिम्त जे जित
गयौर्, ती जितन ैनगण्य भएता पिन ितमीहरूले मेरा िनिम्त गरकेा हो।’

मत्ती 24:48 658 मत्ती 25:40
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41 “त्यसपिछ आफ्नो देब्रेपिट्ट बसेका मािनसहरूलाई राजाले
भन्नेछन्, ‘मदेिख दरू भई जाओ। परमेश्वरले अिघन ैितमीहरूलाई दण्ड
िदने िनश्चय गनर् ु भएको छ। जाऊ सधैँ जिलरहने आगोमा पस। त्यो आगो
दषु्टहरू र ितनीका दतूहरूकालािग बािलएको हो। 42 ितमीहरू गइहाल,
िकनभने म भोकाएको िथएँ, ितमीहरूले केही खान िदएनौ। म ितखार्एको
िथएँ, ितमीहरूले केही िपउन िदएनौ। 43 म घरदेिख एकै्ल र टाढोमा िथएँ,
अिन ितमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा बोलाएनौ। म नाङ्गो िथएँ, अिन
ितमीहरूले मलाई पिहिरनलाई वस्त्रहरू िदएनौ। म रोगी िथएँ, अिन
कैदमा िथएँ, ितमीहरूले मेरो परवाह न ैगरनेौं।’

44 “त्यसपिछ ितनीहरूले पिन जवाफ िदए, ‘परमप्रभु, हामीले
तपाईलंाई किहले भोकाएको र ितखार्एको देख्यौं? हामीले किहले
तपाईलंाई एक्लो घरदेिख टाढो भएको देख्यौं? अिन हामीले तपाईलंाई
किहले नाङ्गो वा िवरामी वा कैदमा परकेो देख्यौ? अिन यी सब देखेर
हामीले मद्दत गरनेौं?’

45 “त्यसपिछ राजाले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, ‘म ितमीहरूलाई
साँच्चो भन्दछु, यी मेरा मािनसहरू िनिम्त जे पिन ितमीहरूले गरनेौ, यी
सब ैितमीहरूले मेरो िनिम्त गरनेौ।’

46 “त्यसपिछ ती दषु्ट मािनसहरू सदा-सवर्दा दिण्डत हुनको िनिम्त
जाने छन्। तर असल मािनसहरू चाँिहअनन्त जीवन प्राप्त गनर् जानेछन्।”

यहयहूूदीदी ननेेताहरूद्वाराताहरूद्वारा ययेेशूलाईशूलाई मानमानेर्ेर् षड्यन्त्रषड्यन्त्र
(मकूर् स 14:1-2; लूका 22:1-2; यूहन्ना 11:45-53)

येशूले यी सबकुैरा भिनसकेपिछ आफ्ना चेलाहरूलाई
भन्नुभयो, 2 “ितमीहरूलाई थाह ैछ दइु िदनपिछ िनस्तार-
चाड शुरू हुनेछ। त्यस ैिदन मािनको पुत्रलाई कू्रसमा

टाग्नलाई शत्रुहरू कहाँ सुिम्पइनेछ।”
3 तब मुख्य पूजाहारीहरू र यहूदी प्रधान, अगुवाहरू पूजाहारीको

ठाउँमा भेला भए। प्रधान पूजाहारीको नाम कैयाफा िथयो। 4 त्यस
सभामा येशूलाई कसरी पिक्रने भन्ने उपाय ितनीहरूले िनकाले।
ितनीहरूले केही झूटो िनहँु गररे येशूलाई पिक्रने र मानेर् िनश्चय गर।े 5

ितनीहरूले भने, “िनस्तार-चाडको िदनमा हामी येशूलाई पक्रन सक्दनैौ।
हामी मािनसहरू िरसाएको र दङ्गा गरकेो चाहँदनैौ।”

एउटीएउटी स्त्रीलस्त्रीलेे ककेेहीही िवशिवशेेषष कामकाम गिर्छन्गिर्छन्
(मकूर् स 14:3-9; यूहन्ना 12:1-8)

6 येशू बेथानीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कुष्टरोगी िशमोनको घरमा
हुनुहुन्थ्यो। 7 जितबेला येशू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, एउटी आईमाई उहाँ कहाँ
आइन्। उनीसँग बहुमूल्य अत्तर भिरएको एउटा सङ्गममर्रको भँुडुल्को
िथयो। येशूले खाँदगैनर् ु भएको बेला ितनले येशूको िशरमा त्यो सुगिन्धत
अत्तर खन्याइन्।

8 चेलाहरूले त्यो देखे र आईमाईसँग िरसाए। चेलाहरूले सोधे, “यो
अत्तर िकन नष्ट गरकेो? 9 यसलाई धेर ैदाममा बेचेर गरीबहरूलाई िदन
सिकन्थ्यो।”

10 येशूले यी सब थाहा पाउनुभयो। येशूले भन्नुभयो, “ितमीहरूले
ियनलाई िकन िदक्दारी िदन्छौ? ियनले मेरो िनिम्त असल कायर् गरकेी
िछन्। 11 ती गरीब मािनसहरू सदा ितमीहरू साथ छन्। तर म सधैँ
ितमीहरूको साथ रिहरहने छैन। 12 ियनले मेरो शरीरभिर अत्तर
छिरिदइन् ियनले मलाई म मर ेपिछ मृत-संस्कारको िनिम्त तयार पारकेी
हुन्। 13 म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। यो सुसमाचार सारा संसारमा
प्रचार गिरनेछ। अिन प्रत्येक ठाउँमा यी स्त्रीले गरकेो सु-कायर्हरूलाई पिन
बताइन्छ। अिन मािनसहरूले ियनलाई सधैँ सम्झने छन्।”

यहयहूूदादा ययेेशूकोशूको शत्रुशत्र ुहहुुन्छन्छ
(मकूर् स 14:10-11; लूका 22:3-6)

14 त्यसपिछ बाह्रजना चेलाहरूमध्ये एकजना मुख्य पुजाहारीहरूकहाँ
गयो। त्यो चेलाको नाउँ यहूदा इस्करयोती िथयो। 15 यहूदाले भन्यो, “म
ितमीहरूको हातमा येशूलाई सुम्पनेछु। यसको लािग मलाई कित पसै
िदन्छौ?” पूजाहारीहरूले त्यसलाई चाँदीका तीस वटा िसक्का िदए। 16

त्यसबेलादेिख यहूदाले येशूलाई सुिम्पिदने मौका खोज्न लाग्यो।

ययेेशूलशूलेे िनस्तारिनस्तार-चाडकोचाडको भोजभोज खानुखान ुभयोभयो
(मकूर् स 14:12-21; लूका 22:7-14, 21-23; यूहन्ना 13:21-30)

17 अखिमरी रोटीको पिहले िदन, चेलाहरू येशूकहाँ आए। चेलाहरूले
भने, “िनस्तार-चाडको भोजन गनर् हामी तपाईलंाई तयार पािरिदन्छौ।
हामीले कहाँ खान तयार गरकेा तपाई ंचाहनु हुन्छ?”

18 येशूले भन्नुभयो, “शहरितर जाऊ। मलेै िचनेको मािनसको घरमा
जाऊ। उसलाई गुरूले यसो भन्नु भएको छ भनेर भन, ‘मेरो तोिकएको
समय अित निजक आएको छ। म िनस्तार चाडको भोजन मेरो सबै
चेलाहरूिसत ितम्रो घरमा खानेछु।’” 19 चेलाहरूले येशूको आज्ञा
अनुसार सबकैाम गिरदए। ितनीहरूले िनस्तार-चाडको भोज तयार पार।े

20 जब साँझ भयो, येशू आफ्ना चेलाहरूसाथ खानामा बस्नु भएको
िथयो। 21 ितनीहरू सबलेै भोजन खाइरहेका िथए। येशूले भन्नुभयो, “म
ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। ितमीहरूमध्ये कुन ैएकजनाले मलाई
िवश्वासघात गनेर्छौ।”

22 चेलाहरू यो सुनेर दःुखी भए। प्रत्येकले उहाँलाई सोधे, “प्रभु
अवश्य पिन मचािंह होइन ठीक हो?”

23 येशूले जवाफ िदनुभयो, “जसले मेरो कचौरामा मिसत हात चोब्यो
त्यसलेै मलाई िवश्वासघात गनेर्छ। 24 मािनसको पुत्रले धमर्शास्त्रमा
लेिखए अनुसार जानुपछर्  र उसले मनेर्पछर् । तर मािनसको पुत्रलाई
मानर्का िनिम्त सुम्पने त्यस मािनसले नराम्रो पिरणाम भोग्नु पनेर्छ। यस्तो
हुनुभन्दा त त्यो मािनस नजिन्मएको भए बेस हुने िथयो।”

25 त्यसपिछ येशूलाई िवश्वासघात गनर् यहूदाले येशूलाई भने,
“गुरूज्यू, िनश्चय न ैम त्यो एकजना होइन ठीक हो?”
येशूले भन्नुभयो, “हो, यो ितमी न ैहौ।”

प्रभुप्रभ ुभोजभोज
(मकूर् स 14:22-26; लूका 22:15-20; 1 कोिरन्थी 11:23-25)

26 खाँद ैगदार् येशूले रोटी िलनुभयो। येशूले रोटीको िनिम्त
परमेश्वरलाई धन्यवाद िदनुभयो र त्यसलाई टुक्रा पानर् ुभयो। येशूले
आफ्ना चेलाहरूलाई रोटी िदनुभयो। र भन्नुभयो, “यो रोटीहरू लेओ र
खाओ। यो रोटी न ैमेरो शरीर हो।”

27 त्यसपिछ येशूले एक प्याला दाखरस िलनुभयो। येशूले त्यसको
लािग परमेश्वरलाई धन्यवाद िदनुभयो अिन त्यो चेलाहरूलाई िदनुभयो।
येशूले भन्नुभयो, “ितमीहरू प्रत्येकले यसबाट िपओ। 28 यो दाखरस मेरो
रगत हो। मेरो रगतले परमेश्वरबाट उहाँको मािनसहरूकालािग नयाँ
करारको प्रारम्भ गनेर्छ। यो रगत धेर ैमािनसहरूलाई ितनीहरूको पाप
क्षमाको लािग बहाइन्छ। 29 म ितमीहरूलाई भन्दछु म यो दाखरस फेिर
िपउँिदन जबसम्म मेरो िपताको राज्यमा नयाँ जस्त ैभएर हामीहरू एकै
िपउँदनैौं।”

30 ितनीहरू सबलेै एउटा भजन गाए। त्यसपिछ उनीहरू “जतैून
डाँडामा” गाए।

चचेेलाहरूललाहरूलेे आफआफूूलाईलाई छाड्नछाड्नेे छन्छन ्भिनभिन ययेेशशू ूभन्नुभन्न ुहहुुन्छन्छ
(मकूर् स 14:27-31; लूका 22:31-34; यूहन्ना 13:36-38)

31 येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “आज मध्यरातमा मेरो कारणले
ितमीहरूले आफ्नो िवश्वास हराउनेछौ। िकनभने यो धमर्शास्त्रहरूमा
लेिखएको छ;
‘म गोठलोलाई प्रहार गनेर्छु,
अिन बथानका भेंडा़हरू छरपष्ट हुनेछन्।’

जकिरया 13:7
32 तर म मरपेिछ, म मृत्यदेुिख बौरी उठ्नेछु। त्यसपिछ म गालील
जानेछु। ितमीहरू पुग्नुअिघन ैम त्यहाँ जानेछु।”

33 पत्रुसले भने, “सब ैचेलाहरूले तपाईकंो कारणले िवश्वास हराउन
सक्नेछन्। तर म मेरो िवश्वास किहल्य ैहराउँिदन।”

34 येशूले भन्नुभयो, “म ितमीलाई साँच्चो भन्दछु। आज ैराती भाले
बास्नु अिघ ितमीले मलाई ितनपल्ट इन्कार गिरसकेका हुनेछौ।”
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35 तर पत्रुसले जवाफ िदए, “म तपाईलंाई किहल्य ैइन्कार गनेर्छैन
तपाई ंसाथ ैमनर् ु परतेा पिन म तपाईलंाई इन्कार गनेर् छैन।” अिन सबै
चेलाहरूले यही कुरा दोहोयार्ए।

एकान्तमाएकान्तमा ययेेशूकोशूको प्राथप्राथर्र्नाना
(मकूर् स 14:32-42; लूका 22:39-46)

36 त्यसपिछ येशू आफ्ना चेलाहरूसाथ गेत्समनी भन्ने ठाउँमा
जानुभयो। येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू यहाँ बस, म चािंह
त्यहाँ गएर प्राथर्ना गछुर् ।” 37 येशूले पत्रुस र जब्दीको दइु छोराहरूलाई
आफ्नो साथमा लानुभयो। अिन येशू खूब ैदःुखी र िवचिलत हुनुभयो। 38

येशूले पत्रुस र जब्दीका दइु छोराहरूलाई भन्नुभयो, “मेरो आत्मा द:ुखै
द:ुखले भिरएको छ। मेरो प्राण गिहरो शोकले मर ेतुल्य भएको छ।
ितमीहरू यहाँ मसँग बस अिन पखर्।”

39 अिन येशू ितनीहरू देिख केही पर जानुभयो। येशू भूईमा घोप्टो
पररे प्राथर्ना गनर् लाग्नुभयो, “मेरा िपता, सम्भव भए मलाई यातनाको यो
प्याला निदनुहोस्। तर यो मलेै ईच्छा गर ेअनुसार होइन तपाईकंो ईच्छा
अनुसार होस्।” 40 त्यसपिछ येशू आफ्ना चेलाहरू भएकहाँ
फिर्कनुभयो। येशूले ितनीहरूलाई मस्त िनदाइरहेको पाउनुभयो। येशूले
पत्रुसलाई भन्नुभयो, “ितमी मेरो िनिम्त एक घण्टा पिन जागा बस्न
सक्दनैौ? 41 जागा बस अिन प्राथर्ना गर, जसद्वारा ितमी परीक्षामा पनेर्
छैनौ। ितम्रो आत्मा तयार छ तर ितम्रो शरीर कमजोर छ।”

42 त्यसपिछ येशू फेिर दोस्रोपटक जानुभयो अिन प्राथर्ना गनर् लाग्नु
भयो, “मेरो िपता, यिद मलेै यसलाई निपएसम्म यो यातनाको प्याला
मबाट हटाइन सम्भव नभए तपाईलें चाहनु भए जस्त ैहुन िदनु होस्।”

43 येशू फेिर आफ्ना चेलाहरू भएको ठाउँमा आउनु भयो यसपल्ट
पिन येशूले ितनीहरूलाई मस्त सुितरहेका पाउनुभयो िकनभने
ितनीहरूको आँखाहरू भारी िथए। 44 यसकारण ितनीहरूलाई छाडेर
येशू केहीपर जानु भयो। अिन फेिर प्राथर्ना गनर् लाग्नुभयो। तेस्रो पटकको
प्राथर्नामा पिन उहाँले त्यही याचना गनर् ुभयो।

45 तब येशू चेलाहरूकहाँ आएर भन्नुभयो, “ितमीहरू अझ ैसुितरहेका
र िवश्राम गरीरहेकै छौ? मािनसको पुत्रलाई पापीहरूको हातमा सुिम्पने
समय निजक आइसकेको छ। 46 उठ! हामी गइहाल्नु पछर् । यहाँ मलाई
िवश्वासधात गनेर् आउँदछै।”

ययेेशशू ूपक्राउपक्राउ पनपनर्र् ु ुभयोभयो
(मकूर् स 14:43-50; लूका 22:47-53; यूहन्ना 18:3-12)

47 जितबेला येशू बातचीत गदैर् हुनुहुन्थ्यो, यहूदा त्यहाँ आइपुग्यो।
यहूदा बाह्रजना चेलाहरूमध्येका एकजना िथए। यहूदासँग थुप्रै
मािनसहरू िथए। ती मािनसहरूलाई मुख्य पूजाहारीहरू र जनताका
बूढा-प्रधानहरूलाई पठाएका िथए। यहूदाका ती मािनसहरू तरवार र
भालाहरू िलएर आएका िथए। 48 यहूदाले येशूलाई िचनाउन भनेर
ितनीहरूलाई यो संकेत िदएको िथयो। यहूदाले भन्यो, “म जसलाई
चुम्बन गछुर्  उही न ैयेशू हो। उसलैाई पक्रनु।” 49 अिन यहूदा िसधै
येशूकहाँ आएर भन्यो, “हे गुरूज्यू!” त्यसपिछ यहूदाले येशूलाई चुम्बन
खाए।

50 येशूले भन्नुयो, “हे िमत्र, ितमी जे गनर् आएका छौ त्यो गर।”
त्यित्तन ैबेला मािनसहरू आए र येशूलाई हात हाले। अिन उहाँलाई

पिक्रए। 51 जब यस्तो भयो, तब येशूको साथमा भएका एकजना चेलाले
तरवार िझक्यो। उसले प्रधान पूजाहारीको नोकरलाई हान्यो अिन कान
च्वाट्ट िछनाइिदयो।

52 येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “ितम्रो तरवार त्यसकै ठाउँमा हाल।
जसले तरवार चलाउँछ उसलाई तरवारले न ैमादर्छ। 53 ितमीलाई थाहा
छ, मलेै मेरा िपतासँग मलाई सहायता गनर् ु होस् भनी िवन्ती गनेर् हो भने।
उहाँले स्वगर्दतूाहरूका बाह्र पल्टन झट्टै पठाउनु हुन्न? 54 तर मलेै गरे
भने धमर्शास्त्रहरूमा लेिखएको कुरा कसरी पूरा हुनेछ? धमर्शास्त्रले यो
यस्त ैहुनुपछर्  भन्छ।”

55 तब येशूले सब ैमािनसहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू मकहाँ तरवार
र भालाहरू िलएर आयौ, मानौं म एक अपराधी हँू। म प्रत्येक िदन
मिन्दरमा बसेर िसकाइरहेको हुन्थे। अिन ितमीहरूले मलाई त्यहाँ

पके्रनौ। 56 तर यी सब ैकुराहरू अगमवक्ताहरूले लेखेअनुसार पूरा
होऊन् भनेर यस्तो भयो।” त्यसपिछ येशूको सब ैचेलाहरू उहाँलाई एक्लो
छोडेर भागे।

ययेेशशू ूयहयहूूदीदी अगुवाहरूकोअगुवाहरूको अिघअिघ
(मकूर् स 14:53-65; लूका 22:54-55, 63-71; यूहान्ना 18:13-14, 19-24)

57 येशूलाई पक्रनेहरूले उहाँलाई प्रमुख पुजाहारी कैयाफाको घरमा
पुयार्ए। शास्त्रीहरू र बूडा यहूदी अग्रजहरू त्यहाँ भेला भएका िथए। 58

पत्रुसले परमेश्वरबाट येशूलाई पछ्याए। जब येशूलाई प्रघान पूजाहारी
कहाँ लिंगद ैिथयो पत्रुस प्रधान पूजाहारीको घरको आँगनसम्म आए। उनी
त्यहाँ गएर पालेहरूको निजकै बसे। अब के हुने हो भनी पत्रुस हेनर्
चाहन्थे।

59 प्रघान पूजाहारीहरू र यहूदी नेताहरूको सम्पूणर् महासभाले येशूको
िवरुद्धमा कुन ैन कुन ैझूटो खोट देखाउने कोिशस गर ेजसद्वारा ितनीहरू
येशूलाई मानर् सक्थे। 60 धेर ैमािनसहरू आए र येशूको िवरुद्ध झूटा
अिभयोगहरू लगाए। तर महासभाले येशूलाई मानर्सिकने त्यस्तो कुनै
अिभयोग पाउन सकेन। तब दइुजना मािनस आएर भन्न लागे, 61 “यो
मािनसले ‘म परमेश्वरको मिन्दर भत्काउन सक्छु अिन तीन िदनिभत्र फेिर
म यसलाई बनाइिदन सक्छु भनेको छ।’”

62 अिन प्रधान पूजाहरीले उठेर येशूलाई भन्नलागे, “यी मािनसहरूले
तपाईकंो िवरुद्धमा अिभयोग लगाएका छन्। के आफूमािथ लगाइएका
आरोपहरूप्रित तपाईकंो केही जवाफ छैन? के ितनीहरूले ठीकै भनेका
हुन्?” 63 येशूले केही भन्नु भएन।
तब प्रधान पूजाहरीले येशूलाई भने, “अिहले जीिवत परमेश्वरको नाउँमा

शपथ िलएर तपाईलें भन्नुहोस्, जीिवत परमेश्वरको नाउँमा हामीलाई सत्य
कुरा भन्नु होस् भनी म तपाईलंाई आदेश गछुर् । हामीलाई भन्नुहोस् के
तपाई ंन ैख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ?”

64 येशूले भन्नुभयो, “हो, म न ैहँु। तर म भन्दछु भिवष्यमा तपाईलें
मािनसको पुत्रलाई परमेश्वरको दािहनेपिट्ट बिसरहेको र स्वगर्को बादलमा
आउँद ैगरकेो देख्नु हुनेछ।”

65 प्रधान पूजाहारीले जब यो कुरा सुने उनी खबु ैक्रोिधत भए। आफ्नै
वस्त्र च्यात्द ैउनले भन्न लागे, “यो मािनसले परमेश्वरको िनन्दा गरकेो हो!
हामीलाई अरू धेर ैप्रमाणको के खाँचो छ? ितमीहरू सबलेै ियनले
परमेश्वरको िवरुद्धमा िनन्दा गरकेा सुन्यौ। 66 ितमीहरूको के राय छ?”
यहूदीहरूले जवाफ िदए, “उनी दोषी छन् उनी मृत्य ुदण्डको

योग्यछन्।”
67 त्यसपिछ मािनसहरूले येशूको मुखमा थुिकिदए। ितनीहरूले

उहाँलाई मुक्काले िहकार्ए। कस-ैकसलेै येशूलाई झापट िदए। 68

ितनीहरूले भने, “तँ अगमवक्ता ख्रीष्ट हो भन्ने प्रमाण देखाऊ! तँलाई
िपट्ने को हो?”

ययेेशूलाईशूलाई िचन्दछिचन्दछुु भन्नभन्न पत्रुसपत्रुस डराएडराए
(मकूर् स 14:66-72; लूका 22:56-62; यूहन्ना 18:15-18, 25-27)

69 त्यसबेला, पत्रुस आँगन बािहर बिसरहेका िथए। एउटी नोकनीर्ले
आएर भनी, “ितमी पिन गालील िनवासी येशूसँग िथयौ।”

70 तर पत्रुसले त्यहाँ उपिस्थत भएका सब ैमािनसहरूको अघाडी यो
कुरालाई अस्वीकार गर।े उनले भने, “ितमीहरू के कुरा गिररहेको छौ मलेै
केही बुिझन?”

71 त्यसपिछ पत्रुसले त्यो ठाउँ छोडे। ढोकामा अकोर् स्त्रीले ितनीलाई
देखी। त्यसले त्यहाँ भएका मािनसहरूलाई भिन, “यो मािनस पिन
नासरतको येशूसँग िथयो।”

72 पत्रुसले फेिर अस्वीकार गर।े उनले भने, “परमेश्वरको नाउँमा शपथ
खाएर भन्दछु यो मािनस को हो म िचिन्दन!”

73 केहीसमयपिछ केही उिभरहेका मािनसहरू पत्रुसकहाँ गए र भने,
“हामी जान्दछौ एक येशूको चेलाहरू मध्ये ितमी पिन हौ। ितम्रो कुरा
गराईले त्यो प्रमाण िदन्छ।”

74 तब पत्रुसले िधक्कानर् लागे। दृढ भएर उनले भने, “म परमेश्वरको
नाउँमा शपथ खाएर भन्दछु िक यो मािनसको हो म िचिन्दनँ।” पत्रुसले
यसो भन्ने िबित्तकै भाले बास्यो। 75 तब पत्रुसलाई येशूले भनेका
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कुराहरूको सम्झना भयो “भाले बास्न अिघन ैमलाई ितमीले तीनपल्ट
अस्वीकार गनेर्छौ।” त्यसपिछ पत्रुस बािहर गएर धुरूधुरू रोए।

ययेेशूलाईशूलाई बडाबडा हािकमहािकम िपलातसकहाँिपलातसकहा ँलिगयोलिगयो
(मकूर् स 15:1; लूका 23:1-2; यूहन्ना 18:28-32)

भोिलपल्ट िबहान,ै सब ैमुख्य पूजाहारीहरू यहूदी
प्रधानहरूले येशूलाई मानर् आपसमा सरसल्लाह गर।े 2

ितनीहरूले येशूलाई साङ्गलाले बाँधे। त्यसपिछ उहाँलाई
बडा हािकम िपलातस कहाँ पुयार्ए। ितनीहरूले येशूलाई िपलातसकहाँ
सुिम्पिदए।

यहयहूूदाकोदाको आत्महत्याआत्महत्या
(प्रेिरत 1:18-19)

3 यहूदाले येशूलाई मृत्यू दण्ड िदएको थाहापायो। यहूदा एकजना िथए
जसले येशूलाई िवश्वासघात गनेर् त्यो न ैिथयो। यहूदालाई पछुतो लाग्यो
अिन उसले तीसवटा चाँदीका िसक्का मुख्य पूजाहारीहरू र बुढा यहूदी
नेताहरू कहाँ फकार्इ िदयो। 4 यहूदाले भन्यो, “मलेै पाप गरें, मलेै
एकजना िनदोर्ष मािनसहलाई मानर् ल्याएँ।”
यहूदी अगुवाहरूले भने, “हामीलाई यसको वास्ता छैन। यो ितम्रो

समस्या हो, हाम्रो होइन।”
5 यसकारण यहूदाले चाँदीका जम्म ैिसक्काहरू मिन्दरिभत्र फािलिदए।

त्यसपिछ यहूदाले त्यो ठाउँ छाड्यो अिन आफैं  झुिण्डएर आत्महत्या
गयोर्।

6 मुख्य पूजाहारीले िसक्काहरू बटुले। ितनीहरूले भने, “कानून
अनुसार यस्तो पसैाहरू मिन्दरको पसैासँग िमसाउनु हँुदनै, िकनभने यो
पसैा कसकैो मृत्यकुो लािग िदइएको हो।” 7 त्यसपिछ ितनीहरूले ती
िसक्काहरूबाट कुम्हालेको खेत िकन्ने िनश्चय गर।े यो जमीनलाई
ितनीहरूले यरूशलेममा घुम्न आउँदा मरकेाहरूको लाश गाड्ने ठाउँ
बनाउने मतो गर।े 8 यस कारणले आजसम्म त्यो खेतलाई रगतको
जमीन भन्ने गिरन्छ। 9 यसरी यस्तो हुनेछ भनेर यिर्मया अगमवक्ताले जे
भनेका िथए सो पूणर् भयो।
“ितनीहरूले तीस वटा चाँदीका िसक्काहरू िलए। यहूदीहरूले त्यितन ैपसैा
उहाँको जीवनको लािग चुक्ता गनेर् िनश्चय गरकेा िथए। 10 परमप्रभुले
मलाई आदेश गनर् ु भए झैं ितनीहरूले ती तीस वटा िसक्काहरू कुम्हालेको
जमीन िकन्न चलाए।”

बडाहािकमबडाहािकम िपलातसद्वारािपलातसद्वारा ययेेशूलाईशूलाई प्रश्नहरूप्रश्नहरू
(मकूर् स 15:2-5; लूका 23:3-5; यूहन्ना 18:33-38)

11 येशू बडा हािकम िपलातसको अघािड उिभनु भयो। िपलातसले
उहाँलाई प्रश्न गर।े उनले सोधे, “के ितमी न ैयहूदीहरूको राजा हौ?”
येशूले जवाफ िदनुभयो, “हो, म हँु।”
12 जब मुख्य पूजाहारीहरू र बढा यहूदी प्रधानहरूले येशू िवरूद्ध

अिभयोग लगाए, उहाँले कुन ैजवाफ िदनु भएन।
13 अिन िपलातसले येशूलाई भने, “ितमीले आफूमािथ लगाएका

अिभयोगहरू सुनेनौ। िकन ितमीले ितनको जवाफ निदएको?”
14 तर येशूले िपलातसलाई केही जवाफ िदन अस्वीकार गनर् ुभयो।

यसमा िपलातस चिकत भए।

ययेेशूलाईशूलाई मुक्तमुक्त गनगनेर्ेर् िपलातसकोिपलातसको चचेेष्टाष्टा असफलअसफल
(मकूर् स 15:6-15 लूका 23:13-25; यूहन्ना 18:39-19:16)

15 प्रत्येक वषर्िनस्तार चाडको समयमा बढा हािकमद्वारा उसले चाहे
अनुसार थुनामा परकेा एकजना मािनसहरूलाई मुक्त गनर् सक्थयो। 16

त्यसबेला एकजना एकदम ैदषु्ट मािनस कैदमा परकेा िथयो। त्यसको नाम
बरब्बा िथयो।

17 सब ैमािनसहरू िपलातसकै घरमा भेला भएका िथए। िपलातसले
मािनसहरूलाई भने, “ितमीहरूको लािग एकजना मािनसलाई मुक्त
गिरनेछ। कुन मािनसलाई मलेै मुक्त गिरिदएको चाहन्छौ बरब्बा िक ख्रीष्ट

भिनने येशूलाई?” 18 िपलातस जान्दथे िक मािनसहरूले न ैइष्यार्ंको
कारणले येशूलाई ितनीकहाँ सुिम्पएका हुन्।

19 िपलातस न्यायकतार्को कुसीर्मा बिसरहेको बेला उनकी धमर्पत्नीले
ितनलाई एउटा समाचार पठाइन्। समाचार यस्तो िथयोः “त्यो िनदोर्ष
मािनसको िवरुद्धमा केही नगनर् ुहोस्। ितनको बारमेा आज राती मलेै
सपना देखेकी छु। अिन त्यो समपनाले मलाई अत्यन्त िवचिलत
तुल्याएको छ।”

20 तर मुख्य पूजाहारीहरू र यहूदी अग्रजहरूले बरब्बालाई मुक्त
गिरिदनुपछर्  र येशूलाई मानर् ुपछर्  भनी मांग गनर् मािनसहरूलाई सुयार्ए।

21 िपलातसले भने, “बरब्बा र येशू मध्ये ितमीहरूको लािग मलेै
कसलाई छोिडिदनु पनेर्?”
मािनसहरूले जवाफ िदए, “बरब्बालाई मुक्त गिरिदनु होस्!”
22 िपलातसले सोधे, “त्यसो भए ख्रीष्ट भिनने येशूलाई चािहँ? के

गनर् ुपनेर्?”
सब ैमािनसहरूले भने, “उसलाई कू्रसमा झुण्ड्याएर मानर् ुपछर् !”
23 िपलातसले सोधे, “िकन उसले के गल्ती गरकेो छ?” तब सबलेै

उच्च स्वरले कराएर भने, “उसलाई कू्रसमा झुण्ड्याएर मानर् ुपछर् ।”
24 अब कस ैगररे पिन मािनसहरूको िनणर्य बदल्न सिंकदनै भनी

िपलातसले बुझे अिन उनले यो पिन देखे िक मािनसहरू उत्तेिजत
भइरहेका िथए अिन झन्-झन् जोडले कराउँद ैिथए। िपलातसले सबकैो
अिघ पानी िलए आफ्ना हात धोए। त्यसपिछ उनले भने, “मलाई यो
मािनसको मृत्यकुो िनिम्त दोषी ठहयार्इने छैन। दोष ितमीहरू मािथ
पनेर्छ।”

25 सब ैमािनसहरूले जवाफ िदए, “हामी यस मािनसको मृत्यकुो भागी
साथ-साथ ैहाम्रा छोरा छोरीहरू हुनेछन्।”

26 अन्त्यमा िपलातसले ितनीहरूका िनिम्त बरब्बालाई छोिडिदए।
िपलातसले केही सिैनकहरूलाई येशूलाई कोरार् लगाँउन लगाए।
त्यसपिछ उनले येशूलाई कू्रसमा झुण्ड्याएर मानर्लाई ितनीहरूको हातमा
सुिम्पिदए।

िपलातसकोिपलातसको ससैिैनकहरूद्वारािनकहरूद्वारा ययेेशूकोशूको िखल्लीिखल्ली
(मकूर् स 15:16-20 यूहन्ना 19:2-3)

27 त्यसपिछ िपलातसका सिैनकहरूले येशूलाई बडाहािकमको
महलमा ल्याई पुयार्ए। सब ैसिैनकहरू येशू विरपिर भेला भए। 28

ितनीहरूले येशूको लुगाफाटा उतािरिदए अिन रातो वस्त्र लगाइिदए। 29

तब ितनीहरूले काँडाको मुकुट बनाए र येशूको टाउकोमा पिहरयाइिदए।
अिन ितनीहरूले उहाँको दािहने हातमा एउटा लठ्ठी थमाइिदए। त्यसपिछ
ती सिैनकहरूले येशूको सामन्ने घँुडा टेकेर िखल्ली उडाउन थाले।
ितनीहरूले भन्न लागे, “हे यहूदीहरूको राजा हामी ितमीलाई सलाम
गछौर्।” 30 सिैनकहरूले येशूलाई थुिकिदए। अिन उहाँ को लठ्ठीले उहँ कै
टाउकामा िहकार्ए। 31 जब ितनीहरूले येशूको िखल्ली उडाइसके तब
ितनीहरूले उनको वस्त्र उतािरिदए अिन फेिर उहाँकै वस्त्र लगाइिदए
त्यसपिछ येशूलाई झुण्डयाएर मानर्लाई िलएर गए।

ययेेशूलाईशूलाई क्रकुु्रसमासमा झुण्ड्याइयोझुण्ड्याइयो
(मकूर् स 15:21-32; लूका 23:26-39; यूहन्ना 19:17-19)

32 सिैनकहरू येशूलाई िलएर शहरदेिख बािहर गइरहेका िथए।
सिैनकहरूले कुन ैएउटा मािनसलाई जबरजस्ती गररे येशूको कू्रस बोक्न
लगाए। साइरिेनमा बस्ने त्यस मािनसको नाम िशमोन िथयो। 33

ितनीहरू गलगथा भन्ने ठाउँमा आइपुगे। (गलगथाको अथर् “खप्पर”े हो)।
34 जब ितनीहरू गलगथामा पुगे। सिैनकहरूले, येशूलाई दाखरस िपउन
िदए। त्यसमा पीत्त िमसाइएको िथयो। येशूले त्यो चाख्नु भयो तर िपउन
अस्वीकार गनर् ुभयो।

35 तब सिैनकहरूले येशूलाई कू्रसमा टाँगे। त्यसपिछ सिैनकहरूले
येशूको लुगाफाटा आपसमा बाँढ़नलाई िचट्ठा हाले। 36 ितनीहरूले त्यहाँ
बसेर येशूको पहरा िदए। 37 ितनीहरूले येशूको िवरुद्धमा लेिखएको
एउटा दोष-पत्र उहाँको टाउकोमािथ रािखिदए। त्यसमा “ येशू
यहूदीहरूका राजा हुन् ” भन्ने लेिखएको िथयो।
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38 येशूसँग ैदइुजना डाकूहरूलाई पिन कु्रसमा झुण्ड्याईएको िथयो।
एउटा डाकूलाई येशूको दिहनेपिट्ट र अकोर् डाकूलाई उहाँको देब्रेपिट्ट
झुण्ड्याईएको िथए। 39 आउने जाने मािनसहरूले येशूको िनन्दा गथेर्
ितनीहरूले टाउँको हल्लाउद ैउहाँको िनन्दा गथेर् र ितनीहरू यसो भन्थे।
40 “ितमीले न ैभनेका हौ, मिन्दर भत्काऊ अिन म तीनिदन िभत्रमा
मिन्दर फेिर बनाइिदन्छु। अब आफूलाई बचाऊ! कू्रसबाट ओलर्, यिद
ितमी साँच्चै परमेश्वरको पुत्र हौ भने!”

41 मुख्य पुजाहारीहरू, शास्त्रीहरू, र अग्रज यहूदी प्रधानहरू पिन
त्यहीं िथए। ती मािनसहरूले पिन येशूको िखल्ली उडाउन थाले। 42

ितनीहरूले भने, “उनले अरूलाई बचाएका छन्। तर आफैं लाई उनले
बँचाउन सकेनन्। मािनसहरूका अनुसार उनी न ैइस्राएलका राजा हुन्।
यिद उनी न इस्राएलका राजा हुन भने, अब उनी आफैं  कू्रसबाट ओलेर्र
आउनु पछर् । त्यसपिछ हामी उनलाई िवश्वास गनेर्छौं। 43 उनले
परमेश्वरमािथ िवश्वास राखे। यसकारण अब परमेश्वरले न ैउनलाई
बचाउन्, यिद परमेश्वरले ईच्छा गनर् ुहुन्छ भने। उहाँ आफैं ले भन्नु भएको
छ, ‘म न ैपरमेश्वरको पुत्र हँु।’” 44 अिन त्यस ैगरी येशूको छेउमा टाँिगएको
डाकूले पिन उहाँका िनन्दा गयोर्।

ययेेशूकोशूको मृत्यमृत्य
(मकूर् स 15:33-41; लूका 23:44-49; यूहन्ना 19:28-30)

45 मध्यान्ह हँुदा सम्पूणर् देशमा न ैअँध्यारो छायो। यस्तो अन्धकार
प्राय तीन घण्टासम्म भइरहयो। 46 प्राय तीन बजेितर येशू ठूलो स्वरमा
कराउनु भयो, “एली, एली, लामा सबथखथनी?” यसको अथर्, “मेरा
परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तपाईलें मलाई िकन एकै्ल छोड्नु भयो?”

47 छेउमा उिभरहेका केही मािनसहरूले त्यो सब ैसुने। ितनीहरूले
भने, “उहाँले एिलयालाई बोलाउनु हँुदछै।”

48 एक्कािस ितनीरूमध्ये एक जनाले झट्टै दगुररे गई एउटा स्पन्ज
िलएर आयो। त्यसले त्यो स्पन्ज िसकार्ले भररे एउटा लट्ठीमा बाँधेर
राखेको िथयो। अिन उसले येशूलाई िपउन िदनका िनिम्त त्यस लट्ठीको
सहायताले स्पन्ज उठायो। 49 तर अरू मािनसहरूले भने, “हामी पखौर्
अिन हेरौ उहाँलाई बँचाउन एिलया आउने हुन् िक होइनन्।”

50 येशू फेिर एकपल्ट ठूलो स्वरमा िचच्याउनु भयो। अिन प्राण त्याग्नु
भयो।

51 जब येशू मनर् ु भयो, मिन्दरको पदार् आफैं  दइु टुक्रा भएर च्याितयो।
त्यो टुप्पादेिख फेदसम्म वारपार च्याितयो। एकाएक भूकम्प गयो अिन
चट्टानहरू फाटे। 52 िचहानहरू उिघ्रए, अिन परमेश्वरका मिरसकेका धेरै
मािनसहरू िचहानबाट बौरी उठे। 53 येशू बौरी उठ्नु भए पिछ, ती
मािनसहरू िचहानबाट बौरी उठे र ती नगरका थुप्रै मािनसहरूकहाँ
देखापर।े

54 सेनाका अिधकारी र येशूलाई पहरा िदने सिैनकहरूले भूईचँालो
गएको र अरू घट्नाहरू घटेको अनुभव गर।े ितनीहरू खूब ैभयभीत भए
र ितनीहरूले भने, “साँच्चै न ैउहाँन ैपरमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो।”

55 कू्रस देिख धेर ैटाढा बसेर धेर ैआईमाईहरू पिन हेिररहेका िथए।
ती आईमाईहरून ैगालीलदेिख येशूको साथ देखरखे गनर् उहाँसँग ैआएका
िथए। 56 मिरयम मग्दिलिन, याकूब र यूसुफकी आमा मिरयम अिन
जब्दीका छोराहरूकी आमा ती स्त्रीहरू मध्ये िथए।

ययेेशूलाईशूलाई गािडयोगािडयो
(मकूर् स 15:42-47; लूका 23:50-56; यूहन्ना 19:38-42)

57 त्यस ैबेलूकी यूसुफ नाम गरकेो एकजना धनी मािनस यरूशलेममा
आए। अिरिमिथया नगरमा बस्ने उनी येशूकै एकजना चेला भएका िथए।
58 यूसफ िपलातसको सामु आए अिन येशूको लाशको िनिम्त ितनलाई
िवन्ती गर।े िपलातसले आफ्ना सिैनकहरूलाई यूसुफलाई त्यो लाश िदनु
भन्ने आदेश गर।े 59 त्यसपिछ यूसुफले त्यो लाश लगर ेत्यसलाई
कात्रोले बेह्रे। 60 यूसुफले येशूको त्यो लाशलाई एउटा नयाँ िचहानमा
राखे जसलाई उनी आफैं ले भखर्र ैचट्टानमा खोपी बनाएका िथए। तब
उनले एकदम ैठूलो ढुङ्गा लडाउँद ैल्याएर िचहानको ढोका बन्द गिरिदए।
यित गरपेिछ यूसुफ आफ्नो बाटो लगे। 61 मिरयम मग्दिलनी, अिन

मिरयम नाम गरकेी अकोर् आईमाई पिन िचहानको अकोर् पिट्ट बिसरहेका
िथए।

ययेेशूकोशूको िचहानमािचहानमा पहरापहरा

62 त्यस िदनलाई तयारीको िदन भिनन्थ्यो। भोिलपल्ट, मुख्य
पूजाहारीहरू र फिरसीहरू िपलातसकहाँ पुगे। 63 ितनीहरूले भने,
“स्वामी, हामीलाई थाहा छ त्यस ठगाहाले त्यो िजउँदो छँदा ‘तीन
िदनपिछ म फेिर बौरी उठ्नेछु’ भनेको िथयो। 64 यसकारण तीन
िदनसम्म त्यो िचहानमा पहरा िदने आदेश पालेहरूलाई िदनुहोस्। उसका
चेलाहरू आएर त्यहाँबाट उसको लाश चोररे लजैान सक्छन्। अिन
ितनीहरूले मािनसहरूलाई ‘ितनी मरकेोबाट जागे’ भन्नसक्छन्।
यसपल्टको त्यो आफवाह पिहलेकौ भन्दा धेर ैभयानक भएर
फैिलनसक्छ।”

65 िपलातसले भने, “केही सिैनकहरूलाई िलएर जाउ अिन सकेसम्म
िचहानलाई सुरिक्षत राख।” 66 यसकारण ितनीहरू त्यहाँ गए र त्यस
िचहानको मुखमा गितलो ढुङ्गाले बन्द गररे मोहर लगाए अिन पालेहरू
खटाएर िचहानलाई सुरिक्षत बनाए।

ययेेशशू ूबौरीबौरी उठउठेेकोको समाचारसमाचार
(मकूर् स 16:1-8; लूका 24:1-12; यूहन्ना 20:1-10)

िवश्रामको भोिलपल्ट सप्ताहको पिहले िदन िथयो। पिहलो
िदनको िझसिमसे उज्यालो हुदाँ मिरयम मग्दिलिन र मिरयम
नाम गरकेी अकीर् स्त्रीहरू िचहान हेनर् गए।

2 त्यसबेला त्यहँ ठूलो भँूईचंालो गयो। स्वगर्बाट प्रभुको एउटा दतू
तलितर ओलेर्। स्वगर्दतू िचहानतफर्  गए अिन िचहानको ढुङ्गालाई
पल्टाएर पर सार।े त्यसपिछ उनी त्यसमािथ बसे। 3 ती स्वगर्दतू िबजुली
जस्त ैचिम्कला िथए। उनको लुगाफाटा िहउँ जस्तो सेतो िथयो। 4 ती
स्वगर्दतूलाई देखेर सिैनकहरू डरले कामे अिन बेहोस भएर लडे।

5 त्यो स्वगर्दतूले भने, “ितमीहरू डराउनु पदैर्न। म जान्दछु ितमीहरू
येशूलाई खोिजरहेका छौ, जसलाई कू्रसमा झूण्ड्याएर मािरएको िथयो।
6 तर येशू यहाँ हुनुहुन्न। उहाँ मृत्यबुाट बौरी उठ्नु भएको छ, उहाँले
पिहले न ैभन्नुभए जस्त।ै आऊ, अिन स्थान हेर जहाँ उहाँको शरीर
रािखएको िथयो। 7 अिन झट्टै गएर उहाँका चेलाहरूलाई भिनदेऊ।
ितनीहरूलाई भन्, ‘येशू पुनजीर्िवत हुनु भएको छ। उहाँ गालीलितर
जानुभएको छ। त्यहाँ ितमीहरूको अिघ न ैउहाँ पुग्नु हुनेछ। त्यहाँनै
उहाँलाई ितमीहरूले देख्न पाउनेछौ।’” फेिर ती स्वगर्दतूले भने, “मलेै
ितमीहरूलाई भिनिदएको छु।”

8 त्यसपिछ ती आईमाईहरू त्यो िचहान छोडेर गए। ितनीहरू डराए,
तर खशुी पिन भए। ितनीहरू उहाँका चेलाहरूलाई त्यहाँ भएको घट्नाको
िवषयमा सुनाउन दगुर।े 9 तर ती आईमाईहरू उहाँका चेलाहरूलाई भन्न
दगुदैर् गदार्, येशू ितनीहरूकै अिघ उिभरहनु भएको िथयो। येशूले भन्नुभयो,
“अिभवादन छ!” ती आईमाईहरू येशूकहाँ गए। ितनीहरूले झट्ट उहाँको
पाउ पके्रर उहाँको उपासना गर।े 10 अिन येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो,
“डराउनु पदैर्न। जाऊ अिन मेरा भाइहरूलाई गालीलमा जान भिनदेऊ।
ितनीहरूले मलाई त्यहाँ देख्न पाउनेछन्।”

यहयहूूदीदी प्रमुखहरूलाईप्रमुखहरूलाई सूचनासूचना

11 ितनीहरू त्यहाँ उहाँका चेलाहरूलाई भन्न िंहडे। केही समयपिछ
िचहानलाई पहरा िदइरहेका सिैनकहरू शहरमा गए। ितनीहरू प्रमुख
पूजाहारीहरूकहाँ गए अिन ितनीहरूलाई सम्पूणर् घट्ना बार ेसुनाए। 12

तब मुख्य पूजाहारीहरू अिन यहूदी अगुवाहरू भेला भएर सर-सल्लाह गर।े
ितनीहरूले सिैनकहरूलाई घुस िदने योजना िमलाए। 13 ितनीहरूले
सिैनकहरूलाई भने, “मािनसहरूलाई भन्नू िक राती हामी िनदाइरहेको
बेला येशूका चेलाहरू आएर उहाँको लाश िलएर गए। 14 कत ैबडा
हािकमको कानमा यो खबर पुग्यो भने हामी उहाँलाई मनाएर
ितमीहरूलाई कुन ैपिन अप्ठेरोबाट मुक्त गनेर्छौं।” 15 तब ितनीहरूले सो
पसैा िलए अिन पूजाहारीहरूले भने बमोिजम काम गर।े ितनीहरूको
उखान यहूदीहरू माझ फैिलयो अिन ितनीहरू माझ अिहले सम्म पिन
त्यो कुरा प्रचिलत छ।
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ययेेशूकाशूका आफ्नाआफ्ना चचेेलाहरूसलाहरूसँँगग ककुुराकानीराकानी
(मकूर् स 16:14-18; लूका 24:36-49 यूहन्ना 20:19-23; प्रेिरत 1:6-8)

16 एघारजना चेलाहरू गालील गए। 17 येशूले भन्नुभएको डाँडामा
ितनीहरू पुगे।चेलाहरूले येशूलाई डाँडामािथ देखे। ितनीहरूले येशूको
उपासना गर।े तर कुन-ैकुन ैचेलाहरूलाई िबश्वास गरनेन् की ितनी साँच्चै

येशू हुन्। 18 येशूले ितनीहरूकहाँ आएर भन्नुभयो, “स्वगर् र पृिथ्वका
सारा अिधकार मलाई िदइएको छ। 19 यसकारण जाऊ र सब ैदेशका
मािनसहरूलाई मेरा चेलाहरू बनाऊ। ितनीहरूलाई िपता, पुत्र र पिवत्र
आत्माको नाममा बिप्तस्मा देओ। 20 जे जे मलेै ितमीहरूलाई आज्ञा गरें
ती सब ैपालन गनर् ितनीहरूलाई िसकाओ। अिन जगतको अन्तसम्म म
सदवै ितमीहरूका साथमा हुनेछु।”
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मकमकूूर्र् सस

ययेेशूकोशूको आगमनआगमन
(मत्ती 3:1-12; लूका 3:1-9, 15-17; यूहन्ना 1:19-28)

येशू ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्रको सुसमाचार, अगमवक्ता यशयैाले
भनेका घट्नाबाटै आरम्भ हुन्छ। 2 यशयैाले लेखेकाछन्:
“सुन! म मेरो दतूलाई ितम्रो अिघ-अिघ पठाउँछु,

जसले ितम्रो बाटो तयार पानेर्छन्।”
मलाकी 3:1

3 “उजाड-स्थानमा कोही कराइहेकोछः
‘परमप्रभुको बाटो तयार पार,
उहाँका गोरटेोहरू सोझो बनाओ।’”

यशयैा 40:3
4 बिप्तस्मा िदने यूहन्ना आए अिन उजाड-स्थानमा मािनसहरूको

बिप्तस्मा गनेर् काम गर।े ितनले मािनसहरूलाई भने आफ्नो जीवन
पिरवतर्न गनर् चाहेको देखाउनलाई बिप्तस्मा िदनु पछर् । यसरी ितनीहरूको
पापहरूको क्षमा हुनेछन्। 5 यहूिदया र यरूशलेमका सम्पूणर् मािनसहरू
यूहन्ना कहाँ गए। ितनीहरूले आफूले गरकेा पापहरूको पश्चाताप गर,े अिन
तीनीहरूलाई यदर्न नदीमा यूहन्नाले बिप्तस्मा िदए।

6 यूहन्नाले ऊँटको रौंबाट तयार गिरएका लुगाफाटा पिहिरएका िथए र
उनको कम्मरमा छालाको पेटी िथयो। ितनले सलह र वन-मह खान्थे।

7 त्यसपिछ यूहन्नाले मािनसहरूमा प्रचार शुरू गरःे “मभन्दा पिछ एक
मािनस आउनु हुनेछ, उहाँ मभन्दा महान हुनुहुन्छ। म िनहुररे उहाँको
जुत्ताको िफत्ता खोिलिदने योग्यको छैनँ। 8 म पानीद्वारा ितमीहरूलाई
बिप्तस्मा िदन्छु तर उहाँले त ितमीहरूलाई पिवत्र आत्माले बिप्तस्मा
िदनुहुनेछ।”

ययेेशूकोशूको बिप्तस्माबिप्तस्मा भयोभयो
(मत्ती 3:13-17; लूका 3:21-22)

9 त्यस ैबेला यूहन्ना भएको स्थानमा गालीलको नासरत भन्ने शहरबाट
येशू आउनु भयो। यदर्न नदीमा यूहन्नाले येशूलाई बिप्तस्मा िदए। 10 जब
येशू पानीदेिख बािहर िनस्कनु हँुद ैिथयो, उहाँले आकाश खलु्ला
देख्नुभयो। पिवत्र आत्मा ढुकुरको रूप िलएर येशूकहाँ ओिर्लनु भयो। 11

स्वगर्बाट एउटा आवाज आयो अिन भन्योः “ितमी मेरा पुत्र हौ, अिन म
ितमीलाई प्रेम गदर्छु। म तीमीसँग धेर ैप्रसन्न छु।”

ययेेशूकोशूको परीक्षापरीक्षा
(मित्त 4:1-11; लूका 4:1-13)

12 त्यसपिछ पिवत्र आत्माले येशूलाई मरूभूिमतफर्  पठाऊनुभयो। 13

चालीसिदनसम्म येशू त्यही मरूभूिममा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यहाँ वन
पशुहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। जबसम्म येशू मरूभूिममा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ
शतैानको परीक्षामा पनर् ु भयो। स्वगर्दतूहरू आए अिन येशूलाई मद्दत गर।े

गालीलमागालीलमा ययेेशूकोशूको कामकोकामको आरम्भआरम्भ
(मत्ती 4:12-17; लूका 4:14-15)

14 त्यसपिछ यूहन्नालाई कैदमा पािरयो। येशू गालील जानुभयो अिन
परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गनर् ुभयो। 15 येशूले भन्नुभयो, “यही नै
उिचत समय हो। परमेश्वरको राज्य नजीक आएको छ। ितमीहरूले
आफ्नो रहन सहन र हृदय पिरवतर्न गर, अिन सुसमाचारमा िवश्वास गर।”

ययेेशूलशूलेे ककेेहीही चचेेलाहरूलाहरू छान्नुछान्न ुहहुुन्छन्छ
(मत्ती 4:18-22; लूका 5:1-11)

16 गालील तालको िकनार भएर येशू िहँिडरहनु भएको िथयो। येशूले
िशमोन र उसको भाइ अिन्द्रयासलाई देख्नुभयो। यी दवुजैना माछा
पक्रनेहरू िथए अिन पोखरीमा माछा समात्न जाल हान्द ैिथए। 17 येशूले
ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “आओ अिन मसँग िहँड, म ितमीहरूलाई बेग्लै
प्रकारको माछा पक्रनेहरू बनाउँछु। ितमीहरू मािनसहरू बटुल्ने काम
गनेर्छौ माछाहरू होइन।” 18 त्यसकारण िशमोन र अिन्द्रयासले
ितनीहरूको जाल फ्याँिकिदए अिन येशूलाई पछ्याए।

19 येशू गालीलको ताल भएर केही पर गइरहनु भएको िथयो। उहाँले
अरू जब्दीका दइुजना छोराहरू दाज्यू-भाइ याकूब र यूहन्नालाई देख्नु
भयो, ितिनहरू आफ्नो डुङ्गामा चढेर माछा मानर् जाल तयार गदैर्िथए।

20 ितनीहरूका बाबु जब्दी र उनका काम गनेर्हरू पिन ितनीहरूिसत
डुङ्गामा न ैिथए। जब येशूले यी दइु दाज्यू-भाइलाई देख्नुभयो, उहाँले
ितनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनु भयो र ितनीहरू आफ्ना बाबुलाई
छोडेर येशूकहाँ आए।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा ददुषु्टात्माष्टात्मा भएकोभएको मािनसकोमािनसको उद्धारउद्धार
(लूका 4:31-37)

21 येशू अिन उहाँका चेलाहरू कफनर्हुममा जानुभयो। त्यसबेैला
उहाँले िवश्रामको िदनमा सभाघरमा पसी मािनसहरूलाई िशक्षा िदनलाग्नु
भयो। 22 त्यहाँ मािनसहरू येशूको उपदेश सुनेर चिकत भए।
व्यवस्थाका िशक्षकहरूले झैं येशूले ितनीहरूलाई िसकाउनु भएन। येशूले
ितनीहरूलाई कुन ैअिधकार भएको मािनसले जस्तो िसकाउनुहुन्थ्यो।
23 जितबेला येशू सभाघरमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला एकजना दषु्टात्मा
भएको मािनस त्यहाँ िथयो। 24 त्यो िचच्यायो, “हे नासरतका येशू,
हामीदेिख तपाई ंके चाहनुहुन्छ के तपाई ंहामीलाई सवर्नाश गनर्
आउनुभएको हो? म तपाईलंाई िचन्छु तपाई ंपरमेश्वरका परम पिवत्र जन
हुनुहुन्छ।”

25 येशूले दषु्ट आत्मालाई हकानर् ु भयो अिन भन्नुभयो, “चूपलाग्, त्यस
मािनसबाट िनस्केर बािहर आइज!” 26 त्यो दषु्टात्माले उसलाई जोडले
झट्काएको िथयो। त्यसबेैला त्यो दषु्टात्मा ठूलो स्वरले िचच्याएर
त्यसबाट बािहर िनस्क्यो।

27 सब ैमािनसहरू छक्क पर,े र ितनीहरूले एक-अकार्मा भन्नलागे,
“यहाँ के भइरहेको छ? शायद यो मािनसले केही नयाँ कुरो िसकाईरहेका
होलान् उनले, अिधकारपूवर्क िसकाइरहनु भएको छ। उनले दषु्टात्मालाई
आज्ञा गनर्सक्नु हुन्छ, अिन त्यो दषु्ट आत्माले उहाँको आज्ञा पालन
गछर् ।” 28 अिन यसो हुने िबित्तकै चाँडै न ैयेशूको खबर गालीलको सबै
मुलुकभिर जतातत ैफैिलयो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा अनअनेेकौंकौं मािनसहरूमािनसहरू िनकोिनको भएभए
(मत्ती 8:14-17; लूका 4:38-41)

29 येशू अिन उहाँका चेलाहरूले सभाघर छोड्नुभयो। ितनीहरू सबै
याकूब र यूहन्नासँग िसमोन र आिन्द्रयासको घरमा जानुभयो। 30

िसमोनकी सासु ज्वरोले थिलएर ओछ्यान परकेी िथइन्। मािनसहरूले
येशूलाई ितनको बारमेा सब ैकुरा सुनाए। 31 त्यसपिछ येशू ितनको
ओछ्यान छेउमा जानुभयो। येशूले ती स्त्रीको हात समात्नु भयो, अिन
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ितनलाई उठ्न सहायता गनर् ुभयो। यसो गनेर् िबित्तकै ज्वरो हरायो। ितनी
जाित भइन्। त्यसपिछ ितनले उहाँको सेवा गिरन्।

32 त्यस साँझमा जब सूयर् अस्तायो, मािनसहरूले अनेकौं
रोगीहरूलाई येशूकहाँ ल्याए। ितनीहरूले भूत लागेकाहरूलाई पिन
ल्याए। 33 शहरका सारा मािनसहरू घरको ढोकामा भेला भएका िथए।
34 येशूले बेग्ला-बेग्ल ैरोग लागेकाहरू सबलैाई िनको पानर् ुभयो। तर
येशूले भूतहरूलाई बोल्न िदनु भएन, िकनभने भूतहरूले उहाँ को
हुनुहुन्छ भनेर जान्दथ्यो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा सुसमाचारसुसमाचार सुनाउनसुनाउनेे योजनायोजना
(लूका 4:42-44)

35 भोिलपल्ट िबहान, येशू चाँडै उठ्नुभयो। उहाँले घर छोड्नुभयो,
िवहान अँध्यारोमा न ैयेशू एकान्तमा जानूभयो अिन प्राथर्ना गनर् लाग्नु
भयो। 36 केही समयपिछ िसमोन र उनका साथीहरू येशूलाई खोज्न
गए। 37 ितनीहरूले येशूलाई भेटे अिन भन्नलागे, “सब ैमािनसहरू
तपाईलंाई न ैहेिररहेका छन्।”

38 येशूले भन्नुभयो, “हामी यहाँ विरपिरका अरू शहरहरूमा जानुपछर् ।
त्यसथर् ती ठाउँहरूमा पिन म प्रचार गनर् सक्नेछु। यिह काम गनर् ु म
आएको हँू।” 39 अिन येशूले गालीलको सब ैठाउँहरूमा यात्रा गनर् ुभयो।
उहाँले ितनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गनर् ुभयो अिन मािनसहरूमा
लागेका भूतहरू भगाइिदनु भयो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा एकजनाएकजना रोगीरोगी िनकोिनको भयोभयो
(मित्त 8:1-4; लूका 5:12-16)

40 एकजना कुष्ठरोग लागेको मािनस येशूकहाँ आयो। त्यसले घँुडा
टेकेर येशूलाई िबन्ती गनर् लाग्यो, “तपाईमंा त्यस्तो शिक्त छ, यिद
तपाईलें चाहनु भयो भने म िनको हुनसक्छु।”

41 येशूलाई त्यस मािनसप्रित दया लाग्यो। उहाँले त्यस मािनसलाई
छुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म ितमीलाई िनको पानर् चाहन्छु। िनको
होऊ।” 42 त्यसपिछ त्यस मािनसको कुष्ठरोग हरायो, अिन त्यो िनको
भयो।

43 येशूले त्यस मािनसलाई जाने आज्ञा िदनुभयो। उहाँले त्यसलाई
कडा चेतावनी पिन िदनुभयो। 44 येसूले भन्नुभयो, “होिशयार बन ितम्रो
िनिम्त मलेै गरकेो काम बार ेकसलैाई केही नभन्नू। तर पूजाहारीकहाँ गएर
आफूलाई ंदेखाऊ, अिन परमेश्वरलाई केही भेटी चाढाऊ िकनभने ितमी
िनको भएका छौ। मोशाले बताए बमोिजम भेटी चढाऊ। त्यसबाट
मािनसहरूलाई ितमी िनको भयौ भन्ने थाहा हुनेछ।” 45 तर त्यो मािनस
त्यहाँबाट गयो अिन यशूले आफूलाई िनको पानर् ु भएको बारमेा जताततै
सब ैमािनसहरूसँग कुरा गयोर्। अिन येशूको बारमेा खबर फैिलयो।
यसकारण येशूले खलु्लम खलु्ला शहरमा प्रवेश गनर् सक्नु भएन। येशू
मािनसहरू नबस्ने ठाउँितर जानुभयो। तर सब ैशहरहरूबाट मािनसहरू
येशूलाई भेट्न आए।

ययेेशूलशूलेे पक्षाघातकोपक्षाघातको रोगीरोगी लाईलाई िनकोिनको पानपानर्र् ु ुभयोभयो
(मत्ती 9:1-8; लूका 5:17-26)

केही िदनपिछ, येशू कफनर्हुममा फकर् नुभयो। येशू घरमा
हुनुहुन्थ्यो भन्ने खबर सबलेै थाहा पाए। 2 धेर ैमािनसहरू
येशूको िशक्षा सुन्न आए। घर खचाखच िथयो। त्यहाँ िभत्र ठाऊँ

िथएन न त ढोका बािहर न ैउिभने ठाउँ िथयो। येशू ती मािनसहरूलाई
िसकाईरहनु भएको िथयो। 3 केही मािनसहरूले पक्षाघाित रोगीलाई येशू
कहाँ ल्याई पुयार्ए। चारजना मािनसहरूले त्यो पक्षाघाती रोगीलाई
बोकेका िथए। 4 तर ती मािनसहरूले त्यो रोगीलाई येशूकहाँ ल्याउन
सकेनन् िकनभने त्यहाँ मािनसहरूको अत्यिधक भीड िथयो। यसकारण
ती मािनसहरू येशू भएको घरको छानामाथी चढे, ितनीहरूले त्यहाँ
छानामा एउटा प्वाल पारकेा िथए। त्यसपिछ ितनीहरूले त्यो पक्षघात
रोगी सुतेको ओछ्यान् तलितर झार।े 5 यशूले देख्नुभयो िक, ती
मािनसहरूमा अत्यािधक िवश्वास िथयो। त्यसपिछ येशूले ती पक्षाघातको
रोगीलाई भन्नुभयो, “ए यवुक, ितम्रा पापहरू क्षमा भएका छन्।”

6 केही व्यवस्थाका शास्त्रीहरू त्यहीं बिसरहेका िथए, र ितनीहरूले
येशूले गनर् ुभएको कायर्कलाप देखे, अिन ितनीहरू स्वय ंसोच्न लागे: 7

“उहाँले िकन यस्तो कुरा गनर् ुहुन्छ? उहाँले यस्तो कुरा गिररहनुभएको छ
जो परमेश्वरको िवरुद्धमा छ। केवल परमेश्वर मात्र पाप क्षमा गनर्सक्नु
हुन्छ।”

8 येशूले शास्त्रीहरूले आपसमा उहाँको बारमेा के-के कुरा सोिचरहेका
िथए भन्ने थाहा पाऊनुभयो। अिन येशूले सोध्नु भयो, “िकन ितमीहरूको
मनमा यस्तो प्रश्न उिठरहेको छ 9 मािनसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा
गनेर् अिधकार छ, तर म यो कसरी ितमीहरूलाई प्रमाण गनर्सक्छु! यो
पक्षाघातीलाई के भन्नु सिजलो छ? ‘ितम्रा पापहरू क्षमा गिरएको छ,’ भन्नु
वा, ‘उठ आफ्नो िबछ्यौना बोक अिन िंहिडहाल भन्नु’? तर म
ितमीहरूलाई अब देखाउनेछु िक पापहरू क्षमागनेर् मेरो अिधकार छ।”
यसो भनेर येशूले त्यो पक्षाघाती लाई भन्नुभयो, 11 “म ितमीलाई भन्दछु
उठ, आफ्नो िवछ्यौना बोक अिन घर जाऊ।”

12 त्यो पक्षाघातको रोगी जुरूक्क उठ्यो। उसले आफ्नो िबछ्यौना
उठायो अिन कोठादेिख बािहिरयो। सब ैमािनसहरूले देख्न सके, सबै
मािनसहरू छक्क पर,े अिन परमेश्वरको प्रशसंा गनर् लागे। ितनीहरूले भने,
“हामीले यस्तो चमत्कार किहल्य ैदेखेका िथएनौं।”

ललेेवीवी (मत्तीमत्ती) ययेेशूलाईशूलाई पछ्याउपछ्याउँँछन्छन्
(मत्ती 9:9-13; लूका 5:27-32)

13 येशू फेरी समुद्रितर जानुभयो, र धेर ैमािनसहरूले उहाँलाई
पछ्याउन थाले, अिन येशूले ितनीहरूलाई िशक्षा िदनुभयो। 14 येशू
तालितर जानु हँुद ैिथयो, उहाँले अल्फयासको छोरो लेवीलाई देख्नुभयो;
लेवी कर-कायर्लयमा बिसरहेको िथयो। येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “ितमी
म सँग िंहड।” लेवी जुरूकै्क उठ्यो, र येशूलाई पछ्याउन लाग्यो।

15 त्यस िदन, येशूले लेवीको घरमा न ैखाना खानुभयो। त्यहाँ धेरै
कर-उठाउनेहरू, पापीहरू येशू अिन उहाँका चेलाहरूिसत खाना
खाइरहेका िथए। त्यहाँ धेर ैमिनसहरू िथए जसले येशूलाई पछ्याउन
लागेका िथए। 16 केही शास्त्रीहरूले (ितनीहरू फिरसीहरू िथए) येशूलाई
पापीहरू र कर उठाउनेहरूसँग खाना खाइरहेका देखे। ितनीहरूले
येशूको चेलाहहरूलाई भने, “िकन उहाँले कर उठाउनेहरू र पापीहरू सँग
खाना खानु भएको हो?”

17 येशूले यी कुरा सुन्नु भयो, अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन्नुभयो,
“िनरोगीहरूलाई वदै्यको आवशयकता पदैर्न, रोगी मािनसहरूलाई नै
वदै्यको आवश्यकता पछर् , र म धिर्महरूलाई बोलाउन यहाँ आएको होईन,
तर म पापीहरूलाई बोलाउन यहाँ आएको हँु।”

ययेेशशू ूअरूअरू धािर्मकधािर्मक प्रमुखहरूप्रमुखहरू भन्दाभन्दा फरकफरक
(मत्ती 9:14-17; लूका 5:33-39)

18 यूहन्नाका चेलाहरू, र फिरसीहरू उपवास बसेका िथए, केही
मािनसहरू येशूकहाँ आए अिन भन्न लागे, “यूहन्नाका चेलाहरू उपवास
बसेका छन् अिन फिरसीहरूका चेलाहरू पिन उपवास बसेका छन् तर
तपाईका चेलाहरू िकन उपवास बस्दनैन्?”

19 येशूले जवाफ िदनुभयो, “जब कुन ैिववाह हुन्छ, दलुहाका
अितिथहरू ितनीहरूलाई दलुहा ितनीहरूको साथ रहुन्जेलसम्म उपवास
बस्ने कारण छैन। उनी ितनीहरूकोसाथमा भएसम्म त्यहाँ उपवास हुन
सकै्तन। 20 तर समय आउनेछ जब दलुहालाई ितनीहरूबाट अलग
लिगन्छ, त्यसबेला ितनीहरूले उपवास बस्छन्।

21 “कसलेै पिन पुरानो वस्त्रमा नयाँ कपडाको टुक्रा टाल्दनै। यिद
उसले त्यसो गर ेत्यो टालो खिुम्चनेछ अिन वस्त्रबाट िनस्कने छ। तब
प्वाल अझ ठूलो हुनेछ। 22 त्यसरी न,ै कसलेै पिन नयाँ दाखरस पुरानो
दाखरसको मसकमा खन्याउन चाहँदनै, िकनभने नयाँ दाखरसले त्यो
मसक न ैफुटाउँछ, अिन दाखरस र दाखरसको मसकहरू दवु ैनष्ट हुन्छ,
यसथर् मािनसहरूले नयाँ दाखरस नयाँ मसकमा भनर् मन पराउँछन्।”
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कोहीकोही यहयहूूदीहरूद्वारादीहरूद्वारा ययेेशूकोशूको िनन्दािनन्दा
(मत्ती 12:1-8; लुका 6:1-5)

23 िवश्रामको िदनमा, येशू आफ्ना चेलाहरूसँग ैअन्नका खेतहरू भएर
जाँद ैहुनुहुन्थ्यो, चेलाहरूले िहँडद ैगदार् अन्नका बालाहरू िटप्न लागे। 24

फिरसीहरूले यो देखेर येशूलाई भने, “तपाईलें देख्नु भयो, तपाईका
चेलाहरूले के गिररहेकाछन् िवश्रामको िदनमा यसो गनर् ु व्यवस्थाको
िवरूद्ध हो।”

25 येशूले भन्नुभयो, “ितमीहरूले किहल्य ैपढेका छैनौ, िक जब दाऊद
अिन उनका साथीहरू भोकाएका िथए, अिन खानेकुरा चाहन्थे, त्यस
बेला दाऊदले के गरे 26 यस्तो घट्ना प्रधान पूजाहारी अिबयाथाको
समयमा भएको िथयो। दाऊदले, परमेश्वरको भवनमा पसेर परमेश्वरलाई
चढाइएको रोटी खाएका िथए। अिन मोशाको व्यवस्था अनुसार खािल
पूजाहारी हरूले रोटी खान सक्छन् दाऊदले आफ्नो साथमा भएका सबै
मािनसहरूलाई पिन केही रोटीहरू िदए।”

27 त्यसपिछ येशूले फिरसीहरूलाई भन्नुभयो, “िवश्रामको िदन
मािनसहरूलाई सहयोग गनर् ु भनेर न ैशुरू भएको हो। िवश्राम िदनको
िनयमहरू पालन गनपैर्छर्  भनेर मािनसहरू बनेको होइन। 28 यसलेै
मािनसको पुत्र न ैशावाथ िदनको पिन प्रभु हो।”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा कोरीकोकोरीको हातहात िनकोिनको
(मत्ती 12:9-14; लूका 6:6-11)

अकोर् िदन योशू सभाघरमा जानुभयो, त्यहाँ एकजना मािनसको
एउटाहात सुकेको िथयो। 2 कोही यहूदीहरू त्यहाँ येशूले
िवश्रामको िदनमा त्यसलाई िनको पानर् ुहुन्छ, िक भनी उहाँको

ध्यान सिहत िचयो गदैर्िथए, तब ितनीहरूले दोष लाउन चाहाँन्थे। 3

येशूले त्यो सुकेको हात भएको मािनसलाई भन्नुभयो, “यहाँ खडा हौ,
अिन सब ैमािनसहरूले ितमीलाई देख्न सक्नेछन्।”

4 अिन येशूले मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “िवश्रामको िदनमा, कुन चाँिह
काम गनर् अनुमित िदइन्छः असल गनर् वा खराबगनर्? कसकैो प्राण
बँचाउनु की नास गनर्?” मािनसहरूले येशूलाई कुन ैजवाफ िदएनन्।

5 येशूले चार ैितर मािनसहरूलाई िरसाएर हेनर् ुभयो, उहाँ खूब ैद:ुखीत
बन्नुभयो िकनभने ितनीहरू कठोर हृदयका िथए। येशूले त्यस मािनसलाई
भन्नुभयो, “ितम्रो हात मलाई देखाऊ” त्यस मािनसले आफ्नो हात येशूको
अिघ पसायोर् अिन तुरून्त ैिनको भइहाल्यो। 6 तब फिरसीहरू बािहर
गए, हेरोदीहरूलाई िलएर येशूलाई कसरी मानैर् भनेर योजना बनाउन शुरू
गर।े

अनअनेेकौंकौं मािनसहरूमािनसहरू ययेेशूकोशूको पिछपिछ लाग्छन्लाग्छन्

7 येशू आफ्नो चेलाहरूिसत समुद्रितर जानुभयो। गालीलका अनेकौं
मािनसहरूले उहाँलाई पछ्याए। 8 यहूिदया, यरूशलेम, इदिूमआ
यदर्ननदीको अकोर्तफर्  अिन टायर र सीदोनका इलाकाबाट पिन धेरै
मािनसहरू त्यहाँ आई पुगे। ती मािनसहरू येशूले गरकेा सब ैकुराहरू
सुनेर आएका िथए।

9 उहाँले ती सब ैमािनसहरूलाई देख्नुभयो, अिन उहाँले आफ्नो
चेलाहरूलाई एउटा सानो डुङ्गा तयार गनर् ु भन्नुभयो। उहाँले यस्तो आदेश
गनर् ुभयो िकनभने भीडको कारणले िथचोिमचो पो हुने होिक भन्ने डर
िथयो 10 येशूले धेर ैमािनसहरूलाई िनको तुल्याउनु भएको िथयो।
यसथर् सब ैरोगी मािनसहरूले उहाँलाई छुन भनेर ठेलमठेला गदथेर्। 11

कसलैाई दषु्टआत्मा लागेको िथयो, जब त्यो दषु्टआत्माले येशूलाई देख्यो,
ितनीहरूले उहाँ अिघ िशर िनहुराए, अिन कराए, “तपाई परमेश्वरका पुत्र
हुनुहुन्छ।” 12 तर उहाँ को हुनुहुन्छ मािनसहरूलाई निचनाउनु भनी ती
दषु्टआत्माहरूलाई कड़ा आज्ञा िदनुभयो।

ययेेशूलशूलेे आफ्नाआफ्ना बाह्रबाह्र जनाजना चचेेलाहरूलाहरू छान्नुछान्न ुभयोभयो
(मत्ती 10:1-4; लूका 6:12-16)

13 त्यसपिछ येशू पहाडमािथ लाग्नुभयो। येशूले केही मािनसहरूलाई
आफू कहाँ बोलाउनु भयो। ती मािनसहरूलाई येशूले न ैछान्नु भएको

िथयो। ती मािनसहरू येशू भएकहाँ पुगे। 14 येशूले बाह्रजनालाई चुन्नु
भयो अिन ितनीहरूलाई “प्रेिरत” भनेर भन्नुयो। येशूले ती बाह्रजना
मािनसहरूलाई उहाँिसत बस्नु, अिन प्रचारका िनिम्त, अरू स्थानमा
पठाउन चाहनुहुन्थ्यो। 15 अिन येशूले ती मािनसहरूलाई अरू
मािनसहरूमा लागेको दषु्ट आत्मा हटाउने शिक्त प्राप्त होस् भन्ने
चाहनुहुन्थ्यो। 16 येशूले छान्नु भएका ती बाह्रजना मािनसहरू िथए:
िसमोन (जसलाई उहाँले पत्रुस नाउँ िदनु भएको िथयो),
17 याकूब र यूहन्ना, जब्दीका छोराहरू (जसलाई येशूले बोअनगेर्श
नाउँ िदनुभएको िथयो जसको अथर् हुन्छ “गजर्नका छोराहरू”),
18 आिन्द्रयास,
िफिलप,
बारथोलोमाई,
मत्ती,
थोमा,
याकूब (अल्फयसको छोरो),
थेिदयस,
िसमोन कनानी,
19 अिन यहूदा इस्किरयोती (जसले येशूिसत िवश्वासघात गरकेो
िथयो)।

कसकसैलैलेे ययेेशूमाशूमा शशैतैानतान भएकोभएको ठान्छन्ठान्छन्
(मत्ती 12:22-32, लूका 11:14-23; 12:10)

20 त्यसपिछ, येशू घर जानुभयो। तर फेिर अनेकौं मािनसहरू त्यहाँ
भेला भए, त्यहाँ यित िवघ्न मािनसहरू िथए िक येशू र आफ्ना
चेलाहरूले भोजन खान पिन पाउनु भएन। 21 येशूका पिरवारका
सदस्यहरूले यी सब ैथाहा पाए। ितनीहरूले उहाँको मन ठेगानमा छैन
भनी उहाँको िजम्मा िलन ितनीहरू आए।

22 अिन यरूशलेमबाट आएका व्यवस्थाका शास्त्रीहरूले भने,
“बालिजबुल(शतैान) उहाँिभत्र रहेको छ! उसले दषु्ट-आत्माहरूको
मािलकद्वारा अिधकार पाएर मािनसहरूमा भएको दषु्ट-आत्माहरू
भगाउँदछ।”

23 यसकारण येशूले सबलैाई एकत्र गनर् ु भयो अिन मािनसहरूलाई
िशक्षा िदनलाई नीित कथाहरूको दृष्टान्त भन्नु भयो। येशूले भन्नुभयो,
“शतैानले शतैानलाई मािनसहरूबाट कसरी िनकाल्न सक्छ? 24 यिद
कुन ैराज्य िवभक्त भएर आफ्न ैिवरूद्ध झगड़ा गर,े त्यो धेर ैिदन चल्न
सकै्तन। 25 अिन एक पिरवार िवभक्त भएर, अिन फुट भएका अशं एक
अकार्िसत लिडरहे त्यो पिरवारको रूपमा खडा रहन सकै्तन। 26 जब
शतैान, शतैानसँग ैर आफ्न ैमािनसहरूसँग ैझगडा़ गछर्  त्यो धेर ैिदन
िटक्न सकै्तन। यो अवस्थामा शतैानको अन्त हुनेछ।

27 “यिद कुन ैमािनस एकजना बलवान मािनसको घरमा उसका
चीजबीज चोनर् भनी पस्न चाहान्छ भने उसले पिहले त्यो बलवान
मािनसलाई डोरीले बाँध्नु पछर् , तब मात्र त्यसले त्यो बलवान मािनसको
घरबाट चीजहरू लुट्न सक्दछ।

28 “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु, मािनसहरूले गरकेा सब ैपापहरू
अिन िनन्दाहरू क्षमा हुनेछ। 29 तर पिवत्र आत्माका िवरुद्ध कसलेै
गरकेा खराब कुराहरू किहल्य ैक्षमा हुनेछैन। िकनभने उ सधैँ त्यो पापको
दोषी बन्नु पनेर्छ।”

30 येशूले यसो भन्नुभयो िकनभने शास्त्रीहरूले येशूिभत्र दषु्टात्मा रहेको
छ भनेका िथए।

ययेेशूकोशूको चचेेलाहरूलाहरू ननै ैउहाँकोउहाँको साँच्चोसाँच्चो पिरवारपिरवार
(मत्ती 12:46-50; लूका 8:19-21)

31 तब येशूका आमा र भाइहरू आए, उनीहरू बािहर ैखड़ा भएर
एकजनालाई येशूलाई बोलउन पठाए।

32 धेर ैमािनसहरू येशूको विरपिर बसेका िथए। ितनीहरूले येशूलाई
भने, “तापईका आमा र भाइहरू बािहर तपाईलंाई पखीर् रहेकाछन्।”

33 येशूले उत्तर िदनु भयो, “को चाँिह मेरा आमा हुन्? को चाँिह मेरा
भाइहरू हुन्?” 34 तब येशूले आफ्ना विरपिर गोलो भएर बसेका
मािनसहरूलाई हेनर् ुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यी मािनसहरू न ैमेरा आमा र
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भाइहरू हुन। 35 मेरा साँच्चा भाइ बिहनीहरू र आमा ितनीहरून ैहुन्
जसले परमेश्वरले चाहे अनुसार कमर् गदर्छन्।”

िबऊिबऊ छनछनेर्ेर् खखेेतीवालकोतीवालको वारवारेमेामा दृष्टान्तदृष्टान्त
(मत्ती 13:1-9; लुका 8:4-8)

अकोर् समय, येशू समुद्रको िकनारमा हुनुहुन्थ्यो अिन
मािनसहरूलाई उपदेश िदन लाग्नु भयो। धेर ैधेर ैमािनसहरू
येशूको विरपिर भेलाभए। यसथर् येशू समुद्रमा एउटा डुङ्गामा

चढ्नु भयो, अिन त्यहाँ बस्नुभयो। सब ैमािनसहरू समुद्रको िकनारमा नै
रहे। 2 येशूले डुङ्गाबाट िशक्षा िदनु भयो। येशूले ितनीहरूलाई दृष्टान्तको
उपयोग गररे धेर ैकुराहरू िसकाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो,

3 “सुन! एकजना िकसान बीऊ छनर् गयो। 4 जब त्यसले बीऊहरू
छयोर् केही बीऊहरू बाटोमा छिरयो, चराचुरूङ्गीहरू आए, अिन ती
बीऊहरू खाईिदए। 5 केही बीऊहरू चट्टान भएको भूईमँा छिरए जहाँ
त्यित्त माटो िथएन। माटोको गिहराई नभएकोले त्यहाँ िछट्टै ती िबरूवाहरू
उम्रे। 6 तर जब घाम लाग्यो, ती िबरुवाहरू ओइलाएर सुकीगए िकनभने
ितनीहरूको जरा त्यित्त गिहरोसम्म िथएन। 7 कितपय बीऊहरू
काँडाघारीमा पयोर्, जब काँडाहरू बढे आए, ती िबरूवाहरूलाई त्यसले
राम्ररी बढ्न िदएन। अिन ती िबरूवाहरूमा फल लाग्न सकेन। 8 केही
बीऊहरू राम्रा माटोमा पर,े राम्रा माटोमा ती उिम्रए। ती बढे अिन फल
िदनसक्ने भए, केही बोटहरूले तीस गुणा, केहीले साठी गुणा र केहीले
सय गुणा जित फल फलाए।”

9 अिन येशूले भन्नुभयो, “ितमीहरू जसले सुिनरहेकाछौ, मेरो कुरा
सुन।”

ययेेशशू ूभन्दछन्भन्दछन ्उहाँलउहाँलेे िकनिकन दृष्टान्तहरूदृष्टान्तहरू उल्लेखउल्लेख गनगनर्र् ुभयोुभयो
(मत्ती 13:10-17; लुका 8:9-10)

10 अिन जब येशू एकै्ल हुनु हुन्थ्यो, बाह्रजना प्रेिरतहरू र उहाँका अरू
चेलाहरूले उहाँले भन्नुभएको दृष्टान्तहरूको बारमेा सोध्न थाले।

11 येशूले भन्नुभयो, “खाली ितमीहरूले मात्र परमेश्वरको राज्यको
रहस्य बार ेजान्नसकछौ। तर अरू मािनसहरूलाई म दृष्टान्तहरू भनेरै
सब ैकुरा िसकाउँछु। 12 िकनिक,
‘ितनीहरू हेनर् त हेछर्न् तर ितनीहरू देख्दनैन्,
ितनीहरू सुन्न त सुन्छन्, ितनीहरू बुझ्दनैन्।
यिद ितनीहरूले देखे र बुझे भने,
ितनीहरू बिद्लनेछन् र क्षमा पाउनेछन्।’”

यशयैा 6:9-10

ययेेशशू ूबीऊकोबीऊको व्याख्याव्याख्या गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
(मत्ती 13:18-23; लूका 8:11-15)

13 येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नूभयो, “के तीमीहरूले यो कथा
बुझ्न सक्छौ? यिद ितमीहरूले बुझ्न सकेनौ भने कसरी अरू दृष्टान्त
भुझ्ने छौ? 14 यो िकसान त्यस्त ैएक जना मािनस जस्त ैहो जसले
परमेश्वरको वचनलाई छदर्छ। 15 किहलेकाहीं ती वचनहरू बाटोितर
छिरन्छन। यी सब ती मािनसहरू जस्त ैहुन् जसले परमेश्वरको वचन
सुन्दछ, अिन शतैान आउँछ अिन ितनीहरूमा रोिपएका वचनलाई लगेर
जान्छ।

16 “अरूहरू चट्टान भएको माटोमा छिरएका बीऊहरू जस्त ैहुन
ितनीहरू वचन सुन्दछन् अिन तत्काल ैआनन्दसाथ स्वीकार गदर्छन्।
17 तर ितनीहरूले आफ्नो जीवनमा गिहरो रूपमा ती वचनहरू ग्रहण
गदैर्नन्। ितनीहरूले क्षिणक रूपमा मात्र यसलाई ग्रहण गदर्छन्। र जब
वचनको कारणले ितनीहरू संकट अिन खेदोमा पछर्न् झट्टै ितनीहरूले
िवश्वास छोिडिदन्छन्।

18 “अरू मािनसहरू काँढाघारीमा परकेो बीऊहरू जस्त ैहुन्,
ितनीहरू वचनहरू सुन्छन्। 19 अिन यी कुराहरू ितनीहरूका जीवनमा
आइपछर्  जीवनको िचन्ता, रूिपयाँ पसैाको लालच, अिन अरू त्यस्तै
थोकहरूको चाहना। यस्ता कुराहरूको कारणले वचनहरूको िवकास हुन
सकै्तन। अिन वचनहरू ितनीहरूका जीवनमा फलदायी पिन हँुदनैन्।

20 “अरू मािनसहरू मिललो माटामा रोिपएका बीऊहरू झैं हुन्छन्।
ितमीहरू वचन सुन्छन् ग्रहण गछर्न् अिन वचनहरू ितनीहरूमा बढ्छन् र
फल िदने योग्य हुन्छन् केिहले तीस गुणा, केिहले साठी गुणा, अिन
केिहले सय गुणा सम्म।”

ितमीमाितमीमा जजेे जितजित छछ त्योत्यो प्रयोगप्रयोग गरगर
(लूका 8:16-18)

21 अिन येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरूले कुन ैिदयोलाई
पाथीमुिन वा खाटमुिन राख्न भनेर ल्याउँछौ? होईन ितमीहरूले
िदयोलाई सामदानमिथ राख्नलाई ल्याऊँछौ। 22 लुकाइएका प्रत्येक
कुराहरू देखा पछर् । सब ैगुप्त कुराहरू प्रकाशमा आउनेछन्। 23 ितमीहरू
जसले मलाई सुिनरहेका छौ, सुन।” 24 तब उहाँले भन्नुभयो,
“ितमीहरूले जे पिन सुन्छौ त्यस कुराहरूमिथ राम्ररी िबचार गर।
ितमीहरूले जे जित अरूलाई िदँदछौ त्यित्तन ैपरमेश्वरले ितमीहरूलाई
िदनुहुनेछ। 25 तर परमेश्वरले ितमीहरूलाई अझ अिधक िदनुहुनेछ।
जोिसत छ उसले अझ धेर ैपाऊनेछ। तर जसिसत छैन, आफूिसत
भएको त्यो पिन उसले हराउनु पनेर्छ।”

ययेेशशू ूबीऊकोबीऊको बारबारेमेामा भन्नुभन्न ुहहुुन्छन्छ
26 त्यसपिछ येशूले भन्नुभयो, “परमेश्वरको राज्य एकजना मािनस

जस्त ैहो जसले जमीनमा बीऊ छदर्छ। 27 िबऊहरू उम्रेर बढ्न
थाल्दछ। मािनस सुतेको होस् वा ऊठेको त्यो िदन होस् िक रात होस् िक
रात होस् बीऊ उम्रँद ैजान्छ। मािनसहरूले जान्दनै त्यो कसरी उम्रन्छ।
28 कसकैो सहयता नपाई न ैजमीनले अन्न उमार्छ, पिहले बोट उम्रन्छ,
त्यसपिछ बाला अिन त्यसरीन ैबोटभिर अन्नको दाना लाग्दछ। 29 जब
अन्न पाक्छ, मािनसले त्यसलाई काट्दछ। यो न ैफसल काट्ने उिचत
समय हो।”

राज्यराज्य रायोकोरायोको दानादाना जस्तजस्तै ैहोहो
(मत्ती 13:31-32, 34-35; लूका 13:18-19)

30 त्यसपिछ येशूले भन्नुभयो, “परमेश्वरको राज्य यस्त ैहो भनेर हामी
के-को दृष्टान्त उपयोग गनर् सक्छौ? यसको वणर्न गनर् कुन दृष्टान्त उपयोग
गनर् सक्छौं? 31 परमेश्वरको राज्य रायोको दाना जस्त ैहो, रायोको दाना
एकदम ैसानो बीऊ हो जसलाई भूइँमा छिरन्छ। 32 तर जब ितमीहरूले
यसको बीऊ छदर्छौ, यो उम्रद ैबढछ, अिन यो ितमीहरूको बगैंचामा
सबभैन्दा अग्लो बोट भएर देखा पदर्छ। यसको ठूला-ठूला हाँगाहरू
हुन्छन्, जङं्गली चराचुरूङ्गीहरू आउँदछन् अिन गँुड बनाएर आफूलाई
कडा घामबाट जोगउँछन्।”

33 येशूले मािनसहरूलाई िसकाऊन यस्ता थुप्रै दृष्टान्त भन्नुभयो।
उहाँले ितनीहरूले जितसम्म बुझ्दछन् त्यही स्तरसम्म िसकाउनुभयो।
34 मािनसहरूलाई िसकाउनलाई येशूले दृष्टान्त उपयोग गनर् ुभयो। तर
जब येशू र उहाँका चेलाहरूमात्र एकान्तमा एकत्र भएका हुन्थे, येशूले
ितनीहरूलाई सब ैकुरा व्याख्या गिरिदनु हुन्थ्यो।

ययेेशूलशूलेे आआँँधीधी थाम्नुथाम्न ुभयोभयो
(मत्ती 8:23-27; लूका 8:22-25)

35 त्यसिदन साँझमा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “हामी
समूद्र पािर जाउँ।” 36 येशू र चेलाहरूले मािनसहरूलाई त्यहीं छोडे।
उनीहरू सब ैयेशू पिहले चिढरहनू भएको डुङ्गाद्वारा गए। उनीहरूसँग अरू
डुङ्गाहरू पिन िथए। 37 समुद्रमा त्यस बेला डरलाग्दो आँधी चल्यो।
समूद्रका छालहरूले डुङ्गाको छेऊमा हान्यो, अिन डुङ्गामा पानी पस्न
लाग्यो, डुङ्गा प्राय पानीले भिरन लाग्यो। 38 येशू डुङ्गाको पिछल्लो पिट्ट
हुनुहुन्थ्यो िसरानीमा टाउको राखेर उहाँ िनदाइरहनु भएको िथयो।
चेलाहरू गएर उहाँलाई िबउँझाए। ितनीहरूले भने, “हे गुरूज्यू, हामीहरू
डुब्दछैौं। के तपाई ंहाम्रो वास्ता गनर् ुहुन्न?”

39 तब येशू जुरूक्क उठ्नुभयो अिन त्यो आँधीलाई हकानर् ुभयो। येशूले
समूद्रलाई भन्नू भयो, “चूपचाप बस! शान्त हो!” अिन तत्काल ैआँधी
थािमयो अिन ताल शान्त बन्यो।
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40 येशूले चेलाहरूलाई भन्नूभयो, “ितमीहरू िकन यस्तो कायर?
ितमीहरूमा अझपिन िवश्वास छैन?”

41 चेलाहरू खबु ैडराए अिन एक-अकार्िसत बहस गनर् लागे, “उहाँ
कस्तो प्रकारको मािनस हुनुहुन्छ? यितसम्म िक आँधी र छालहरूले पिन
उहाँको आज्ञा मान्दछ।”

ददुषु्टात्माष्टात्मा बाटबाट छछुुटकाराटकारा पाएकोपाएको एकएक मािनसमािनस
(मत्ती 8:28-34; लूका 8:26-39)

येशू र उहाँका चेलाहरू समूद्रको अकोर् िकनारितर भएका
िगरािसन मािनसहरूकहाँ जानूभयो। 2 जब येशू डुङ्गाबाट
बािहिरनु हँुद ैिथयो त्यसबेैला िचनहानबाट दषु्ट आत्मा लागेको

एउटा मािनस उहाँलाई भेट्न आयो। 3 त्यो मािनस िचहानहरूमा बस्ने
गदर्थ्यो। त्यसलाई कसलेै अधीन गनर् सकेनन्, यितसम्म िक साङ्गलोले
बाँधेर पिन। 4 धेरपैल्ट मािनसहरूले त्यसको हात र खटु्टाहरू साङ्गलोले
बाँधेर राख्ने चेष्टा गर।े तर त्यसले आफ्ना हात र खटु्टामा बाँधेका
साङ्गलाहरू चँुडाईिदन्थ्यो। त्यसलाई वशमा राख्न कसकैो शिक्त िथएन।
5 रातिदन िचहानको विरपिर र पहाडितर त्यो मािनस डुिलरहन्थ्यो। त्यो
िचच्याएर रून्थ्यो, अिन आफैं ले आफैं लाई ढुङ्गाले काट्द ैिहँड्थ्यो।

6 जब येशू टाढामा हुनुहुन्थयो, त्यो मािनसले उहाँलाई देख्यो, त्यो
येशूकहाँ दगुररे आयो अिन उहाँका अिघ िनहुिरयो। 7 येशूले त्यस
मािनसलाई भन्नुभयो, “ए दषु्टात्मा, यस मािनसबाट िनस्की आइज।” अिन
त्यो मािनस ितखो स्वरले िचच्यायो, “मबाट तपाईले के चाहनुहुन्छ, येशू,
सवोर्च्च परमेश्वरका पुत्र? म परमेश्वरमा शपथ हालेर तपाँईलाई िबन्ती गदर्छु
मलाई सजाय निदनुहोस्?”

9 त्यसपिछ येशूले त्यस मािनसलाई सोध्नु भयो, “तेरो नाम के हो?”
त्यसले उत्तर िदयो, “मेरो नाऊँ फौज हो, िकनभने हामीहरू धेर ैछौं।”

10 ती दषु्टआत्माहरूले येशूलाई घिर घिर त्यस इलाकाबाट बािहर
िनकाला नगिरयोस् भिन िवन्ती गर।े

11 त्यहाँ निजकैको एउटा पहाडमा धेर ैसँुगुरहरूको बथान चिररहेका
िथए। 12 दषु्टात्माहरूले येशूलाई िबन्ती गनर्लागे, “हामीलाई सँुगुरहरू
भएको ठाऊँमा पठाईिदनुहोस्। हामीलाई ितनीहरू िभत्र जान िदनुहोस्।”
13 अिन येशूले ितनीहरूलाई त्यस ैगनर् िदनुभयो। ती दषु्टात्मा
मािनसलाई छोडेर सँुगुरहरूमा पसे। त्यसपिछ ती सँुगुरहरू िभरालो
पहाड़ अिन समुद्र ितर हुिर्रन लागे। सब ैसँुगुरहरू डुबे, त्यो बगालमा प्राय
2,000 वटा सँुगुरहरू िथए।

14 सँुगुर चराऊनेहरू पिन भािगगए। ितनीहरू शहर र बस्ती ितर गए,
ितनीहरूले भएका सब ैघट्नाहरू मािनसहरूलाई सुनाए तब मािनसहरू
घट्ना हेनर् आए। 15 मािनसहरू येशूकहाँ आए, ितनीहरूले दषु्टात्मा
लागेका मािनसलाई त्यहाँ देखे, त्यस मािनसले लुगाफाटा पिहिरएको
िथयो, अिन त्यसको मानिसक अवस्था ठीकै िथयो। सब ैमािनसहरू
भयभीत थीए। 16 केही मािनसहरू त्यहाँ िथए जसले येशूले गनर् ु भएका
कुराहरू देखेका िथए। ती मािनसहरूले अरू मािनसहरूलाई दषु्टात्माले
भेट्टाएको त्यस मािनसलाई के भएको िथयो त्यो वणर्न गर।े ितनीहरूले
संुगुरहरूको बारमेा पिन सुनाए। 17 अिन मािनसहरूले िबन्ती गदैर्ं
येशूलाई त्यहाँबाट तुरुन्ते जानुहोस् भने।

18 येशू डुङ्गा मा चढ्द ैहुनुहुन्थ्यो, दषु्टात्माहरूदेिख मुक्त भएको त्यस
मािनसले येशूसँग ैजानलाई िबन्ती गयोर्। 19 तर येशूले त्यस मािनसलाई
आफूसँग जान अनुमित िदनुभएन। येशूले भन्नुभयो, “आफ्नो घर-पिरवार
र साथीहरू भएकहाँ जाऊ, प्रभूले ितम्रो िनिम्त जे जित गनर् ुभएकोछ,
त्यस बार ेसबलैाई भन। परमेश्वरले मलाई दया गनर् ु भयो भनी
ितनीहरूलाई भन”

20 तब त्यो मािनस गयो अिन त्यहाँका दश- शहरका मािनसहरूलाई
येशूले गनर् ु भएको महान कायर्हरूको बारमेा सुनायो। सब ैमािनसहरू
चिकत भए।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा मृतमृत ययुवुतीलाईवतीलाई प्राणदानप्राणदान अिनअिन रोगीरोगी स्त्रीलाईस्त्रीलाई आरोग्यआरोग्य प्रदानप्रदान
(मत्ती 9:18-26; लूका 8:40-56)

21 येशू डुङ्गामा चढेर समुद्रपार गरी समुद्रको अकोर् तफर्  जानुभयो।
समुद्रको त्यस िकनारमा उहाँका विरपिर धेर ैमािनसहरू भेला भए। 22

सभाघरका एकजना याईरसले येशूलाई देखे, अिन येशूलाई दण्डवत गर।े
23 याईरसले येशूलाई एकोहोरो िबन्ती गिररहे र भने, “मेरी सािन छोरी
मनर् आँटेकी छे।कृपया झट्टै आऊनुहोस् र उसमािथ तपाई ंको हात
राख्नुहोस् त्यसपिछ ऊ िनको हुनेछे अिन बाँच्नेछे।”

24 अिन येशू याईरसिसत जानूभयो। धेर ैमािनसहरूले येशूलाई
पछ्याए। येशूलाई विरपिर घेिरएको भीडले उहाँलाई धकेलीरहेको िथयो।

25 ती मािनसहरूसँग एउटी आईमाई पिन िथई। त्यस आईमाईलाई
बाह्र वषर् अिघदेिख रगत बग्ने व्यथा िथयो। 26 त्यो आईमाई खबु ैपीडीत
िथई। धेर ैवदै्यहरूले त्यसको उपचार गर।े आफ्ना भए जित सब ैसम्पित्त
त्यसले खचर् गरकेी िथई, तर उसमा सुधार पटकै्क आएन। त्यसको व्यथा
अझ िबग्रँद ैगयो।

27 त्यस आईमाईले येशूको बारमेा सुनेकी िथई। मािनसहरूको
भीडबाट भएर गई त्यस स्त्री पिछिल्तरबाट येशू कहाँ आई अिन उहाँको
वस्त्र छोई। 28 त्यसले िबचार गरी, “यिद मलेै उहाँको वस्त्र मात्रपिन छुन
पाएँ भने म जाती हुनसक्छु।” 29 अिन जब त्यसले उहाँको वस्त्र छोई
तत्काल ैरगत बग्न बन्द भयो। त्यस आईमाईले आफ्ना सारा जीउ नै
व्यथा मुक्त भएको अनुभव गरी। 30 अिन येशूले आफूबाट शिक्त संचार
भइरहेको अनुभव गनर् ुभयो। उहाँ रोिकनु भयो अिन भीडतफर्  फर् कनुभयो,
अिन उहाँले सोध्नु भयो, “कसले मेरो वस्त्र छोयो?”

31 चेलाहरूले येशूलाई भने, “तपाईकंो विरपिर यित िवध्न मािनसहरू
छन्। तपाईलंाई ठेल्दछैन्। तर तपाई ंसोध्नु हुन्छ, ‘मलाई कसले छोयो?’”

32 तर येशूले त्यो छुने मािनसलाई पत्ता लगाऊन घिर घिर हेनर् लाग्नु
भयो। 33 त्यस आईमाईले आफू िनको भएको ठानी, अिन त्यो आई
अिन येशूको चरणमा घोप्टी त्यो डरले काँिपरहेकी िथई। त्यसले सारा
सत्य येशूलाई सुनाई। 34 येशूले त्यस आईमाईलाई भन्नुभयो, “हे स्त्री,
ितमी िनको भयौ िकनभने ितमीले िवश्वास गयौर्। शािन्तिसत जाऊ। अब
ितमी ितम्रो रोगबाट मुक्त भयौ।”

35 येशू अझसैम्म त्यहाँ बोिलरहनु भएको िथयो। केही मािनसहरू
सभाघरका प्रमुखका घरबाट आए, ितनीहरूले भने, “ितम्रो छोरी मरी
सकी। अब गुरूज्यूलाई द:ुख िदने आवश्यकता छैन।”

36 तर मािनसहरूले भनेका कुरामा येशूले वास्ता गनर् ु भएन। येशूले
सभाघरका प्रमुखलाई भन्नुभयो, “डराउनु पदैर्न, खािल िवश्वास गर।”

37 येशूले पत्रुस, याकूब, याकूबका भाइ यूहन्ना बाहेक अरू कसलैाई
पिन उहाँको साथमा आउन अनुमित िदनुभएन। 38 येशू अिन उहाँका
चेलाहरू सभाघरका शासकको घरमा जानू भयो। येशूले मािनसहरू
िचत्कार गिररहेको अिन रोईरहेको सुन्नु भयो। त्यहाँ खबु अलमल िथयो।
39 येशू घरभीत्र पस्नुभयो अिन मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू
िकन यत्रो हल्ला मच्चाई रहेछौ? यो केटी मरकेो छैन। ऊ सुती रहेकी छे।”
40 तर ितनीहरूले येशूमािथ हाँसो गर।े
येशूले सब ैमािनसहरूलाई घरदेिख बािहर जानभन्नु भयो। उहाँले

बािलकाको बाबू आमा अिन आफ्ना तीनजना चेलाहरूलाई राख्नु भयो
अिन त्यो बािलका भएको कोठािभत्र जानुभयो। 41 अिन बािलकाको
हात समातेर येशूले भन्नुभयो, “तािलता कूमी!” (जसको अथर्, “सानी
बािलका, म ितमीलाई भन्दछुै उठ!”) 42 सानी बािलका जुरूकै्क उठी
अिन िहँड्न लागी। (बािलका 12 वर्ष पुगेकी िथई) बाबु, आमा र चेलाहरू
यो देखी छक्क पर।े 43 येशूले ती बाबू र आमालाई यसबारमेा कसलैाई
पटकै्क केही नभन्नु भनेर कड़ा आज्ञा िदनुभयो, त्यसपिछ येशूले त्यस
केटीलाई केही खानेकुरा िदनु भनेर अह्राउनुभयो।

ययेेशशू ूआफ्नोआफ्नो शहरमाशहरमा जानुहजानुहुुन्छन्छ
(मत्ती 13:53-58; लुका 4:16-30)

येशूले त्यस ठाऊँ छोडनुभयो अिन उहाँ आफ्नो शहर
फर् कनुभयो। उहाँका चेलाहरू उहाँसँग ैगए। 2 िवश्रामको
िदनमा येशूले सभाघरमा िशक्षा िदन शुरू गनर् ुभयो। धेरै

मािनसहरू उहाँको िशक्षा सुनेर छक्क पर,े ितनीहरूले भने, “यो मािनसले
यो िशक्षा कहाँबाट पायो? यो ज्ञान उहाँले कहाँबाट पाएका हुन्? कसले
उहाँलाई यो िदएका हुन्? अिन यस्तो आश्चयर्-कमर्हरू गनेर् शिक्त उहाँले
कहाँबाट पाएका हुन्? 3 के उहाँ त्यही िसकमीर् होईनन्? अिन के उहाँकी
आमा मिरयम अिन याकूब, योसेफ, यहूदा र िसमोन भाइहरू होइनन्?
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अिन के उहाँका बिहनीहरू यहाँ हामीसँग छैनन्?” ती मािनसहरूले
येशूलाई स्वीकार गनर् सकेनन्।

4 येशूले मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “अरू मािनसहरूले अगमवक्तालाई
आदर गदर्छन्। तर आफ्न ैशहरमा आफ्न ैआफन्तहरू अिन आफ्नै
पिरवार माझमा एक अगमवक्ताको आदर हँुदनै।” 5 येशूले त्यस शहरमा
त्यित्त धेर ैआशचयर् कमर्हरू गनर्सक्नु भएन। उहाँले केही पीिडत
मािनसहरूलाई आफ्नो हात राखेर िनको पानर् ु वाहेक अरू केही सिक्तको
काम गनर् ु भएन। 6 ती मािनसहरूमा िवश्वास नदेखेर येशू अत्यन्तै
अचिम्मत हुनु भयो। त्यसपिछ येशू त्यस इलाकाका गाउँहरूितर
जानुभयो र िशक्षा िदन लाग्नुभयो।

ययेेशशू ूप्रचारकाप्रचारका िनिम्तिनिम्त आफ्नाआफ्ना प्रेिरतहरूलाईप्रेिरतहरूलाई पठाउनुपठाउन ुहहुुन्छन्छ
(मत्ती 10:1, 5-15, लूका 9:1-6)

7 येशूले बाह्रजना चेलाहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभयो। येशूले
ितनीहरूलाई दइु-दइु जनाको दलमा पठाऊनु भयो। येशूले दषु्ट-
आत्माहरूमािथ अिधकार जमाउने शिक्त ितनीहरूलाई िदनुभयो। 8

येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयोः “यात्रामा जाँदा ितमीहरूले साथमा एउटा
लौरो बाहेक केही नबोक्नु। रोटी नबोक, थलैी नबोक अिन पटुकामा
पसैाहरू पिन नबोक। 9 जूत्ता लगाऊ, आफूले लागएको लुगाफाटाहरू
मात्र बोक। 10 जब ितमीहरू कुन ैघरमा पस्छौ, तब त्यो शहर
नछोडेसम्म त्यो घरपिन नछोड। 11 यिद कुन ैशहरले ितमीहरूलाई
स्वागत गरने वा ितमीहरूको कुरा सुनेन् भने त्यो शहर छोड, शहर
छोड्दा ितम्रा पतैालाका धूलोहरू पिन टक्टकाइदेऊ। यही नै
ितनीहरूलाई चेतावनी हुनेछ।”

12 चेलाहरूले त्यो ठाऊँ छोडी अकोर् ठाहरूमा गए। ितनीहरूले
मािनसहरूलाई जीवन शलैी पिरवतर्न गनर् ु भने, “ितमीहरूले आफ्नो हृदय
र रहन सहन पिरवतर्न गनर् ुपछर् ।” 13 चेलाहरूले मािनसहरूमा भएका धेरै
दषु्ट-आत्माहरूलाई भगाईिदए, अिन ितनीहरूले रोगीहरूलाई भद्राके्षको
तेल घसे र िनको पािरिदए।

हहेेरोदरोदेेललेे ययेेशूलाईशूलाई बिप्तस्माबिप्तस्मा िदनिदनेे ययूहून्नाहन्ना ननै ैठान्दछन्ठान्दछन्
(मत्ती 14:1-12; लूका 9:7-9)

14 राजा हेरोदले येशूको बारमेा सुने, िकनभने अिहलेसम्म येशूलाई
सबलेै िचिनसकेका िथए। कस ैकसलेै भने, “ऊ न ैबिप्तस्मा िदने यूहन्ना
हुन्। मृत्यबुाट उहाँलाई बौराइको हो। यसलेै उहाँले चमत्कारहरू गनर्
सक्नुहुन्छ।”

15 अरू कित मािनसहरूले भने, “उनी न ैएिलया हुन्।” अरू
मािनसहरूले भने, “येशू न ैअगमवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ अगमवक्ताहरू जस्तै
हुनुहुन्छ जो धेर ैवषर् अिघ िथए।”

16 हेरोदले येशूको बारमेा यी सब कुरा सुिनसकेका िथए, ितनेले भने,
“मलेै टाऊको काटेर यूहन्नालाई मारकेो िथएँ। अिहले यूहन्नान ैमृत्यबुाट
बौरी उठेको छ।”

बिप्तस्माबिप्तस्मा िदनिदनेे ययूहून्नाहन्ना कसरीकसरी मािरएमािरए

17 हेरोद आफैं ले आफ्ना िसपाही हरूलाई यूहन्नालाई पक्रनु भनेर
हुकूम िदएका िथए। अिन यूहन्नालाई झ्यालखानमा रािखयो। हेरोदले यी
सब काम आफ्नो भाइ िफिलपकी पत्नी हेरोिदयासलाई ऋणी तुल्याउन
गरकेो िथए। तर हेरोदले हेरोिदयासलाई िववाह गरकेो िथए। 18 यूहन्नाले
हेरोदलाई भनेका िथए, “ितमीलाई ितम्रा भाइकी पत्नीसँग िववाह गनेर्
अिधकार छैन।” 19 यसकैारणले गदार् हेरोिदयासले यूहन्नालाई घृणा गनर्
थालेकी िथईन्। अिन हेरोिदयास उसलाई मानर् चाहिन्थन्। तर
हेरोिदयासले यूहन्नालाई मानर् सकेकी िथईनन्। 20 िकन भने हेरोद
यूहन्नालाई मानर् भयभीत िथए। हेरोदलाई थाहा िथयो िक यूहन्नालाई
मािनसहरूले एक धािर्मक र पिवत्र मािनस हुन् भनेर मान्दथे। वा उपदेश
सुन्न हेरोदलाई आनन्द लाग्थ्यो, तर यूहन्नाका उपदेशले हेरोदलाई खबुै
बाधा पिन भयो।

21 अब हेरोिदयासले यूहन्नालाई मानेर् सही समय पाइन। यो घट्ना
हेरोदको जन्मिदनमा भयो। हेरोदले आफ्ना प्रमुख सरकारी अिधकारीहरू
सेनाका कप्तानहरू, अिन गालीलका सब ैप्रमुख मािनसहरलाई आफ्नो

जन्म उत्सवमा बेलुकीको भोज व्यवस्था गर।े 22 हरोिदयासकी छोरी
आएर नाची, अिन उसले हेरोद र ितनका अितिथहरूलाई जो उसँग खाँदै
िथए खशुी पारी।
अिन राजा हेरोदले आफ्नी छोरीलाई भने, “ितमीले चाहेको केही पिन

माग म ितमीलाई त्यो िदनेछु।” 23 हेरोदले शपथ खाएर त्यसलाई भने,
“ितमीले जे पिन माग्दछौ म त्यो िदनेछु ितमीलाई मेरो राज्यकै आधा
िहस्सा समेत िदनेछु।”

24 छोरी त्यहाँबाटा गई, अिन आफ्नो आमालाई सोधी, “राजा
हेरोदसँग म के चीज माँगु?”
उसकी आमाले जवाफ िदई, “बिप्तस्मा िदने यूहन्नाको िशर माग।”
25 तत्काल ैछोरी राजा भएकहाँ गई, अिन उसले राजालई भनी, “दया

गरी मलाई बिप्तस्मा िदने यूहन्नाको िशरको िदनुहोस्। अिहल ैन ैएउटा
थालमा मलाई त्यो ल्याइिदनुहोस्।”

26 राजा हेरोद खूब ैदःुखीत भए। तर छोरीले मागेको जे चीजपिन पूरा
गनर् उसले शपथ खाएको िथयो। अिन खाना खान बसेका मािनसहरूले
उसले भनेका यी सब ैकुरा सुनेका िथए। यसलेै उसले मागेको कुरा
अस्वीकार गनर् हेरोदले चाहेनन्। 27 त्यसपिछ हेरोदले एकजना
सिैनकलाई यूहन्नाको िशर ल्याउनु भन्ने हुकुम गयोर्। त्यो िसपाही गयो,
अिन यूहन्नाको िशर झ्यालखानमा काट्यो। 28 केही बेरपिछ उसले
यूहन्नाको िशर एउटा थालमा िलएर आयो। त्यसले िशर त्यो केटीलाई
िदयो। अिन उसले त्यो आफ्नो आमालाई िदईन्। 29 यूहन्नाको
चेलाहरूले यो घट्ना भएको सब ैसुने। अिन ितहरू आए र यूहन्नाको
लाश लगे अिन त्यसलाई िचहानमा लगेर राखे।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा पाँचहजारपाँचहजार भन्दाभन्दा अिधकलाईअिधकलाई भोजनभोजन
(मत्ती 14:13-21; लुका 9:10-17; यूहन्ना 6:1-14)

30 येशूले पठाउनु भएका प्रोिरतहरू फकेर् र उहाँ कहाँ आइपुगे।
ितनीहरू उहाँको विरपिर भेला भए, अिन ितनीहरूले गरकेा र िसकाएका
सब ैकुरा उहाँलाई सुनाए। 31 येशू र उहाँका चेलाहरू खबु ैव्यस्त िथए।
त्यहाँ धेर ैमािनसहरू आउ-जाऊ गिररहेकािथए। येशू र उहाँका
चेलाहरूलाई खानसम्म पिन समय िथएन। उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो,
“मकहाँ आऊ, हामी सब ैएकान्त ठाउँमा जाऊँ। त्यहाँ ितमीहरूलाई केही
िवश्राम िमल्नेछ।”

32 यसकारण येशू र उहाँका चेलाहरू डुङ्गामा चढेर एकान्त ठाउँमा
जानुभयो। 33 तर धेर ैमािनसहरूले उहाँहकलाई गएको देखे।
ितनीहरूले थाहा पाए उहाँ येशू न ैहुनुहुन्छ। अिन सब ैशहरका
मािनसहरू येशू भएकै ितर दगुर।े येशू पुग्नु भन्दा अिघन ैमािनसहरू त्यहाँ
पुगे। 34 जब येशू िकनारमा पुग्नुभयो, त्यहाँ अनेकौं मािनसहरू उहाँले
देख्नु भयो। यो देखेर येशू ितनीहरूप्रित दयालू बन्नुभयो, िकनभने
ितनीहरू गोठालो िबनाको भेंड़ाहरू जस्त ैिथए। अिन उहाँले ती
मािनसहरूलाई धेर ैकुराहरू िसकाउनु भयो।

35 साँझको बेला िथयो। येशूका चेलाहरू उहाँकहाँ आए। ितनीहरूले
भने, “यो एउटा टाढाको स्थान हो, अिन अिहले अबेर पिन भइसक्यो।
36 यसकारण यी मािनसहरूले, खानाका िनिम्त केही िकन्न छेउछाउका
वस्ती र शहरमा जानलाई पठािदनु होस्।”

37 तर येशूले भन्नुभयो, “ितमीहरूले न ैितनीहरूलाई केही
खानदेओ।”
चेलाहरूले येशूलाई भने, “के! यत्रो मािनसलाई खवुाउन रोटीहरू िकन्न

हामी जानु? त्यित धेर ैरोटीहरू िकन्ने पसैा कमाउनलाई हामीले एक
महीना काम गनर् ु पनेर्छ!”

38 येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरूसँग अिहले कितवटा रोटी
छन्? जाऊ अिन हेर।”
चेलाहरूले ितनीहरूिसत भएको रोटीहरू गन्ती गर।े ितनीहरू येशूकहाँ

आए अिन भने, “हामीसँग पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछाका टुक्रा छन्।”
39 तब येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई आज्ञा गनर् ुभयो, “सबै

मािनसहरूलाई झुण्ड-झुण्ड भएर हिरयो घाँसमा बस्नु भन।” 40 अिन
सब ैगए अिन झुणड-झुण्डमा चौरमा िवभािजत भए प्रत्येक झुण्डमा प्रायः
50 जना वा 100 जना मािनस िथए।
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41 उहाँले पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछाको टुक्रा िलनुभयो। उहाँले
स्वगर्ितर हेनर् ुभयो अिन रोटीको िनिम्त परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु
भयो। अिन उहाँले ती रोटीहरू टुक्रा पाररे ेमािनसहरूलाई िदनु भनी
आफ्ना चेलाहरूलाई िदनुभयो।। उहाँले ती माछाहरूलाई टुक्रा पानर् ु भयो
अिन प्रत्येकलाई िदनुभयो।

42 सबलेै अघाउन्जेल खाए। 43 मािनसहरूले प्रशस्त खाना खाए
पिछ चेलाहरूले बाह्रवटा टोकरीहरू उिब्रएका रोटी र माछाका टुक्राहरूले
भर।े 44 त्यहाँ पाँचहजार मािनसहरू िथए जसले खाना खाए।

ययेेशशू ूपानीमािथपानीमािथ िहिहँँड्नुभएकोड्नुभएको
(मत्ती 14:22-33; यूहन्ना 6:16-21)

45 तब, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई डुङ्गामा चढेर बेत्सदैामा समुद्रको
अकोर्तफर्  जान लगाउनु भयो। केहीसमय पिछ उहाँ आउनेछु भनी उहाँले
भन्नु भयो। उहाँ ती सब ैमािनसहरूलाई आ-आफ्ना घर पठाउन चाहनु
हुन्थ्यो। 46 ितनीहरूलाई िवदा गरपेिछ, येशू एउटा पहाडितर प्राथर्ना
गनर् जानुभयो।

47 त्यस रात, डुङ्गा समुद्रको बीचमा िथयो। अिन योशू चाँिह एकलै
भूिममा हुनुहुन्थ्यो। 48 येशूले डुङ्गालाई समूद्रको धेर ैटाढा पुगेको
देख्नुभयो। उहाँले डुङ्गा िखयाउनलाई चेलाहरूले कष्ट गिररहेको
देख्नुभयो। िकनभने आँधी ितनीहरूको िवरूद्ध चिलरहेको िथयो। यो
त्यस्त ैतीन र छः बजे िबहान िबचको समय िथयो। उहाँ डुङ्गा भएितर
जानुभयो। उहाँ पानीमा िहँड्नु भयो। उहाँले लगातार िहँडेर डुङ्गालाई
समेत पार गनेर् इच्छा गनर् ुभयो। 49 यसबेैला चेलाहरूले येशूलाई पानीमा
आँउद ैगरकेो देखे, ितनीहरूले सोचे त्यो भूत हो। चेलाहरू डरले
िचच्याए। 50 सब ैचेलाहरू उहाँलाई देखेर भयभीत भए। तर उहाँले
ितनीहरूलाई तुरन्त ैभन्नुभयो, “साहस राख, म न ैहँु। डराउनु पदैर्न।” 51

त्यसपिछ उहाँ चेलाहरू सिहत डुङ्गािभत्र जानुभयो। अिन आँधी शान्त
भयो। चेलाहरू एकदम ैछक्क पर।े 52 ितनीहरूले येशूले पाँचवटा
रोटीलाई धेर ैपारकेा देखेका िथए। तर यसको अथर् के हो भनेर ितनीहरू
जान्दनै िथए। ितनीहरू यी सब बुझ्नलाई योग्य िथएनन्।

ययेेशूलशूलेे धधेेररै ैमािनसहरूलाईमािनसहरूलाई िनकोिनको पानपानर्र् ुभयोुभयो
(मत्ती 14:34-36)

53 येशूका चेलाहरूले ताल पार गर।े ितनीहरू गनेसरतेको िकनारमा
आईपुगे। ितनीहरूले डुङ्गालाई त्यहाँ बाँधेर राखे। 54 जब ितनीहरूले
डुङ्गाबाट बािहिरए, मािनसहरूले येशूलाई देखे। ितनीहरूले उहाँलाई
िचने। 55 ती मािनसहरू त्यो के्षत्रका विरपिर दगुदैर् गएर मािनसहरूलाई
येशू यहाँ हुनुहुन्छ भन्न लागे। उहाँ भएका ठाँउमा ती मािनसहरूले अनेकौं
रोगीहरूलाई िलएर आए। 56 येशू त्यस के्षत्रको शहर, बस्ती र गाउँहरू
सब ैठाउँमा जानुभयो। अिन जहाँ-जहाँ उहाँ जानुभयो मािनसहरूले
रोगीहरूलाई बजारमा ल्याए। ितनीहरूले येशूलाई ती मािनसहरूलाई
केवल उहाँका लुगाको छेउ छुन देनुहोस् भनी िबन्ती गर,े अिन सबै
मािनसहरू जसले येशूलाई छोए िनको पिन भए।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको िनयमिनयम रर आज्ञालआज्ञालेे मािनसहरूमािनसहरू बिनन्छन्बिनन्छन्
(मत्ती 15:1-20)

फिरसीहरू र केही शास्त्रीहरू यरूशलेमबाट आएका िथए।
ितनीहरू येशूको विरपिर भेला भए। 2 ितनीहरूले येशूका केही
चेलाहरूले मलैा हातले खाना खाइरहेको देखे। (“मलैा हात”

को अथर् मािनसहरूले हातहरू धोएका िथएनन्)। 3 फिरसीहरू र सबै
यहूदीहरूले परम्परा अनुसार राम्ररी हात नधोई खाँदनैन्। ितनीहरू
आफ्ना पुखार्ले िदएको िशक्षा अनुसार यसो गनेर् गदर्छन्। 4 यहूदीहरूले
बजारमा केिह िचजहरू िकने भने त्यसलाई पिन िबशेष रुपले नधोई
खाँदनैन्। ितनीहरूले आफ्ना पुखार्हरूले बजारमा केही चीजहरू िकने
भने त्यसलाई पिन िवशेषरूपले नधोई खाँदनैन्। ितनीहरूले आफ्ना
पुखार्हरूबाट प्राप्त गरकेा अरू धेर ैरीित-ितिथहरू पिन त्यसरी न ैपालन
गछर्न् जस्त ैकचौराहरू, गाग्रो वा लोहोटाहरू र तामाका भाँडा-कँुडाहरू
माझ्छन् इत्यािद।

5 यसकारण फिरसीहरू र शास्त्रीहरूले येशूलाई सोधे, “तापईकंो
चेलाहरूले त हामीले जस्तो आफ्ना पुखार्हरूको रीितहरू पालन गदैर्नन्
ितनीहरूले िकन फोहोर हातले खान्छन्?”

6 येशूले जवाफ िदनुभयो, “ितमीहरू सब ैकपटीहरू हौ। यशयैाले
ितमीहरूको िवषयमा ठीकै भनेका छन्।यशयैाले लेखेका छन्:
‘यी मािनसहरूले ितनीहरूको ओठद्वारा मलाई आदर गछर्न्,
तर ितनीहरूका हृदय मदेिख धेर ैटाढा छन्।

7 ितनीहरूको मप्रितको उपासना अथर्िहन छ,
िकनभने ितनीहरूले िसकाएका कुराहरू,
केवल मािनसहरूले बनाएका िनयममात्र हुन्।’

यशयैा 29:13
8 ितमीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेकाछौ, अिन ितमीहरू
मािनसहरूको परम्परा मान्दछौ।”

9 तब येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू ठान्दछौ ितमीहरू
चलाख छौ। ितमीहरू आफ्ना परम्परालाई कायम राख्न परमेश्वरको
आज्ञालाई पर साछौर्। 10 मोशाले भनेका छन्, ‘ितमीहरूले आफ्ना आमा
र बाबुलाई आदर गनैर्पछर् ।’ फेिर उनले भनेका छन् ‘कसलेै आफ्ना बाबु र
आमाको खराब कुरा गछर्  भने त्यसलाई मानर् ु पछर् ।’ 11 तर ितमीहरू
भन्छौ िक यिद कसलेै उसको बाबु र आमालाई भन्नेछ, ममा केही छ
जसलाई तपाईहंरू को सहायताको िनिम्त प्रयोग गनर्सक्छु तर म
तपाईहंरूको सहायताको िनिम्त यसो गनर् चाहन्न िकनभने मलेै यसलाई
परमेश्वरलाई भेटी को रुपमा अलग राखेकोछु। 12 ितमीहरू त्यस
मािनसलाई भन िक त्यसले आफ्ना बाबु र आमाको िनिम्त केही गनर्
आवश्यकता छैन। 13 यसकारण परमेश्वरले जे आदेश गनर् ु भएको छ, त्यो
मान्न त्यित महत्वपूणर् होइन भनी िसकाउँछौ तर ितम्रा िनयमहरू
मािनसहरूले पछ्याउनु अित महत्वपूणर् छ। अिन त्यस्त ैप्रकारले
ितमीहरू पिन यस्ता कुराहरू धेर ैगछौर्।”

14 येशूले फेिर भीडहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनुभयो। उहाँले
भन्नुभयो, “प्रत्येकले राम्ररी सुन मेरा कुरा बुझ्नु पछर् । म के भिनरहेछु। 15

यस्तो केही कुरा छैन जो कुन ैमािनस िभत्र बािहरबाट पस्छ जसले
उसलाई अशुद्ध पाछर् । तर मािनसको िभत्रबाट बािहर आउने कुराहरूले नै
मािनसलाई अशुद्ध पानर् सक्छ।” 16

17 त्यसपिछ येशूले भीडलाई छाडेर घर जानुभयो। चेलाहरूले
उहाँलाई त्यो दृष्टान्त बारमेा सोधे। 18 येशूले भन्नुभयो, “के ितमीहरूलाई
अझ ैपिन यो बुझ्न गाह्रो पिररहेछ? के ितमीहरू जान्दनैौ िक कुनै
मािनसमा जे पिन बािहरबाट पस्छ त्यसले उसलाई अशुद्ध पानर् सकै्तन
19 िकनभने खाना मुटुिभत्र जाँदनै तर भँूडीमा जान्छ अिन तब यो
शरीरबाट बािहर नालीमा आउँछ।” (जब येशूले यसो भन्नुभयो उहाँले यस
कुरालाई स्पष्ट पानर् ु भयो िक सब ैखाद्यपदाथर् सफा हुन्छन्।)

20 फेिर येशूले भन्नुभयो, “जे कुराहरू मािनसबाट बािहर िनसकन्छ
त्यसलेै उसलाई अशुद्ध तुल्याउँछ। 21 सब ैअशुद्ध कुरा मािनसका
िभत्रबाटै आउँछ ती पाप, चोरी, हत्या 22 वेश्यागमन, कुदृिष्ट, स्वाथीर्पन,
िनन्दा, धोका, अश्लीलता, ईषं्यार्, अभद्रता, अहकंार, घमण्ड अिन मूखर्ता
हुन्। 23 यी सब ैदषु्ट कुराहरू मािनसका िभत्रबाटै िनस्कन्छन् अिन
मािनसलाई अशुद्ध तुल्याउँछ।”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा अयहअयहूूदीदी आइमाईलाईआइमाईलाई मद्दतमद्दत
(मत्ती 15:21-28)

24 येशूले त्यो ठाउँ छाड्नु भयो अिन टायरको िजल्लाितर जानुभयो,
उहाँ त्यहीं न ैभएको कुरा मािनसहरूले थाहा नपाओस् भन्ने
चाहनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँको उपिस्थितलाई गुप्त राख्न सम्भव िथएन। 25

एउटी आइमाईले येशू त्यहीं हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाई। त्यसको छोरीलाई
दषु्टात्मा लागेको िथयो। यसकारण त्यो आइमाई येशूकहाँ आएकी िथई
अिन उहाँका चरणमा परी।

26 त्यो आईमाई यहूदी िथनन्। ऊ िसिरयाको फोिनिसयमा भन्ने
ठाउँमा जन्मेकी यूनानी िथई। त्यसले आफ्नो छोरीमा लागेको भूतात्मा
भगाऊन उहाँलाई िबन्ती गिरन्।

मकूर् स 6:41 670 मकूर् स 7:26
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27 येशूले त्यस आइमाईलाई भन्नुभयो, “केटा-केटीहरूले खाने रोटी
िलएर कुकुरहरूितर फ्याँक्नु उिचत होईन, पिहले केटा केटीहरूले जे
जित खान्छन् खाऊन्।”

28 आइमाईले भनी, “प्रभु, त्यो साँच्चो हो। तर टेबल मुिनका
कुकुरहरूले पिन केटा-केटीले छोडेका खानेकुराहरू खान्छन्।”

29 तब येशूले त्यस आइमाईलाई भन्नुभयो, “यो खूब ैराम्रो जवाफ हो।
यसथर् ितमी जानसक्छौ। ितम्रो छोरीलाई भूतात्माले छोिडसकेको छ।”

30 त्यो आइमाई घर गई, अिन छोरीलाई ओछ्यानमा पिल्टरहेकी
देखी, भूतात्मा गई सकेको िथयो।

बबैहै्रोह्रो मािनसमािनस ययेेशूद्वाराशूद्वारा िनकोिनको भएकोभएको

31 त्यपिछ येशूले टायरको इलाका छोड्नुभयो अिन साइडन भएर
िडकापोिलस इलाका हँूद ैगालील तालितर जानुभयो। 32 जब उहाँ त्यस
ठाउँमा पुग्नुभयो, केही मािनसहरूले उहाँ कहाँ एकजना मािनसलाई िलएर
आए। त्यो मािनस बहैो र लाटो िथयो। ती मािनसहरूले उहाँलाई त्यो
मािनसमा उहाँको हात राखेर िनको पिरिदनुहोस् भनी िबन्ती गर।े

33 येशूले त्यस मािनसलाई भीडबाट उहाँसँग ैअलग लानुभयो। उहाँले
आफ्नो हातका औलंाहरू त्यो मािनसको कानहरूमा राख्नुभयो।
त्यसपिछ थुक्नुभयो अिन त्यो मािनसको िजब्रो छुनुभयो। 34 येशूले
आकाशमा हेनर् ुभयो, अिन उहाँले लामो सास िलनु भयो। उहाँले त्यस
मािनसलाई भन्नुभयो, “इफ्फाता” (यसको अथर् “खोिलजा!”) 35 जब
येशूले त्यसो गनर् ुभयो, त्यस मािनसको कान खोिलए अिन िजब्रो को
वन्धन फुक्यो। अिन ऊ स्पष्ट बोल्ने भयो।

36 येशूले यी सब ैभएका घट्नाहरूको बार ेकसलैाई नभन्नु भनेर
ितनीहरूलाई कड़ा आज्ञा गनर् ुभयो। उहाँले सधैँ न ैमािनसहरूलाई
आफ्नो बारमेा केही नभन्नु भनेर आज्ञा गनर् ु भएको छ। तर जित उहाँले
मािनसहरूलाई उहाँको िवषयमा कसलैाई नभन्नु भन्नु भयो त्यित नै
मािनसहरूले भने। 37 मािनसहरू साँच ैचिकत भए। ितनीहरूले भने,
“येशूले जे पिन गनर् ु भेएको छ। येशूले बहै्रोलाई पिन सुन्नसक्ने अिन
लाटोलाईपिन बोल्न सक्ने बनाउनु हुनछ।”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा चारचार हजारहजार भन्दाभन्दा अिधकअिधक मािनसलाईमािनसलाई भोजनभोजन
(मत्ती 15:32-39)

अकोर् एक समय येशूको साथमा धेर ैमािनसहरू िथए।
मािनसहरूसँग खानेकुरा केही िथएन। अिन उहाँले आफ्ना
चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो। 2 येशूले भन्नुभयो, “यी

मािनसहरू प्रित मलाई अित दया लाग्छ। तीनिदनदेिख ितनहरू मसँग
छन्। अिन अिहलेसम्म ितनीहरूसँग खानेकुरा केही छैन। 3 म
ितनीहरूलाई भोकै ितनीहरूको घर पठाउन सिक्तन िकनभने, ितनीहरू
बाटामा न ैबेहोश हुनेछन्। कितजना त यहाँदेिख धेर ैटाढामा बस्ने
हरूछन्।”

4 येशूका चेलाहरूले भने, “तर हामी कुन ैपिन शहरभन्दा टाढा छौं।
यित धेर ैमािनसहरूको लािग त्यित्त धेर ैरोटीहरू कहाँ पाइएला?”

5 तब येशूले ितनीहरूलाई सोध्नु भयो, “ितमीहरूसँग कितवटा
रोटीहरू छन्?”
चेलाहरूले जवाफ िदए, “हामीहरूसँग सातवटा रोटीहरू छन्।”
6 येशूले ितनीहरू सबलैाई भूइँमा बस्ने िनदेर्शन िदनुभयो। उहाँले

सातवटा रोटीहरू िलएर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुभयो, अिन
रोटीहरू टुक्रा पानर् ु भयो अिन चेलाहरू लाई ती रोटीहरू मािनसहरूलाई
बाँढ्न िदनुभयो चेलाहरूले त्यस ैगर।े 7 चेलाहरूसँग केही माछाहरू पिन
िथए। येशूले ितनीहरूको लािग परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुभयो अिन
चेलाहरूलाई ती मािनसहरूलाई बाँढ्नु भन्नु भयो।

8 सब ैमािनसहरूले खाए अिन तृप्त भए। तब उिब्रएका रोटीका
टुकाहरू चेलाहरूले बटुलेर सात टोकरी भर।े 9 प्रायः त्यहाँ भएका चार
हजार मािनसहरूले भोजन गर।े ितनीहरूले खाइसके पिछ, यशूले
ितनीहरूलाई घरमा जाऊ भन्नुभयो। 10 त्यसपिछ उहाँ आफ्ना
चेलाहरूसँग डुङ्गामा चढेर दलमनुथाको िजल्लाितर जानुभयो।

फिरसीहरूलफिरसीहरूलेे ययेेशूकोशूको परीक्षापरीक्षा िलनिलनेे प्रयासप्रयास गरगरेे
(मत्ती 16:1-4; लूका 11:16, 29)

11 फिरसीहरू येशूकहाँ आए अिन उहाँलाई केही प्रश्नहरू सोधे।
ितनीरूहरूले येशूको जाँच िलन चाहन्थे। ितनीहरूले येशू परमेश्वबाट
आउनु भएको हो भनी प्रमाणको िनिम्त उहाँ लाई चमत्कार गनर् ुभने। 12

येशूले लामो सास िलनु भयो अिन भन्नुभयो, “ितमीहरूले िकन प्रमाणको
रूपमा चमत्कार हेनर् चाहेको? म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। कुन ैयस्तो
चमत्कार प्रमाणको रूपमा ितमीहरूलाई देखाइने छैन।” 13 तब येशूले
ितनीहरूलाई छोड्नुभयो र डुङ्गामा चढ़नु भयो अिन समुद्रको अकोर् ितर
जानुभयो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा यहयहूूदीदी प्रमुखहरूलाईप्रमुखहरूलाई चचेेतावनीतावनी
(मत्ती 16:5-12)

14 डुङ्गामा भएको बेला चेलाहरूसँग खाली एउटा रोटी िथयो।
ितनीहरूले आफूिसत धेर ैरोटीहरू लजैान िबसेर्का िथए। 15 येशूले
ितनीहरूलाई सतर्क गराउनु भयो, “होिशयार बस फिरसीहरूको खमीर र
हेरोदको खमीरबाट आफूलाई रक्षा गर।”

16 चेलाहरूले यस कुराको अथर् बार ेचचार् गर।े ितनीहरूले भने,
“उहाँले यसो भनेको कारण हामीसँग रोटी छैन भन्नु भएको हो।”

17 चेलाहरूले रोटीकै बारमेा कुरा गिररहको हो भन्ने यशूले थाहा
पाऊनु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “रोटी छैन भन्ने बारमेा
ितमीहरू िकन बात गिररहेछौ? अझसम्म ितमीहरूले नदेखेको अिन
नबुझेको? ितमीहरू बुझ्न सकै्तनौ? 18 के ितमीहरूको आँखाहरूले देख्न
सकै्तन? के ितमीरूको कानहरूले सुन्न सकै्तनन् के ितमीहरूलाई थाहा
छैन, िक हामीिसत प्रशस्त रोटी नहँुदा मलेै के गरें। 19 मलेै पाँचवटा
रोटीलाई पाँच हजार मािनसहरूको माझमा बाँडेको िथएँ ितमीहरूलाई
थाहा छैन? कित टोकरी भिरयो थाहा छैन।कित टोकरी उब्रेका रोटीहरू
बटुल्यौ?”
चेलाहरूले उत्तर िदए, “हामीले बाह्र टोकरी रोटीका टुक्राहरू

बटुल्यौं।”
20 “अिन त्यो पिन सम्झ िक मलेै सातवटा रोटीलाई चारहजार जना

मािनसहरूमाझ बाँडेको िथएँ। कितवटा टोकरीहरूमा उब्रेका खानाहरू
बटुलेका िथयौ त्यो ितमीहरूलाई थाहा छ?”
चेलाहरूले उत्तर िदए, “हामीले सात टोकरी बटुल्यौं।”
21 फेिर येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “यसकारण मलेै गरकेा ती

कुराहरू सम्झ, तर अझ ैितमीहरूले बुझ्न् सकेका छैनौ?”

बबेेत्सत्सैदैामादामा अअंनं्धोन्धो मािनसमािनस िनकोिनको भएकोभएको

22 येशू र उहाँको चेलाहरू बेत्सदैामा आउनु भयो। कोही
मािनसहरूले एउटा अन्धा मािनसलाई येशूकहाँ ल्याए, र त्यसलाई
छोइिदनुहोस् भनेर िबिन्त गर।े 23 अिन येशूले अन्धो मािनसको हात
समातेर उसलाई गाउँ बािहर लजैानु भयो। त्यस मािनसका आँखाहरूमा
थुक्नु भयो अिन आफ्ना हातहरू त्यसमािथ राख्नु भयो, अिन अनं्धालाई
सोध्नुभयो, “ितमीले देख्न सक्छौ अिहले?”

24 उसले मािथ हेर ेअिन भने, “म मािनसहरूलाई रूखहरूजस्त,ै
िंहिडरहेको देख्छु।”

25 फेिर येशूले आफ्नोहात त्यसको आँखा मािथ राख्नुभयो, तब त्यो
मान्छेले आफ्ना आँखा पूरा खोल्यो। उसले आफ्नो दृिष्ट फेिर प्राप्त गयोर्,
अिन उसले सब ैकुरा स्पष्ट देख्यो। 26 येशूले त्यसलाई घर जाऊ भनेर
पठाउनु भयो अिन भन्नुभयो “शहरमा नजाऊ।”

पत्रुसपत्रुस अनुसारअनुसार ययेेशशू ूननै ैख्रीष्टख्रीष्ट हहुुनन््
(मत्ती 16:13-20; लूका 9:18-21)

27 येशू र चेलाहरू िसजिरया िफिलप्पीका गाउँहरूमा जानूभयो।
बाटोमा जाँद ैगदार्, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो,
“मािनसहरूले म को हँु भनी भन्दछन्?”

मकूर् स 7:27 671 मकूर् स 8:27
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28 चेलाहरूले उत्तर िदए, “कित मािनसहरूले तपाँईलंाई बिप्तस्मा
िदने यूहन्ना भन्छन्। कित मािनसहरूले तपाईलंाई एिलया भन्दछन्। अिन
अरू कसलेै तपाईलंाई अगमवक्ताहरूमा एकजना हुन् भन्दछन्।”

29 त्यसपिछ येशूले ितनीहरूलाई सोधे, “ितमीहरू म को हँु भनी
भन्दछौ?”
पत्रूसले जवाफ िदए, “तपाई ंख्रीष्ट हुनुहुन्छ।”
30 येशूले चेलाहरूलाई कडािसत भन्नु भयो, “कसलैाई म को हँु भनेर

नभन्नु।”

ययेेशशू ूभन्नुहभन्नुहुुन्छन्छ उहाँउहा ँमनमनर्र् ु ुपछपछर्र्
(मत्ती 16:21-28; लूका 9:22-27)

31 त्यसपिछ उहाँले चेलाहरूलाई िसकाउन शुरु गनर् ुभयो िक
मािनसको पुत्रले धेर ैकष्टहरूको सामना गनर् ुपछर् । येशूले ितनीहरूलाई
िसकाउनु भयो, िक यहूदी बुढाहरू, मुख्य प्रधानहरू तथा शास्त्रीहरूले
मािनसको पुत्रलाई अस्वीकार गनेर्छन्। उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउनु
भयो, िक मािनसको पुत्र मािरनु पछर्  अिन मरकेो तीन िदनपिछ बौरी
उठ्नेछन्। 32 येशूले पिछ घट्ने प्रत्येक घट्नाहरूको बारमेा
ितनीहरूलाई भन्नुभयो। उहाँले कुन ैकुरालाई गुप्त राख्नु भएन।
पत्रुसले येशूलाई अलग्ग लगे अिन येशूले भनेका कुराहरूको आलोचना

गर।े 33 तर येशू फनक्क फकेर्  र चेलाहरूलाई हेनर् ु भयो। अिन उहाँले
पत्रुसलाई हकानर् ुभयो। अिन उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो, “शतैान मदेिख
टाढो बस परमेश्वरले सोच्नु भए जस्तो ितमीले सोच्दनैौ। ितमीले
मािनसहरूले जस्त ैसोच्छौ।”

34 तब येशूले मािनसहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनुभयो उहाँका
चेलाहरू पिन त्यहीं िथए। अिन उहाँले भन्नुभयो, “यिद कसलेै मलाई
अनुशरण गनर् चाहन्छ भने, त्यसले स्वयलंाई अस्वीकार गरोस् उसले
आफूलाई िदईएका कू्रस (कष्टहरू) लाई ग्रहण गनेर्पछर् , अिन मलाई
पछ्याउनु पछर् । 35 जसले आफ्नो प्राण बचाउँन चाहन्छ, उसले त्यो
गुमाउनु पनेर्छ। अिन जसले ममािथ र सुसमाचारको लािग उसको जीवन
गुमाउने गदर्छ उसले मात्र आफ्नो जीवनलाई बाचाउँन सक्नेछ। 36

िकनभने मािनसले सारा संसार हात पाररे पिन आफ्नो आत्मा गुमायो
भने त्यसलाई के फायदा भयो? 37 िकनभने आफ्नो आत्मा िफतार्
पाउनको िनिम्त मािनसले केही पिन ितनर् सकै्तन। 38 अिहले जो
बाँिचरहका छन् ितनीहरू अत्यन्त पापमय अिन नराम्रो समयमा
बाँिचरहेका छन्। यिद कोही म र मेरो वचनदेिख शमार्उँछ भने म पिन ती
मािनससँग शमार्ऊछु। उँ त्यित्तबेला लिज्जत हुनेछ जब म िपताको पूणर्
मिहमामा र पिवत्र दतूगणसँग आउनेछु।”

त्यसपिछ येशूले भन्नुभयो, “म ितमी हरूलाई साँच्चो भन्दछु,
यहाँ उिभरहेका मध्ये कोही मािनसहरूले मनर्भन्दा अिघबाटै
परमेश्वरको राज्य आएको देख्नेछन्। परमेश्वरको राज्य शिक्तमा

आएको देख्नेछन्।”

ययेेशशू ूमोशामोशा रर एिलयासएिलयासँँगग
(मत्ती 17:1-13; लूका 9:28-36)

2 छ िदनपिछ येशू, पत्रुस, याकूब र यूहन्नालाई िलएर अग्लो डाँडामा
जानुभयो। त्यहाँ ितनीहरू मात्र िथए। जब ती चेलाहरूले उहाँलाई
हेिररहेका िथए, त्यहाँ येशूको रूप न ैबिद्लयो। 3 येशूको लुगाफाटा
उज्यालो अिन चिम्कलो भयो। लुगाफाटा यितसम्म उज्यालो र सेतो
भए, िक पृथ्वीको कुनपैिन सेतो पानेर्ले त्यित सेतो पानर् सकै्तन । 4 जब
ितनीहरूले हेिररहेका िथए दइुजना मािनसहरू हािजर भए, अिन
ितनीहरू येशूिसत बात गिररहेका िथए। ती मोशा र एिलया िथए।

5 पत्रुसले येशूलाई भने, “गुरुज्यू, हामीलाई यसबेला यहाँ भएको
असल छ। हामी यहाँ तपाईकंोलािग, मोशाको लागी र एिलयाको लािग
पाल बनाउँछौ।” 6 के भन्नु पनेर्हो सो पत्रुसलाई थाहा भएन िकनभने उनी
आफैं  र अरू दइुजना चेलाहरू डराएका िथए।

7 त्यसपिछ बादल आएर उनीहरूलाई ढाक्यो। बादलबाट एउटा
आवाज आयो, अिन भन्यो, “यो मेरो प्यारो पुत्र हो, अिन म उसलाई
माया गछुर् । उसले भनेको पालन गर!”

8 अचानक जव पत्रुस, याकूब र यूहन्नाले विरपिर हेर ेितनीहरूले त्यहाँ
कसलैाई पिन देखेनन्। येशू मात्र उनीहरूिसत िथए।

9 येशू अिन चेलाहरू डाँडाबाट ओलर्ंद ैहुनुहुन्थ्यो, उहाँले
चेलाहरूलाई आज्ञा गनर् ुभयो, “डाँडामा देखेका कुराहरूलाई ितमीहरूले
कसलैाई नभन्नु। मािनसको पुत्र मृत्यबुाट बौरी नउठेसम्म पखर्। त्यसपिछ
ितमीहरूले यहाँ जे देख्यौ ती मािनसहरूलाई भन्न सक्छौ।”

10 तब चेलाहरूले येशूको कुरा माने अिन ितनीहरूले देखेका कुराहरू
नभन्ने भए। तर ितनीहरूले येशूले भन्नु भएको “मृत्यदेुिख बौरीनु” भन्ने
कुराको अथर्को िवषयमा ितनीहरू स्वय ंमाझ बहस गदैर्िथए। 11 तब
ितनीहरूले उहाँलाई सोधे, “िकन शास्त्रीहरूले पिहला एिलया आउनुपछर्
भनेका होलान्?”

12 येशूले उत्तर िदनुभयो, “यो सत्य हो िक एिलया पिहले आउँनेछन्।
एिलया आउँनेछन् अिन सब ैकुरा जस्तो हुनुपछर्  त्यस्त ैव्यवस्था गनेर्छन्।
तर धमर्शास्त्रमा यो िकन लेिखएको छ िक मािनसको पुत्रले धेर ैकष्ट भोग्नु
पनेर्छ, अिन मािनसहरूले उ प्रित िकन खबु ैनराम्रो व्यवहार गनेर्छन् 13

तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, एिलया पिहल्य ैन ैआइसकेका छन्। अिन
मािनसरूले ितनीहरूले चाहे जित उनी प्रित गर।े धमर्शास्त्रमा ऊमािथ
यस्त ैघट्नाहरू हुनेछ भनेर लेिखएको छ।”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा रोगीरोगी ककेेटोटो िनकोिनको भयोभयो
(मत्ती 17:14-20; लूका 9:37-43a)

14 त्यसपिछ येशू, पत्रुस, याकूब अिन यूहन्ना अरू चेलाहरूिसत
सािमल भए। उनीहरूले धेर ैमािनसहरू आफ्ना विरपिर देखे।
चेलाहरूसँग शास्त्रीहरूको बहस चिलरहेको िथयो। 15 जब मािनसहरूले
येशूलाई देखे, ितनीहरू अत्यन्त छक्क पर।े उहाँको स्वागत गनर् ितनीहरू
दौिडए।

16 येशूले प्रश्न गनर् ुभयो, “शास्त्रीहरूसँग ितमीहरू के को बारमेा बहस
गिररहेका िथयौ?”

17 भीडबाट एकजना मािनसले जवाफ िदयो, “हे गुरूज्यू, मलेै
तपाईकंहाँ मेरो छोरो ल्याएको छु। मेरो छोरालाई ंबोल्न धेर ैन ैवाधा
िदइरहेको छ। 18 त्यो दषु्टात्माले मेरो छोरोलाई आक्रमण गछर्  अिन
भूईमँा बजाछर् । मेरो छोरोले मुखबाट फींज िनकाल्छ, दाह्र िकट्छ, अिन
कडा हुन्छ। मलेै तपाईकंो चेलाहरूलाई मेरो छोराबाट त्यस दषु्टात्मालाई
हटाइ िदउन् भनी िबन्ती गरें, तर ितनीहरूले सकेनन्।”

19 येशूले उत्तर िदनुभयो, “ितमीहरूले िवश्वास न ैगदैर्नौ। तब कितबेर
म ितमीहरूसँग बस्नसक्छु? त्यो िठटोलाई मकहाँ ल्याओ।”

20 त्यसपिछ चेलाहरूले त्यो िठटोलाई येशू कहाँ ल्याए। जब दषु्ट
आत्माले येशूलाई देख्यो, त्यसबेैला त्यसले ठीटोलाई आक्रमण गयोर्।
िठटो भूईमंा लड्यो अिन छट्पटाउन लाग्यो। त्यसले मुखबाट फँीजहरू
िनकािलरहेको िथयो।

21 येशूले त्यस िठटोको बाबुलाई सोध्नु भयो, “किहले देिख यो िठटो
िपिडत छ?”
बाबूले जवाफ िदए, “बाल्याकाल देिख न।ै 22 दषु्टात्माले घिर घिर

त्यसलाई आगोमा अिन पानीमा पछाररे मानर् खोज्छ। यिद तपाईलें
त्यसका िनिम्त केही गनर्सक्नु हुन्छ भने कृपया हामीमािथ, दया गरी
मद्दत गनर् ुहोस्।”

23 येशूले िठटोको बाबूलाई भन्नुभयो, “ितमीले भन्यौ, ‘यिद तपाईलें
सक्नुहुन्छ भने?’ यिद कसलेै िवश्वास गयोर् भने हरकेकुरा सम्भव हुन्छ।”

24 त्यस िठटोको बाबु चाँिह यो सुनेर खूब ैउत्तेिजत भयो। त्यसले
भन्यो, “म िवश्वास गछुर् । मेरो िवश्वस अझ बढाउनमा मलाई मद्दत
गनर् ुहोस्।”

25 येशूले देख्नु भयो िक धेर ैमािनसहरू त्यहाँ के भइरहेको होला
भनेर हेनर्लाई आइरहेका िथए। तब उहाँले दषु्टात्मालाई हकादैर् भन्नुभयो,
“तँ दषु्टात्माले यो केटोलाई बिहरो अिन लाटो तुल्याएको छस्। म तँलाई
आज्ञा गदर्छु, िक त्यो िठटोबाट बािहर िनिक्लहाल अिन अब किहले पिन
िभत्र नपस्।”

26 त्यो दषु्टात्मा करायो। िठटोलाई तल भूईमंा पछायोर्। अिन त्यो
उसको शरीरबाट बािहर िनिस्कयो। िठटोलाई मरकेो जस्त ैदेिखयो।

मकूर् स 8:28 672 मकूर् स 9:26
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मािनसहरूले भने, “त्यो त मयोर्।” 27 तर येशूले िठटोको हात समात्नु
भयो अिन त्यसलाई उठ्नलाई मद्दत गनर् ुभयो।

28 त्यसपिछ येशू घरतफर्  लाग्नुभयो। उहाँका चेलाहरू मात्र उहाँसँग
िथए। ितनीहरूले भने, “हामीले त्यो दषु्टात्मालाई बािहर िनकाल्न नै
सकेनौं, िकन होला?”

29 येशूले भन्नुभयो, “त्यस प्रकारको दषु्टात्मालाई खाली प्राथर्ना गररे
मात्र बािहर िनकाल्न सिकन्छ।”

ययेेशूलशूलेे आफ्नोआफ्नो मृत्यमृत्यु ुबारबारे ेभन्नुभयोभन्नुभयो
(मत्ती 17:22-23; लूका 9:43b-45)

30 त्यसपिछ येशू अिन उहाँका चेलाहरूले त्यस ठाउँ छोड्नुभयो
ितनीहरू गालील भएर गए। तर येशूले उनीहरू कहाँ छन् भनेर
मािनसहरूले पत्तो नपाओस् भन्ने चाहेको िथए। 31 येशूले उनको
चेलाहरूलाई मात्र िसकाउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले ितनीहरूलाई
भन्नुभयो, “मािनसको पुत्रलाई मानर् मािनसहरूका हातमा सुिम्पिदनेछन्।
तीन िदनपिछ म मृत्यबुाट बौरी उठ्नेछु।” 32 तर चेलाहरूले केही
बुझेनन् िक येशूले के भन्नुभएको हो। अिन उहाँले के भन्नुभएको हो भनेर
सोध्न डराए।

ययेेशशू ूभन्दछन्भन्दछन ्कोको महानमहान होहो
(मत्ती 18:1-5; लूका 9:46-48)

33 येशू र उहाँका चेलाहरू कफनर्हुम जानुभयो। जब उनीहरू एउटा
घरमा िथए। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, “यात्रा गदैर् गदार्
ितमीहरूले के बहस गदैर्ं िथयौ?” 34 तर चेलाहरूले जवाफ िदएनन्
िकनभने ितनीहरूले बाटोमा कुरा गदैर् आउँदा उनीहरूको माझमा
सबभन्दा महान् को होला भन्ने कुराको चचार् भएको िथयो।

35 येशू बस्नु भयो अिन बाह्रजना प्रेिरतहरूलाई आफूकहाँ
बोलाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यिद कसलेै आफूलाई पिहलो बनाउन
चाहन्छ भने, उसले आफूलाई अरू मािनसहरूलाई भन्दा अिन्तम
मािनस बनाउनु पछर्  अिन अरू सबकैो सेवा गनर् ुपछर् ।”

36 त्यसपिछ येशूले एउटा सानो बालकलाई िलएर आउनु भयो।
उहाँले त्यस बालकलाई चेलाहरू अिघ उभ्याउनु भयो। उहाँले
बालकलाइ आफ्नो काखमा िलनुभयो अिन भन्नुभयो, 37 “यिद कसलेै
मेरो नाउँमा यस्तो बालकहरूलाई ग्रहण गछर्  भने, त्यस मािनसले मलाई
पिन ग्रहण गरकेो बराबर हुन्छ। यिद कसलेै मलाई स्वीकार गछर्  भने,
त्यसले जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँलाई पिन स्वीकारकेो हुनेछ।”

जोजो ितमीहरूकोितमीहरूको िवरुद्धमािवरुद्धमा छछैैनन, त्योत्यो ितमीहरूपट्टीितमीहरूपट्टी छछ
(लूका 9:49-50)

38 यसकारण यूहन्नाले भने “गुरूज्यू, हामीले एकजना मािनसलाई
तपाईको नाउँ िलएर अकोर् मािनसमा भएका भूतहरू भगाऊँद ैगरकेो
भेट्यौ। त्यो हामीमध्ये कोही पिन िथएन। त्यसलेै, त्यसलाई हामीले
रोक्यौं, िकनभने त्यो हाम्रो दलको मािनस िथएन।”

39 येशूले भन्नुभयो, “त्यसलाई नरोक। यिद मेरो नाममा कसलेै
शिक्तपूणर् कामहरू गछर्  भने उसले मेरो बारमेा खराब कुरा गरकेो हँुदनै।
40 यिद कोही मािनस हाम्रो िवरुद्धमा छैन भने ऊ हामीिसत छ। 41 म
ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। ितमीलाई ख्रीष्टको मािनस मानेर यिद कसलेै
एक कचौरा पानी िदई सहायाता गछर्  भने, उसले आफ्नो इनाम किहल्यै
गुमाउनेछैन्।

पापकोपापको बारबारेमेामा ययेेशूकोशूको चचेेतावनीतावनी
(मत्ती 18:6-9; लूका 17:1-2)

42 “यिद यी मध्ये कुन ैएउटा सानो बालकले ममा िवश्वाश गदर्छ अिन
अकोर्ले त्यसलाई पाप गनर् लाउँछ भने उसको लािग यो राम्रो हुनेछ िक
आफ्नो घाँटीमा जाँतो बाँधेर समुद्रमा हाम फालोस्। 43 यिद ितमीहरूको
हातले ितमीहरूलाई पाप गराउँछ भने, त्यसलाई कािटदेऊ। ितमी दबुै
हातिसत नरकमा जानु भन्दा एउटै हात िलएर असल जीवन जीउनु चाँही
उत्तम हो। त्यो सल्केको आगो जस्तो हो किहल्य ैिनभ्दनै। त्यसलाई

कािटदेऊ । 44 45 यिद ितम्रो खटु्टाले ितमीलाई पाप गनर् लगाउँछ भने
त्यसलाई कािटदेऊ। ितम्रो शरीरको एक अङ्ग िबना परमेश्वरको राज्यमा
प्रवेश गनर् ु, दवु ैखटु्टा भएर नरकमा जानु भन्दा उत्तम हो। 46 47 यिद
ितम्रो आँखाले ितमीलाई पाप गराउँछ भने त्यसलाई िनकाल। ितम्रो
िनिम्त एउटा आँखा िलएर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गनर् ु दइुवटै
आँखासँग नरकमा फ्याँिकनु भन्दा उत्तम हो। 48 नरकमा, जसलाई
कीरा लाग्दछ त्यो किहल्य ैमदैर्न। नरकमा, आगो पिन किहल्य ैिनभ्दनै।

49 “ितमीहरू प्रत्येक मािनस आगोले दिण्डत हुनेछौ।
50 “नुन राम्रो हुन्छ। यिद नूनले नूनको स्वाद न ैहराएको छ भने

त्यसलाई फेिर नूिनलो बनाउन सिंकदनै। यसलेै असल बन, अिन एका-
अकार्मा शािन्त कायम राख।”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा िववाहिवच्छिववाहिवच्छेेदद बारबारे ेिशक्षािशक्षा
(मत्ती 19:1-12)

त्यसपिछ येशूले त्यो ठाऊँ छाड्नुभयो। उहाँ यहूिदयाको
इलाका औ यदर्न निदको पािरपिट्ट जानुभयो। फेिर अनेकौं
मािनसहरू उहाँ भएकहाँ आए, अिन उहाँले अिघ झैं मािनस

हरूलाई िसकाउनुभयो।
2 केही फिरसीहरू येशूकहाँ आएर येशूलाई परीक्षा िलने कोिशश गर।े

ितनीहरूले उहाँलाई भने, “के कुन ैमािनसले आफ्नो पत्नीसँग िबवाह
िवच्छेद गनर् ु उिचत हो?”

3 येशूले उत्तर िदनुभयो, “मोशाले ितमीहरूलाई कस्तो आज्ञा पालन
गनर् ु भन्नु भएको छ?”

4 फिरसीहरूले भने, “मोशाले अनुमित िदए िक मािनसले एउटा
िववाह िवच्छेद पत्र लेखेर आफ्नो स्वास्नीसँग िववाहिवच्छेद गनर् सक्छ।”

5 येशूले भन्नुभयो, “मोशाले त्यो आज्ञा ितमीहरूलाई न ैलेिखिदएको
हो। िकनभने परमेश्वर को िशक्षा ग्रहण गनर् ितमीहरूले चाहेकाछैनौ। 6 तर
जब परमश्वरले संसार बनाउनु भयो, उहाँले मािनसहरूलाई पुरुष र
स्त्रीको रूपमा बनाउनुभयो, 7 त्यसकारण कुन ैमािनस आफ्नो बाबु र
आमा त्याग्छ र आफ्ना स्वास्नीसँग बस्छ। 8 अिन तब ती दइुजना एक
हुन्छन्। 9 यसकारण मािनसहरू अलग हँुदनै जसलाई परमेश्वरले एक
बनाएका छन्। ितनी दइुजना रहँदनैन् एक हुन्छन।”

10 त्यसपिछ, येशू र चेलाहरू एउटा घरिभत्र िथए। चेलाहरूले
येशूलाई फेिर िववाहिवच्छेद बार ेसोधे। 11 उहाँले भन्नुभयो, “यिद कुनै
मािनसले आफ्नी पित्नसँग िववाह िवच्छेद गछर् , अिन अकीर् स्त्रीसँग
िववाह गछर्  भने त्यसले आफ्नी पत्नीसँग व्यिभचारको पाप गरकेो
ठिरन्छ। 12 त्यसरी यिद कुन ैस्त्रीले आफ्नो लोग्नेसँग िववाह िवच्छेद गछेर्
अिन अकोर् लोग्नेसँग िववाह गछेर् भने त्यो पिन व्यिभचार हो।”

ययेेशूद्वारशूद्वार बालकहरूलाईबालकहरूलाई ग्रहणग्रहण
(मत्ती 16:13-15; लूका 18:15-17)

13 मािनसहरूले ितनीहरूको बालकहरूलाई येशू समक्ष ल्याए, तािक
उहाँले ितनीहरूलाई छोईिदऊन्। तर चेलाहरूले मािनसहरूलाई
बालकहरू िलएर आएकोमा हकार।े 14 त्यहाँ जे घट्ना घट्यो येशूले
देख्नुभयो। उहाँले बालकहरूलाई उहाँकहाँ नआउनु भनेर रोकेकोमा
क्रोध प्रकट गनर् ुभयो। येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “साना
बालकहरूलाई मकहाँ आउन देऊ। ितनीहरूलाई नरोक, िकनभने
परमेश्वरको राज्य ितनीहरूको न ैहो जो यी बालकहरू जस्त ैछन्। 15 म
ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। तीमीहरूले परमेश्वरको राज्यलाई ग्रहण गनैर्
पदर्छ, जसरी सानो बालकले िदइएको कुरा स्वीकादर्छ, नत्र भने ितमीहरू
किहल्य ैत्यहाँ पस्न पाउने छैनौ।” 16 त्यसपिछ येशूले ती बालकलाई
आफ्नो काखमा िलनुभयो। उहाँले आफ्नो हातहरू ितनीहरूमािथ
राख्नुभयो अिन आशीवार्द िदनुभयो।

एकजनाएकजना धनीधनी मािनसमािनस ययेेशूलाईशूलाई पछ्याउनपछ्याउन नचाहनचाहेेकोको
(मत्ती 19:16-30; लूका 18:18-30)

17 येशू िहँड्न लाग्नु भयो, त्यसबेैला एउटा मािनस दगुदैर् आयो, येशूको
अिघ घँुडा टेक्यो। त्यस मािनसले उहाँलाई भन्यो, “हे असल गुरुज्यू
अनन्त जीवन प्राप्त गनर्लाई मलेै के गनर् ुपछर्?”
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18 येशूले उत्तर िदनुभयो, “ितमीले मलाई िकन असल भन्दछैौ? कुनै
मािनस असल छैन। खाली परमेश्वर मात्र असल हुनुहुन्छ। 19 यसलेै म
ितम्रो प्रश्नको उत्तर िदन्छु। ितमी आज्ञाहरू त जान्दछौः ‘ितमीले कसकैो
हत्या गनर् ु हँुदनै, कसलैाई व्यिभचार गनर् ु हँुदनै, चोनर् ु हँुदनै, झूटो साक्षी
िदनु हँुदनै, अरूलाई ठग्नु हँुदनै, ितमीले आफ्नो बाबू र आमालाई आदर
गनैर्पछर्  … ।’”

20 त्यो मािनसले भन्यो, “गुरूज्यू, मलेै यी सब आज्ञाहरू मेरो
बालकपनदेिख न ैपालन गदैर् आएको छु।”

21 येशूले त्यस मािनसलाई फकेर् र हेनर् ुभयो। उहाँले त्यसलाई प्रेम
दशार्उनु भयो अिन भन्नुभयो, “ितमीले पालन गनर् ु पनेर् अझ ैएक अकोर्
आज्ञा छ। जाऊ अिन आफ्नो सब ैचीजहरू बेिचदेऊ, गरीब मािनसहरू
माझ त्यो पसैा बाँिडदेऊ। यसको िनिम्त स्वगर्मा ितमीलाई इनाम
िमल्नेछ। त्यसपिछ मकहाँ आऊ, अिन मलाई पछ्याऊ।”

22 जब त्यस मािनसले येशूबाट यी सब ैकुरा सुन्यो उसको अनुहार
अँध्यारो भयो। त्यो मािनस दःुखी बन्यो, िकनभने त्यो खबु ैधनी िथयो
आफ्नो धन गुमाउन चाहदनै्थ्यो।

23 त्यसपिछ येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई हेनर् ुभयो अिन ितनीहरूलाई
भन्नुभयो, “परमेश्वरको राज्यमा पस्नुलाई एकजना धनी मािनसलाई िनकै
गाहो पछर् ।”

24 अिन येशूका कुरामा चेलाहरू अचिम्मत भए। तर येशूले
ितनीहरूलाई फेिर भन्नु भयो। “हे मेरो नानीहरू, परमेश्वरको राज्यमा
पस्नु अित गाह्रो छ। 25 धनी मािनसलाई परमेश्वरको राज्यिभत्र
पस्नुभन्दा ऊँटलाई िसयोको नाथ्रीबाट िछररे जानु सिजलो छ।”

26 चेलाहरू अित अचिम्मत भए, अिन एक अकार्मा चचार् गनर् लागे,
“त्योसो भए को चाँिह पस्नुसक्छ?”

27 येशूले चेलाहरूलाई हेनर् ुभयो अिन भन्नुभयो, “मािनसहरूको िनिम्त
यी सब असम्भव छ, तर परमेश्वरको िनिम्त यी सब ैसम्भव छ।”

28 पत्रुसले येशूलाई भने, “हािमले सब त्याग्यौ अिन तपाईकंो
अनुशरण गयौर्ं।”

29 येशूले भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। प्रत्येक मािनस
जसले मेरो िनिम्त आफ्नो घर, दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनी, आमा-बाबु,
बालकहरू, वा खेत जमीन छोडेर सुसमाचारमा लागेको छ 30 उसले
आफूले त्यागेको भन्दा सयौं गुणा अिधक पाउनेछ। यहाँ यस संसारमा
त्यस मािनसले घरहरू दाज्यू-भाइहरू, दीदी-बिहनीहरू, आमा-बुबाहरू,
बालकहरू अिन खेत सब ैपाउनेछ। यस संसारसा उसले यातना पाउने
छ, तर आउनेवाला संसारमा उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। 31 अिहले
जो धेर ैअगाडी छन् भिवष्यमा ितनीहरू अन्तमा पनेर्छन्। अिन अिहले
जो अन्तमा छन् ितनीहरू भिवष्यमा अगाडी हुनेछन्।”

ययेेशशू ूआफ्नोआफ्नो मृत्यमृत्युबुारबारे ेफफेेिरिर चचार्चचार् गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
(मत्ती 20:17-19; लूका 18:31-34)

32 येशू साथमा भएका अरू मािनसहरूसँग यरूशलेम गइरहनु भएको
िथयो। उहाँले मािनसहरूको अगुवाई गिररहनु भएको िथयो। येशूका
चेलाहरू चिकत भइरहेका िथए। अिन जुन मािनसहरू ितनीहरूका पिछ-
पिछ िथए ितनीहरू भने डराइरहेका िथए। उहाँले बाह्रजना प्रेिरतहरूलाई
फेिर भेला गनर् ुभयो, अिन ितनीहरूलाई भन्न लाग्नु भयो उहाँलाई के
हुनेवाला छ? 33 येशूले भन्नुभयो, “हामीहरू यरूशलेम जाँदछैौ।
मािनसको पुत्रलाई मुख्य पूजाहारीहरू र शास्त्रीहरूका अिघ सुिम्पइने
छन्। ितनीहरूले मािनसको पुत्रलाई गरै यहूदीहरूलाई सुम्पनेछन्। 34

ितनीहरूले उहाँलाई थुक्नेछन् कोरार् लाउने छन् अिन उहाँलाई मानेर्छन्।
तर उहाँको मृत्यकुो तीन िदनपिछ, फेिर उहाँ बौरी उठनुहुनेछ।”

याकयाकूूबब रर ययूहून्नाहन्ना आफ्नोआफ्नो िनिम्तिनिम्त अनुरोधअनुरोध गछगछर्र्नन््
(मत्ती 20:20-28)

35 त्यसपिछ जब्दीका छोराहरू, याकूब र यूहन्ना उहाँ कहाँ आए।
ितनीहरूले भने, “गुरुज्य ुतपाईले हाम्रो िनिम्त हामी जे चाहन्छौ सो
गिरिदनुहोस्।”

36 येशूले भन्नुभयो, “मलेै ितमीहरूलाई के गरकेो ितमीहरू चाहन्छौ?”

37 ितनीहरूले भने, “जब हामी तपाईकंो मिहमामा आउँछौं हामी एक
जनालाई तपाईकंो दािहनेितर अिन अकोर्लाई तपईकंो देब्रेितर बस्ने
अनुमित िदनुहोस्।”

38 येशूले भन्नुभयो, “ितमहरूले बुझ्दनैौ िक ितमीहरू के मािगरहेका
छौ। के मलेै भोग्नु पनेर् जस्त ैकष्टहरू ितमीहरूले सहन गनर्सक्छौ? अथवा
जुन बिप्तस्मा मलेै िलएको छु, त्यो बिप्तस्मा ितमीहरू िलन सक्छौ?”

39 छोराहरूले जवाफ िदए, “अवश्य, हामी सक्छौं।”
येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “साँच्चैन ैितमीहरूले पिन मलेै सहनुपनेर्

जस्त ैकष्टहरू सहन्छौ, मलेै िलए जस्त ैबिप्तस्तमा ितमीहरूले पिन
िलन्छौ। 40 तर म मेरो दािहने वा देब्रेपटी कसलाई बसाउनु पनेर् हो त्यो
चुन्न सिक्तनँ। यी स्थानहरू अरूका िनिम्त हुन्। ितनीहरूकै िनिम्त ती
ठाउँहरू तयार पािरएका हुन्।”

41 अरू दशजना चेलाहरूले यी सब ैसुने। ितनीहरू याकूब र
यूहन्नासँग िरसाए। 42 येशूले सब ैचेलाहरूलाई उपिस्थत हुन बोलाउनु
भयो। उहाँले भन्नुभयो, “गरै, यहूदीहरूको पिन आफ्ना मािनसहरू छन्
ितनीहरूलाई शासकहरू भिनन्छ। ितमीहरूले जान्दछौ िक ितनीहरूले
आफ्ना शिक्तको प्रभाव देखाऊँछन्। अिन ितनीहरूका प्रमुखहरूले
आफ्नो समपूणर् शिक्तहरू मािनसहरूमा प्रयोग गनर् मन पराऊँछन्। 43

तर ितमीहरूसँग यस्त ैअभ्यास चाँिह हुन हँुदनै। यिद ितमीहरू मध्ये
कोही महान पुरुष हुन चाहन्छौ भने तब उ ितमीहरूको नोकर हुनुपछर् ।
44 यिद ितमीहरूमध्ये कोही प्रमुख बन्न चाहन्छौ भने उ सबकैो कमारो
हुनुपछर् । 45 त्यसरी न,ै मािनसको पुत्र सेवा िलनु होइन, तर सेवा गनर् ु
आएको हो । मािनसको पुत्र उनको आफ्न ैजीवन िदन अिन अरू धेरै
मािनसलाई बचाउँन आएको हो।”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा अन्धोअन्धो मािनसमािनस िनकोिनको
(मत्ती 20:29-34; लुका 18:35-43)

46 उनीहरू यरीहो शहरमा आईपुगे। तब येशू आफ्ना चेलाहरू र अरू
धेर ैमािनसहरूसँग त्यो शहर छोड्द ैहुनु हुन्थ्यो। एउटा अन्धो मािनस,
बारितम ै(“ितमकैो छोरो”) नाम गरकेो सडकको एक छेउमा बिसरहेको
िथयो। त्यसले सधैँ पसैा मिगरहन्थ्यो। 47 त्यस अन्धो मािनसले
नासरतदेिख येशू त्यत्तैितर आउनु हँुदछै भन्ने सुन्यो। त्यो िचच्याउन
लाग्यो, “हे येशू, दाऊदका पुत्र, कृपया मलाई मद्दत गनर् ुहोस्।”

48 धेर ैमानसहरूले त्यस अन्धो मािनसलाई हकार ेअिन चूप लाग्नु
भनेर िनन्दा गर।े तीनीहरूले त्यसलाई केही नबोल्नु भिन हुकूम गर।े तर
त्यो अन्धो मािनस झन्-झन् िचच्याइन ैरह्यो, “हे दाऊदका पुत्र मलाई
मद्दत गनर् ुहोस्।”

49 येशू त्यँही रोिकनु भयो अिन भन्नुभयो, “त्यस मािनसलाई मकहाँ
आउनु भन।”
अिन ितनीहरूले त्यस अन्धो मािनसलाई बोलाए। ितनीहरूले भने,

“खशुी होऊ उठ येशूले ितमीलाई बोलाउनु हँुदछै।” 50 त्यो अन्धो
मािनस जुरुक्क उठ्यो। उसले आफ्नो वस्त्र त्यहीं फ्याँकेर, उफँ्रद ैयेशूकहाँ
गयो।

51 येशूले त्यस मािनसलाई भन्नुभयो, “मलेै ितम्रो िनिम्त के गरकेो
चाहन्छौ?”
त्यो अन्धो मानसले जवाफ िदयो, “हे गुरूज्यू म फेिर मेरो दृिष्ट

चाहन्छु।”
52 येशूले भन्नुभयो, “जाऊ, ितमी िनको भयौ िकनभने ितमीले िवश्वास

गयौर्।” त्सपिछ त्यस अन्धो मािनसले फेिर दृिष्ट प्राप्त गयोर्, र त्यसले
येशूलाई न ैपछ्यायो।

ययेेशूकोशूको यरूशलयरूशलेेममाममा राजाराजा झझैंैं प्रवप्रवेेशश
(मत्ती 21:1-11 लुका 19:28-40; यहुन्ना 12:12-19)

येशू अिन उहाँका चेलाहरू यरूशलेम पुग्नै लागेका िथए।
जतैून डाँडामा भएको बेथफागे र बेथानी शहरमा उनीहरू
आइपग्नुभयो। त्यहाँ येशूले आफ्नो दइुजना चेलाहरूलाई

केही गनर् भनी पठाउनु भयो। 2 येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “शहरमा
जाऊ अिन त्यहाँ देख्नेछौ। जब त्यहाँ पुग्नछौ, ितमीहरूले त्यहाँ एउटा
गधालाई साङ्गलोले बाँधेर राखेको पाउनेछौ। त्यो गधामािथ अिहलेसम्म
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कोही चढेकोछैन त्यो गधालाई फुकालेर मकहाँ ल्याऊ। 3 यिद कसलेै
त्यो गधालाई कहाँ लिगरहेको छौ भनेर सोधे भने त्यसलाई भिनिदनु,
‘स्वामीलाई यो आवश्यकता छ। उहाँले त्यसलाई फेिर चाँडै
फकार्इिदनुहुन्छ।’”

4 चेलाहरू शहर पुगे। ितनीहरूले त्यहाँ बािहर गिल्लमा एउटा घरको
ढोकाको छेउमा एउटा जवान गधालाई बाँधेर राखेको पाए। चेलाहरूले
गधालाई फुकाले। 5 त्यहाँ उिभरहेका केही मािनसहरूले यी सब देखे,
ितनीहरूले सोधे, “ितमीहरूले यो के गदैर्छौ? त्यो गधालाई त्यहाँबाट
िकन फुकाईरहेछौ?” 6 चेलाहरूलाई येशूले भन्नु भए झैं उत्तर िदए।
मािनसहरूले ती चेलाहरूलाई गधा िदन अनुमित िदए।

7 त्यसपिछ चेलाहरूले येशूकहाँ गधा पुयार्ए। ितनीहरूले आफ्ना
वस्त्रहरू गधामािथ चढाए अिन येशू त्यसमािथ वस्नु भयो। 8 अनेकौं
मािनसहरूले सडकमा येशूको िनिम्त भनेर आफ्ना वस्त्रहरू ओछ्याए।
कितजनाले रुखका हाँगाहरू काटेर सडकमा ओछ्याए। 9 केही
मािनसहरू येशूको अिघ- अिघ िहँडद ैिथए। केही मािनसहरू उहाँकै
पिछ-पिछ िहँड्द ैिथए। सब ैमािनसहरू कराउँद ैिथए,
“‘उहाँको प्रशसंा गर!’
‘स्वागत गर! परमेश्वरले उहाँलाई आशीवार्द गरून् जो परमप्रभुको

नाउँमा आउनु हँुदछै!’
भजनसगं्रह 118:25-26

10 “हाम्रा िपता दाऊदको राज्यलाई परमेश्वरले आशीवार्द िदऊन्।
जुन राज्य आउनेछ।
स्वगर्को परमेश्वरलाई प्रशसंा!”

11 येशू यरूशलेममा जानुभयो अिन मिन्दरिभत्र पस्नुभयो। मिन्दरको
विरपिर उहाँले हेनर् ु भयो। तर अबेर भइसकेको िथयो। यसकारण उहाँ
आफ्ना बाह्रजना प्रेिरतहरूलाई िलएर बेथािन पुग्नुभयो।

ययेेशूलशूलेे भन्नुभयोभन्नुभयो अन्जीरकोअन्जीरको रूखरूख मनमनेर्ेर्छछ
(मत्ती 21:18-19)

12 अकोर् िदन, ितनीहरूले बेथािन छोड्नुभयो। येशू भोकाउनु भएको
िथयो। 13 येशूले टाढामा एउटा अन्जीरको रूख देख्नु भयो। त्यहाँ पुगेर
केही अन्जीरको फलहरू छ िक भनेर हेनर् ुभयो, तर त्यहाँ पातहरू मात्रै
िथए। िकनिक त्यो समय अन्जीरको फल फल्ने समय िथएन। 14 अिन
उहाँले त्यो रूखलाई भन्नुभयो, “मािनसहरूले अब उप्रान्त तेरो फलहरू
फेिर किहल्य ैखाने छैन।” उहाँका चेलाहरूले यी सब ैकुरा सुने।

ययेेशूकोशूको मिन्दरतफमिन्दरतफर्र्  प्रस्थानप्रस्थान
(मत्ती 21:12-17; लूका 19:45-48; यूहन्ना 2:13-22)

15 उहाँहरू यरूशलेम जानुभयो। येशू मिन्दर जानुभयो। उहाँले मिन्दर
इलाकाबाट बेच्ने र िकन्नेहरूलाई बािहर िनकाल्नु भयो। उहाँले िविभन्न
पसैा-रूिपयाँका लेनदेन गनेर्हरूको टेबलहरू पल्टाइिदनु भयो। ढुकु्कर
बेच्नेहरूको चौकीहरू पिन उहाँले पल्टाइिदनु भयो। 16 येशूले कसलैाई
पिन मिन्दर प्राङ्गणमा केही चीजहरू बोकेर ल्याउने अनुमित िदनु भएन।
17 तब उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो,
“धमर्शास्त्रमा यस्तो लेिखइएको छ, मेरो घर सब ैजाितका िनिम्त
प्राथर्नाको घर कहललाइनेछ तर ितमीहरूले परमेश्वरको घरलाई
डाँकूहरू लुक्ने घरमा पिरवतर्न गिररहेछौ।”

18 मुख्य पूजाहारीहरू शास्त्रीहरूले यी सब कुराहरू थाहा पाए।
ितनीहरूले येशूलाई मानेर् उपाय रच्न थाले। प्रायः सब ैमािनसहरू येशूको
िशक्षामा अचिम्भत भएका हुनाले ितनीहरू येशूसँग डराएका िथए। 19

त्यस ैरात, येशू अिन उहाँका चेलाहरूले शहर छोड्नुभयो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा िवश्वासकोिवश्वासको शिक्तशिक्त प्रदशप्रदशर्र्नन
(मत्ती 21:20-22)

20 अकोर् िबहान, येशू आफ्ना चेलाहरूसँग जाँद ैहुनु हुन्थ्यो।
ितनीहरूले अन्जीरको रूख देखे जसलाई येशूले शराप िदनुभएको
िथयो। अन्जीरको रुख जरादेिख टुप्पो सम्म ैसुिकसकेको िथयो। 21

पत्रुसले येशूलाई भने, “हे रब्बी, अन्जीरको रूखलाई हेनर् ुहोस् जसलाई

तपाईलें िहजो सराप्नु भएको िथयो। अिहले त्यो सुिकसकेको र
मिरसकेको छ!”

22 यशूले जवाफ िदनुभयो, “परमेश्वरमा िवश्वास राख। 23 म
ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु, ितमीहरूले यो पवर्तलाई भन्सक्छौ, जा
अिन समुद्रमा खस्। अिन यिद ितमीहरूको मनमा कुन ैशकंा छैन, अिन
ितमीले िवश्वास गरकेो खण्डमा ितमीले भनेको कुरा घट्ने छ, तब
परमेश्वरवले ितम्रो िनिम्त यसो गिरिदनु हुनेछ। 24 यसलेै ितमीहरूले जे
वस्तुको िनिम्त प्राथर्ना गदर्छौ। अिन यिद चीजहरू पाइसकेकाछौ भन्ने
िवश्वास राख्छौ तब त्यो ितम्रो आफ्न ैहुनेछ। 25 जब ितमीहरू प्राथर्नाका
िनिम्त तयार हुन्छौ, अिन कसकैो िवरुद्धमा ितमीहरूमा भएको नराम्रो
सम्झना भयो भने, त्यसलाई क्षमा गिरदेऊ। यसो गयौर् भने स्वगर्मा हुनुहुने
ितमीहरूका िपताले पिन ितमीहरूका सब ैपापहरू क्षमा गिरिदनुहुनेछ।”
26

यहयहूूदीदी प्रमुखहरूद्वाराप्रमुखहरूद्वारा ययेेशूकोशूको शिक्तमािथशिक्तमािथ सन्दसन्देेहह
(मत्ती 21:23-27; लूका 20:1-8)

27 येशू अिन उहाँका चेलाहरू फेिर यरूशलेम जानुभयो। येशू
मिन्दरको विरपिर जाँद ैहुनुहुथ्यो मुख्य पुजाहरीहरू, शास्त्री हरू र अग्रज
यहूदी प्रमुखहरू उहाँकहाँ आए। 28 ितनीहरूले येशूलाई भने, “हामीलाई
भन्नुहोस् यत्रो के-के गनर्लाई तपाईसँंग कुन चािंह त्यस्तो अिधकार छ?
कसले तपाईलंाई यो अिधकार िदएका हुन्।”

29 येशूले भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई एउटा प्रश्न राख्दछु। यिद
ितमीहरूले मेरो प्रश्नको जवाफ िदयौ, भने तब म ितमीहरूलाई भन्नेछु िक
यी सब गनर्लाई मेरो के अिधकार छ। 30 यूहन्नाको बिप्तस्मा परमेश्वरबाट
भएको हो वा मािनसबाट भएको हो? मलाई जवाफ देऊ?”

31 ती यहूदी प्रमुखहरूले येशूको प्रश्न बार ेबहस गर।े ितनीहरू एक
अकार्माझमा बात चीत गनर् लागे, “यिद हामीले जवाफ िदयौं, ‘यूहन्नाको
बिप्तस्मा परमेश्वरबाट भएको हो,’ येशूले भन्नु हुनेछ, ‘त्यसो भए ितमीहरूले
यूहन्नालाई िकन िवश्वास नगरकेो?’ 32 तर यिद हामीले भन्यौ, ‘यूहन्नाको
बिप्तस्मा मािनसबाट भएको हो,’ मािनसहरू हामीसँग िरसाउनेछन्।” (ती
मािनसहरूसँग भयभीत िथए। सबलेै यूहन्ना एकजना अगमवक्ता हुन् भनेर
िवश्वास िथयो।)

33 तब ितनीहरूले येशूलाई जवाफ िदए, “हामी यसको सही उत्तर
जान्दनैौ।”
तब उहाँले भन्नुभयो, “तब यी सब कामहरू ितमीहरूलाई भिन्दन िक

कुन अिधकारद्वार म यी कुराहरू गिररहेको छु।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे आफ्नोआफ्नो पुत्रपुत्र पठाउपठाउँँननु ुभयोभयो
(मत्ती 21:33-46; लूका 20:9-19)

येशूले मािनसहरूलाई िसकाउनलाई दृष्टान्तहरूको उपयोग
गनर् ु भयो। उहाँले भन्नुभयो, “कुन ैएकजना मािनसले एउटा
खेतमा दाख रोपे। त्यस एउटा कोल खोपे। त्यसपिछ त्यसले

एउटा मचान बनाए। त्यसले आफ्नो दाखबारी केही खेतीवालहरूलाई
भाडामा िदए। त्यसपिछ त्यो मािनस परदेश लाग्यो।

2 “केही समय पिछ दाखको फसल उठाउने बेला आयो। त्यसपिछ
त्यस मािनसले आफ्नो अशं ल्याउनलाई दाखबारीमा एकजना
नोकरलाई पठायो। 3 तर खेतीवालाहरूलले त्यस नोकरलाई पके्र अिन
िपटे। ितनीहरूले नोकरलाई िरत ैहात फकार्इिदए। 4 फेिर त्यस
मािनसले अकोर् नोकरलाई पठाए। खेतीवालाले त्यलाई टाउकोमा
िहकार्ए। ितनीहरूले त्यसलाई कुन ैइज्जत गरनेन्। 5 फेिर त्यस मािनसले
अकोर् नोकरलाई ती खेतीवालाहरूकहाँ फठाए। तर खेतीवाला हरूले
त्यसलाई मािरिदए। त्यस मािनसले अरू धेर ैनोकरहरूलाई पठाए। तर
खेतीवालाहरूले कितजनालाई िपटे, अिन कितजनालाई मािरिदए।

6 “अब त्यस मािनससँग खेतीवालहरूकहाँ पठाउनलाई एउटै मात्र
मािनस रहको िथयो। त्यो मािनस, त्यही मािनसको पुत्र िथयो। त्यस
मािनसले छोरालाई माया गथ्योर्। तर पिन त्यसले आफ्ना छोरोलाई
खेतीवालहरूकहाँ पठाउने िनश्चय गरयो उसले पठाउन सक्ने त्यो मात्र
अिन्तम मािनस िथयो। त्यस मािनसले भन्यो, खेतीवालहरूले मेरो
छोरोलाई त आदर गनेर् न ैछन्।

मकूर् स 11:3 675 मकूर् स 12:6



7 “तर खेतीवालहरूले आफूहरू माझ वहस गर,े यो मािलकको छोरो
हो यो दाखबारी उसको हुन्छ। यसकारण हामी यसलाई मारौं तब यो
दाखबारी हाम्रै हुनेछ। 8 तब ती खेतीवालाहरूले छोरोलाई पके्र, मारे
अिन दाखबारीको बािहर फ्याँिकिदए।

9 “यसकारण त्यो दाखबारीको मािलकले के गनेर्छ? त्यो दाखबारीमा
जानेछ अिन ती खेतीवालहरूलाई मानेर्छ। तब त्यसले त्यो दाखबारी
अरू न ैखेतीवालहरूलाई िदनेछ। 10 िनश्चय न ैतीमीहरूले धमर्शास्त्रमा
यी वचनहरू पढेका हौला:
‘िनमार्तहरूले अस्वीकार गरकेा ढुङ्गाहरू न,ै
कुनाको ढुङ्गा बनेको छ।

11 परमप्रभुले न ैयस्तो गनर् ु भएको हो,
अिन हाम्रो िनिम्त यो अचम्म भएको छ।’”

भजनसगं्रह 118:22-23
12 ती यहूदी प्रमुखहरूले येशूले भन्नु भएको यो दृष्टान्त सुन्न पाए।

ितनीहरूले यो दृष्टान्त ितनीहरूको आफ्न ैबारमेा हो भन्ने बुझे। यसकारण
कसरी हुन्छ येशूलाई पक्रने उपायमा ितनीहरूलागे। तर मािनसहरूदेिख
ितनीहरूलाई डर पिन िथयो। अिन ती यहूदी प्रमुखहरू येशूलाई छोडेर
अन्यत्र कत ैगए।

यहयहूूदीदी प्रमुखहरूद्वाराप्रमुखहरूद्वारा ययेेशूलाईशूलाई छक्क्याउनछक्क्याउनेे चचेेष्टाष्टा
(मत्ती 22:15-22; लूका 20:20-26)

13 त्यसपिछ, यहूदी प्रमुखहरूले हेरोदीअन्स भन्ने दलका केही
मािनसहरू र केही फिरसीहरूलाई येशू भएकहाँ पठाए। ितनीहरूले
येशूलाई केही भूल गराएर पक्रन चाहन्थे। 14 फिरसीहरू र
हेरोदीअन्सहरू येशूकहाँ पुगे अिन भन्न लागे, “हे गुरूज्यू हामी जान्दछौं
िक तपाई ंएक इमान्दार मािनस हुनुहुन्छ। अरूले के भन्लान् भनेर तपाई ं
डराऊनु हँुदनै। सब ैतपाईकंो अघाडी एउटै हुन्। अिन तपाईलें
परमेश्वरको मागर् ठीकिसत िसकाईरहनुभएको छ। हामीलाई भन्नुहोस्: के
कैसरलाई कर बुझाउनु उिचत छ? हामीले कर ितनर् ु पनेर् हो िक नितनर् ु पनेर्
हो?”

15 तर येशूले ितनीहरूको कपट बुझ्नु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई
भन्नुभयो, “ितमीहरू मलाई िकन जालमा पानर् खोज्दछैौ? मलाई एउटा
चाँदीको िसक्का देऊ। म त्यसलाई हेनर् चाहन्छु।” 16 ितनीहरूले येशूलाई
एउटा िसक्का िदए अिन उहाँले सोध्नुभयो, “यो िसक्कामा कसको िचत्र
अिंकत छ? अिन यसमा कसको नाउँ लेिखएको छ?” ितनीहरूले जवाफ
िदए, “यो कैसरको िचत्र हो अिन उसको नाउँ।”

17 अिन येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “कैसरको चीजहरू कैसरलाई
न ैदेऊ, अिन परमेश्वरको चीजहरू परमेश्वरलाई न ैदेऊ।” ती येशूको कुरा
सुनेर छक्क पर।े

ककेेहीही सदसदुकुीहरूद्वाराकीहरूद्वारा ययेेशूलाईशूलाई छक्याउनछक्याउनेे चचेेष्टाष्टा
(मत्ती 22:23-33; लूका 20:27-40)

18 तब केही सदकुीहरू येशकहाँ आए। (सदकुीहरूमा िवश्वास िथयो
िक मृत्यबुाट कुन ैपिन मािनस बौरी उठ्ने छैन)। सदकूीहरूले उहाँलाई
एउटा प्रश्न राखे। 19 ितनीहरूले भने, “गुरूज्यू, मोशाले लेखेका छन् िक
यिद कुन ैिववािहत मािनस मयोर् भने, अिन उसको पत्नीको कुन ैसन्तान
छैन भने त्यसबेला उसको भाइले त्यो िवधवालाई आफ्नो दाज्यूकोलािग
सन्तान जन्माउन िववाह गनर् ु पछर् । त्यसपिछ आफ्नो दाज्यूको लािग
ितनीहरूले सन्तान बनाउन सक्नेछ। 20 एउटा पिरवारमा सातजना
दाज्यूभाइ िथए। पिहलो दाज्यूले िववाह गर ेअिन मर।े उसको कुनै
सन्तान िथएन। 21 त्यसपिछ दोस्रो भाइले त्यस स्त्रीलाई िववाह गर।े ऊ
पिन मयोर् कुन ैसन्तान भएन। त्यस्त ैघट्ना घट्यो तेस्रो भाइसँग पिन।
22 सब ैसात दाज्यू-भाइले त्यस स्त्रीलाई िववाह गर ेअिन सब ैमर।े कुनै
पिन सात दाज्यू-भाइबाट सन्तान भएन। अन्तमा त्यो स्त्री पिन मरी। 23

तर सब ैसातजना दाज्यू-भाइले त्यसलाई िववाह गरकेा िथए। यसकारण
जब त्यस स्त्री मररे बौरी उठ्नेछ त्यसबेला त्यस स्त्रीको, लोग्ने को चाँिह
हुने छ?”

24 येशूले जवाफ िदनु भयो, “ितमीहरू अत्यन्त ैगल्तीमा छौ?
िकनभने धमर्शास्त्रहरूमा लेिखएको कुरा अिन परमेश्वरको शिक्तको बारमेा

ितमीहरूले केही जानेका छैनौ। 25 जब मािनस मररे बौरी उठ्नेछन्
त्यसबेला त्यहाँ कुन ैिववाह गनेर् छैनन्। मािनसहरूले एक-अकार्माझ
िववाह गनेर् छैनन्। ितनीहरू स्वगर्मा स्वगर्दतूहरू जस्त ैहुनेछन्। 26

मरकेा मािनसहरूको पुनरूत्थानको िबषयमा मोशाले लेखेको जलेको
पोथ्राको कथा पुस्तकमा ितमीहरूले पढेका छैनौ? परमेश्वरले भन्नु भएको
छः ‘म अब्राहाम, इसहाक र याकूबको परमेश्वर हँु।’ 27 परमेश्वर मरकेा
मािनसहरूका परमेश्वर होइन तर जीिवत मािनसहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ।
ितमी सदकूीहरू भुलमा परकेाछौ!”

ककुुनन आज्ञाआज्ञा सबभन्दासबभन्दा महानमहान होहो?
(मत्ती 22:34-40; लूका 10:25-28)

28 शास्त्रीहरूमध्ये एकजना येशूकहाँ आए। उनले सदकूीहरू र
फिरसीहरूसँग येशूले बहस गिररहेको सुने। येशूले ितनीहरूका प्रश्नहरूको
ठीक जवाफ िदइरहेको सुने। अिन उहाँलाई सोधे, “कुन चाँिह आज्ञा सब
भन्दा प्रमुख छ?”

29 येशूले उत्तर िदनुभयो, “सब भन्दा महान आज्ञा यस्तो छः
‘इस्राएलका मािनसहरू, सुन! परमप्रभू हाम्रा परमेश्वन ैएक परमप्रभु हुन्।
30 ितमीहरूले परमप्रभु ितमीहरूको परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा
आत्माले, सारा प्राणले र सारा शिक्तले उहाँलाई प्रेम गनर् ुपछर् ।’ 31 दोस्रो
महान आज्ञा यस्तो छः ‘ितमीहरूले आफूलाई प्रेम गर ेजस्तो अरू
मािनसहरूलाई पिन प्रेम गनर् ुपछर् ।’ यी आज्ञाहरू भन्दा अन्य आज्ञाहरू
महान छैनन्।”

32 शास्त्रीहरूले उत्तर िदए, “हे गुरुज्यू, त्यही न ैठीक उत्तर हो।
तपाईलें जे भन्नुभयो त्यो िठक हो। परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुन् अिन अरू
कुन ैपरमेश्वर छैनन्। 33 अिन एउटा मानसले आफ्नो सारा हृदयले, सारा
प्राणले, सारा आत्माले र सारा शिक्तले परमेश्वरलाई प्रेम गनर् ुपछर् । अिन
आफूले आफूलाई प्रेम गर जस्त ैअरू मािनसहरूलाई पिन प्रेम गनर् ुपछर् ।
यी आज्ञाहरू सब ैअपर्णहरू अिन परमेश्वरलाई गिरएको अरू बिलदानहरू
भन्दा अत्यन्त मुख्य छन्।”

34 येशूले त्यस मािनसले बुिद्धमानपुवर्क जवाफ िदएको पाऊनु भयो।
अिन उहाँले त्यस मािनसलाई भन्नुभयो, “ितमी परमेश्वरको राज्य निजक
छौ।” त्यसपिछ अरू कुन ैमािनसले पिन उहाँलाई अरू धेर ैप्रश्नहरू गनेर्
साहस गरनेन्।

ककेे ख्रीष्टनख्रीष्टनै ैदाऊदकोदाऊदको पुत्रपुत्र हहुुनन्?्
(मत्ती 22:41-46; लूका 20:41-44)

35 येशूले मिन्दरमा िसकाइरहनु भएकोिथयो। उहाँले भन्नुभयो, “िकन
शास्त्रीहरूले ख्रीष्ट न ैदाऊदको पुत्र भनेका हुन्? 36 पिवत्र आत्मामा
दाऊद आफैं ले भन्नुभएको छ,
‘परमप्रभुले मेरो प्रभुलाई (ख्रीष्टलाई) भन्नुभएको छः
मेरो छेउमा दािहनेपिट्ट बस,
अिन म ितम्रा शत्रुहरूलाई ितम्रा वशमा पानेर्छु।’

भजनसगं्रह 110:1
37 दाऊद आफैं ले ख्रीष्टलाई ‘प्रभु’ भन्नु हुन्नछ। तब कसरी ख्रीष्ट
दाऊदको पुत्र हुनसक्छ?” धेर ैमािनसहरूले येशूले भनेको कुरा खूबै
आनिन्दत भएर सुने।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा शास्त्रीहरूकोशास्त्रीहरूको आलोचनाआलोचना
(मत्ती 23:6-7 लूका 11:43, 20:45-47)

38 येशूले लगातार िसकाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, “शास्त्रीहरूदेिख
होिशयार बस। ितनीहरू लामा वस्त्रहरू पिहिरएर आफूलाई प्रमुख
देखाउनको िनिम्त िहँड्न मन पराउँछन्। अिन ितनीहरू आफूलाई
बजारमा हँुदा मािनसहरूले ितनीहरूलाई आदर गरून् भन्ने चाहन्छन्।
39 सभाघरहरूमा पिन ितनीहरूले अित मुख्य ठाउँहरू ओगट्न
चाहन्छन्। अिन भोजहरूमा पिन त्यसरी न ैआदरका ठाउँहरूमा बस्न
चाहन्छन्। 40 ितमीहरू िवधवाहरूसँग कप्ट्याइँ गदर्छन् र ितनीहरूलाई
लुट्छन्। अिन आफैं ले लोकचारको िनिम्त लामो लामो प्राथर्नाहरू गनेर्
गदर्छन्। परमेश्वरले ितनीहरूलाई धेर ैदण्ड िदनुहुनेछ।”

मकूर् स 12:7 676 मकूर् स 12:40
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िवधवाद्वारािवधवाद्वारा भभेेटीटी चढाएकोचढाएको अथअथर्र् बुझाउनबुझाउनेे चचेेष्टाष्टा
(लूका 21:1-4)

41 येशू मिन्दरको ढुकुटी सामु बस्नुभयो जहाँ आएर मािनसहरूले
पसैा चढाउने गदर्थे। उहाँले धेर ैधनी मािनसहरूले मिन्दरको ढुकुटीमा
धेर ैपसैा हालेको हेनर् ुभयो। 42 तब एउटी गरीब िवधवा आई अिन दइुवटा
स-साना ताँमाका िसक्काहरू िदई। ती िसक्काहरूको मूल्य एक पसैा भन्दा
कम िथयो।

43 येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनु भयो। उहाँले
भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। यो गरीब िवधवाले खाली
दइुवटा स साना िसक्काहरू चढाई । तर वास्तवमा अरू धनी
मािनसहरूले िदएको भन्दा त्यसले धेर ैिदई। 44 ती मािनसहरूको धेरै
छन्, तर ितनीहरूले आफूलाई नचािहएको मात्र िदएका छन्। त्यो स्त्री धेरै
गरीब छे। तर त्यसले आफूमा भएको सब ैन ैिदई। अिन त्यसले ती
पसैाहरू आफूलाई मद्त पुयार्उनको लािग न ैहो भन्ने ठानी।”

भिवष्यमाभिवष्यमा मिन्दरमिन्दर ध्वध्वंशंश
(मत्ती 24:1-25; लूका 21:5-24)

येशूले मिन्दरको इलाका छोडन लाग्नु भएको िथयो। कुनै
एकजना चेलाले उहाँलाई भने, “गुरूज्यू हेनर् ुहोस्। यी
मिन्दरको भवनहरू धेर ैठूला-ठूला ढुङ्गाहरूले बनाएर अित

सुन्दर भएको छ।”
2 येशूले भन्नुभयो, “के ितमीहरू यो ठूला भवनहरू देख्छौ? यी

भवनहरू सब ैध्वंस हुनेछ। प्रत्येक ढुङ्गा भूईमँा फ्याँिकनेछ। एउटामािथ
अकोर् कुन ैढुङ्गा त्यहाँ रहने छैन।”

3 त्यसपिछ येशू जतैून डाँडामा बिसरहनु भएको िथयो। उहाँ पत्रुस,
याकूब यूहन्ना र आिन्द्रयाससँग अलग्ग ैहुनुहुन्थ्यो। ितनीहरू सबलेै
मिन्दर देख्न सके। ितनीहरूले येशूलाई सोधे, 4 “हामीलाई भन्नुहोस्
किहले यस्तो घट्ना घट्ने छ? अिन यी सब घट्ना हुनलाग्दा के संकेत
हुनेछ?”

5 येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “होिशयार रहो! कसलेै ितमीहरूलाई
मूखर् नबनाओस्। 6 धेर ैमािनसहरू मेरा नाममा आउनेछन्। ितनीहरूले
भन्नेछन्, ‘म न ैख्रीष्ट हँु।’ अिन ितनीहरूले धेर ैमािनसहरूलाई मूखर्
तुल्याउनेछन्। 7 ितमीहरूले लडाईको बारमेा सुन्न पाउनेछौ। अिन अरू
हुने लँडाईहरूको बारमेा पिन कथाहरू सुन्नेछौ। तर डराऊनु पदैर्न।
अन्तको समय आउन अिघन ैयी घट्नाहरू घट्नेछ। 8 राष्टहरू अन्य
राष्ट्रहरूिसत लडाई गनेर्छन्। राज्य राज्यहरू माझ लडाई चल्नेछ।
िविभन्न ठाउँहरूमा भूकम्प जानेछ। यस्तो समय पिन आउने छ जितबेला
खानलाई केही कुरा हुनेछैन। त्यस समयमा नयाँ जन्म हुने प्राथर्िमक
समयमा जस्त ैकष्टपूणर् हुनेछ।

9 “ितमीहरू होिशयारी बस। मािनसहरूले ितमीहरूलाई पक्रनेछन्
अिन न्यायको लािग लजैानेछन्। ितनीहरूले सभाघरहरूमा ितमीहरूलाई
िपट्नेछन्। ितमीहरूलाई हािकमहरू र राजाको सामु जबरजस्ती
उभ्याइनेछ। ितमीहरूले मेरो बारमेा साक्षी िदनु पनेर्छ। तीमीहरूलाई
हािकमहरू र राजाको सामु जबरजस्ती उभ्याइन्छ। ितमीहरूले मेरो
बारमेा साक्षी िदनु पनेर्छ। ितमीहरूले मलाई पछ्याएको कारणले गदार् यी
सब ैहुनेछ 10 यस भन्दा अिघन ैसब ैजाितहरू सुसमाचार प्रचार गिरनु
पनेर्छ। 11 ितमीहरू पक्राउ हुनेछौ अिन न्यायको भागी बन्नु पनेर्छ। तर
ितमीहरूले त्यहाँ जे भन्नेछौ त्यस बार ेडराउनु पनेर् छैन। त्यसबेला
परमेश्वरले ितमीलाई जे िदनुहुन्छ त्यही भन्नु पनेर्छ। त्यसबेला वास्तवमा
ितमी आफैं  बोिलरहेको हुने छैनौं। पिवत्र-आत्मा बोिलरहेको हुनेछ।

12 “दाज्यूभाइहरूले दाज्यूभाइहरूलाई मानेर् िवश्वासघात गनेर्छन्।
बाबुहरूले आफ्न ैछोराहरूप्रित िवश्वासघात गनेर्छन्। अिन मानेर्छन्। छोरा
छोरीहरू पिन आफ्न ैआमाबाबूहरूको िवरूद्धमा उठ्नेछन् अिन तीनले
आमाबाबूहरूलाई मानेर्छन। 13 सब ैमािनसहरूले मलाई पछ्यायौ भनेर
ितमीहरूलाई घृणा गनेर्छन्। तर जो चाँिह अन्त्यसम्म न ैबलवान रहन्छ उ
मात्रै बाँच्ने छ।

14 “ितमीहरूले भयानक िवनास देख्नेछौ। ितनीहरूले त्यो घट्ना
एउटा यस्तो ठाउँमा उिभएर हेनेर् छौ जहाँ त्यस्तो नहुनु पनेर्थ्यो।”

(मािनस जसले पढ्छ यसको अथर् के हुन्छ बुझ्नुपछर् ।) “त्यसबेला
यहुिदयाका मािनसहरू पहाड़हरूितर भाग्नु पछर् । 15 मािनसहरू समय
खेर नफाली भाग्नु पछर् । यिद कुन ैमािनस घरको छानामा छ भने घरबाट
केही िनकाल्नलाई उ तलितर ओलेर्नु हुदनै। 16 यिद कुन ैमािनस
आफ्नो खेतबारीमा छ भने त्यो पिन फकेर् र आफ्नो वस्त्र ल्याउन त्यहाँ
जानेछैन।

17 “हाय, त्यसबेला गभर्वती स्त्री वा ससाना नानीका आमाहरूलाई
पिन नराम्रो हुनेछ। 18 यस्तो घट्ना जाडोको समयमा नहोस् भनेर
प्राथर्ना गर। 19 िकनभने ती िदनहरूमा जुन कष्ट हुन्छ त्यो यस्तो हुन्छ
िक परमेश्वरले संसारको सृिष्ट गरकेो देिख अिहलेसम्म भएको छैन। अिन
यस्तो महा-संकष्टहरू फेिर घट्ने छैन। 20 उहाँका मािनसहरूको िनिम्त
परमेश्वरले त्यो भयानक समयलाई सीिमत पानेर् िनश्चय गनर् ु भएको छ।
यिद त्यो समय नछोटाइए कोही पिन बाँच्ने छैन। तर परमेश्वरले आफूले
चुन्नु भएका मािनसहरूका िनिम्त सहायता पुयार्उनलाई त्यो समय
छोट्याउनु भएको छ।

21 “त्यसबेला, यिद केही मािनसहरूले ितमीहरूलाई भने, ‘हेर, ख्रीष्ट
यहाँ हुनुहुन्छ।’ अथ्वा ‘उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ।’ यसलाई िवश्वास नगर। 22

झूटो ख्रीष्टहरू र झूटो अगमवक्ताहरू आउनेछन् अिन परमेश्वरले चुनेका
मािनसहरूलाई धोका िदनु सभव भए िचन्हहरू र चम्त्कारहरू गनेर्छन्।
23 यसकारण होिशयार बस। यी सब हुन अिघ न ैमलेै सतर्क गराएको
छु।

24 “तर त्यसपिछका िदनहरूमा यस्तो दःुखको समय आउने छ,
‘सूयर् अँध्यारो हुनेछ,
अिन चन्द्रमाले पिन ज्योित िदनेछैन।

25 आकाशबाट तारहरू झनेर्छन्,
अिन आकाशका सब ैशिक्तहरू डग्मगाउनेछन्।’
26 “त्यसपिछ मािनसहरूले मािनसका पुत्रलाई महान शिक्त र

मिहमािसत बादलमा भएर आउँद ैगरकेो देख्नेछन् 27 मािनसको पुत्रले
आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई पृथ्वीको चारिैतर पठाउनु हुनेछ। स्वगर्दतूहरूले
पृथ्वीका प्रत्येक कुनाबाट चुिनएका मािनसहरूलाई भेला गनेर्छन् ।

28 “अन्जीरको रूखले हामीलाई पाठ पढाउनेछः जब अन्जीरको
रूखको हाँगाहरू हिरयो र किललो हुनेछ नयाँ पातहरू उम्रन थाल्नेछ,
तब ितमीहरूले ग्रीष्म ऋतु निजक छ भनेर बुझ्नेछौ 29 त्यसरीन ैजब
ितमीहरू यी कुराहरू घटेका देख्नेछौ तब ितमीहरूले पनी जान्ने छौ िक
मलेै ितमीहरूलाई भनेका कुराहरूको समय निजकमा अिन ठीक ढोकामा
छन। 30 म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। यी सब ैकुराहरू यही समयका
मािनसहरू जीिवत भएकै बेला हुनेछन्। 31 स्वगर् अिन पृथ्वी ध्वंस
हुनेछ। तर मलेै भनेका वचनहरू किहल्य ैनाश हुने छैन।

32 “कसलेै पिन त्यो िदन र समय थाहा पाउने छैन। पुत्र र स्वगर्मा
भएको स्वगदतूहरूले समेत त्यो िदन र समय जान्ने छैनन्। त्यो िदन र
समय केवल िपताले मात्र जान्नु हुन्छ। 33 होिशयार रहो। सधैँ तयारी बस
त्यो समय किहले आउने भनी ितमीले जान्दनैौ।

34 “यो परदेश गईरहेको मािनस जस्त ैहो जसले आफ्नो घर
छोडेकोहुन्छ। त्यो मािनसले आफ्नो नोकरहरूलाई घर िजम्मा िदएको
हुन्छ। त्यसले प्रत्येक नोकरलाई िवशेष काम गनर् लाएको हुन्छ अिन
उसले पालेलाई होिशयार साथ ढोकाको रक्षा गररे सतर्क बस्नु भनेर
आज्ञा िदन्छ। 35 यसकारण ितमीहरू सधैँ सतर्क रहो। यो घरको
मािलक किहले फकीर् आऊला भनेर ितमीहरूले थाहा पाएकै हँुदनैौ। ऊ
िनश्चयन ैबेलुका वा मध्य रातमा, वा िबहान,ै वा घाम झुल्केपिछ आउनेछ।
36 मािलक एक्किस फिकनेर्छ। यिद ितमीहरू तयारी र सतर्क रह्यौ भने
उसले ितमीहरूलाई सुितरहेको पाउने छैन। 37 म ितमीहरूलाई यसो
भन्दछु, अिन प्रत्येकलाई यसो भन्दछु, ‘सतर्क रहो!’”

यहयहूूदीदी प्रमुखहरूद्वाराप्रमुखहरूद्वारा ययेेशूलाईशूलाई मानमानेर्ेर् योजनायोजना
(मत्ती 26:1-5 लूका 22:1-2, यूहन्ना 11:45-53)

िनस्तार र अखिमरी रोटीको चाडको िनिम्त अब केवल दइु
िदन बाँिक िथयो। मुख्य पूजाहारीहरू र शास्त्रीहरू येशूलाई
पक्रन अिन मानेर् जाल साजीको भयानक खोजमा िथए। 2
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ितनीहरूले भने, “तर चाडको समयमा हामीले येशूलाई पक्रनु हँुदनै
िकनभने मािनसहरू क्रोिधत हुनेछन् अिन दङ्गा मच्चाउने डर हुन्छ।”

एउटीएउटी स्त्रीद्वारास्त्रीद्वारा ककेेहीही गनगनेर्ेर् िवशिवशेेषष चचेेष्टाष्टा
(मत्ती 26:6-13; यूहन्ना 12:1-8)

3 येशू बेथािनयामा हुनुहुन्थ्यो। िसमोन कुष्ठरोगीको घरमा एउटा
मेचमा उहाँ खाना खाँद ैहुनुहुनथ्यो त्यसबेैला एउटी स्त्री उहाँकहाँ आई।
त्यस स्त्रीले एउटा अित मूल्यावान िंसगमरमरको भँुडुल्को भिर अत्तरको
सुग्न्ध भररे ल्याएकी िथईन्। त्यो सुगन्ध शुद्ध जटामसीद्वारा तयार
गिरएको िथयो। त्यस पिछ त्यस स्त्रीले जारको िबकोर् खोली अिन येशूको
िशरमा सुगन्ध खन्याइिदई।

4 केही चेलाहरूले यी देखेर िरसाए अिन एक अकार्मा कुरा गनर् थाले।
ितनीहरूले भने, “त्यसले िकन यो सुगन्ध नष्ट गरकेो 5 त्यो अत्तर
वर्षभिरको कमाई हो। यसलाई बेच्न सिकन्थ्यो अिन पसैा गरीबलाई िदन
सिकन्थ्यो।” अिन ितनीहरूले त्यस स्त्रीको कडा आलोचना गर।े

6 येशूले भन्नुभयो, “त्यस स्त्रीलाई एक्लो छोिडदेऊ। त्यसलाई
ितमीहरूले िकन िदक्दारी िदइरहेछौ? त्यसले मेरो लागी खूब ैराम्रो काम
गरी। 7 गरीब मािनसहरू सधैँ ितमीहरूसँग हुनेछन्। ितनीहरूले
जितबेला चाहन्छौ त्यित्तबेला ितनीहरूलाई मद्दत गनर्सक्छौ। तर म सधैँ
ितमीहरूसँग हुने छैन। 8 त्यस स्त्रीले मलाई जे जती गनर् सकी त्यित्त
गरी। त्यसले मेरो शरीरमािथ सुगन्ध छिरिदई। त्यसले मलाई मनर् ु अिघनै
गाड्नको तयारीका लािग यसो गरी। 9 म तीमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु।
जहाँ कहीं पिन सारा संसारका मािनसहरूलाई सुसमाचारहरू प्रचार
गिरनेछ, सारा जग्गामा सुसमाचारहरू सुनाऊ, त्यस स्त्रीले गरकेो
कुराहरू पिन उसको संझनाका िनिम्त भिननेछ।”

ययेेशूकोशूको शत्रूहरूलाईशत्रूहरूलाई सहयोगसहयोग गनगनर्र् यहयहूूदादा तत्परतत्पर
(मत्ती 26:14-16; लूका 22:3-6)

10 त्यसपिछ बाह्रजना प्रेिरतहरू मध्ये एकजना चेला मुख्य
पूजाहारीहरू भएकाहाँ गयो। यो चेलाको नाम िथयो यहूदा इस्कािरयोत।
यहूदाले येशूलाई ितनीहरूको हातमा सुम्पेको चाहन्थ्यो। 11 मुख्य
पूजाहारीहरू यो सुनेर खबु ैखशुी िथए। यसकोलािग ितनीहरूले उसलाई
जित पिन पसैा िदन तयार िथए। अिन येशूलाई ितनीहरूको हातमा
सुम्पन उिचत समयको प्रतीक्षा यहूदाले गिररहेका िथए।

िनस्तारिनस्तार चाड़कोचाड़को भोजभोज
(मत्ती 23:17-25; लूका 22:7-14; 21-23; यूहन्ना 13:21-30)

12 यो अखिमरी रोटीको पिहलो िदन िथयो। त्यो त्यस्त ैसमय िथयो
जुनबेला यहूदी हरूले िनस्तारको थुमाहरूलाई बिलदान िदने गदथेर्।
येशूको चेलाहरू उहाँकहाँ आए अिन भने, “हामी जानेछौ अिन िनस्तार
चाडको भोज तयार पानेर्छौं। तपाँईलें हामीहरूले िनस्तार चाडाको भोज
तयार गरकेो चाहनुहुन्छ?”

13 येशूले आफ्नो दइुजना चेलाहरूलाई शहर पठाउनु भयो। उहाँले
ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “शहरमा जाऊ। त्यहाँ एउटा मािनसलाई गाग्रोमा
पानी बोकेर आइरहेको भेट्नेछौ। ितनको पिछ लाग। 14 त्यो मािनस
एउटा घरिभत्र पस्नेछ। त्यही घरमा गएर त्यो घरको मािलकसँग भनः
‘गुरूज्यू सौध्नु हुन्छ उहाँ अिन उहाँका चेलाहरू िनस्तार चाडको भोज
खाने कोठा कहाँ होलान्।’ 15 घर मािलकले ितमीहरूलाई माितल्लो
तलाको ठूलो कोठा देखाउनेछ जो सजाएर तयार पारकेो छ। हाम्रा िनिम्त
त्यहाँ बन्दोबस्त गर।”

16 यसकारण चेलाहरू गए अिन शहरमा पसे येशूले भन्नु भएको जस्तै
ितनीहरूले सब ैकुराहरू भेट्टाए। यसथर् ितनीहरूले न ैिनस्तार चाडको
भोज तयार गर।े

17 साँझमा, येशू आफ्ना बाह्रजना प्रेिरतहरू िलएर त्यो घरमा
जानुभयो। 18 जब ितनीहरू खाँद ैिथए, येशूले भन्नुभयो, “म
ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। ितमीहरू बाह्रजना मध्ये एकजानले मलाई
िवश्वास घात गनेर्छौ। त्यो एकजनाले मसँग ैअिहले खाईरहेको छ।”

19 चेलाहरू यो सुनेर खबु ैदःुखी भए। ितनीहरू सबलेै येशूलाई भने,
“िनश्चयन ैत्यो म होइनः ठीक हो?”

20 येशूले भन्नुभयो, “उ बाह्रजना मध्ये एक हो। उ त्यही हो जसले
मसँग ैकचौरामा रोटी चोप्दछै। 21 मािनसको पुत्र जानेछ अिन मनेर्छ।
िकनिक उनको बारमेा धमर्शास्त्रहरूमा लेिखएको छ। तर त्यस
मािनसलाई िधक्कार छ जसद्वारा मािनसको पुत्रलाई िवश्वासघात गिरनेछ।
बरू पिहल्य ैनजन्मेको भए त्यो मािनसलाई यो धेर ैराम्रो हुनिथयो।”

प्रभुप्रभ-ुभोजभोज
(मत्ती 26:26-30; लूका 22:15-20 1 कोिरन्थी 11:23-25)

22 जब उनीहरू खाँद ैिथए, येशूले केही रोटी िलनुभयो अिन त्यसको
िनिम्त परमेश्वरलाई धन्वाद िदनुभयो। तब उहाँले त्यसलाई टुक्रा-टुक्रा
पानर् ुभयो, अिन आफ्ना चेला हरूलाई िदनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यो
लेऊ यो मेरो शरीर हो।”

23 त्यसपिछ येशूले कचौरा िलनुभयो अिन यसको लािग परमेश्वरलाई
धन्यवाद िदनुभयो। तब उहाँले त्यो आफ्ना चेलाहरूलाई िदनुभयो।
ितनीहरूले कचौराबाट िपए। 24 त्यसपिछ येशूले भन्नुभयो, “यो नयाँ
करारको मेरो रगत हो। यो रगत धेर ैमािनसहरूका िनिम्त पोख्याएको हो।
25 म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। म यो दाखको रस फेिर
त्यसबेलासम्म िपउँिदन जुनबेला सम्म म परमेश्वरको राज्यमा यसलाई
नयाँ िपएको हँुिदनँ।”

26 तब ितनीहरूले भजन गाए अिन उहाँहरू िनस्केर जतैून डाँडाितर
जानुभयो।

ययेेशूकाशूका सबसबै ैचचेेलाहरूललाहरूलेे उहाँलाईउहाँलाई छोडछोडेे
(मत्ती 26:31-35; लूका 22:31-34; यूहन्ना 13:36-38)

27 त्यसपिछ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू सबलेै
आफ्ना िवश्वास हराउनेछौ। यो कुरा धमर्शास्त्रहरूमा लेिखएको छ,
‘म गोठालोलाई मानेर्छु,
अिन भेंड़ाहरू िततरिबतर हुनेछन्।’

जकिरया 13:7
28 तर म मरपेिछ, फेिर मृत्यबुाट बौरीनेछु। त्यसपिछ म गालील जानेछु।
ितमीहरू त्यहाँ पुग्न अिघ न ैम त्यहाँ पुगेको हुनेछु।”

29 पत्रुसले भने, “यिद सबलेै आफ्नो िवश्वास हराए पिन म किहल्यै
मेरो िवश्वास हराउने छैन।”

30 येशूले जवाफ िदनुभयो, “म ितमीलाई साँच्चो भन्दछु। आजकोरात
दोस्रोपल्ट भाले बास्नुअिग ितमीले मलाई तीनपल्ट ईन्कार गनेर् छौ।”

31 तर पत्रुसले जोर िदएर भने, “यदी म तपाईसँंग ैमनर् ु परतेा पिन म
किहल्य ैतपाईलंाई इन्कानेर् छुईनं!” त्यसरी न ैअरू चेलाहरूले पिन त्यही
कुरा भने।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा एकान्तमाएकान्तमा प्राथप्राथर्र्नाना
(मत्ती 26:36-46; लूका 22:39-46)

32 येशू अिन उहाँका चेलाहरू गेतसमनी नाऊँ भएको एउटा ठाउँमा
जानुभयो, र उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “मलेै प्राथर्ना
गरून्जेल यहाँ बस।” 33 येशूले पत्रुस, याकूब र यूहन्नालाई आफूसँग
लजैानभयो। त्यसपिछ उहाँ अत्यन्त दःुखी र िखन्न हुनुभयो। 34 उहाँले
पत्रुस, याकूब र यूहन्नालाई भन्नुभयो, “मेरो आत्मा दःुख-ैदःुखले भिरन
लागेको छ। मलाई यहीं पखर् अिन सतर्क बस।”

35 अिन येशू ितनीहरू भएदेिख केही परसम्म जानुभयो र त्यसपिछ
भूइँमा लड्नु भयो अिन प्राथर्ना गनर् ुभयो िक यिद सम्भव भएमा यही बेला
उहाँको कष्टका घडी उहाँबाट िबतेर जाओस्। 36 उहाँले प्राथर्ना
गनर् ुभयो, “ अब्बा, िपता सब ैकुराहरू तपाईमंा सम्भव छ। कृपया मबाट
यो कचौरा हटाईिदनुहोस्। तर मेरो इच्छा बमोिजम होइन, तर तपाई जे
जस्तो चाहनुहुन्छ त्यही गनर् ुहोस्।”

37 तब येशू आफ्ना चेलाहरू भएको ठाउँमा फकीर् आउनुभयो। उहाँले
ितनीहरूलाई सुितरहेको पाउनु भयो। उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो,
“िसमोन, ितमी सुितरहेका छौ?के मेरो िनिम्त एकघण्टासम्म पिन जागा
रहन सकै्तनौ 38 जागा रहो, अिन प्राथर्ना गर, जसमा िक ितमी
प्रलोभनमा पनेर् छैनौ। आत्मा राजी छ तर शरीर कमजोर छ।”

मकूर् स 14:3 678 मकूर् स 14:38
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39 फेिर येशू केही परसम्म जानुभयो अिन त्यही प्राथर्ना गनर् ूभयो। 40

फेिर उहाँ आफ्ना चेलाहरू भएको ठाउँमा फकर् नु भयो। उहाँले ितनी
हरूलाई सुितरहेकै पाउनुभयो। ितनीहरूका आँखाहरू थिकत देिखन्थे।
ितनीहरूले जान्दनै िथए िक येशूलाई के भन्नु पनेर् हो।

41 येशूले तेस्रो पटक प्राथर्ना गिरसकेपिछ, उहाँ आफ्ना चेलाहरू
भएको ठाउँमा आउनुभयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “के ितमीहरू
अझ ैसुितरहेको अिन िवश्राम गिररहेका छौ अित भयो! मािनसको
पुत्रलाई पापी मािनसहरूको हातमा सुिम्पने समय आइपुग्यो। 42 उठ!
हामी जानपैछर् । यहाँ त्यो एकजना आउँदछै जसले मलाई िवश्वासघात
गनेर्छ।”

ययेेशशू ूपक्राउपक्राउ पनपनर्र् ुभयोुभयो
(मत्ती 26:47-56; लूका 22:47-53; यहून्ना 18:3-12)

43 जब येशू बोिलरहेको हुनुहुन्थ्यो, यहूदा त्यहाँ आइपुगे। यहूदा
बाह्रजना चेलाहरू मध्ये एकजना िथयो। यहूदासँग थुप्रै मािनसहरू िथए।
ती मािनसहरूलाई मुख्य पूजाहारीहरू, शास्त्रीहरू र यहूदी अग्रजहरूले
पठाएका िथए। ती मािनसहरूका साथमा तरवार र घोंचाहरू िथए।

44 यहूदाले उनीहरूलाई यो संकेत िदएका िथए। “म जुन मािनसलाई
म्वाई ंखान्छु उही न ैयेशू हुन्। उनलैाई पक्रनु र उसलाई लानु अिन रक्षा
गनर् ु।” 45 यहूदा आउन साथ येशू कहाँ गयो अिन भन्यो, “गुरूज्यू!”
त्यसपिछ उसले उहाँलाई म्वाई ंखाए। 46 तब मािनसहरूले झम्टेर
येशूलाई पके्र। 47 कुन ैएकजना उिभरहेको चेलाले आफ्नो तरवार
िनकाल्यो अिन त्यसले प्रधान पूजाहारीको एउटा नोकरलाई हान्यो र
उसको कान कािटिदयो।

48 तब येशूले मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू तरवार र घोचाँहरू
िलएर म कहाँ, एक अपराधी झैं मानेर आएको छौ? 49 प्रत्येकिदन म
मिन्दर इलाकामा ितमीहरूिसत िसकाइरहेको िथएँ। त्यहाँ ितमीहरूले
मलाई पके्रनौ। तर धमर्शास्त्रमा लेिखएका कुराहरू पूरा हुन ैपछर् ।” 50

त्यसपिछ सब ैचेलाहरूले उहाँलाई छोडेर भागे।
51 एउटा जवान मािनसले येशूलाई पछ्याइरहेको िथयो। उसले

खािल एउटा मलमलको वस्त्र मात्र लगाएको िथयो। ितनीहरूले उसलाई
पिन पक्रने कोिशश गर।े 52 तर त्यसले त्यो मलमलको बस्त्र छाड्यो
अिन बस्त्र िवहीन् भएर भाग्यो।

ययेेशशू ूयहयहूूदीदी प्रमुखहरूकोप्रमुखहरूको सामुन्नेसामुन्ने
(मत्ती 26:57-68; लूका 22:54-55, 63-71; यूहन्ना 18:13-14, 19-24)

53 येशूलाई पक्रने मािनसहरूले उहाँ लाई प्रधान पूजाहारीको घरमा
पुयार्ए त्यहाँ सब ैमुख्य पूजाहारीहरू, यहूदी बूढा प्रधानहरू र शास्त्रीहरू
भेला भए। 54 पत्रुसले येशूलाई पछ्याउँद ैिथयो, तर उ उहाँका त्यित्त
निजक िथएन। पत्रूसले येशूलाई प्रधान पूजाहारीको घरको चौक नपुगे
सम्म पछ्याए। त्यो त्यहाँ रक्षक साथ बिसरहेको िथयो अिन आगो ताप्दै
िथयो।

55 मुख्य पूजाहारीहरू, र पूरा यहूदी महासभाले येशूलाई मानर्का
िनिम्त येशू िवरुद्ध झूटो प्रमाण खोिजरहेका िथए। तर ितनीहरूले कुनै
त्यस्तो प्रमाण पाएनन्। 56 अनेकौं मािनसहरू आए अिन येशूको िवरूद्ध
झूटो आरोपहरू लगाए। तर ती प्रमाणहरू एक अकार्मा िमल्दनैथ्यो।

57 त्यसपिछ केही मािनसहरू उठे, अिन येशूको िवरूद्धमा झूटो साक्षी
िदए। ितनीहरूले भने, 58 “हामीहरूले यस मािनसले भनेका सुनेका छौं,
‘मािनसहरूले बनाएको मिन्दर म ध्वंस गिरिदनेछु। त्यसको तीन िदनमा,
म अकोर् मिंन्दर बनाइिदनेछु जुन मिन्दर मािनसहरूले बनाएको हँुदनै।’”
59 तर यी मािनसहरूले भनेका कुरामा पिन कोही सहमत हुने भएनन्।

60 त्यसपिछ प्रधान पूजाहारी सब ैमािनसहरूको अिघ खडा भए,
अिन येशूलाई भन्नलागे, “यी मािनसहरूले तपाईकंो िवरुद्धमा धेर ैबोले।
आफ्नो िवरूद्धमा आएको यस्तो आरोपहरूको िवरुद्धमा तपाईकंो भन्नु
पनेर् केही छ? के यी मािनसहरूले साँच्चो कुराहरू गिररहेका छन्?” 61 तर
येशू चुप चाप बस्नु भयो। उहाँले कुन ैउत्तर िदनु भएन।
प्रधान पूजाहारीले उहाँलाई फेिर अकोर् प्रश्न गरःे “के तपाई ंपरमधन्य

परमेश्वरको पुत्र, ख्रीष्ट न ैहुनुहुन्छ?”

62 येशूले जवाफ िदनुभयो, “हो, म न ैपरमेश्वरको पुत्र हँु। ितमीहरूले
मािनसको पुत्रलाई सवर्शिक्तमानको दािहने पिट्ट बसेर स्वगर्को बादलिसत
आउँद ैगरकेो देख्नेछौ।”

63 जब प्रधान पूजाहारीले यो कुरा सुने, उनी खूब ैिरसाए। उनले
आफ्नो वस्त्र च्यात ैर भने, “हामीलाई अब अरू धेर ैगवाहीहरूको
आवश्यकता छ र? 64 ितमीहरू सबलेै यो मािनसले परमेश्वरको िनन्दा
गरकेो सुन्यो। ितमीहरूको के िनणर्य छ?”
सबलेै येशूलाई भुल गरकेो ठहराए। अिन मानर् ू पछर्  भने। 65 त्यहाँ

भएका कितजनाले येशूलाई थुके। ितनीहरूले येशूको अनुहार छोिपिदए
अिन उहाँलाई िहकार्ए। ितनीहरूले भने, “तपाई ंअगमक्ता हो भनेर
हामीलाई देखाउनुहोस्।” त्यसपिछ पहरादारहरूले उहाँलाई लगे र कुटे।

ययेेशूलाईशूलाई िचन्छिचन्छुु भन्नभन्न पत्रुसपत्रुस डराएडराए
(मत्ती 26:69-75; लूका 22:56-62; यहून्ना 18:15-18, 25-27)

66 त्यित बेला पत्रुस आँगनमा न ैिथए। प्रधान पूजाहारीको एकजना
नोकनीर् केटी त्यहाँ आई। 67 त्यसले पत्रुसलाई आगो ताप्द ैगरकेो देखी।
त्यो पत्रुसको निजकै आएर हेरी। तब त्यो केटीले भनी, “नासरतको
येशूसँग ितमी पिन िथयौ?”

68 तर पत्रुसले यसो भन्द ैइन्कार गर।े उनले भने “म जािन्दन अिन
बुिझ्दन िक ितमीले के भिनरहेका छौ।” तब पत्रुस त्यो ठाउँ छोडेर
आँगनको प्रवेशद्वारितर गए। त्यसबेला भाले बास्यो।

69 त्यो नोकनीर् केटीले उसलाई त्यहाँ देखी। फेिर त्यस केटीले त्यहाँ
उिभरहेकाहरूलाई सोधी, “यो मािनस ितनीहरूमध्ये कै एकजना हो।”
70 फेिर पत्रुसले यी कुरा साँच्चो होइन भनेर भने।
केहीक्षण पिछन,ै केही मािनसहरू जो त्यहाँ उिभरहेका िथए, पत्रुसलाई

भने, “हामी ितमीलाई ती मध्येहरूको एकजना हो भनेर िचन्दछौं िकनभने
ितमी गालील बासी हौ।”

71 त्यसपिछ पत्रुसले िधक्कानर् लागे अिन उनले भने, “ितमीहरूले जुन
मािनसको बारमेा कुरा गदैर्छौ ितनलाई म िचिन्दन परमेश्वरको नाममा
शपथ खान्छु।”

72 अिन तुरन्त,ै दोस्रोपल्ट भाले बास्यो। त्यपिछ पत्रुसलाई येशूले
भन्नु भएको अिघका कुराहरू सम्झन थाले, “दइुपल्ट भाले बास्नु
अिघसम्म ितमीले मलाई िचिन्दन भनेर तीनपल्ट भन्ने छौ।” पत्रुस
त्यसपिछ खबु ैदःुखीत भए अिन रून लागे।

िपलातसिपलातस हाकीमद्वाराहाकीमद्वारा ययेेशूप्रितशूप्रित प्रश्नहरूप्रश्नहरू
(मत्ती 27:1-2, 11-14; लूका 23:1-5; यूहन्ना 18:28-38)

एका िवहान ैमुख्य पूजाहारीहरू यहूदी बुढा प्रधानहरू
शास्त्रीहरू र सब ैयहूदी महासभाले योजना बनाए।
ितनीहरूले येशूलाई साङ्गलोले बाँधे अिन िपलातस कहाँ

पुयार्ए। ितनीहरूले येशूलाई िपलातसकहाँ सुिम्पिदए।
2 िपलातसले येशूलाई सोधे, “के ितमी न ैयहूदीहरूको राजा हौ?”
येशूले भन्नुभयो, “हो, त्यो सत्य हो।”
3 मुख्य पूजाहारीहरूले उनी िवरुद्ध अनेकौं अिभयोग लगाएका िथए।

4 यसथर् िपलातसले उनलाई फेिर एक प्रश्न गर,े “के ितमी जवाफ िदन
चाहँदनैौ? हेर ितमीमािथ कितवटा अिभयोगहरू लगाएका छन्?”

5 तर येशूले उत्तर िदनु भएन। यसथर् िपलातुस एकदम ैछक्क पर।े

िपलातसद्वारािपलातसद्वारा ययेेशूलाईशूलाई मुक्तमुक्त गनगनेर्ेर् चचेेष्टाष्टा िनष्फलिनष्फल
(मत्ती 27:15-31; लूका 23:13-25; यूहन्ना 18:39-19:16)

6 प्रत्येक वषर् िनस्तार चाडको समयमा कैदमा परकेा एकजनालाई
हाकीमद्वारा जेलबाट मुक्त गिरन्थ्यो। मािनसहरूले चाहेका कुन ैपिन
कैदीलाई उसले मुक्त गिरिदन्छ। 7 त्यसबेला बारब्बा नाउँ गरकेा
एकजना िवद्रोही िपलातुसको कैदमा िथयो। त्यसले दङं्गामा एउटाको
हत्या गरकेो िथयो।

8 मािनसहरू कहाँ आए अिन उहाँले सधैँ गर ेझैं एकजना कैदीलाई
मुक्त गिरिदनु भनी आग्रह गर।े 9 िपलातसले मािनसहरूलाई भने, “के
ितमीहरूले यहूदीको राजालाई मलेै छोिडिदएको चाहन्छौ?” 10

िपलातसले यसो भने िकनभने मुख्य पूजाहारूहरूले येशूलाई उनीकाहाँ
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सुिम्पिदएको ईष्यार्को कारणले हो भनी जान्दथे। 11 तर मुख्य
पूजाहारीहरूले मािनसहरूलाई येशूको सट्टामा बारब्बाको मुिक्तको माँग
गनर् ु भनी उक्साए।

12 िपलातसले मािनसहरूलाई फेिर एकपल्ट सोधे, “तब यो
मािनसलाई के गनर् ुपनेर् जसलाई ितमीहरू यहूदीरूका राजा भन्दछौ?”

13 मािनसहरू फेिर िचच्याए, “उसलाई कु्रसमा टाँग्नुहोस्।”
14 िपलातसले ितनीहरूलाई भने, “िकन उसले के त्यस्तो अपराध

गरकेो छ?”
तर मािनसहरू झन् जोर-जोरसँग कराउन लागे, “उसलाई कु्रसमा

टाँग्नुहोस्!”
15 िपलातसले मािनसहरूलाई खशुी तुल्याउन चाहन्थे, यसथर् उनले

बारब्बालाई ितनीहरूको िनिम्त छोिडिदए। अिन िपलातसले
िसपाहीहरूलाई येशूलाई कोरार् लगाउने हुकूम िदए। तब िपलातसले
येशूलाइ कू्रसमा टाँग्नका िनिम्त िसपाहीहरूको हातमा िजम्मा िदए।

16 िपलातसका िसपाहीहरूले येशूलाई महल िभत्र (जसलाई
प्रेटोिरयम भिनन्छ) ल्याए। ितनीहरूले सब ैरक्षकहरूलाई एकित्रत गर।े
17 िसपाहीहरूले येशूलाई बजैनी रगंको लुगा लगाईिदए। अिन
ितनीहरूले उहाँलाई लगाईिदनका िनिम्त काँढाको मुकुट बनाए। 18

त्यसपिछ ितनीहरूले येशूलाई भने, “यहूदीहरूका राजा हामी तपाईलंाई
सलाम गछौर्!” 19 ितनीहरूले उहाँलाई िशरमा कैयौं पटक लट्ठीले
िहकार्ए। ितनीहरूले उहाँमािथ थुके, अिन घँुडा टेकेर उनलाई दण्डवत्
गर।े 20 उहाँमािथ िगल्ला गिरसकेपिछ ितनीहरूले उहाँको बजैनी
लुगाफाटा उतािरिदए, अिन उहाँको आफ्न ैलुगाफाटा लगाइिदए। तब
ितनीहरूले येशूलाई कू्रसमा झुण्डयाउनलाई बािहर ल्याए।

ययेेशूलाईशूलाई क्रकूू्रसमासमा झुण्डायाएरझुण्डायाएर मािरयोमािरयो
(मत्ती 27:32-44; लूका 23:26-39; यूहन्ना 19:17-19)

21 कुरनेीका एकजना मािनस शहरितर जाँद ैिथए। उनी आलेक्जेण्डर
र रूफसको बाबु िशमोन िथए। िशमोन आफ्नो खेतबाट फिर्करहेथ्यो।
िसपाहीहरूले िशमोनलाई येशूको कू्रस बोक्न जबरजस्ती गर।े 22

ितनीहरूले येशूलाई गलगथा भन्ने ठाउँमा पुयार्ए। (गलगथाको अथर् हुन्छः
“खोपडीको स्थान”) 23 गलगथामा िसपाहीहरूले येशूलाई दाखरस
िपउन वाध्य गर।े यो दाखरस मूरर् िमसाइएको िथयो। तर येशूले िपउनु
भएन। 24 ितनीहरूले उहाँलाई कू्रसमा काँटी ठोकेर टाँिग िदए। तब
ितनीहरूले येशूका वस्त्रहरू भाग पार ेितनीहरू मध्ये कसले के पाउने हो
भनी िचट्ठा गर।े

25 ितनीहरूले येशूलाई कू्रसमा टाँग्दा िबहानी पखको नौ बजेको
िथयो। 26 येशूको िवरूद्धमा लगाइएको आरोपहरूको िलिखत सुचना
कू्रसमा िथयो। सुचना पत्रमा भिनएको िथयोः “ यहूदीहरूका राजा ।” 27

ितनीहरूले दइुजना डाँकूहरूलाई पिन कू्रसमा टाँगेका िथए। ितनीहरू
एकजना येशूको दािहनेपट्टी र अकोर् देब्रेपिट्ट िथए। 28

29 ओहोर-दोहोर गनेर् मानसहरू येशूलाई िखशी गथेर्। ितनीहरू
टाउको हल्लाउँद ैभन्दथे, “तपाई त्यही मािनस होइनौ जसले मिन्दर
भत्काएर तीन िदन िभत्रै बनाईिदन्छु भन्ने? 30 अब कू्रसबाट तल
ओलर्नुहोस् अिन आफैं लाई बचाउनु होस्।”

31 यस्त ैप्रकारले मुख्य पूजाहारीहरू र शास्त्रीहरूले येशूलाई
िगज्याए। ितनीहरू एक अकार्मा भिनरहेका िथए, “उसले अरू
मािनसहरूलाई बचायो। तर आफैं लाई बचाउँन सकेन। 32 यिद ऊ
ख्रीष्ट, इस्राएलको राजा हो भने, ऊ कू्रसबाट तल झररे आओस् जसद्वारा
हामी यसलाई देख्न सकौं अिन उसमा िवश्वास गरौं।” ती जसलाई
उहाँसँग ैकु्रसमा झुण्ड्याईयो ितनीहरूले पिन उहाँको िनन्दा गर।े

ययेेशूकोशूको मृत्यमृत्युु
(मत्ती 27:45-56; लूका 23:44-49; यहून्ना 19:28-30)

33 मध्यान्हको बेला सारा देशमा अन्धकार भयो। अन्धाकार तीनबजे
सम्म लगातार रहयो। 34 ठीक तीनबजे येशू ठूलो स्वरमा िचच्याउनु
भयो, “एलोई, एलोई, लामा सबखथनी!” यसको अथर् हो, “हे मेरा
परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई िकन एकै्ल छोडनुभयो?”

35 त्यहाँ उिभरहेका केही मािनसहरूले यो सुने। ितनीहरूले भने,
“सुन! उहाँले एिलयालाई बोलाइरहनु भएको छ।”

36 तुरून्त ैएकजना मािनस दगुररे गयो अिन एउटा स्पन्ज िलएर
आयो। त्यस मािनसले स्पन्जमा िसकार् भयोर् अिन एउटा लट्ठीमा लगाएर
उसेल येशूलाई िपउन िदयो। त्यस मािनसले भन्यो, “अब हामी पखौर्ं
अिन हेरौं एिलया आएर उहाँलाई कू्रसबाट तल ओराल्ने हुन् िक
होइनन्।”

37 तब येशू ठूलो स्वरले िचच्याउनु भयो अिन प्राण त्याग्नुभयो।
38 जब येशू मनर् ु भयो, मिन्दरको पदार् टुप्पोदेिख फेदसम्म दइु टुक्रा

भएर आफैं  च्याितयो। 39 िसपाहीको अिधकारी जो येशूको अिघ
उिभएका िथए उहाँ कसरी मनर् ु भयो सो देखे अिन भने, “यो मािनस
िनश्चयन ैपरमेश्वरको पुत्र हुन्।”

40 केही स्त्रीहरू केही पर उिभएर कू्रसतफर्  हेिररहेका िथए।
ितनीहरूमध्ये मग्दिलनी मिरयम, सलोमी, अिन याकूब र यूसुफकी आमा
मिरयम पनी त्यहीं िथईन्। (याकूब उनको कान्छो छोरो िथयो) 41 ती
स्त्रीहरू ितन ैिथए जसले गालीलसम्म येशूको साथ िदएका िथए अिन
उहाँको देखभाल गरकेा िथए। अरू धेर ैस्त्रीहरू पिन त्यहाँ िथए। ितनीहरू
पिन येशूसँग ैयरूशलेममा आएका िथए।

ययेेशशू ूगािडनुगािडन ुभयोभयो
(मत्ती 27:57-61; लूका 23:50-56; यूहन्ना 19:38-42)

42 यो िदनलाई तयारीको िदन भिनन्थ्यो। (जसको अथर् हो िवश्राम
िदनको अिघल्लो िदन) रात पदैर् िथयो। 43 अरमिथयाको यूसुफ नाम
गरकेा एकजना मािनस साहसपूवर्क िपलातस कहाँ गए अिन येशूको
लाशको लािग िविन्त गर े। यूसुफ यहूदी महासभाको एक प्रभावशाली
सदस्य िथए। मािनसहरूमध्ये ितनी न ैएकजना यस्ता मािनस िथए
जसले परमेश्वरको राज्य आउने बाटो हेदर्िथए।

44 येशू अिघन ैमिरसक्नु भयो भन्ने सुनेर िपलातस छक्क पर।े येशूलाई
रक्षा गिररहेको सिैनक अिधकारीलाई ितनले बोलाए। िपलातसले येशू
अिघन ैमिर सके भनी उसलाई सोधे। 45 अिन सिैनक अिधकारीले
िपलातसलाई येशू अिघन ैमिरसकेको कुरा सुनाए। यसकारण िपलातसले
यूसुफलाई न ैउहाँको लाश लजैाने अनुमित िदए।

46 यूसुफले केही मलमलको लुगा िकनेका िथए। ितनले कू्रसबाट
उहाँलाई ओह्राले अिन त्यो लुगामा उहाँलाई बेह्रे। त्यसपिछ यूसुफले
चट्टान खोपेर बनाएको एउटा िचहानमा उहाँलाई राखे। तब िचहानको
द्वारा बन्द गनर्लाई एउटा चट्टान उनले पल्टाए। 47 मग्दिलनी मिरयम, र
यूसुफकी आमा मिरयमले त्यो स्थान देखे जहाँ येशूलाई पुिरयो।

ययेेशशू ूमृत्यमृत्युबुाटबाट बौरीबौरी उठउठेेकोको समाचारसमाचार
(मत्ती 28:1-8; लूका 24:1-12; यूहन्ना 20:1-10)

िवश्राम िदनको अकोर्िदन, मग्दिलनी मिरयम, सुगिन्धत
द्रव्यहरू िकने। ितनीहरूले ती सुगिन्धत द्रव्यहरू येशूको
शरीरमा लगाइनिदन चाहन्थे। 2 हप्ताको पिहलो िदनको

िबहान,ै ितनीहरू िचहानमा गइरहेका िथए। यसबेलासम्म घाम झुल्केकै
िथएन। 3 ती स्त्रीहरू एक अकार्मा कुरा गदैर् िथए, “िचहानको ढोकामा
एउटा ठूलो ढुङ्गा छ। कसले त्यो ढुङ्गा हाम्रो िनिम्त पल्टाइदेला?”

4 जब स्त्रीहरूले देखे, ितनीहरूले ढुङ्गा हटाईएको पाए। त्यो ढुङ्गा
अित ठूलो िथयो, तर ढोकाबाट यसलाई पल्टाईको िथयो। 5 ितनीहरू
िचहान िभत्र गए। त्यहाँ ितनीहरूले एकजना सेतो वस्त्र लाएको जवान
मािनस लाई िचहानको दािहने पिट्ट बिसरहेको देखे। ती स्त्रीहरू डराए।

6 उनले भने, “डराउनु पदैर्न। ितमीहरूले नासरतको येशूलाई,
खोिजरहेछौ जसलाई कु्रसमा टाँगेका िथए। उहाँ मृत्यबुाट बौरी उठनु
भएको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। हेर, यहाँ त्यो स्थान छ जहाँ उहाँलाई मृत्यु
पिछ रािखएको िथयो। 7 अब जाऊ अिन उहाँका चेलाहरूलाई खबर
गर। अिन पत्रुसलाई पिन भिनदेऊ। ितनीहरूलाई भिनदेऊ, येशू गालील
जानु भइरहेकोछ। ितनीहरू पुग्नु भन्दा अिघन ैउहाँ त्यहाँ हुनुहुनेछ।
उहाँले अिघबाटै ितमीहरूलाई भने झैं उहाँलाई त्यहाँ देख्न पाउने छौ।”
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8 ती स्त्रीहरू खबु ैडाराए अिन अल्मलमा पर।े ितनीहरूले िचहान
छोडे, अिन दगुर।े डरको कारणले के घट्ना भएको िथयो त्यस बारे
ितनीहरूले कसलैाई केही भनेनन्।

(प्रस्तुत पुस्तकमा मकूर् सको केही पुराना यूनानी प्रितिलपीहरू यहाँ शेष
हुन्छ।)

ककेेहीही चचेेलाहरूललाहरूलेे ययेेशूलाईशूलाई ददेेख्छन्ख्छन्
(मत्ती 28:9-10; यूहन्ना 20:11-18; लूका 24:13-35)

9 हप्ताहको पिहलो िदनमा येशू मृत्यबुाट बौरी उठ्नु भयो। उहाँ पिहले
मिरयम मग्दिलनीिसत देखापनर् ु भयो। जसबाट उहाँले सात भूतहरू
िनकाल्नु भएको िथयो। 10 जब उनले येशूलाई देिखन्, ितनी गईन् अिन
उहाँका चेलाहरूलाई भिनन्। उहाँका चेलाहरू उहाँका िनिम्त दःुखी भएर
िवलाप अिन रोई-कराई गिररहेका िथए। 11 मिरयमले येशू जीिवत नै
हुनुहुन्छ भनेर खबर गिरन् अिन उनीले उहाँलाई देखें भनी ितनीहरूलाई
भिनन्। तर चेलाहरू उनलाई िवश्वास गरनेन्।

12 त्यसपिछ ती दइु बािहर खेतमा िंहिडरहेका बेला उहाँ ितनीहरूकहाँ
अिघ अकोर् रूपमा देखा पनर् ुभयो। तर उहाँलाई मािरनु अिघको समयको
जस्तो देिखनुहुन्थेन। 13 ती चेलाहरू फकेर् र गए, अिन अरू
चेलाहरूलाई यी कुराहरू वणर् गर।े तर ितनीहरूले पिन िवश्वास गरनेन्।

ययेेशूलशूलेे प्रेिरतहरूसप्रेिरतहरूसँँगग ककुुराकानीराकानी गनगनर्र् ु ुभयोभयो
(मत्ती 28:16-20; लूका 24:36-49; यूहन्ना 20:19-23, प्रेिरत 1:6-8)

14 त्यसपिछ आफ्ना एघारजना चेलाहरूको अिघ देखापनर् ु भयो जब
ितनीहरू खाँदिैथए। येशूले ितनीहरूमा िवश्वास कम भएकोमा अिन जसले

उहाँलाई बौरी उठेको देखेर िदएको समाचारमा िवश्वास नगरकेोमा
ितनीहरूलाई हप्काउनु भयो।

15 येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “सारा संसारको हरके स्थानमा
जाऊ र प्रत्येकलाई सुसमाचार प्रचार गर। 16 जसले िवश्वास गछर्  अिन
बिप्तस्मा िलन्छ त्यो बाँच्ने छ। तर जसले िवश्वास गदैर्न भने दोषी हुनेछ।
17 अिन िवश्वास गनेर् मािनसहरूले प्रमाणका िनिम्त यी कुराहरू गनेर्छन्।
ितनीहरूले भूतहरू मेरो नाउँमा भगाउने छन्। ितनीहरूले किहल्यै
निसकेका भाषाहरू बोल्नेछन्। 18 ितनीहरूले यिद सपर्हरू समाते पिन
ितनीहरूलाई त्यसको िवष लाग्नैछैन। यिद ितनीहरूले घात िवष िपए पिन
ितनीहरूलाई कुन ैहािन हुनेछैन। यिद ितनीहरूले आफ्ना हात रोगीहरू
मािथ राखे भने ितनीहरू िनको हुनेछन्।”

ययेेशूकोशूको स्वगार्रोहणस्वगार्रोहण
(लूका 24:50-53; प्रेिरत 1:9-11)

19 यी सब ैितनीहरूिसत बोलीसक्नु भएपिछ प्रभु येशूलाई स्वगर्ितर
लिगयो। त्यहाँ येशू परमेश्वरको दािहनेपिट्ट बस्नु भयो। 20 चेलाहरू
पृथ्वीको सब ैकुनामा गए, अिन सु-समाचार प्रचार गर।े अिन प्रभुले
ितनीहरूलाई सहायता गनर् ुभयो अिन आश्चयर्कमर् गनेर् शिक्त चेलाहरूलाई
िदइएकाले सुसमाचारको प्रमाण भयो।
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1

लूकालूका

ययेेशूकोशूको जीवनजीवन बारबारेमेामा लूकालूका ललेेख्छन्ख्छन्

िप्रय िथयोिफलस:
िकनभने धेर ैमािनसहरूले हाम्रा बीचमा घटेका घट्नाहरूको

िबषयमा इितहास लेख्ने चेष्टा गरकेा छन्। 2 ितनीहरूले ती
कुराहरू न ैलेखेका छन् जुन कुराहरू शुरूदेिख न ैहामीलाई ती
मािनसहरू जो साक्षीहरू र परमेश्वरका संदेशको सेवकहरूले बताउँदै
आएका छन्। 3 हे माननीय म आफैं ले शुरूदेिख न ैहोिशयार साथ सबै
कुराहरूको अध्ययन गरकेो छु। त्यसलेै, मलेै सोचें मलेै पिन ितमाहरूको
लािग क्रमानुसार यी कुराहरू लेख्न ैपछर् । यसलेै, मलेै 4 ितमीहरूलाई
बुझाउनको लािग जुन ितमीहरूले िसकेकाछौ त्यही कुराहरू न ैसत्य हो
भन्न, मलेै यी कुराहरू लेखेको छु।

जकिरयाजकिरया अिनअिन इलीिशबाइलीिशबा

5 यहूदामा हेरोदको शासन कालमा जकिरया नाउँ गरकेा एकजना
पूजाहारी िथए। जकिरया अिबयाका पूजाहारी समूहका िथए। जकिरयाकी
पत्नी हारून वंशकी िथईन्। ितनको नाउँ इलीिशबा िथयो। 6 ती दवुै
जकिरया र इलीिशबा परमेश्वर समक्ष असल मािनस िथए। जहाँ सम्म
परमप्रभुको जम्म ैआज्ञा र िनयमहरूको सम्बन्ध छ ितनीहरू िनष्कलकं
िथए। 7 तर जकिरया र इलीिशबा िनःसन्तान िथए। इलीिशबा गभर्वती
हुन सिकनन्, कारण ितनीहरू दवु ैबृद्ध भइसकेका िथए।

8 जब उनको समूहको सेवा गनेर् पालो िथयो जकिरयाले परमेश्वर अिघ
मािनसहरूको सेवा पूजाहारी भएर गर।े यस्त ैउनको समूहको सेवा गनेर्
समय िथयो। 9 पूजाहारीहरूले सधैँ एकजना पूजाहारीलाई धूप िदने
गदर्थे। जकिरया यस्त ैकाम गनेर् छािनएको िथए। यसकारण उनले
परमप्रभुको मिन्दरमा धूप जनाउनु पथ्योर्। 10 त्यहाँ जम्म ैउपासकहरू
बािहर एकित्रत भएका िथए। धूप िदइएकै बेला ितनीहरू प्राथर्ना गनर्मा
तल्लीन िथए।

11 त्यसपिछ धूप जिलरहेको दािहनेपिट्ट परमप्रभुको एउटा स्वगर्दतू
जकिरयाको अिघ उिभएका िथए। 12 जब उनले स्वगर्दतूलाई देख्यो,
जकिरया भ्रममा पर ेर डरले आित्तए। 13 ती स्वगर्दतूले जकिरयालाई
भने, “जकिरया, नडराऊ। ितम्रो प्राथर्नालाई परमेश्वरले सुिनिदनु
भएकोछ। ितम्री पत्नी इलीिशबाले एउटा पुत्र जन्म िदनेिछन्। उनको नाउँ
ितमीले यूहन्ना रािखिदनु। 14 ितनले ितमीहरूमा आनन्द र खशुीयाली
ल्याउनेछन्। ितनको जन्मले धेर-ैधेर ैमािनसहरूमा सुख ल्याउनेछ। 15

परमप्रभुको सामुन्ने यूहन्ना ितनी एकजना महान मािनस बिननेछन्। ितनले
दाखरस अथवा मिदरा कदािप िलने छैनन्। ितनको जन्मबाट न ैितनी
पिवत्र आत्माले भिरएको हुनेछन्।

16 “ितनी धेर ैयहूदीहरूलाई परमप्रभु ितनीहरूका परमेश्वरितर
फकार्उने माध्यम हुनेछन्। 17 ितनी आफैं  अग्रदतू झैं परमप्रभुको अिघ
अिघ जानेछन्। एिलया जस्त ैितनी पिन शिक्त सम्पन्न मािनस हुनेछन्।
एिलयामा भएकै आत्मा उनमा पिन हुनेछ। बाबुहरू र छोरा-छोरीहरू माझ
उनले न ैशािन्त बनाई राख्नेछन्। ितनीहरू जसले परमेश्वरको आज्ञा
पालन गदैर्नन् त्यस्ताहरूलाई धािर्मक मािनसहरूलाई जस्त ैसोंच्ने
बानउनेछन्। परमप्रभुको आगमनका िनिम्त मािनसहरूलाई उनले नै
तयारी पानेर्छन्।”

18 जकिरयाले स्वगर्दतूलाई भने, “यो कुरा साँच्चो हो भनेर म कसरी
िनिश्चत हुनु? म एउटा बूढो मािनस हँु, अिन मेरी पत्नी पिन बुढी न ैिछन्?”

19 ती स्वगर्दतूले जवाफ िदए, “म गािब्रएल हँु। म परमेश्वरको अिघ
खड़ा रहन्छु। परमेश्वरले न ैमलाई ितमीिसत कुरागनर् र ियन ैखशुीको

सुसमाचार िदन पठाउनु भएको हो। 20 अब सुन। यी कुराहरू पूरा
नहुन्जेल सम्म ितमी लाटो हुनेछौ र बोल्न सक्नेछैनौ। िकनभने मलेै
भनेको कुराहरू जो आफ्नो समयमा सत्य हुनेछ ितमीले िवश्वास गरकेा
छैनौ।”

21 बािहरपिट्ट, मािनसहरूले जकिरयालाई पिर्खरहेका िथए। मिन्दरमा
यित लामो समय सम्म बसेको देखेर ितनीहरू छक्क पिररहेका िथए। 22

त्यसपिछ जकिरया बािहर आए, तर उनी बोल्न नसक्ने भएका िथए।
उनी ती मािनसहरूका अिघ देखा मात्र पनर् सक्थे। तब ितनीहरूले उनले
मिन्दरिभत्र केही दशर्न पाएको चाल पाए। उनले ितनीहरूिसत इशारा
मात्र गिररहे अिन लाटा झैं बिसरहे। 23 जब जकिरयाको सेवाको िदन
पूरा भयो, ितनी आफ्नो घरितर लागे।

24 केही समय पिछ जकिरयाको पत्नी इलीिशबा गभर्वती भइन्। अिन
पाँच महीनासम्म उनी घरदेिख बािहर िनिस्कनन्। इलीिशबाले भिनन्,
25 “हेर, मलाई परमप्रभुले के गनर् ुभएको छ। उहाँले मेरो एउटा नानी
जिन्मयोस् भनी िनणर्य िलनु भयो। परमप्रभुले ममािथ यित कृपा गनर् ु भयो
िक अब उसो मािनसहरूको सामुन्नेबाट मलाई लाज मुक्त पानर् ु भयो।”

कन्याकन्या मिरयममिरयम

26 इलीिशबाको छैटौं महीनामा, गालीको एउटा शहर नासरतमा बस्ने
एउटी कन्याकहाँ परमेश्वरले एउटा गािब्रएल नाउँ गरकेो दतूलाई पठाउनु
भयो। ितनी दाऊदको पिरवारको यूसुफ नाउँ गरकेो एक मािनससँग
मगनी भएकी िथइन्। ती कन्याको नाउँ मिरयम िथयो। 28 ती स्वगर्दतू
मिरयमकहाँ गए अिन भने, “शुभकामना छ। परमप्रभु ितमीिसत ैहुनुहुन्छ।
ितमी उहाँको खवु ैिप्रय छौ।”

29 तर त्यो स्वगर्दतूले भनेका यी कुराहरूमा मिरयम खबु ैिवचिलत
भइन्। मिरयम छक्क पिरन् र भिनन् “यो अिभवादन को अथर् के हो?”

30 ती दतूले उनलाई भने, “डराउनु पदैर्न मिरयम, िकनभने परमेश्वर
ितमीिसत अत्यन्त खशुी हुनुहुन्छ। 31 सुन! ितमी गभर्वती हुनेछौ अिन
ितमीले एउटा छोरो जन्माउनेछौ। अिन उहाँको नाउँ ितमीले येशू राख्नु।
32 उहाँ महान् हुनुहुनेछ र सवोर्च्च परमेश्वरका पुत्र कहलाईनु हुनेछ।
परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँको पुखार् दाऊदको िंसहासन िदनुहुनेछ।
33 उहाँले याकूबका घरानामािथ सधैँका लािग शासन गनर् ुहुनेछ। येशूको
राज्यको अन्त्य किहल्य ैहुनेछैन।”

34 मिरयमले ती स्वगर्दतूलाई भिनन्, “म कन्या न ैछु, यस्तो कसरी
हुन सक्छ?”

35 ती स्वगर्दतूले मिरयमलाई भने, “पिवत्र आत्मा ितमीमािथ
आउनुहुनेछ अिन सवर्शिक्तमान परमेश्वरको शिक्तले ितमीलाई ढाक्नेछ।
यसकारणले जो जन्मनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरको पुत्र कहलाइनु हुनेछ। 36

यस िवषयमा ध्यान देऊः ितम्रो आफन्त इलीिशबा पिन गभर्वती िछन्
ितनको अवस्था वृद्ध अिन बाँझी कहलाइएता पिन अिहले ितनी छ
महीनाबाट गभर्वती भएकी िछन्। 37 िकनभने परमेश्वरमा जे कुरा पिन
सम्भव छ।”

38 मिरयमले भिनन् “म परमप्रभुकी दासी हँु। तपाईलें भने जस्तो
ममािथ हुनिदनुहोस्।” त्यसपिछ दतू उनीबाट िवदा भए।

जकिरयाजकिरया रर इलीिशबासइलीिशबासँँगग मिरयमकोमिरयमको भ्रमणभ्रमण

39 लगत्तै मिरयम तयारी भइन् अिन यहूिदया गाउँको पहाडी शहरमा
हत्तािरएर गईन्। 40 ितनी जकिरयाको घरमा गईन् अिन इलीिशबालाई
शुभकामना िदईन्। 41 जब इलीिशबाले मिरयमको शुभकामना सुिनन्,
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तब ितनको गभर्को नानी उिफ्रयो। अिन इलीिशबा पिवत्र आत्माद्वारा
भिरपूणर् भइन्।

42 ितनले जोरले िचच्याएर भनीन्, “अरू स्त्रीहरूलाई भन्दा
परमेश्वरले ितमीलाई धेर ैआशीवार्द िदनुभएकोछ। अिन गभर्मा रहेको
नानी पिन त्यस्त ैअनुग्रिहत छ। 43 यस्तो कसरी हुन सक्यो िक मेरा
परमप्रभुिक आमा मेरोमा आउनु पयोर्? 44 जब मलेै ितम्रो अिभवादन
सुने, मेरो गभर्मा भएको बालक हषर्ले उिफ्रयो। 45 ितमीलाई आशीवार्द
छ िकनभने परमप्रभुले ितमीलाई भन्नु भएको कुरा पूरा हुनेछ भन्ने ितमीमा
िवश्वास िथयो।”

मिरयमद्वारमिरयमद्वार परमपरमेेश्वरकोश्वरको प्रशप्रशंसंासा
46 त्यसपिछ मिरयमले भिनन्,

47 “मेरो आत्माले परमप्रभुको प्रशसंा गदर्छ,
अिन मेरो हृदय परमेश्वरमा आनिन्दत हँुदछ जो मेरा मुिक्तदाता

हुनुहुन्छ।
48 िकनभने उहाँले आफ्नो दीन दासी प्रित कृपा गनर् ु भयो।
अब उप्रान्त सब ैमानसहरूले मलाई अनुग्रिहत मान्नेछन्,

49 िकनभने सवर्शिक्तमान परमेश्वरले मेरो िनिम्त ठूला कायार्हरू
गनर् ुभएको छ।
उहाँको नाउँ पिवत्र होस्।

50 जसले परमेश्वरलाई उपासना गछर् ,
उसको पुस्तौं सम्म उहाँ दयालु हुनुहुन्छ।

51 उहाँले आफ्नो बाहुबलद्वारा शिक्त प्रदशर्न गनर् ु भएकोछ।
उहाँले घमण्डीहरूलाई ितनीहरूको धनहरूको घमण्ड नष्ट गिरिदनु

भएकोछ।
52 उहाँले शिक्तशाली शासकहरूलाई िंसहासनबाट हटाउनुभएको छ,
अिन नम्रहरूलाई उचाल्नु भएकोछ।

53 उहाँले भोकाहरूलाई असल खाद्यहरूले तृप्त पानर् ु भएकोछ,
तर स्वाथीर् र धनीहरूलाई िरत्तै हात पठाई िदनु भएकोछ।

54 उहाँ आफ्नो दास इस्राएललाई सहायता गनर् आउनु भएकोछ।
उहाँले हामीलाई उहाँको कृपा िदनु भएकोछ।

55 उहाँले अब्राहाम र उनका सन्तानलाई दया गनर्,
हाम्रा पुखार्हरूलाई िदएको वचन अनुसार सम्झनु भयो।”
56 मिरयम इलीिशबासँग प्रायः तीन महीनासम्म बिसन्। त्यसपिछ घर

फिर्कन्।

ययूहून्नाकोहन्नाको जन्मजन्म

57 इलीिशबाको सुत्केरी हुने समय भयो अिन ितनले एउटा छोरो
जन्माइन्। 58 ितनका िछमेकीहरू र आफन्तहरूले ितनीप्रित परमप्रभु
परमेश्वरले अित न ैअनुग्रह देखाएको सुनेका िथए। ितनीहरू मिरयमसँग
खशुी िथए।

59 बालक आठ िदनको भएपिछ ितनीहरू उसको खतना गनर् आए।
ितनीहरूले उसको नाउँ जकिरया राख्न चाहान्थे िकनभने यो उसकै
बाबुको नाउँ िथयो। 60 तर उसकी आमाले भिनन्, “होइन, उसको नाउँ
यूहन्ना हुनेछ।”

61 मानसहरूले इलीिशबालाई भने, “तर ितमीहरूको पिरवारमा
यस्तो नाउँ भएको कोही छैन।” 62 त्यसपिछ ितनीहरूले ितनका
बाबुलाई संकेत गर,े “ितमीले यसको नाउँ के राख्ने इच्छा गरकेा छौ?”
भिनसोधे।

63 जकिरयाले केही लेख्न पाटी माँगे। तब उसले लेिखिदए, “उसको
नाउँ यहून्ना हो।” ितनीहरू छक्क पर।े 64 त्यही बेला जकिरयाको मुख
खोिलयो। उसको िजब्रो फुट्यो अिन उनी बोल्न थाले। उनले परमेश्वरको
प्रशसंा गर।े 65 अिन उनको सब ैिछमेकीहरू डराए। यहूिदयाको पहाडी
के्षत्रका बािसन्दाहरू यस िवषयमा कुराहरू गनर् थाले। 66 जम्मै
मािनसहरू ज-जसले यी कुराहरू सुने ितनीहरू िनकै प्रभािवत भए “यो
केटो पिछ के बिनन्छ होला भनेर सोच्न थाले?” परमप्रभु त्यस
बालकिसत हुनाले त्यस्तो सोिचएको िथयो।

जकिरयाद्वाराजकिरयाद्वारा परमपरमेेश्वरकोश्वरको प्रशप्रशंसंासा
67 त्यसपिछ यूहन्नाको बाबु जकिरयामा पिवत्र आत्मा आउनु भयो।

अिन ितनले यस्तो अगमवाणी िदन थालेः
68 “इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको प्रशसंा गर।
कारण उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई सहायता गनर् ु भयो,
अिन ितनीहरूलाई स्वतन्त्रता िदनुभयो।

69 परमेश्वरकै सेवक दाऊदका बशंबाट
उहाँले हामीलाई शिक्तशाली मुिक्तदाता िदनु भएको छ।

70 उहाँले भन्नु भएको िथयो िक उहाँले यी सब गनर् ु हुनेछ।
धेर ैअिघन ैउहाँका पिवत्र अगमवक्ताहरूबाट उहाँले यी सब कुराहरू

भन्नु भएको हो।
71 उहाले हामीलाई शत्रुहरूदेिख,
अिन हामीलाई घृणागनेर् शिक्तहरूदेिख जोगाउनु भएको छ।

72 उहाँले हाम्रा पुखार्हरूलाई दया गनेर्छु भन्नु भएकोछ।
उहाँले पिवत्र करार पिन स्मरण गनर् ु भएकोछ।

73 उहाँले हाम्रा पुखार् अब्राहामको अिघ शपथ खानु भएको िथयो की
74 उहाँले हामीलाई हाम्रो शत्रुहरूको पन्जाबाट स्वतन्त्र राख्ने शपथ

िलनु भएकोछ,
औ हामीलाई िनभर्यपूवर्क उहाँको सेवामा राख्नु हुनेछ।
75 जब सम्म हामी जीिवत रहन्छौ हामी पिवत्र अिन परमेश्वर अिघ

सही मागर्मा रहनेछौं।
76 “ए बालक, अब ितमी, महा-मिहमाको अगमवक्ता कहलाइनेछौ।
उहाँको आगमनको मागर् तयारी पानर् ितमी सवर्प्रथम परमेश्वरको अिघ

जानेछौ।
77 ितमीले उहाँका मािनसहरूलाई ितनीहरूको पापहरूबाट क्षमा पाएर

कसरी बाँच्ने त्यो बुझाउनेछौ।
78 “परमेश्वरको प्रेमपूणर् करूणा पाएर,
हामीमा स्वगर्बाट एउटा नयाँ उज्यालो ज्योित चम्कनेछ।

79 उहाँले अन्धकारमा बसेका, मृत्यकुो डरमा परकेाहरूलाई मद्दत गनर् ु
हुनेछ।
उहाँले हामीलाई शािन्तको मागर्ितर पथ-प्रदशर्न गनर् ु हुनेछ।”
80 यसरी न ैती बालक बढ्द ैगए र आत्मामा शिक्तमान हँुद ैगए।

जबसम्म इस्राएलमा मािनसहरूलाई िशक्षा िदन ितनी आएनन् त्यित्तबेला
सम्म यूहन्ना मािनसहरूदेिख टाडा भएर बसे।

ययेेशूकोशूको जन्मजन्म
(मत्ती 1:18-25)

त्यसबेैला अगस्टस िसजरले रोमको अिधनमा रहेका सबै
देशहरूलाई एउटा आदेश पठाए। त्यो आदेश अनुसार जम्मै
मािनसले आफ्नो नाउँ पञ्जीकरण गराउनु पथ्योर्। 2 यो नै

पिहलो पल्टको यस्तो जनगणना िथयो। कुरिेनयस िसरयाको राज्यपाल
हँुदा यो भएको हो। 3 जम्म ैमािनसहरू आफ्नो शहरहरूमा नाउँ
पञ्जीकरण गराउन गए।

4 यूसुफ पिन गालीलको नासरत शहरबाट यहूिदयाको बेतलेहेम
नामक शहरमा गए। बेतलेहेम शहरलाई दाऊदको शहर भिनन्थ्यो। 5

यूसुफ पञ्जीकरणको लािग मिरयमसँग ैगए िकनभने मिरयमसँग उसको
िववाह िनिश्चत भइसकेको िथयो। मिरयम त्यसबेला गभर्वती िथईन्। 6

यूसुफ र मिरयम बेतलेहेममा हँुदा न ैबालक जन्मने समय भएको िथयो।
7 अिन ितनले जेठो पुत्र जन्माइन्। त्यसबेला धमर्शालािभत्र ठाउँ िथएन।
त्यसलेै ितनले आफ्नो बालकलाई लुगाहरूले बेिरन् अिन एउटा डँूडमा
सुताइन।

ययेेशूकोशूको बारबारेमेामा ककेेहीही गोठालाहरूलगोठालाहरूलेे सुनसुनेे
8 त्यो राती त्यस के्षत्रमा बािहर खेतमा केही गोठालाहरू आफ्नो

भेंडा़हरू हेरचाह गिररहेका िथए। 9 परमप्रभुको एउटा दतू यसबेैला
ितनीहरूको अिघ उिभए। परमप्रभुको मिहमा ितनीहरूको चारिैतर
चिम्करहेको िथयो। ती गोठालाहरू खबु ैडराए। 10 तर त्यो स्वगर्दतूले
ितनीहरूलाई भने, “डराउनु पदैर्न, िकनभने म ितमीहरूलाई शुभ-
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समाचारहरू भन्न लागेकोछु। यसले सब ैमािनसहरूलाई अत्यन्त हिर्षत
तुल्याउनेछ। 11 िकनभने आज न ैदाऊदको शहरमा ितमीहरूको िनिम्त
एउटा मुिक्तदाताको जन्म भएको छ। उहाँ ख्रीष्ट, प्रभु हुनुन्छ। 12

उहाँलाई ितमीहरूले यसरी िचन्नेछौः ितमीहरूले एउटा बालकलाई
लुगाले बेह्रेको र डँुडमा सुितरहेको भेट्टाउनेछौ।”

13 त्यसपिछ अचानक अनगिन्त स्विर्गय दतूहरू पिहलो दतूसँग भेला
भए। सब ैदतूहरूले यसो भन्द ैपरमेश्वरको प्रशसंा गिररहेका िथए,

14 “स्वगर्मा परमेश्वरलाई मिहमा,
अिन जित मािनसहरूसँग परमेश्वर खशुी हुनुहुन्छ,
ितनीहरूमा शािन्त रहोस्।”
15 ती स्वगर्दतूहरूले गोठालाहरूलाई छोडे अिन स्वगर्ितर प्रस्थान

गर।े गोठालाहरूले आपसमा कुरा गर,े “अब हामी बेतलेहेम जाऊँ, अिन
के भएको छ हेरौं जसको िवषयमा परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई थाहा
िदनु भएको छ।”

16 ितनीहरू हतारहतार त्यहाँ गए अिन मिरयम र यूसुफलाई भेटे
अिन बालक डँूडमा सुितरहेको िथयो। 17 गोठालाहरूले बालकलाई
देखे। तब ितनीहरूले यो बालकको िवषयमा स्वगर्दतूले जे भनेका िथए
सुनाए।

18 गोठालाहरूको कुरा सुनेर सब ैछक्क पर।े 19 मिरयमले यी सबै
कुराहरू आफ्न ैहृदयमा रािखन र ती िवषयहरूमा सोिचरिहन्। 20

गोठालाहरूले ितनीहरूले देखेका र सुनेका घट्नाहरूका िनिम्त
परमेश्वरप्रित प्रशसंा गदैर् र मिहमा गाउँद ैआफ्ना भेंडा़हरू भएको ठाँउमा
फकेर् । स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई वणर्न गर ेझैं सब ैसत्य सािवत भयो।

21 जब बालक आठ िदनको भयो, उसको खतना गिरयो अिन येशू
नाउँ रािखयो। यो त्यही नाउँ हो जुन बालक गभर्मा आउनअिघ नै
स्वगर्दतूले भनेका िथयो।

ययेेशूलाईशूलाई मिन्दरमामिन्दरमा समपसमपर्र्णण

22 मोशाको व्यवस्था अनुसार जब मिरयम र येशूलाई चोख्याउने िदन
आइपुग्यो ितनीहरूले बालकलाई परमप्रभु अिघ समपर्ण गराउन
यरूशलेम लगे। 23 परमप्रभुको व्यवस्थामा यस्तो लेिखएको छः “यिद
कुन ैपिरवारमा पिहलो सन्तान पुरुष जन्मे ऊ परमप्रभुको िनिम्त ‘पिवत्र
मािनन्छ।’” 24 अिन, “ितमीले एक जोडी ढुकुर अथवा एक जोडी बच्चा
परवेा बिलदान स्वरूप प्रदान गनर् ुपछर् ।” अिन यसकारण परमप्रभुको
व्यवस्था अनुसार यो बिलदान प्रदान गनर् यरूशलेममा गए।

िशिमयोनलिशिमयोनलेे ययेेशूलाईशूलाई ददेेखखेे
25 िशिमयोन नाउँ गरकेो एकजना मािनस यरूशलेममा बस्थे। उनी

भक्त र खबु ैधािर्मकमािनस िथए। उनी इस्राएलको मुिक्त हेनर् प्रतीक्षा
गिररहेगा िथए अिन उनीमा पिवत्र आत्मा हुनु हुन्थयो। 26 परमप्रभु
ख्रीष्टलाई नदेखे सम्म ितमी मनेर्छैनौ भनेर उनलाई पिवत्र आत्माले भन्नु
भएको िथयो। 27 आत्माले ितनलाई डोयार्उँद ैमिन्दरमा आए। यहूदी
िनयम अनुसार जे गनर् ु पनेर् िथयो त्यही गनर्लाई येशूकी आमा र बाबुले
बालकलाई मिन्दरमा ल्याए। 28 िशिमयोनले आफ्नो काखमा बालक
िलए अिन परमेश्वरलाई प्रशसंा गर ेअिन भनेः

29 “अब हे परमप्रभु, आफ्नो वचन अनुसार, तपाईकंो दासलाई
शािन्तसँग िवदा िदनुहोस्।

30 िकनभने मेरा आँखले तपाईकंो उद्धार देखेकाछन्।
31 जो तपाईलें न ैसमस्त राष्ट्रहरूको अिघ तयार पानर् ुभएको हो।

32 तपाईकंो पथ प्रदशर्नमा गरै-यहूदीहरूको लागी उनी न ैप्रकाश हुन।
उनले न ैतपाईकंा मािनसहरूलाई इस्राएलमा ल्याउनेछन्।”
33 उनको िवषयमा िशिमयोनले यस्तो कुरा गरकेो देखेर येशूको आमा

बाबु छक्क पर।े 34 त्यसपिछ िशिमयोनले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए
अिन मिरयमलाई भने, “यो बालक इस्राएलमा धेरजैनको उत्थान र
पतनको कारण हुनेछ। उनी िचन्ह हुनेछन् र जसलाई कितपयद्वारा
अस्वीकार गिरनेछ। 35 यसकारण धेर ैमािनसहरूको िवचारहरू
प्रकाशमा आउनेछन्। अिन अउटा तरवाले ितम्रो मुटु पिन छेडेर जानेछ।”

हन्नालहन्नालेे ययेेशूलाईशूलाई ददेेिखन्िखन्

36 हन्ना, एकजना अगमवािदनी स्त्री पिन त्यहीं मिन्दरमा िथईन्। ितनी
आशेर कुलको फनुएलकी छोरी िथईन। हन्ना धेर ैबुढी भइसकेकी िथइन्।
िववाह गररे ितनले दाम्पत्य जीवन खािल सात वषर् मात्र िबताइन। 37

त्यसपिछ ितनको लोग्ने मरकेो िथयो अिन ितनी िवधवा भएकी िथइन् औ
अिहले ितनी चौरासी वषर् पुगेकी िथइन्। हन्ना सधैँ मिन्दरमा रहिन्थन्।
उनी कहीं जाँदनै िथइन्। रात िदन उपावास र प्राथर्ना गदैर् मिन्दरमा
परमेश्वरको आराधाना गिर्थन्।

38 ठीक समयमा ितनी त्यो बालकको आमा बाबुकहाँ आई पुिगन् औ
परमेश्वरलाई धन्यवाद िदन थािलन्। ती जम्म ैज-जसले यरूशलेमको
उद्धारको िनिम्त अपेक्षा गिररहेका िथए ितनीहरूसँग उनको िवषयमा बात
गिरन्।

ययूसूुफसुफ रर मिरयममिरयम घरघर फिर्कएफिर्कए

39 यूसुफ र मिरयमले परमप्रभुको व्यवस्था अनुसार सब ैकाम िसद्धाए
अिन ितनीहरू गालीलको आफ्न ैशहर नासरतमा गए। 40 सानो बालक
िदनप्रित िदन बढ्द ैगए। उनी बिलयो हँुद ैगए अिन ज्ञानले भिरए।
परमेश्वरको अनुग्रह ितनको साथ िथयो।

ययेेशूकोशूको बाल्यकालबाल्यकाल

41 िनस्तार चाडको बेला प्रत्येक वषर् न ैयेशूको आमा बाबु यरूशलेम
जाने गथेर्। 42 जब येशू बाह्र वषर् को हुनुभयो, सधैँ झैं उहाँका माता िपता
उहाँको साथमा त्यो भोजमा सामेल भए। 43 जब भोज िसिद्धयो
ितनीहरू घर फिर्करहेका िथए। तर बालक येशू यरूशलेममा न ैबस्नु
भयो। उहाँको िवषयमा आमा -बाबुलाई केही थाहा भएन। 44 ितनीहरूले
सोचे िक उहाँ अन्य यात्रीहरूसँग हुनुहुन्छ, यसकारण ितनीहरू िदनभरी
िंहडीरहे । तब उहाँलाई आफ्नो साथी तथा आफन्तहरू माझ ितनीहरूले
खोज्न लागे 45 तर यूसुफ र मिरयमले उहाँलाई ितनीहरू बीचमा
नदेख्ता ितनीहरू उहाँलाई खोज्न यरूशलेम फकेर् ।

46 तीन िदनपिछ ितनीहरूले उहाँलाई मिन्दरमा भेटे। येशू मिन्दरमा
धािर्मक िशक्षकहरूसँग ितनीहरूका कुराहरू सुन्द ैर ितनीहरूलाई प्रश्न
गदैर् बिसहनु भएको िथयो। 47 ज-जसले उहाँलाई सुने उहाँको समझ र
उत्तरहरूमा छक्क पिररहेका िथए। 48 जब उहाँका आमा-बाबुले उहाँलाई
भेटे ितनीहरू आश्चयर् चिकत भए। उहाँकी आमाले उहाँलाई भिनन्, “पुत्र,
ितमीले हामीलाई िकन यसो गयौर्? ितम्रो बाबु अिन म ितमीलाई खोज्दा
साह्रै िचिन्तत िथयौं।”

49 तब येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “तपाईहंरूले मलाई िकन
खोिजरहनु भएको? के तपाईहंरू जान्नु हुन्न िक मेरा िपताको कायर् जहाँ
हुन्छ म त्यहीं रहनु पछर्?” 50 तर ितनीहरूले येशूले उनीहरूलाई िदनु
भएको उत्तरको अथर् बुझ्न सकेनन्।

51 तब येशू ितनीहरूसँग ैनासरत जानु भयो। उहाँले आफ्ना
आमाबाबुले भनेका सब ैकुराहरू मान्नु भयो। तर उहाँकी आमाले भने
अझ ैत्यही कुराहरून ैमनमा रािखरहेकी िथइन्। 52 येशू शारीिरक रूपमा
र बुिद्धमा बढ्द ैहुनुहुन्थ्यो अिन परमेश्वर र मािनसहरूबाट अनुग्रह
पाइरहनु भएको िथयो।

ययूहून्नाकोहन्नाको प्रचारप्रचार
(मत्ती 3:1-12; मकूर् स 1:1-8; यूहन्ना 1:19-28)

िसजर ितबेिरयसको पन्ध्रौं वषर्मा:
पिन्तयस िपलातस यहूिदयाका राज्यपाल िथए;
अिन हेरोद गालीलका शासक िथए;

ितनको भाइ िफिलप इतुिरया र त्राखोिनितसका शासक िथए
अिन लुसािनयास, अबलेनका शासक िथए।

2 जब अन्नास र कैयाफा प्रधान पूजाहारीहरू भएका िथए उजाड़
स्थानमा जकिरयाको छोरो यूहन्नाले परमेश्वरको वचन पाए। 3 ितनी
यदर्न नदीको विरपिरको जम्म ैस्थानहरूमा गए। ितनीहरूको पाप
मोचनको लािग बिप्तस्मा िलएर हृदय र जीवन पिरवतर्न गनेर् बारमेा ितनले
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मािनसहरूलाई प्रचार गदैर् िथए। 4 यी सब ैकुराहरू अगमवक्ता यशयैाले
लेखेको पुस्तकको वणर्न अनुसार भयोः
“उजाड स्थानमा कराइरहेको आवाजः
‘परमप्रभुका िनिम्त मागर् तयार पार।
उहाँको पथहरू सोझो पार।

5 प्रत्येक खाल्डा पुिरनेछ,
अिन हरके डाँडा र िढस्का सम्म पािरनेछ,
अप्ठेरा बाटोहरू समतल पािरनेछन,
अिन दगुर्म् बाटोहरू सहज बनाइन्छन्!

6 सब ैमािनसहरूले परमेश्वरको मुिक्तको दशर्न गनेर्छन्!’”
यशयैा 40:3-5

7 यूहन्नाद्वारा बिप्तस्मा िलनलाई मािनसहरू आए। यूहन्नाले
ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरू िवषालू सपर्हरू जस्त ैछौ! ितमीहरूलाई
परमेश्वरको क्रोध जो आँउदछै त्यबाट भाग्न कसले भन्यो? 8 ितमीहरूले
आफ्नो हृदय पिरवतर्न गरसकेकाछौ भन्ने देखाउनलाई उिचत कामहरू
गनर् ुपछर् । घमण्ड नगर अिन अब्राहामन ैहाम्रा िपता हुन् नभन। म
ितमीहरूलाई भन्छु िक परमेश्वरले अब्राहामका लािग यी चट्टानहरूबाट
पिन सन्तान उत्पन्न गनर् सक्नुहुन्छ। 9 रूखहरू काट्नलाई बन्चरो पिन
तयार छ। प्रत्येक रुख जसले असल फल फलाउँदनै त्यो कािटनेछ अिन
आगोमा फािलनेछ।”

10 मािनसहरूले यूहन्नालाई सोधे, “हामीले के गनर् ु पनेर् हो?”
11 यूहन्नाले उत्तर िदए, “यिद ितमीहरूिसत दइुवटा दौरा छ भने अकोर्

नहुनेलाई एउटा देऊ। खानेकुरा छ भने पिन अरूलाई बाँड।”
12 कर उठाउनेहरू पिन यूहन्नाकहाँ आए। ितनीहरूले बिप्तस्मािलन

चाहँन्थे। ितनीहरूले यूहन्नालाई भने, “गुरुज्यू, हामीले के गनर् ु पछर्?”
13 यूहन्नाले ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरूलाई जित उठाउने आदेश

छ त्यो भन्दा ज्यादा कर नउठाऊ।”
14 कोही िसपाहरूले यूहन्नालाई सोधे, “हामीले चाँिह के गनेर्?”
यूहन्नाले ितनीहरूलाई भने, “बलपूवर्क मािनसहरूबाट पसैा नलेउ।

कसकैो बारमेा झूटो नबोल। आफूले कमाएको जे जित पसैा छ त्यसमैा
सन्तुष्ट होऊ।”

15 सब ैमािनसहरू िख्रष्ट आउनु हुन्छ भन्ने प्रितक्षामा िथए अिन
यूहन्नाको बारमेा अचम्म मािनरहेका िथए। ितनीहरूले सोचे, “के उहाँनै
ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त?”

16 यूहन्नले प्रत्येकलाई उत्तर िदए, “म तीमीहरूलाई पानीद्वार बिप्तस्मा
िदन्छु तर म पिछ जुन एकजना आउनु हुनेछ उहाँले मलेै भन्दा धेर ैमहान
कायर् गनर् सक्नु हुन्छ। म उहाँको जुत्ताको िफता मात्र पिन खोल्ने योग्यको
छैन। उहाँले ितमीहरूलाई पिवत्र आत्मा र आगोले बिप्तस्मा गनर् ु हुनेछ।
17 उहाँ खला सफा पानर् तयार हुनुहुन्छ। उहाँले राम्रो अन्नालाइ
भूसदेिख अलग पानर् ु हुनेछ। उहाँले असल अन्नलाई उहाँको ढुकुटीमा
थुपानर् ु हुनेछ। अिन नराम्रो जित उहाँले किहल्य ैनिनभ्ने आगोमा
जलाइिदनु हुनेछ।” 18 त्यसपिछ ितनले मािनसहरूलाई धेर ैअरू
कुराहरूले उत्साह िदए अिन सुसमाचारहरू उनीहरूलाई भने। यूहन्नाले
सुसमाचाहरू लगातार सुनाउन थाले।

ययूहून्नाकोहन्नाको कामकाम कसरीकसरी समाप्तसमाप्त भयोभयो

19 हेरोदले आफ्नो भाइकी पत्नी हेरोिदयाससँग अनिैतक सम्बन्ध
राखेकोले यूहन्नाले शासक हेरोदलाई झपारकेा िथए, हेरोदले गरकेो अरू
पिन धेर ैदषु्ट कायर्हरूका िनिम्त यूहन्नाले उसलाई झपारकेा िथए। 20

हेरोदले त्यस्त ैनराम्रो काम गरकेो िथयो उसले यूहन्नालाई झ्यालखानामा
पिन थुनेको िथयो। हेरोदले गरकेो नराम्रो कामहरूमा यो एउटा थप हो।

ययूहून्नाद्वाराहन्नाद्वारा ययेेशूकोशूको बिप्तस्माबिप्तस्मा
(मत्ती 3:13-17; मकूर् स 1:9-11)

21 जब सब ैमािनसहरूलाई बिप्तस्मा गराइयो, येशू पिन आउनु भयो
अिन बिप्तस्मा िलनु भयो। येशूले प्राथर्ना गिररहनुभएको बेला आकाश
खोिलयो। 22 अिन शारीिरक रूपमा ढुकुर झैं उहाँमािथ पिवत्र आत्मा
आउनुभयो। त्यसपिछ स्वगर्बाट एउटा आवाज आयो, “ितमी मेरा पुत्र हौ
अिन म ितमीलाई प्रेम गछुर् । म ितमीसँग अत्यन्त आनिन्दत छु।”

ययूसूुफकोसुफको पािरवािरकपािरवािरक इितहासइितहास
(मत्ती 1:1-17)

23 जब येशूले आफ्नो कायर् गनर् थाले त्यसबेला उहाँको उमेर झण्डै
तीस वषर् पुगेको िथयो। मािनसहरूले सोचेका िथए येशू यूसुफको पुत्र
हुनुहुन्छ।
यूसुफ एलीका पुत्र िथए।
24 एली मत्तातका पुत्र िथए।
मत्तात लेवीका पुत्र िथए।
लेवी मल्कीका पुत्र िथए।
मल्की यान्नाका पुत्र िथए।
यान्ना यूसुफका पुत्र िथए।
25 यूसुफ मत्तािथयसका पुत्र िथए।
मत्तािथयास आमोसका पुत्र िथए।
आमोस नहूमका पुत्र िथए।
नहूम इसलीका पुत्र िथए।
इसली नग्गकैा पुत्र िथए।
26 नग्ग ैमाथका पुत्र िथए।
माथ मत्तािथयासका पुत्र िथए।
मत्तािथयास सेमनैका पुत्र िथए।
सेमनै योसेखका पुत्र िथए।
योसेख योदाका पुत्र िथए।
27 योदा योआननका पुत्र िथए।
योआनन रसेाका पुत्र िथए।
रसेा यरूबाबेल का पुत्र िथए।
यरूबाबेल शालितएलका पुत्र िथए।
शालितएल नेरीका पुत्र िथए।
28 नेरी मल्कीका पुत्र िथए।
मल्की अद्दीका पुत्र िथए।
अद्दी कोसामका पुत्र िथए।
कोसाम एलमादमका पुत्र िथए।
एलमादम एरका पुत्र िथए।
29 एर् यहोशूका पुत्र िथए।
यहोशू एिलएजरका पुत्र िथए।
एलीएजर योरीमका पुत्र िथए।
योरीम मत्तातका पुत्र िथए।
मत्तात लेवीका पुत्र िथए।
30 लेवी िशिमयोनका पुत्र िथए।
िशिमयोन यहूदाका पुत्र िथए।
यहूदा यूसुफका पुत्र िथए।
यूसुफ योनानका पुत्र िथए।
योनान एल्याकीमका पुत्र िथए।
31 एल्याकीम मलेआका पुत्र िथए।
मलेआ िभन्नाका पुत्र िथए।
िभन्ना मत्ताथाका पुत्र िथए।
मत्ताथा नातानका पुत्र िथए।
नातान दाऊदका पुत्र िथए।
32 दाऊद ियशकैा पुत्र िथए।
ियश ैओबेदका पुत्र िथए।
ओबेद बोअजका पुत्र िथए।
बोअज सल्मोनका पुत्र िथए।
सल्मोन नहशोनका पुत्र िथए।
33 नहशोम अम्मीनादबका पुत्र िथए।
अम्मीनादाब आरामका पुत्र िथए।
आराम हेस्रोनका पुत्र िथए।
हेस्रोन फारसेका पुत्र िथए।
फारसे यहूदाका पुत्र िथए।
34 यहूदा याकूबका पुत्र िथए।
याकूब इसहाकका पुत्र िथए।
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इसहाक अब्राहामका पुत्र िथए।
अब्राहाम तेरहका पुत्र िथए।
तेरह नाहोरका पुत्र िथए।
35 नाहोर सरूगका पुत्र िथए।
सरूग रऊका पुत्र िथए।
रऊ पेलेगका पुत्र िथए।
पेलेग एबेरका पुत्र िथए।
एबेर शेलहका पुत्र िथए।
36 शेलह केनानक पुत्र िथए।
केनान अपर्क्षदक पुत्र िथए।
अपर्क्षदक शेमका पुत्र िथए।
शेम नूहका पुत्र िथए।
नूह लेमेखका पुत्र िथए।
37 लेमेख मतूशेलहका पुत्र िथए।
मतूशेलह हनोकका पुत्र िथए।
हनोक येरदेका पुत्र िथए।
येरदे महलालेलका पुत्र िथए।
महलालेल केनानका पुत्र िथए।
38 केनान एनोशका पुत्र िथए।
एनोश शेतका पुत्र िथए।
शेत आदमका पुत्र िथए।
आदम परमेश्वरका पुत्र िथए।

शशैतैानद्वारातानद्वारा ययेेशूकोशूको पिरक्षापिरक्षा
(मत्ती 4:1-11; मकूर् स 1:12-13)

येशू यदर्न नदीदेिख फिर्कनुभयो। उहाँ पिवत्र आत्माले भिरपूणर्
हुनुहुन्थ्यो। त्यो आत्माले उहाँलाई उजाडस्थान ितर डोयार्यो।
2 त्यहाँ चालीस िदनसम्म उहाँलाई शतैानले पिरक्षा िलयो।

उहाँले त्यसबेला केही पिन खानु भएन। जब ती िदनहरू िबते, उहाँ खबुै
भोकाउनु भयो।

3 शतैानले उहाँलाई भन्यो, “यिद ितमी परमेश्वरको पुत्र हौ भने, यो
ढुङ्गालाई रोटी बिनने आज्ञा देऊ।”

4 उहाँले उत्तर िदनुभयो, “धमार्शास्त्रमा यो लेिखएको छः
‘रोटी खाएर मात्र मािनसहरू जीउँदो रहँदनै।’”

व्यवस्था 8:3
5 तब शतैानले येशूलाई एउटा अग्लो ठाँउमा लग्यो अिन एकै क्षण्मा

पृथ्वीभरी रहेका सव ैराज्यहरू देखायो। 6 तब शतैानले येशूलाई भन्यो,
“म तपाँईलाई यी सब ैराज्यहरूको अिधकार, शिक्तहरू र ितनीहरूमा
भएको गौरवसँग ैिदनेछु। यी सब ैमलाई िदइएको छ। म यी सब कसलैाई
पिन िदनसक्छु। 7 यिद तपाँईले मलाई उपासना गर ेम यी सब
तपाईलंाई िदनेछु।”

8 उहाँले उत्तर िदनुभयो, “धमर्शास्त्रमा यो लेिखएको छ,
‘ितमीले परमप्रभु ितम्रो परमेश्वरको उपासना गनर् ु पछर् ।
अिन उहाँको मात्र सेवा गनर् ुपछर् !’”

व्यवस्था 6:13
9 तब त्यो शतैानले येशूलाई यरूशलेममा पुयार्यो अिन उहाँलाई

मिन्दरको टुप्पामा उभ्यायो। त्यसले येशूलाई भन्यो, “यिद तपाई ं
परमेश्वरको पुत्र हुनुहुनछ भने यहाँबाट फालहान्नु होस्! 10 िकनभने
धमर्शास्त्रमा यो लेिखएको छ,
‘उहाँले ितम्रो रक्षाको लिग
आफ्नो स्वगर्दतूहरूलाई आज्ञा गनर् ुहुनेछ।’

भजनसग्रह 91:11
11 यो पिन लेिखएको छ,
‘ितनीहरूले ितमीलाई हात-हात ैथाम्नेछन्,
जसद्वारा ितम्रो पाउ ढुङ्गामा बजािरने छैन।’”

भजनसगं्रह 91:12
12 येशूले उत्तर िदनु भयो, “यो पिन धमर्शास्त्रमा भिनएको छ,

‘ितमीले परमप्रभु ितम्रो परमेश्वरको परीक्षा िलनु हँुदनै।’”
व्यवस्था 6:16

13 शतैानले येशूलाई प्रत्येक पक्षबाट सताई सके पिछ उसको
अनुकूल समय नआउन्जेल सम्मका िनिम्त छोडेर गयो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई िशक्षािशक्षा
(मत्ती 4:12-17; मकूर् स 1:14-15)

14 येशू पिवत्र आत्माको शिक्त िलएर गालीलमा फकूर् नु भयो।
गालीलभिर उहाँको बारमेा समचारहरू फैिलयो। 15 उहाँले ितनीहरूको
सभा घरहरूमा िसकाउन शुरू गनर् ुभयो। सब ैमािनसहरूले उहाँको प्रशसंा
गर।े

ययेेशशू ूआफ्नोआफ्नो शहरमाशहरमा जानुहजानुहुुन्छन्छ
(मत्ती 13:53-58; मकूर् स 6:1-6)

16 येशूले आफू हुकेर् को शहर नासरतको पिन यात्रा गनर् ु भयो।
िवश्रामको िदनमा अिघ झैं उहाँ सभाघरमा जानु भयो। उहाँ त्यहाँ
(धमर्ग्रन्थबाट) केही पढनलाई उिभनु भयो। 17 यशयैा अगमवक्ताद्वारा
लेिखएको ग्रन्थ उहाँलाई िदईएको िथयो। उहाँले ग्रन्थ पल्टाउनु भयो
अिन एक ठाउँ जहाँ िनम्निलिखत कुराहरू लेिखएको भेट्टाउनु भयोः

18 “परमप्रभुको आत्मा ममािथ छ।
परमेश्वरले मलाई गरीबहरूलाई सु-समचार सुनाउन,
बन्धनमा परकेाहरूलाई स्वतन्त्र गनर्,
अिन अन्धो मािनसहरूलाई देख्न सक्ने पानर् पठाउनु भएकोछ।
अनेकौं यातनामा िपिल्सएका मािनसहरूलाई मुक्त पानर् परमेश्वरले
मलाई पठाउनु भएकोछ।

19 अिन आफ्नो मािनसहरूलाई बचाउन परमप्रभुको उिचत समय
आएको छ,
भिनघोषणा गनर् पठाउनु भएकोहो।”

यशयैा 61:1-2, 58:6
20 उहाँले ग्रन्थ बन्द गनर् ुभयो। उहाँले त्यो ग्रन्थ सहयोगीलाई िदएर

त्यहीं बस्नुभयो। सभा घरमा भएका प्रत्येक मािनसले उहाँ लाई हेिररहेका
िथए। 21 येशू ितनीहरूसँग बोल्न थाल्नु भयो उहाँले भन्नु भयो, “मलेै
ितमीहरू अिघ जो धमर्ग्रन्थको अशं पढे त्यो आज पढद ैगदार् न ैपूणर्
भयो।”

22 सब ैमािनसहरूले येशूको प्रसंशा गर।े उहाँको िमठासपूणर्
शब्दहरूमा ितनीहरू छक्क पर।े ितनीहरूले भने, “कसरी उहाँले यसरी
बोल्नु सक्नु भएको? के उहाँ यूसुफका पुत्र हुनुहुन्न?”

23 येशूले ितनीहरूलाई भन्नु भयो, “म जान्दछु िक ितमीहरूले मलाई
यो उखान भन्नेछौ, ‘ए वधै! आफैं लाई िनको पार। ितमीले आफ्न ैशहरमा
पिन त्यही गर।’” 24 त्यसपिछ उहाँले भन्नु भयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो
भन्दछु। अगमवक्तालाई आफ्न ैगाँउ शहरमा किहल्य ैस्वीकार गिरदनै। म
जे भन्दछुै त्यो साँच्चो हो।

25 “एिलयाको समयमा साढे तीन वषर्सम्म इस्राएलको जमीनमा ठूलो
अिनकाल पयोर्। सारा देशमा कत ैपिन खाने कुरा िथएन। त्यसबेला
इस्राएलमा िवधवाहरू थुप्रै िथए। तर एिलयालाइ ती कुन ैिवधवाकोमा
पठाइएन। सीदोन प्रदेशको सारपत भन्ने ठाउँमा चाँिह एिलयालाई एउटी
िवधवाकोमा पठाइयो।

27 “अिन अगमवक्ता एिलशाको समयमा इस्राएलमा धेर ैकोडका
रोगीहरू िथए। तर नामान बाहेक कसलैाई पिन िनको पािरएन। अिन
नामान इस्राएलवासी नभई िसिरयावासी िथए।”

28 सब ैमािनसहरू जो सभा-घरमा िथए यो कुराहरू सुने अिन साह्रै
िरसाए। 29 मािनसहरू उठे अिन येशूलाई शहर छाड्न वाध्य गराए।
ितनीहरूको शहर एउटा टाकुरामा अविस्थत िथयो। ितनीहरूले येशूलाई
टाकुराको िकनारामा पुयार्ए अिन ितनीहरू उहाँलाई तल खसाल्न
चाहन्थे। 30 तर उहाँ ितनीहरूको माझबाट िनस्केर जानु भयो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा ददुषु्टात्माष्टात्मा लागलागेेकोको मािनसमािनस िनकोिनको भएकोभएको
(मकूर् स 1:21-28)

31 गालीलको कफनर् ुहम भन्ने शहरमा येशू जानु भयो। उहाँले
िवश्रामको िदन मािनसहरूलाई िशक्षा िदनु भयो। 32 ितनीहरू येशूको
िशक्षामा छक्क पथेर् कारण उहाँ अिधकारिसत िसकाउँनुहुन्थ्यो।
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33 सभाघरमा एकजाना दषु्टआत्मा लागेको मािनस िथयो। त्यो मािनस
ठूलो स्वरमा िचच्यायो। 34 “हे नासरतको येशू! हामीबाट तपाई ंके
चाहनुहुन्छ? के हामीलाई नाश गनर् ु तपाई ंयहाँ आउनु भएको हो? म
तपाईलंाई जान्दछु तपाई ंपरमेश्वरका एक पिवत्र जन हुनुहुन्छ।” 35 तर
येशूले त्यो दषु्टात्मालाई हकानर् ु भयो, “चूप लाग्। यो मािनसदेिख िनिस्क
हाल्।” त्यो दषु्टआत्माले मािनसहरूकै अिघपिट्ट त्यो मािनसलाई भूईमँा
पछािरिदयो। त्यसपिछ दषु्ट आत्माले त्यो मािनसलाई केही नोक्सान
नगरी छाडी िदयो।

36 सब ैमािनसहरू छक्क पर ेअिन आपसमा कुरा गर,े “यसको अथर् के
हो? येशूले त अिधकार अिन शिक्तिसत दषु्ट आत्माहरूलाई िनस्कन
आज्ञा गनर् ु हुन्छ औ ितनीहरू पिन िनस्की हाल्छन्।” 37 त्यसपिछ त्यस
इलाकाको प्रत्येक ठाऊँमा येशूको कीिर्त फैिलयो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा पत्रुसकीपत्रुसकी पत्नीकोपत्नीको आमाआमा िनकोिनको भएकीभएकी
(मत्ती 8:14-17; मकूर् स 1:29-34)

38 येशूले सभा घर छाड्नु भयो। उहाँ िशमोनको घरमा जानु भयो।
िशमोनको सासू कडा ज्वरोले िसिकस्त िबमारी िथईन्। ितनीहरूले
उहाँलाई ितनका िनिम्त केही गिरिदनुहोस् भनी िवन्ती गर।े 39 येशू
ितनको निजक जानु भयो अिन जरोलाई हट्ने आज्ञा िदनु भयो। जरो
झट्टै हरायो। तब ितनी उिठन अिन ितनीहरूको सेवामा लािगन्।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा धधेेररै ैमािनसहरूमािनसहरू िनकोिनको भएकोभएको

40 घाम अस्ताउन लागदा सब ैमािनसहरू ज-जसका आफ्ना
मािनसहरू िबरामीहरू िथए ितनीहरूलाई येशूकहाँ ल्याए। ितनीहरू
बेग्ला बेग्ल ैरोगले पीडीत िथए। उहाँले प्रत्येक िबरामीलाई छुनु भयो अिन
ितनीहरूलाई जाती पानर् ु भयो। 41 धेर ैमािनसहरूदेिख भूतहरू बािहर
िनस्के। ितनीहरू िचच्याउँद ैिथए, “तपाई ंपरमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ।” तर
उहाँले ती भूतहरूलाई चूप बस्ने आज्ञा िदनु भयो। येशू न ैख्रीष्ट
हुनुहुन्थ्यो भनेर भूतहरूले जानेका िथए।

ययेेशूकोशूको िविभन्निविभन्न शहरहरूमाशहरहरूमा प्रस्थानप्रस्थान
(मकूर् स 1:35-39)

42 अकोर् िदन येशू एकान्त ठाउँमा जानुभयो। तर भीड़ले उहाँलाई
खोिजरहेको िथयो औ उहाँ भएको जग्गामा ितनीहरू आए। जब
ितनीहरूले येशूलाई देखे, ितनीहरूले उहाँलाई ितनीहरूलाई नछाडनु
भिन िवन्ती गदैर्ं िथए। 43 तर येशूले ितनीहरूलाई भन्नु भयो, “मलेै अरू
शहरहरूमा पिन परमेश्वरको राज्य को बार ेसुसमाचारहरू भन्नु पछर् ।
यसकैारण मलाई फठाइएको छ।”

44 तब येशूले यहूिदयाका सभा घरहरूमा प्रचार गनर् ु भयो।

पत्रुसपत्रुस, याकयाकूूबब रर ययूहून्नाहन्ना ययेेशूकोशूको पिछपिछ लागलागेे
(मत्ती 4:18-22; मकूर् स 1:16-20)

येशू गनेसरते झीलको िकनारमा उिभनु भयो। उहाँको विरपिर
धेर ैमािनसहरू भीड लाग्द ैिथए। ितनीहरू परमेश्वरको वचन
सुन्न चाहन्थे। 2 येशूले झीलको िकनारमा दइुवटा डुङ्गा देख्नु

भयो। माछावालाहरू डुङ्गाबाट िनस्केर ितनीहरूको माछा मानेर् जालहरू
धँुद ैिथए। 3 उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्नु भयो जुन िशमोनको िथयो अिन
उसलाई त्यो डुङ्गालाई िकनारको अिलक छेउमा लाउन लागाउनु भयो।
तब उहाँ त्यसमा बस्नु भयो अिन मािनसहरूलाई िसकाउन थाल्नु भयो।

4 जब येशूले आफ्नो भनाई सक्नु भयो, उहाँले िशमोनलाई भन्नु भयो,
“यो डुङ्गालाई गिहरो पानी ितर लजैाऊ अिन माछा मानर् ु जाल िफँजाऊ।”

5 िशमोनले उत्तर िदए, “गुरूज्यू हामीले सारा रात पिरश्रम गयौर्ं र पिन
एउटै माछा समात्न सकेनौं। तर तपाईलें भन्नुभएको कारण, म जाल
िफजाउँछु।” 6 ितनीहरूले आफ्नो जाल पानीमा फ्याँके। ितनीहरूको
जाल भरी माछ पररे जाल फाट्न आँटेको िथयो। 7 ितनीहरू अरू
डुङ्गामा भएका आफ्ना साझेदारहरूलाई पिन सहायताको लागी संकेत
िदए। साझेदारहरू आए अिन डुङ्गामा यित माछा लादे िक डुङ्गाहरू डुब्न
थाले।

8 थुप्रै माछाहरू समातेकोमा माछावालाहरू सब ैन ैछक्क परकेा िथए।
जब िशमोन पत्रुसले यी सब देखे, ितनले येशूको अिघ दण्डवत गर ेअिन
भने, “मदेिख टाढा जानुहोस्, परमप्रभु। म पापी मािनस हँु।” 10 जब्दीका
पुत्रहरू याकूब र यूहन्ना पिन छक्क पर।े याकूब र यहून्ना िशमोनसँग ैमाछा
मादैर्ं िथए।
येशूले िशमोनलाई भन्नुभयो, “डराउनु पदैर्न अब उसो ितमीहरू माछा

मानेर् छैनौ तर मािनसहरू समात्ने छौ।”
11 ितनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू िकनारमा ल्याए। अिन ितनीहरूले ती

सब ैछोडेर येशूको पिछ लागे।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा एकजनाएकजना िबमारीिबमारी िनकोिनको
(मत्ती 8:1-4; मकूर् स 1:40-45)

12 जब एकपल्ट येशू एउटा शहरमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा शरीर
कोढीले पीडीत मािनस पिन िथयो। जब त्यसले येशूलाई देख्यो, उहाँ
अिघ िनहुिरएर िवन्ती गनर् लाग्यो, “हे प्रभु, मलाई िनको पािरिदनुहोस्। म
जान्दछु तपाईलें चाहनु भयो भने मलाई जाती पानर् ु सक्नु हुन्छ।”

13 येशूले भन्नु भयो, “म ितमीलाई िनको पानर् चाहन्छु। िनको होऊ!”
त्यसपिछ उहाँले त्यस मािनसलाई छुनु भयो। झट्टै कोढ़ले छोड्यो। 14

येशूले ितनलाई आदेश िदनु भयो, “यस्तो भएको कुरा कसलैाई नभन्नु।
तर आफैं  गएर पूजाहारीलाई देखाउनु मोशाले भने झैं आफू िनको
भएकोमा परमेश्वरलाई बिल चढाउनु। यसबाट ितमी िनको भएको प्रमाण
हुन्छ।”

15 तर येशूको िवषयमा समाचार अझ प्रचार हँुद ैगयो। धेर ैमािनसहरू
उहाँकहाँ सुन्न आँउथे र िबमार िनको भएर जान्थे। 16 येशू प्रायः नै
एकान्त ठाउँमा प्राथर्ना गनर् ुहुन्थ्यो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा पक्षाघातपक्षाघात रोगीरोगी िनकोिनको
(मत्ती 9:1-8; मकूर् स 2:1-12)

17 एक िदन येशूले मािनसहरूलाई िशक्षा िंददैं हुनुहुन्थ्यो, फिरसीहरू
र शास्त्रीहरू पिन त्यहीं न ैबिसरहेका िथए। ितनीहरू यरूशलेम, यहूिदया
र गािललका सब ैशहरहरूबाट आएका िथए। परमप्रभुले उनलाई िनको
पानेर् शिक्त िदनुभएको िथयो। 18 एकजना पक्षघातको रोगी त्यहाँ एउटा
खाटमा िलएर आए अिन ितनीहरूले िभत्र ल्याउने र येशूको अिघ राख्ने
चेष्टा गदैर्ं िथए। 19 तर त्यहाँ मािनसहरूको त्यित्त भीड िथयो िक येशू
भएकहाँ पुग्नलाई बाटो िथएन। त्यस कारण ती मािनसहरू घरको
छानामािथ चढे अिन केही िंझगटीहरू हटाएर प्वालबाट त्यो िवमारी
मािनसहरूलाई उसको खाटसँग ैभीडको िबचमा र येशूको अिघ
ओह्याले। 20 ितनीहरूको अटल िवश्वास देखेर उहाँले भन्नु भयो, “िमत्र,
ितम्रो पापहरू क्षमा भयो।”

21 तब शास्त्रीहरू र फिरसीहरू आपसमा बात गनर् लागे, “यो मािनस
को हो? उसले जे भन्दछै, परमेश्वर को िवरोधमा भन्दछै। केवल परमेश्वरले
मात्र पापीहरूलाई क्षमा गनर् सक्नुहुन्छ।”

22 तर येशूले ितनीहरूले के सोचे थाहा पाउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो,
“ितमीहरू मनमा यस्तो प्रश्नहरू िकन गदर्छौ? 23 कुन चाँिह सिजलो छः
‘ितम्रो पाप क्षमाभए भन्नु’ अथवा ‘उठ अिन जाऊ भन्नु?’ 24 तर म
ितमीहरूलाई देखाउँनेछु िक पृथवीमा मािनसको पुत्रलाई पापहरू क्षमा
गनेर् अिधकार छ।” तब उहाँले त्यस पक्षाघातीलाई भन्नुभयो, “म
ितमीलाई भन्दछु, उठ, ितम्रो िबछौना बाँध अिन घर जाऊ।”

25 सबकैो अिघ त्यो तुरन्त ैउठ्यो र आफ्नो िबछ्यौना च्याप्यो अिन
परमेश्वरको प्रशसंा गदैर्ं घरितर लाग्यो। 26 सब ैमािनसहरू चिकत भए।
अिन परमेश्वरको प्रशसंा गनर् थाले। ितनीहरू भयिभत भए अिन भने,
“हामीले आज अचम्मका कुरा देख्यौं।”

ललेेवीवी ययेेशूलाईशूलाई पछ्याउपछ्याउँँछन्छन्
(मत्ती 9:9-13; मकूर् स 2:13-17)

27 यसपिछ येशू बािहर जानु भयो अिन कर-कायार्लयमा एकजना
कर-संग्रहकत्तार्लाई बिसरहेको देख्नु भयो। त्यसको नाउँ लेवी िथयो।
येशूले त्यसलाई भन्नु भयो, “मेरो पिछ लाग।” 28 लेवी जुरूक्क उठ्यो
अिन सब ैकुरा छोडेर येशूको पिछ लाग्यो।

लूका 4:33 687 लूका 5:28
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29 तब लेवीले येशूका िनिम्त आफ्नो घरमा ठूलो भोजको आयोजन
गर।े त्यहाँ कर उठाउनेहरू र अरू मानसहरूको पिन ठूलो भीड िथयो जो
ितनीहरूसँग ैमेजमा खाँदथे, 30 तर फिरसहरू र ितनीहरूका शास्त्रीहरू
उहाँको चेलाहरूको िवरुद्धमा यसो भन्द ैगनगनाउन लागे, “ितमीहरू कर
उठाउनेहरू र पापीहरूिसत िकन खान पीन गछौर्?”

31 येशूले उत्तर िदनु भयो, “िनरोगीलाई वदै्यको आवश्यक पदैर्न, तर
रोगीहरूलाई मात्र वदै्यको आवश्यकता पछर् । 32 म धािर्मक
मािनसहरूलाई बोलाउनु आएको होइन, म त पापीहरूलाई ितनीहरूका
हृदय र रहन सहन पिरवतर्न गर भनी अह्राउनु यहाँ आएको हँु।”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा उपवासउपवास सम्बन्धीकोसम्बन्धीको प्रश्नमाप्रश्नमा उत्तरउत्तर
(मत्ती 9:14-17; मकूर् स 2:18-22)

33 ितनीहरूले येशूलाई भने, “फिरसीहरूले झैं यूहन्नाको चेलाहरूले
पिन समय समयमा उपवास र प्राथर्ना गदर्छन्। तर तपाईकंो चेलाहरू त
सधैँ खान्छन् र िपउँछन्।”

34 येशूले ितनहरूलाई भन्नुभयो, “कुन ैपिन िववाहमा, जन्तीहरूलाई
दलुहा ितनीहरूका साथमा बसुन्जेल उपवास बस्न सकै्तन। 35 तर समय
यस्तो आउँछ जब दलुहा ितनीहरूबाट छुिट्टनु पदर्छ। त्यस समय
ितनीहरू उपवास बस्नेछन्।”

36 येशूले ितनीहरूलाई यो दृष्टान्त सुनाउनु भयोः “कुन ैमािनसले
नयाँ लुगा च्यातेर पुरानो लुगा टाल्दनै। िकनभने त्यसो गर ेनयाँ लुगा
िबग्रन्छ, अिन टालेको टुक्रा पुरानो लुगासँग िमल्दनै। 37 कसलेै पिन
नयाँ दाखरसलाई पुरानो दाखरसको मशकमा भदैर्ंन। िकनभने नयाँ
दाखरसले मशकहरू फुटाउँछ, जसले गदार् दाखरस चुहेर जान्छ औ
मशकहरू पिन नष्ट हुन्छ। 38 मािनसहरूले सधैँ नयाँ दाखरसलाई नयाँ
मशकामा राख्छन्। 39 कसलेै पिन पुरानो दाखरस िपए पिछ नयाँ
दाखरस िपउन खोज्दनै। िकनभने उसले भन्छ, ‘पुरानो दाखरस नै
असलछ।’”

िवश्रामकोिवश्रामको िदनकोिदनको ययेेशूनशूनै ैप्रभुप्रभु
(मत्ती 12:1-8; मकूर् स 2:23-28)

एक समय, िवश्रामको िदनमा येशू अन्नको खेत भएर जाँदै
हुनुहुन्थयो। उहाँका चेलाहरूले अन्नका बालाहरू िटप्दै
ितनीहरूको हातमा माँडेर खाए। 2 कोही फिरसीहरूले भने,

“ितमीहरू िकन त्यसो गदैर्ंछौ? िवश्रामको िदनमा यसो गनर् ु मोशाको
व्यवस्थाको िवरुद्ध हो?”

3 येशूले उत्तर िदनुभयो, “ितमीहरूले पढेका छैनौ, दाऊदले जब
ितनी र ितनीिसत हुनेहरू भोकाएका िथए तब केगरकेा िथए? 4 दाऊद
परमेश्वरको मिन्दरमा गए अिन ितनले परमेश्वरलाई चढाएको रोटी िलए
अिन खाए। अिन ितनले रोटीहरू आफूसँग हुने मािनसहरूलाई बाँडे।
वास्तवमा यो मोशाको व्यवस्था िवरुद्ध िथयो। व्यवस्था अनुसार केवल
पूजाहारीरूलाई मात्र यस्तो रोटी खाने अनुमित छ।” 5 अिन येशूले
फिरसीहरूलाई भन्नुभयो, “मािनसका पुत्र न ैिवश्राम िदनको प्रभु हुन्।”

िवश्रामकोिवश्रामको िदनमािदनमा ययेेशूद्वारानशूद्वारानै ैएकजनाएकजना मािनसमािनस िनकोिनको
(मत्ती 12:9-14; मकूर् स 3:1-6)

6 अकोर् एक िवश्रामको िदन येशू सभा घरमा जानु भयो। उहाँले
मािनसहरूलाई िशक्षा िदनु भयो। एकजना दािहने हात सुकेको मािनस
त्यहाँ िथयो। 7 शास्त्रीहरू र फिरसीहरू त्यो िवश्रामको िदन पिन येशूले
कसलैाई िनको पाछर्न् िक भनेर हदैर्ं बिसरहेका िथए। ितनीहरू चाहन्थे
येशूबाट केही भूल होस् अिन उनलाई दोष लगाउन पाइयोस्। 8 तर
येशूले ितनीहरूले के िवचार गदैर्ंछन् भनी बुझी हाल्नु भयो। उहाँले त्यो
सुकेको हात भएको मािनसलाई भन्नुभयो, “उठ, अिन यी मािनसहरूको
अघािड उभ।” यसकारण त्यो मािनस जुरूकै्क उठ्यो अिन त्यहाँ उिभयो।
9 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई सोध्दछु िवश्रामको
िदन के काम गनर् उिचत होलाः राम्रो वा नराम्रो? प्राण बँचाउनु वा नाश
गनर् ु?”

10 येशूले ती विरपिर बसेका सबलैाई हेनर् ु भयो। अिन त्यस
मािनसलाई भन्नु भयो, “खोई मलाई ितम्रो हात हेनर् देऊ।” त्यस मािनसले

उहाँलाई हात देखायो। त्यसको हात तुरन्त ैिनको भइहाल्यो। 11

फिरसीहरू र शास्त्रीहरू साह्रै िरसाए। ितनीहरू आपसमा तकर्  गनर् लागे,
“येशूलाई हामीले के गनर् ु पनेर् हो?”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा बाह्रजनाबाह्रजना प्रेिरतहरूकोप्रेिरतहरूको चुनाईचुनाई
(मत्ती 10:1-4; मकूर् स 3:13-19)

12 त्यस समयमा येशू एउटा डाँडामा गएर प्राथर्ना गनेर् गनर् ु हुन्थ्यो।
सारा रात उहाँले प्राथर्ना गररे िबताउनु हुन्थ्यो। 13 भेिलपल्ट िबहान,
उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले ितनीहरूलाई “प्रेिरत” नाउँ िदनु
भुयो। ितनीहरू थीएः

14 िशमोन (येशूले ितनलाई पत्रुस नाउँ राख्नु भएको िथयो)
र आिन्द्रयास पत्रुसको भाइ,
याकूब,
र यूहन्ना,
िफलीप
बथर् ुलमाई,
15 मत्ती,
थोमा,
याकूब अल्फायासको छोरो,
अिन िशमोन, जसलाई जेलोट पिन भिनन्छ,
16 यहूदा, याकूबको छोरो,
अिन यहूदा इस्करयोती (यो यहूदा न ैतीमध्ये एकजना हो जसले
येशूलाई शत्रुहरूको हातमा सुम्पेको िथयो)।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई िशक्षािशक्षा अिनअिन उपचारउपचार
(मत्ती 4:23-25; 5:1-12)

17 येशू र प्रेिरतहरू डाँडाबाट ओलेर्र आए। उहाँ त्यहीं एउटा सम्म
जग्गामा उिभनु भयो। उहाँका चेलाहरूको एउटा ठूलो भीड त्यहाँ िथयो।
अिन टायर र सायडन सागर तटका शहरहरूबाट र यहूिदयाका सबै
ठाउँबाट, यरूशलेमबाट आएका धेर ैमािनसहरू पिन त्यहाँ िथए। 18

ितनीहरू सब ैत्यहाँ उहाँबाट सुन्न र आफूलाई िनरोगी पानर् आएका िथए।
उहाँले शतैान दषु्टात्माले पीिडत मािनसहरूलाई िनको पािरिदनु भयो।
19 सबलेै येशूलाई छुने चेष्टा गिररहेका िथए िकनभने ती सबलैाई िनको
पादैर् उहाँबाट शिक्त बािहर िनिस्करहेथ्यो।

20 उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई हेनर् ु भयो अिन भन्नु भयो,
“हे दीन मािनसहरू, ितमीहरू धन्यका हौ,
िकनभने परमेश्वरको राज्य ितमीहरूकै हो।

21 ितमीहरू, जो अिहले भोकाएका छौ, ितमीबरू धन्यका हौ,
िकनभने ितमीहरू तृप्त हुनेछौ।
ितमीहरू, जो अहीले रोइरहेका छौ ितमीहरू धन्यका हौ,
िकनभने ितमीहरू खशुीसँग हाँस्नेछौ।
22 “मािनसको पुत्रको कारण यिद ितमीहरूलाई मािनसहरूले घृणा

गर,े आफ्नो समूहबाट िनकाली िदए, तीनीहरूले िनन्दा गर,े ितनीहरूले
ितमीहरूलाई अस्वीकार ेितमीहरू धन्य हौ। 23 त्यसबेला रमाऊ अिन
खशुीले उफ्र, िकनभने स्वगर्मा ितमीहरूले ठूलो इनाम पाउनेछौ।
ितनीहरूका पुखार्हरूले अगमवक्ताहरूलाई त्यस ैगरथेे, त्यसरीन ैती
मािनसहरूले ितमीहरूलाई पिन त्यही व्यवहार गनेर्छन्।

24 “तर धनी मािनसहरू हो, ितमीहरूलाई िधक्कार!
िकनभने ितमीहरूले सुखी जीवन भोगेकाछौ।

25 ितमी अघाएकाहरूलाई, िधक्कार!
िकनभने ितमीहरू भोकाउनेछौ।
ितमी अिहले हाँिसरहेकाहरूलाई, िधक्कार!
िकनभने ितमीहरू शोकगनर् ु र रूनु पनेर्छ।
26 “िधक्कार! ितनीहरूको बारमेा मािनसहरूद्वारा प्रशसंा गिरऐको भए

पिन, िकनभने ितनीहरूका पुखार्हरूले पिन झूटो अगमवक्ताहरूलाई सधैँ
प्रशसंा गर।े

लूका 5:29 688 लूका 6:26
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शत्रुहरूलाईशत्रुहरूलाई प्रेमप्रेम गरगर
(मत्ती 5:38-48; 7:12a)

27 “म ितमीहरूलाई भन्दछु जसले मलाई सुिनरहेकाछौ, आफ्ना
शत्रुहरूलाई प्रेम गर। जसले ितमीहरूलाई घृणा गछर्न ितनीहरूलाई पिन
राम्रै गर। 28 ितमीहरूलाई सराप्नेहरूलाई पिन आशीवार्द देऊ।
ितमीहरूिसत दवु्यर्वहार गनेर्हरूको लािग पिन प्राथर्ना गर। 29 यिद
कसलेै ितमीहरूको एउटा गालामा थप्ड लगाए उसलाई अकोर् गाला पिन
थािप देऊ। यिद कसलेै ितम्रो कोट लगेको छ भने उसलाई कमीज िलनु
नरोक। 30 जसले माग्छ हरकेलाई देऊ। यिद कसलेै ितम्रो केही
लगेकोछ भने उसलाई त्यो चीज फकार्ई नमाग। 31 अरूबाट ितमी जे
चाहन्छौ, अरूको िनिम्त पिन त्यही गरी देऊ।

32 “जसले ितमीहरूलाई प्रेम गछर्न् ितनीहरूलाई मात्र प्रेम गर,े
ितमीहरू के कुन ैप्रशसंाको योग्य हुन सक्छौ? अँहँ। पापीहरू पिन
ितनहरूलाई प्रेम गनेर्हरूलाई प्रेम न ैगदर्छन्। 33 यिद ितमी ती
मािनसहरूको िनिम्त मात्र भलाई गछौर् ज-जसले ितम्रो भलाई गछर्न्, भने
के ितमी प्रशसंाको योग्य हुन सक्छौ? होईन, कारण यस्तो त पापीहरूले
पिन गछर्न्। 34 यिद िफतार् पाउने आशामा ितमी कसलैाई ऋण िदन्छौ
भने के ितमी प्रशसंाको योग्य हुन सक्छौ? होइन, पापीहरू पिन
पापीहरूलाई त्यित न ैिफतार् पाउने आशामा ऋण िदन्छन्।

35 “यसलेै आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर। ितनीहरूसँग राम्रो गर, अिन
ितनीहरूबाट केही आशा नराखी ऋण देऊ। यदी ितमीहरूले यसो गयोर्
भने ितमीहरूले ठूलो इनाम पाउनेछौ, ितमीहरू सवौर्च्च परमेश्वरका
सन्तानहरू झैं हुनेछौ िकनभने परमेश्वर बगैुनी तथा दषु्टहरू प्रित पिन
कृपालु हुनुहुन्छ। 36 जस्तो ितम्रा िपता प्रेमी र दयालु हुनु हुन्छ त्यस्तै
प्रेमी र कृपालु बन।

आफआफैंैं ललेे आफआफैंैं लाईलाई िनयालिनयाल
(मत्ती 7:1-5)

37 “अरूको न्याय नगर, अिन अरूले पिन ितम्रो न्याय गनेर् छैन।
अरूलाई भत्सर्ना नगर, अिन अरूले पिन ितम्रो भत्सर्ना गदैर्न। अरूलाई
क्षमा गर, अिन ितमीले पिन क्षमा पाउनेछौ। 38 अरूलाई िदने गर अिन
ितमीले पिन पाउनेछौ। ितमीहरूले राम्रो ओजनमा पाउनेछौं,
ितमीहरूलाई खाँदी खाँदी हल्लाँउद ैकाखमा पोिखने गरी पाउनेछौ जुन
नापले ितमी अरूलाई िंददछौ परमेश्वरले पिन ितमीहरूलाई त्यही नापले
िदनु हुनेछ।”

39 येशूले ितनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नु भयोः “के एउटा अन्धाले
अकोर् अन्धालाई डोयार्उन सक्छ? अँहँ! दवु ैन ैखाडलमा पनेर्छन्। 40

एउटा िशष्य आफ्नो गुरूभन्दा मािथ हुन सकै्तन। तर प्रत्येक मािनस
जसले पूणर्रूपले िसिकसक्छ तब मात्र उ गुरू झैं बन्नसक्छ।

41 “जब ितमी आफ्नो आँखमा सानो छेस्का पसेको थाहा पाउदनैौ,
भाइको आँखमा परकेो धुलो िकन देख्छौ? 42 ितमीहरूले कसरी आफ्नो
भाइलाई भन्न सक्छौ, ए भाइ मलाई ितम्रो आँखामा भएको धुलो िनकाल्न
देऊ। जब ितमीहरूले आफ्नो आँखामा परकेो ठूलो छेस्कालाई पिन
देख्न सकै्तनौ। ितमीहरू कपटी छौ। पिहले, ितमीहरू आफैं ले आफ्नो
आँखबाट ठूलो छेस्का िनकाल। त्यसपिछ ितमीहरूले स्पष्टसँग
ितमीहरूको भाइको आँखामा परकेो धुलो िनकाल्न सक्नेछौ।

ददुइुइ प्रकारकोप्रकारको फलफल
(मत्ती 7:17-20; 12:34b-35)

43 “एउटा असल बोटले खराब फल किहल्य ैिदँदनै। त्यसरी न ैएउटा
नराम्रो बोटले राम्रो फल िदनु सकै्तन। 44 हरके बौट त्यसले िदएको
फलबाट िचन्न सिकन्छ। मािनसहरूले काँडे पोथ्राबाट नेभारा बटुल्न
सकै्तनन्। अिन ितनीहरूले काँडे पोथ्राबाट अङुं्गर बटुल्न सकै्तनन्। 45

एउटा असल मािनसले आफ्नो हृदयमा असल कुरा न ैराख्छ। अिन
उसले आफ्नो हृदयबाट असल कुरा बािहर िनकाल्दछ। तर एउटा दषु्ट
मािनसले आफ्नो हृदयमा दषु्ट कुराहरू न ैराखेको हुन्छ। अिन उसले
नराम्रा कुराहरू न ैबािहर िनकाल्दछ। जुन कुरो हृदयमा पिरपूणर् छ त्यही
न ैमुखबाट िनस्कन्छ।

ददुइुइ प्रकारकाप्रकारका मािनसहरूमािनसहरू
(मत्ती 7:24-27)

46 “जब मलेै भनेको मान्दनैौ भने िकन मलाई प्रभु, भन्दछै? 47 हरके
मािनस जब मकहाँ आउँदछ अिन मेरो वचनहरू सुन्दछ र पालन गछर् , म
ितमीहरूलाई ऊ कस्तो हो देखाउनेछु। 48 ऊ एकजना घर बनाउने
मािनस जस्त ैन ैहो। उसले गिहरो खनेर बिलयो चट्टानमािथ जग बसाल्न
सक्नेछ। जित बेला नदीमा बाढी आँउछ पानीले घरलाई धक्का िदन्छ तर
त्यसले घरलाई हल्लाउन सकै्तन कारण त्यो घर राम्ररी बिनएको हुन्छ।

49 “तर जो मािनस मेरो वचन सुन्छ तर पालन गदैर्न भने त्यो मािनस
राम्ररी आधार नबसाई घर बनाउने मािनस जस्त ैहो जसको घर नदीको
बाढीको झोंक्का लाग्दा न ैझट्टै पिल्टन्छ र सम्पूणर् रूपले ध्वंश हुन्छ।”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा एकजनाएकजना नोकरनोकर िनकोिनको
(मत्ती 8:5-13; यूहन्ना 4:43-54)

जब येशूले मािनसहरूलाई उपदेश िदइ िसध्याउनु भयो उहाँ
कफनर्हुम जानु भयो। 2 कफनर्हुममा एकजना कप्तान िथयो।
उसको एकजना नोकर िसिकस्त िबमारी िथयो, त्यो मनैर्

लागेको िथयो। त्यस कप्तानले नोकरलाई खबु ैमाया गनेर् गथ्योर्। 3 जब
उसले येशूको बारमेा सुन्यो तब बूढा यहूदी प्रधानहरूलाई उहाँकहाँ
पठायो र त्यस नोकरलाई बचाउनुको लािग आउन भिन िबन्ती गनर्
पठायो। 4 ती मािनसहरू येशूकहाँ गए, अिन त्यो कप्तानलाई सहायता
गनर् ु मािर्मक तिरकाले आग्रह गदैर् भने, “त्यो कप्तान तपाईकंो सहायता
पाउनु साँच्चै योग्यको छ। 5 ितनले हाम्रो मािनसहरूलाई माया गछर्न् र
हाम्रो िनिम्त सभा घर पिन बनाइिदएका छन्।”

6 यसकारण येशू ती मािनसहरूसँग जानु भयो। उहाँ यसो भिन िवन्ती
गनर् पठायो, “हे प्रभु, तपाई ंमेरो घरमा आउने कष्ट नगनर् ुहोस्। तपाई ं
जस्तो मािनस मेरो घरमा पाउ कष्ट गनर् योग्यको म छैन। 7 यसकारण म
आफैं  पिन तपाँईकहाँ मानसँगत रूपमा जान योग्यको सिम्झन्न, तपाईलें
आदेश मात्र िदनुहोस् मेरो नोकर जाती हुन्छ। 8 तपाईकंो अिधकार
मलाई थाहा छ। म पिन अरू मािनसहरूको अिधकारको वशमा छु। अिन
मेरो अिधकारमा सिैनकहरू छन्। यिद म एकजना सिैनकलाई भन्छु,
‘जाऊ’, अिन त्यो जान्छ। अिन अकोर् सिैनकलाई भन्दछु, ‘आऊ’, अिन
त्यो आउँछ। अिन यदी मेरो नोकरलाई भन्दछु, ‘यो गर’, अिन त्यसले
गछर् ।”

9 जब येशूले यी कुरा सुन्नु भयो, उहाँ छक्क पनर् ु भयो। येशूले उहाँलाई
पछ्याएर आउने मािनसहरू पिट्ट फकेर् र भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई
भन्छु, मलेै यस्तो िवश्वास सारा इस्राएलमा कत ैपिन पाइँन।”

10 येशूलाई बोलाउन गएका सब ैमािनसहरू घर फिर्कए। ितनीहरूले
त्यो नोकरलाई िनको भइसकेको भेटे।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा एकजनाएकजना मािनसलमािनसलेे जीवनजीवन पाउपाउँँदछदछ
11 अकोर् िदन येशू नाइन भन्ने शहरमा जानुभयो। उहाँका चेलाहरू र

धेर ैमािनसहरू पिन उहाँ सँग ैगहरहेका िथए। 12 जब येशू शहरको
फाटक निजक पुग्नु भयो, उनले मुदार् लिगरहेको देख्नु भयो। एउटी
िवधवाको एउटै भएको छोरो मरकेो िथयो। जब लाश लिगरहेको िथयो
शहरका धेर ैमािनसहरू ती िवधवासँग िथए। 13 जब प्रभु येशूले ितनलाई
देख्नुभयो उहाँ त्यस िवधवाको िनिम्त हृदयबाट दःुखी हुनु भयो र
ितनलाई भन्नुभयो, “नरोऊ।” 14 येशू शवपेिटकाको निजक पुग्नु भयो
अिन त्यसलाई छुनुभयो। लाश लिगरहेका मलामीहरू टक्क अिडए। उहाँले
त्यो मरकेो केटोलाई भन्नु भयो, “ए यवुक म ितमीलाई भन्दछु, उठ।” 15

त्यसपिछ त्यो मरकेो केटो तत्काल ैउठेर बस्यो अिन बात गनर् शुरु गयोर्।
येशूले त्यस केटोलाई त्यसको आमालाई सुिम्पिदनु भयो।

16 सब ैमािनसहरू छक्क पर ेअिन यसो भन्द ैपरमेश्वरको प्रशसंा गर,े
“एउटा महान् अगमवक्ता हामीकहाँ आउनु भएको छ।” अिन ितनीहरूले
यो पिन भन्द ैिथए, “परमेश्वरले आफ्ना प्रजाहरूको हेरचाह गिररहनु
भएकोछ।”

17 उहाँको िवषयको यो खबर सारा यहूिदया र यसको विरपिर देशमा
िफँिजयो।

लूका 6:27 689 लूका 7:17
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ययूहून्नाद्वाराहन्नाद्वारा एउटाएउटा प्रश्नप्रश्न
(मत्ती 11:2-19)

18 यूहन्नाका चेलाहरूले यी सब घट्नाहरूको िवषयमा ितनलाई
जानकारी गराए। यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूमध्ये दइुजनालाई बोलाए।
19 यूहन्नाले ितनीहरूलाई प्रभु येशूसँग सोध्न पठाए, “एकजना जो
आउनेवाला िथए तपाई ंन ैहुनुहुन्छ? अथवा अझ अरूलाई न ैपखर्नु
पछर्?”

20 त्यसपिछ मािनसहरू येशूकहाँ आए। ितनीहरूले भने, “बिप्तस्मा
िदने यूहन्नाले हामीलाई यो सोध्नलाई तपाईकंहाँ पठाएका छन्, के
आउनेवाला तपाई ंन ैहुनुहुन्छ, अथवा हामी अझ अकैर् को बाटो हेरौं?”

21 त्यस ैबेला, येशूले धेरलैाई ितनीहरूको रोग, व्यथा र ितनीहरूबाट
दषु्ट आत्माहरू छुटाउनु भयो। उहाँले धेर ैअन्धो मािनसलाई पिन
देख्नसक्ने बनाउनु भयो। 22 अिन उहाँले यूहन्नाका चेलाहरूलाई
भन्नुभयो, “ितमीहरूले यहाँ जे कुराहरू देख्यौ अिन सुन्यौ गएर
यहून्नालाई भन। अन्धो मािनस पिन िनको भयो र देख्ने भयो। लङ्गडाहरू
िहँड्न थाले। कोढीहरू कोढरिहत भए। बिहराहरूले सुन्न थाले।
मरकेाहरूले जीवन पाए। अिन गरीब मािनसहरू परमेश्वरको राज्यको
सुसमाचारहरू सुिनरहेकाछन्। 23 कसलेै मलाई ग्रहण गदार् समस्यामा
पदैर्न भने त्यो अनुग्रिहत पुरुष धन्य हो।”

24 जब यूहन्नाको चेलाहरू गए, येशूले यूहन्नाको िवषयमा भन्न लाग्नु
भयोः “तीमीहरू उजाड स्थानमा के हेनर् जान्छौ? बतासले हल्लाइरहेको
िनगालोलाई? 25 मरूभूिममा ितमीहरू के हेनर् आयौ? एउटा सुन्दर वस्त्र
लगाएको मािनस हेनर्लाई? होइन। सुन्दर र राम्रा वस्त्रहरू लगाउनेहरू त
राज-दरबारमा बस्छन्। 26 साँच्चै, ितमीहरू यहाँ के हेनर् आयौ? एकजना
अगमक्ता? अँ, म ितमीहरूलाई भन्दछु, यूहन्ना अगमवक्ताभन्दा पिन शे्रष्ठ
हुन्। 27 उनी ती मािनस जसको िवषयमा यस्तो लेिखएको छः
‘सुन! म मेरो सहयोगीलाई ितम्रो अिघ पठाउँछु।
जसले ितम्रो अिघ ितम्रो मागर् तयार गनेर्छ।’

मलकी 3:1
28 ितमीहरूलाई भन्दछु, यूहन्नान ैअिहलेसम्म जन्मेका मािनसहरूमा
सब भन्दा ठूला हुन् तापिन जो परमेश्वरको राज्यमा सानो छ त्यो ितनी
भन्दा ठूलो छ।”

29 जब मािनसहरूले यस िवषयमा सुने, ितनीहरूले माने िक
परमेश्वरको िशक्षा राम्रो छ। ती कर उठाउनेहरू पिन सहमत भए । ती
मािनसहरूलाई यूहन्नाद्वारा न ैबिप्तस्मा गराइएको िथयो। 30 तर
फिरसीहरू र शास्त्रीहरूले ितनीहरूको लागी बनाइको परमेश्वरको
अिभप्रायलाई ितनीहरूको िनिम्त यूहन्नाबाट बिप्तस्मा िलन अस्वीकार
गररे रद्ध गर।े

31 “यस यगुको मािनसहरूको िवषयमा मलेै कसरी वणर्न गनर् ु?
ितनीहरू के जस्ता छन्? 32 यी मािनसहरू बजारमा बिसरहेका केटा-
केटीहरू जस्त ैछन्। एउटा दलको नानीहरूले अकोर् दलको
नानीहरूलाई बोलाउँछन् अिन भन्छन्
‘हामीले ितमीहरूको िनिम्त बाँसुरी बजायौं,
तर ितमीहरू नाचेनौं;
हामीले द:ुखका गीत गायौं
तर ितमीहरू रोएनौ।’

33 बिप्तस्मा िदने यूहन्ना आए तर अरू मािनसहरूले जस्तो खाने कुरा
खाएनन् अिन दाखरस िपएनन्। अिन ितमीहरू भन्दछौ, ‘उसलाई भूत
लागेको छ।’ 34 मािनसको पुत्र चाँिह अरू मािनसहरू झैं खाँद ैर दाखरस
िपउँद ैआए। अिन ितमीहरू भन्दछौ, ‘हेर उसलाई। खबु खान्छ अिन
िपउँछ। कर उठाउनेहरू र पापीहरूको िमत्र हो ऊ।’ 35 तर कायर्हरूको
आधारमा ज्ञान सही प्रमािणत हुन्छ।”

शमोनशमोन फिरसीफिरसी

36 फिरसीहरूमध्ये एकले येशू सँग ैबसेर खानु िनम्त्याए। उनी
फिरसीको घरमा गए अिन खानु बसे।

37 त्यो शहरमा एउटी पापी स्त्री िथई। त्यसले येशूलाई फिरसीको
घरमा खाना खाएको थाहा पाई। त्यसले एउटा िंसगमरमरको भाँडामा

केही सुगिन्धतबस्तु िलएर आई। 38 त्यो येशूको पिछ चरण छेउमा रँुदैं
उिभइ। त्यसले आफ्नो आँसुले येशूको चरण िभजाउनु थाली। त्यसले
चरणमा म्वाँई खाई अिन सुगिन्धत खनाइिदई।

39 त्यो फिरसी जसले पिन यी सब देखे। उसले मनमन ैसोचे, “यिद
यो मािनस अगमवक्ता हँुदो हो, उसले जान्ने िथयो िक त्यो स्त्री जसले
उसको पाऊ छुइरहेकी छे ऊ को हो अिन कुन स्तरकी हो? िकनभने त्यो
पापीनी हो।”

40 येशूले फिरसीलाई भन्नुभयो, “िशमोन, ितमीलाई मलेै केही भन्नु
छ।”
िशमोनले भने, “तपाईलें मलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? गुरूज्यू!”
41 येशूले भन्नुभयो, “त्यहाँ दइुजना मािनस िथए। दवुलेै एउटै साहुकार

ऋण िलएका िथए। ितनीहरू मध्ये एकजनाले 500 चाँदीको िसक्का
िलएका िथए। अकार्ले 50 चाँदीको िसक्का िलएका िथए। 42

ितनीहरूकोमा त्यित्त पसैा िथएन, यसले गदार् ितनीहरू ती दवुलेै ऋण
चुक्ता गनर् सकेनन्। तर साहूकारले ती दवुकैो ऋण मोचन गिरिदयो। ती
दइुजनाहरूमध्ये कसले त्यो साहुकारलाई धेर ैमाया गथ्योर् होला?”

43 िशमोनले भन्यो, “मेरो िवचारमा जसले धेर ैऋण लगेको िथयो
त्यसल ैउहाँलाई धेर ैमाया गथ्योर् होला।”
येशूले िशमोनलाई भन्नुभयो, “ितम्रो कुरा ठीक हो।” 44 त्यसपिछ

उहाँले त्यस स्त्रीलाई हेररे िशमोनलाई भन्नु भयो, “ितिमले यो स्त्रीलाई
देख्यौ? जब म ितम्रो घरमा आएँ, ितमीले मेरो खटु्टा धुन पानी िदएनौ। तर
त्यसले मेरो खटु्टाहरू त्यसको आँसुले धोइ िदई अिन केश रािशले
पुिछिदई। 45 ितमीले मलाई म्वाँई खाएनौ, तर उसले पुिछिदई। 46

ितमीले मेरो टाउकोमा तेल घिसिदएनौ, तर उसले मेरो चरणमा सुगन्ध
दिलिदई। 47 यसकारण म ितमीलाई भन्दछु िक उसको धेर ैपापाहरू
क्षमा भयो। यित स्पष्ट छ िक उसले धेर ैमाया देखाई। जसलाई किम्त
पाप क्षमा गिरन्छ उसले कम्ती माया पोखाँउछ।”

48 त्यसपिछ येशूले स्त्रीलाई भन्नु भयो, “ितम्रो पापहरू क्षमा भएको
छ।”

49 खान बसेकाहरूले आपसमा भन्न लागे, “यस मािनसले आफैं लाई
को हो भनी ठान्छन? पापबाट पिन क्षमा गनेर् मािनस, यो को हो?”

50 येशूले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, “ितम्रो िवश्वासले ितमीलाई रक्षा
गयोर्। अब ितमी शािन्तसाथ जाऊ।”

ययेेशूसशूसँँगग एउटाएउटा समूहसमूह

अकोर् िदन, येशूले परमेश्वरको राज्यको बारमेा प्रचार र
सुसमाचारहरू बताउँद ैगाँउ औ शहरहरू यात्रा गदैर् जानु भयो।
बाह्रैजना प्रेिरतहरू उहाँसँग ैिथए। 2 त्यहाँ उहाँसँग यस्ता

स्त्रीहरू पिन िथए जो रोग तथा दषु्ट आत्माबाट छुटकारा भएका िथए।
ितनीहरू माझ एउटी मरीयम नाउँ भएकी स्त्री पिन िथई। त्यो मग्दिलनी
शहरको वािसन्दा िथई। उसकोबाट सातवटा भूतहरू िनकािलएको
िथयो। 3 अरू पिन स्त्रीहरूः योअन्ना, चूजाकी पत्नी (होरोदको सहयोगी)
सुजाना, र धेर ैअरू स्त्रीहरू त्यस स्त्रीसँग िथए। ती स्त्रीहरूले येशू र
उहाँको प्रेिरतहरूलाई आफ्न ैरूिपँया पसैा िदएर मद्दत पुयार्ए।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा बीऊबीऊ छनछनेर्ेर्कोको कथाकथा प्रयोगप्रयोग
(मत्ती 13:1-17; मकूर् स 4:1-12)

4 येशूले यात्रा गनर् ु भएको प्रत्येक शहरका मािनसहरू भेला भएर
उहाँलाई घेरी रहेका िथए। उहाँले ितनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो:

5 “एकजना खेती वाला बीऊ छनर्लाई िनस्कयो। जब त्यसले बीऊ
छनर् थाल्यो कितपय बीऊहरू बाटोितर झर।े मािनसहरूले बीऊहरू टेके
अिन चरा-चुरुङ्गीले ती बीऊहरू खाइिदए। 6 केही बीऊहरू चट्टानमा
छिरए। ती बीऊहरू उम्रन थाले पिन िचसोपनको अभावले सुकी गए। 7

कितपय बीऊहरू काँढाघारीमा छिरए। ती बीऊहरू उम्रन थाले, तर
पिछबाट ती काँढाहरू बढेर ितनीहरूलाई पिन बढन रोक्यो। 8 अिन
कितपय बीऊहरू राम्रै जमीनमा पर।े ती बीउहरू उम्रन लागे अिन सय
गुणा धेर ैअन्न िदनसक्ने भए।”

9 चेलाहरूले उहाँलाइ प्रश्न गर,े “यो कथाको अथर् के हो?”
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10 येशूले भन्नुभयो, “ितमीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको रहस्य
जान्नलाई मौका िदइएकोछ। तर दृष्टान्तहरू म अरू मािनसहरूलाई पिन
प्रयोग गछुर्  कारण,
‘ितनीहरू हेनर्त हेछर्न्,
तर देख्दनैन्,
अिन ितनीहरू सुन्दछन्,
तर ितनीहरू बुझ्दनैन्।’

यशयैा 6:9

ययेेशूद्वाराशूद्वारा बीउकोबीउको दृष्टान्तदृष्टान्त व्याख्याव्याख्या
(मत्ती 13:18-23; मकूर् स 4:13-20)

11 “यो दृष्टान्तको अथर् के हो भनेः बीऊ परमेश्वरको वचन हो। 12

बाटोमा झरकेो बीऊहरू के भए होलान? ितनीहरू पिन परमश्वरको वचन
सुन्नेहरूर जस्त ैहुन् ती वचनहरू लगेर जान्छ। त्यसलेै त्यस्ता
मािनसहरूले वचनमा िवश्वास गदैर्न्न अिन जोिगनेछन्। 13 तर चट्टानमा
झरकेो बीऊर चाँिह के हुन्? ितनीहरू चाँिह परमेश्वरको वचनहरू सुन्नेहरू
जस्त ैहुन अिन खशुीसँग ग्रहण गछर्न्। तर ती मािनसहरू गिहरो हँुदनै।
ितनीहरू केही समय सम्म मात्र आफ्नो िवश्वासमा रहनेछ। त्यसपिछ जब
केही परीक्षा आउँछ, ितनीहरू िवश्वास गनर् छोड्छन् अिन परमेश्वरदेिख
टाढा बस्छन्।

14 “काँढाघारीमा झरकेो बीऊहरू चाँिह के होलान? ितनीहरू पिन ती
मािनसहरू जस्त ैहुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्दछन्, तर ितनीहरू
जीवनका िचन्ता, धन, सुख चनैमा पररे िनसािसन्छन्। त्यसलेै
ितनीहरूबाट फलहरू लाग्न पाऊँदनै। 15 अिन त्यो राम्रो जमीनमा परकेो
बीऊहरू चाँिह के होला? ितनीहरू पिन ती मािनसहरू जस्त ैहुन् जसले
परमेश्वरको वचनलाई असल र इमान्दार मनले सुन्छन्। ितनीहरू
परमेश्वरको वचन पालन गदर्छन् अिन धयैर्सँग राम्रो फलहरू पिन
फलाउँछन्।

आफआफूूललेे बुझबुझेेजितजित बुझाऊबुझाऊ
(मकूर् स 4:21-25)

16 “कुन मािनसले बत्ती बालेर भाँडाले छोप्छ? अथवा खाटमुिन
राख्छ? तर त्यो मािनसले बत्ती बालेर सामदानमा न ैराख्दछ। जसद्वारा
आउने मािनसहरूले प्रशस्त उज्यालो पाउँदछन्। 17 लुकेका प्रत्येक
कुराहरून ैस्पष्ट देिखनेछ अिन उज्यालोमा ल्याइनेछ। 18 यसथर् कसरी
सुन्न पनेर् हो सतर्क होऊ। जसले केही बझ्न सक्छ त्यसले अरू धेर ैजान्न
पाउँछ। तर जसले बुझ्दनै, उसकोमा जित छ त्यो पिन हराउँछ।”

ययेेशूकोलािगशूकोलािग चचेेलाहरूनलाहरूनै ैसाँच्चोसाँच्चो पिरवारपिरवार
(मत्ती 12:46-50; मकूर् स 3:31-35)

19 येशूको आमा र भाइहरू उनलाई भेट्न आए। अत्यन्त ैभीड भएको
कारणले ितनीहरूले उहाँलाई भेट्न गाह्रो पयोर्। 20 कसलेै उहाँलाई भने,
“तपाईकंो आमा र भाइहरू तपाईलंाई बािहर पखेर्र उिभरहेकाछन्।
ितनीहरू भेट्न चाहन्छन्।”

21 येशूले ितनीहरू सबलैाई उत्तर िदनुभयो, “मेरा आमा र मेरा
भाइहरू ितनीहरू हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्दछन् अिन त्यसलाई
पालन गदर्छन्।”

चचेेलाहरूलाहरू ययेेशूकोशूको शिक्तशिक्त हहेेददर्र्छन्छन्
(मत्ती 8:23-27 मकूर् श 4:35-41)

22 एक िदन येशू अिन चेलाहरू एउटा डुङ्गामा चढे। उहाँले
ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “आऊ मिसत झीलको अकोर् पिट्ट जाऔ।ं” अिन
ितनीहरू िहँड्न थाले। 23 जब ितनीहरूले डुङ्गा िखयाए, येशू
िनदाउनुभयो। झीलमा एउटा ठूलो आँधी चल्यो। डुङ्गामा पानी भिरन
थाल्यो औ ितनीहरू खतरामा पनर् गए। 24 चेलाहरू येशूकहाँ गए अिन
उहाँलाई व्यूँझाए। ितनीहरूले भने, “गुरूज्यू! गुरुज्यू! हामी डुब्न लाग्यौं।”

येशू उठ्नु भयो। उहाँले आँधी र छालहरूलाई हकानर् ु भयो। आँधी
थािमयो, अिन झील शान्त बन्यो। 25 उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो,
“ितमीहरूको िवश्वास कहाँ छ?”
चेलाहरू डराए अिन चिकत भए। ितनहरू आपसमा कुरा गनर् लागे,

“उहाँ कस्ता मािनस हुनुहुन्छ? उहाँ आँधी र छाललाई आज्ञा िदनु हुन्छ
अिन ितनीहरू पिन उनको आज्ञा पालन गछर्न्।”

ददुषु्टात्माष्टात्मा लागलागेेकोको मािनसमािनस
(मत्ती 8:28-34; मकूर् स 5:1-20)

26 ितनीहरू झीलमा डुङ्गा िखयाउँद ैिथए। उनीहरू गालील पारीको
इलाकामा पुगे जहाँ गेरािसन मािनसहरू बस्थे। 27 जब येशू त्यो
डुङ्गाबाट उत्रनु भयो, त्यसबेैला शहरबाट आएको एकजना मािनस
उहाँलाई भेट्न आए। त्यस मािनसलाई भूत लागेको िथयो। त्यस
मािनसले धेर ैसमयदेिख लुगा लाउँदनै िथयो। त्यो मािनस घरमा नबसेर
िचहान घारीमा बस्थ्यो।

28 त्यसलाई भूतले धेर ैपटक समातको िथयो। त्यसलाई जेलमा
रािखयो अिन हात खटु्टाहरू साँङ्गलोले बाँिधयो। तर त्यस मािनले सधैँ
साङ्गलाहरू चुडाउँथ्यो, अिन उसलाई भूतले एकान्त ठाँउितर खेद्थ्यो।
तर येशूले त्यस मािनसबाट त्यो भूत-आत्मालाई बािहर िनिस्कने आज्ञा
िदनुभयो। त्यो मािनस येशूको अघाडी घोप्टेर ठूलो स्वरले िचच्यायो, “हे,
सवोर्च्च परमेश्वरका पुत्र येशू, मबाट तपाई ंके चाहनुहुन्छ? दया गरी मलाई
यातना निदनुहोस्।”

30 येशूले त्यसलाई सोध्नु भयो, “तेरो नाम के हो?”
त्यस मािनसले जवाफ िदयो, “लेिजअन।” त्यसले “लेिजअन” भन्यो

िकनभने धेर ैभूतहरू ऊ िभत्र पसेका छन्। 31 ती भूतहरूले
ितनीहरूलाई अनन्त अँध्यारोमा नपुयार्इयोस् भनी याचना गर।े 32 त्यस
पहाडमा एउटा ठूलो बथान सँुगुरहरू चिररहेका िथए। ती भूतहरूले
ितनीहरूलाई सँुगुरहरूमा पसाइिदनुहोस् भनी येशूलाई िबन्ती गर ेअिन
उहाँले ितनीहरूलाई त्यस ैगनेर् अनुमित िदनुभयो। 33 तब भूतहरू त्यो
मािनसबाट िनस्कीए अिन सँुगुरहरूमा पसे। त्यित भएपिछ सँुगुरहरू
पहाड र समुद्रको िकनार ितर भागा-भाग गनर् लागे र सब ैसँुगुरहरू पानीमा
डुबे।

34 जब सँुगुर गोठालाहरूले चाल पाए, ितनीहरू पिन भागे।
ितनीहरूले यो घट्ना त्यहाँको बस्ती र शहरमा सबिैतर सुनाए। 35

मािनसहरू के भयो भनेर बािहर िनिस्कए। ितनीहरू येशूकहाँ आए अिन
त्यहाँ त्यो मािनस जसबाट भूतहरू भागेका िथए उहाँको खटु्टामा
बिसरहेको पाए। त्यो मािनसले लुगा लगाएको िथयो अिन त्यसको
मनिस्थित ठीकै िथयो। मािनसहरू डराए। 36 मािनसहरू जो त्यस
घट्ना को दशर्क िथए अरू मािनसहरूलाई येशूले कसरी त्यो भूत
लागेको मािनसलाई िनको पानर् ु भयो बताए। 37 गेरासेनका सबै
मािनसहरूले येशूलाई त्यस ठाँउ छाडी कत ैजान िबन्ती गर।े ितनीहरू
खबु ैडराएका िथए।
अिन उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्नु भयो अिन गालीलतफर्  जानु भयो। 38

त्यो मािनस जसलाई उहाँले िनको पानर् ु भएको िथयो त्यसले पिन येशूसँगै
जान िबन्ती गरयो। तर येशूले यसो भन्द ैत्यो मािनसलाई जान लगाउनु
भयो, 39 “घरितर जाऊ अिन परमेश्वर ितम्रा िनिम्त जे गनर् ुभयो त्यसबारे
मािनसहरूलाई सुनाऊ।”
त्यसपिछ त्यो मािनस येशूले त्यसको िनिम्त के-के गनर् ुभयो सारा

शहरका मािनसहरूलाई भन्द ैिहड्यो।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा मृतयमृतयुवुतीलाईवतीलाई जीवनदानजीवनदान अिनअिन िबमारीिबमारी स्त्रीलाईस्त्रीलाई चङ्गाईचङ्गाई
(मत्ती 9:18-26; मकूर् स 5:21-43)

40 येशू गालील फर् कनुभयो, मािनसहरूले उहाँलाई स्वागत गर।े सबलेै
उहाँका िनिम्त प्रतीक्षा गिररहेका िथए। 41 एकजना याइरस नाउँ भएको
मािनस येशूकहाँ आए। याइरस सभा-घरका प्रमुख िथए। ितनले येशूको
पाऊमा पररे उहाँलाई आफ्नो घरमा जानु िबन्ती गर।े 42 याइरसको
एउटी मात्र छोरी िथई। त्यो बाह्र बर्ष पुगेकी िथई, अिन जो मनैर् लागेकी
िथई।
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जब येशू याइरसको घरमा जानु हँुदथै्यो, मािनसको भीडले ितनलाई
विरपिरबाट ठेलमठेल गरी रह्यो। 43 एकजना बाह्र बर्ष देिख रक्तस्रावले
िपिडत एउटी आइमाई पिन त्यहाँ िथई। आफ्नो सारा जेथा वदै्यको
ओखती-मूलोमा खचर् गदार् पिन ितनलाई िनको पानेर् कोही िनस्केनन्। 44

त्यो आइमाई पिछ पिट्ट आएर येशूको कोटको छेउ छोई। त्यस ैसमयदेिख
त्यसको रक्तस्त्राव बन्द भयो। 45 अिन येशूले भन्नु भयो, “मलाई कसले
छोयो?”
सबलेै भने िक ितनीहरू कसलेै उनलाई छोएका छैनन्। पत्रुसले भने,

“गुरुज्य,ु मािनसहरू विरपिर छन् अिन ितनीहरूले तपाईलंाई ठेिलरहेका
छन्।”

46 तर येशूले भन्नुभुयो, “कसलेै मलाई छोयो। मलेै मबाट शिक्त
िनस्केर गएको चाल पाएँ।” 47 जब त्यो आईमाईले यी कुराहरू सुनी, ऊ
लुक्न सिकन, ऊ काम्द ैआई अिन येशूको अिघ िनहुिरएर दण्डवत गरी।
ती जम्म ैमािनसहरूको अिघ त्यस आइमाईले येशूलाई स्पशर् िकन गरी
अिन कसरी झट्टै आफ्नो रोगबाट मुक्त भएकी िथई बताई। 48 येशूले
त्यस आइमाईलाई भन्नु भयो, “मेरी छोरी, ितम्रो िवश्वासले ितमी िनको
भयौ। शािन्तसँग जाऊ।”

49 जब येशू बात गिररहनु भएको िथयो, एकजना सभा-घरका अगुवा
घरबाट आए र भने, “ितम्री छोरी मिरसकेकी छे। अब गुरूलाई कष्ट
नदेऊ।”

50 जब येशूले यो कुरा सुन्नु भयो। उहाँले याइरसलाई भन्नु भयो,
“नडराऊ केवल िवश्वास गर अिन ितम्रो छोरी िनको भई हाल्छे।”

51 येशू त्यो घरमा जानुभयो। उहाँले आफ्नो साथमा पत्रुस, यूहन्ना,
याकूब र त्यो केटीको बाबु र आमालाई पिन लानु भयो। उहाँले अरू
मािनसहरूलाई िभत्र पस्न िदनु भएन। 52 सब ैमािनसहरू त्यो केटी
मरकेोमा रँूद ैशोक गिररहेका िथए। तर येशूले भन्नुभयो, “नरोऊ त्यो
मरकेी छैन, ऊ सुितरहेकी छे।”

53 मािनसहरू येशूको कुरा सुनेर हाँस्न लागे िकनभने त्यो केटी मरकेी
छ भनेर ितनीहरूलाई थाहा िथयो। 54 तर येशूले त्यो केटीको हात
समात्नु भयो अिन भन्नुभयो, “सानो छोरी, उठ!” 55 त्यसको प्राण फकेर् र
आयो, अिन त्यो जुरुक्क उठी। येशूलेभन्नु भयो, “यसलाई केही खान
देऊ।” 56 त्यो केटीका आमा बाबूहरू छक्क पर।े उहाँले यो घट्नाको
िवषयमा ितनीहरूलाई कसलैाई नभन्नु भनी आदेश िदनु भयो।

ययेेशूलशूलेे बाह्रजनाबाह्रजना प्रेिरतहरूलाईप्रेिरतहरूलाई पठाएपठाए
(मत्ती 10:5-15; मकूर् स 6:7-13)

येशूले बाहजना प्रेिरतहरूलाई एक साथमा बोलाउनु भयो।
उहाँले िबमारीहरूलाई िनको पानेर् र भूतहरूलाई भगाउने शिक्त
र अिधकार ितनीहरूलाई िदनुभयो। 2 येशूले ितनीहरूलाई

परमेश्वरको राज्यको बारमेा घोषणा गनर् ु िबमारीहरू र रोग िनको पानर्
बािहर पठाउनु भयो। 3 उहाँले प्रेिरतहरूलाई भन्नुभयो, “जब कतै
िहँड्छौ, साथमा लौरो, खानेकुरा, झोला र रूिपयाँ पसैा केही नलजैाऊ।
4 कुन ैघरमा गयौ भने फिर्कने समय नभएसम्म त्यहीं बस। 5 यदी
शहरका मािनसहरूले ितमीहरूलाई स्वागत गरनेन् भने त्यो शहरदेिख
बािहर जाऊ, अिन खटु्टाको धुलो समेत टक्टकाएर जाऊ। यो
ितनीहरूको िवरोधमा साक्षी हुनेछ।”

6 त्यसकारण प्रेिरतहरू बािहर गए। ितनीहरू सुसमाचार प्रचार गदैर् र
प्रत्येक िबमारी मािनसलाई िनको पादैर् सब ैशहरहरूमा यात्रा गर।े

ययेेशूकोशूको बारबारेमेामा हहेेरोदरोद अन्योलअन्योल
(मत्ती 14:1-12; मकूर् स 6:14-29)

7 शासक हेरोदले यी सब घट्नाहरू थाहा पाए । ितनी अन्योलमा परे
िकनभने कितजना मािनसले भने, “बिप्तस्मा िदने यूहन्ना मृत्यबुाट बौरी
उठेका छन्।” 8 अरू मािनसहरूले भने, “एिलया हामीकहाँ आउनु
भएको छ।” अिन अरू कोही मािनसहरूले भने, “धेर ैसमय अिघका
अगमवक्ताहरूमा एकजना बौरी उठेका छन्।” 9 हेरोदले भने, “मलेै
यूहन्नाको टाउको िछनाएको हँु। तर म जसको िवषयमा सुन्दछुै त्यो
मािनस को हो?” होरोदले येशूलाई हेनेर् प्रयास गर।े

ययेेशूद्वाराशूद्वारा पाँचपाँच हजारहजार भन्दाभन्दा अिधकअिधक मािनसलाईमािनसलाई भोजनभोजन
(मत्ती 14:13-21; मकूर् स 6:30-44; यहून्ना 6:1-14)

10 जब प्रेिरतहरू फिर्क आए, ितनीहरूले गरकेा सम्पूणर् िववरण
सुनाए। त्यसपिछ येशूले ितनीहरूलाई बेत्सदैा भन्ने एउटा शहरमा सुटुकै्क
िलएर जानुभयो। 11 तर ितनी कहाँ गए मािनसहरूले थाह पाए।
ितनीहरू उहाँको पिछ लागे। ितिनहरूलाई येशूले स्वागत गनर् ुभयो अिन
परमेश्वरको राज्यको बारमेा ितनीहरूलाई बताउनु भयो। उहाँले
िबमारीहरूलाई िनको पानर् ुभयो।

12 साँझमा बाह्रैजना प्रेिरतहरू येशूकहाँ आए अिन भने, “यो ठाउँमा
कुन ैमािनस बस्दनै, ियनीहरूलाई फकार्इदेऊ, यी मािनसहरूलाई
ितनीहरूको खाना र सुत्ने व्यवस्थाको लािग विरपािरकै बस्ती र शहरूमा
जाऊन्।”

13 तर येशूले ती प्रेिरतहरूलाई भन्नुभयो, “ितनीहरूको िनिम्त
खानाको व्यवस्था गर।”
प्रेिरतहरूले भने, “हामीसँग पाँचवटा रोटी र दइु टुक्रा माछा मात्र छन्।

के तपाई ंचाहनु हुन्छ हामी गएर ितनीहरूको लािग खानेकुरा िकनेर
ल्याऊँ?” 14 त्यहाँ ितनीहरू प्रायः पाँच हजार जित पुरुषहरू िथए।
उहाँले आफ्ना प्रेिरतहरूलाई भन्नुभयो, “ितनीहरूलाई एक दलमा

पचास जना गररे बस्न लगाऊ।”
15 त्यसपिछ चेलाहरूले त्यस ैगर ेअिन सब ैमािनसहरू भुईमंा बसे।

16 येशूले पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछा िलनुभयो। उहाँले आकाशतफर्
हेनर् ुभयो अिन खानेकुराको िनिम्त परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु भयो।
त्यसपिछ उहाँले ती खानेकुरा टुक्रा-टुक्रा पानर् ुभयो अिन प्रेिरतहरूलाई
िदनुभयो। उहाँले खानेकुरा मािनसहरूलाई बाँड्न प्रेिरतहरूलाई
आह्राउनु भयो। 17 सबलेै अघाउन्जेल खाना खाए अिन प्रेिरतहरूले
उब्रेको खाना बटुले जो बाह्र डालो भिर भयो।

पत्रुसपत्रुस भन्छन्भन्छन ्ययेेशूनशूनै ैख्रीष्टख्रीष्ट हहुुनन््
(मत्ती 16:13-19; मकूर् स 8:27-29)

18 एकपल्ट येशू एकै्ल प्राथर्नामा बस्नु भएको िथयो। जम्म ैचेलाहरू
एकैसाथ त्यहाँ आए। येशूले ितनहरूलाई सोध्नु भयो, “मािनसहरूको
िवचारमा म को हँु?”

19 चेलाहरूले भने, “कसलेै तपाईलंाई बिप्तस्मा िदने यूहन्ना हुन्
भन्छन्। कित मािनसहरूले तपाईलंाई एिलया भन्छन्। अिन कित
मािनसहरूले पिहलेका अगमवक्ताहरू मध्ये जीवनमा फकीर् आएका हुन्
भन्छन्।”

20 त्यसपिछ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नु भयो, “अिन
ितमीहरूको िवचारमा चाँहीं म को हँु?”
पत्रुसले भने, “परमेश्वरदेिख आउनु भएको तपाई ंख्रीष्ट हुनुहुन्छ।”
21 येशूले यो कूरा कसलैाई नभन्नु भनेर ितनीहरूलाई चेताउनी

िदनुभयो।

ययेेशशू ूभन्नुहभन्नुहुुनछनछ उहाँउहा ँमनमनर्र् ु ुपछपछर्र्
(मत्ती 16:20-28; मकूर् स 8:31-91)

22 त्यसपिछ येशूले भन्नुभयो, “मािनसका पुत्रले धेर ैकष्ट सहनु पछर् ।
यहूदी प्रधानहरू, मुख्य पूजाहारीहरू र शास्त्रीहरूले ितनलाई अस्वीकार
गछर्न्। मािनसको पुत्रलाई मािरनेछ। तर मरकेो तेस्रो िदन उहाँलाई फेिर
बौरी उठाइनेछ।”

23 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “यिद कसलेै मलाई पछ्याउन
चाहन्छ भने उसले आफ्नो सब ैइच्छाहरू अस्वीकार गनर् ु पछर् । उसले
प्रत्येक िदन कू्रसको कष्ट भोग्नु पछर्  अिन मलाई पछ्याउनु पछर् । 24

जसले आफ्नो प्राण बचाउँन चाहन्छ भने त्यसले त्यो हराउनु पछर्  तर
जसले मेरो िनिम्त प्राण िदन्छ भने त्यसले त्यो चाँिह बाँच्न पाउँछ। 25

िकनभने के लाभ हुन्छ यिद कसलेै सारा संसार िजतेर पिन आफैं लाई
नोकसानमा पाछर्  अथवा हराउँछ? 26 यिद कुन ैमािनस म र मेरो
वचनसँग लजाउँछ भने जित बेला मेरा िपताको र मेरो मिहमा िलएर
पिवत्र स्वगर्दतूहरूसँग आँउछु त्यित बेला त्योिसत म पिन लजाँउछु। 27

लूका 8:43 692 लूका 9:27
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म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु ितमीहरूको मृत्य ुअिघ ितमीहरू मध्ये
केही मािनसहरूले यहीं उिभएर परमेश्वरको राज्य देख्नपाउने छन्।”

मोशामोशा, एिलयाएिलया रर ययेेशशूू
(मत्ती 17:1-8; मकूर् स 9:2-8)

28 प्रायः आठ िदनपिछ येशूले यी कुराहरू भन्नु भयो, उहाँले पत्रुस,
यूहन्ना र याकूबलाई िलनुभयो अिन, पवर्तमा गएर प्राथर्ना गनर् ुभयो। 29

जब येशूले प्राथर्ना गिर रहनु भएको िथयो, उहाँको अनुहार बिद्लयो अिन
उहाँले लगाउनु भएको वस्त्र सेतो भएर चम्कने भयो। 30 दइुजना मािनस
त्यहाँ प्रकट भए औ येशूसँग बात गनर् लागे। ितनीहरू मोशा र एिलया
िथए। 31 मोशा र एिलया पिन चम्के अिन ितनीहरू येशूसँग उहाँको
मृत्यकुो िवषयमा बात गदैर् िथए जो यरूशलेममा हुनेवाला िथयो। 32

पत्रुस र अरूहरू मस्त िनदाएका िथए। ितनीहरू िबउँिझए अिन येशूको
मिहमा देखे। ितनीहरूले येशूको साथमा दइुजना उिभएका मािनसलाई
देखो। 33 जब मोशा र एिलया जान लागेका िथए, पत्रुसले भने, “हे
गुरूज्यू, हामीलाई यहीं बस्नु असल छ। हामी यहाँ तीनवटा डेरा
बनाउँछौं एउटा तपाईलंाई, एउटा मोशालाई अिन एउटा एिलयाको
लािग” पत्रुसले जान्दनै िथए िक उसले के भिनरहेको छ।

34 पत्रुसले जब यी कुराहरू भन्द ैिथए, त्यसबेैला ितनीहरूलाई
विरपिरबाट बादलले ढाक्यो। पत्रुस, याकूब र यूहन्ना बादले ढाकेको देखी
डराए। 35 बादलबाट एउटा आवाज यसो भन्द ैआयो। “यी मेरो पुत्र हुन्
मलेै उनलाई छानेको छु। उनको आज्ञा पालन गर।”

36 जब त्यो आवाज आयो, येशू मात्र त्यहाँ हुनु हुन्थ्यो। पत्रुस, याकूब
र यूहन्ना चूपचाप बसे। ितनीहरूले के देखे कसलैाई भनेनन्।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा ददुषु्टात्माष्टात्मा लागलागेेकोको िठटोिठटो िनकोिनको
(मत्ती 17:14-18; मकूर् स 9:14-27)

37 भोिलपल्ट येशू, पत्रुस, याकूब र यूहन्ना पाहाडबाट तल झर।े
मािनसको ठूलो भीड उहाँलाई भेट्न आयो। 38 भीडबाट एकजनाले
िचच्याएर येशूलाई भने, “हेगुरुज्यू, दया गरी आउनुहोस् अिन मेरो
पुत्रलाई हेिरिदनु होस्। त्यो मेरो एउटै पुत्र हो। 39 शतैानको दषु्ट आत्मा
मेरो पुत्रमा आउँछ अिन त्यो त्यित न ैबेला िचच्याउँछ औ त्यसले
आफूमािथ होश हराउँछ अिन मुखबाट फींज िनकाल्छ। त्यो दषु्ट-
आत्माले सधैँ कष्ट िदन्छ अिन त्यसबाट फकेर् र किहल्य ैजाँदनै। 40 मलेै
तपाईकंो चेलाहरूलाई पिन त्यसबाट दषु्ट-आत्मा िनकाली िदनु भनें तर
ितनीहरूले त्यसो गनर् सेकेनन्।”

41 येशूले उत्तर िदनुभयो, “अिवश्वासी र भिड्कएका वंशकाहरू हो!
किहलेसम्म म ितमीहरूसँग बस्नु अिन सहेर रहनु?” तब उहाँले त्यो
मािनसलाई भन्नुभयो, “ितम्रो पुत्रलाई यहाँ ल्याऊ।”

42 जब िठटो आउँद ैिथयो, त्यो भूतले त्यसलाई त्यहीं भूईमँा पछारी
िदयो अिन त्यो केटो काम्द ैिथयो अिन आफ्नो िनयन्त्रण बािहर रह्यो। तर
येशूले त्यस दषु्टात्मालाई कडा चेतावनी िदनु भयो। त्यसपिछ त्यो
केटोलाई िनको पाररे बाबुलाई सुिम्प िदनु भयो। 43 परमेश्वरको महान
शिक्त देखेर सब ैमािनसहरू आश्चयर् चिकत भए।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा आफ्नआफ्नै ैमृत्यमृत्युकुोको िववरणिववरण
(मत्ती 17:22-23; मकूर् स 9:30-32)

येशूले गरकेा चीजहरूदेिख मािनसहरू अझ सम्म आश्चयर् चिकत िथए।
उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, 44 “अब म ितमीहरूलाई जे
भन्दछुै किहल्य ैनिबसर्नु मािनसका पुत्रलाई केही मािनसहरूको
िनयन्त्रणमा सुिम्पइनेछ।” 45 तर चेलाहरू येशूले भन्नुभएको यी
कुराहरूको अथर् केही बुझेनन्। यसको अथर् ितनीहरूले चेलाहरू त्यस
िवषयमा उहाँलाई सोध्न डराए।

सबभन्दासबभन्दा मुख्यमुख्य मािनसमािनस
(मत्ती 18:1-5; मकूर् स 9:33-37)

46 येशूका चेलाहरू आपसमा ितनीहरू मध्ये को चाँिह सबभन्दा
महान् होला भनेर बहस गनर् थाले। 47 येशूले ितनका चेलाहरूले गरकेो

बहसको िवषय बुिझ हाल्नु भयो। यसकारण उहाँले एउटा बालकलाई
िलनु भयो अिन आफ्नो छेउमा उभ्याउनु भयो। 48 अिन आफ्नो
चेलाहरूलाई भन्नु भयो, “यिद कसलेै मेरो नाम िलएर यस बालकलाई
ग्रहण गछर्  भने, त्यसले मलाई पिन ग्रहण गछर् । अिन कसलेै मलाई ग्रहण
गछर्  भने उसले ती मलाई पठाउनेलाई ग्रहण गछर्  जुन मािनस ितमीहरू
माझ सानो छ, ऊ न ैसब भन्दा महान हो।”

जोजो ितमीहरूकोितमीहरूको िवरूद्धमािवरूद्धमा छछैैनन, त्योत्यो ितमीहरूपिट्टितमीहरूपिट्ट छछ
(मकूर् स 9:38-40)

49 यूहन्नाले जवाफ िदए, “हे गुरुज्यू, मािनसहरूदेिख भूतहरू
भगाउनलाई एकजना मािनसले तपाईकंो नाउँ िंलदथै्यो। त्यो मािनस
हाम्रो दलमा नभएकोले हामीले उसलाई त्यसो गनर्वाधा िदयौं।”

50 येशूले यूहन्नालाई भन्नु भयो, “त्यसलाई नरोक। यिद कुन ैमािनस
ितम्रो िबरुद्ध छैन भने त्यो ितमी पिट्टन ैहुन्छ।”

शामिरयाशामिरया शहरशहर

51 येशूको स्वगार्रोहणको समय नजीक आउँद ैिथयो। उहाँले
यरूशलेम जाने िनश्चय गनर् ुभयो। 52 येशूले कोही मािनसहरूलाई आफू
भन्दा अिघ पठाउनु भयो। ती मािनसहरू येशूको िनिम्त प्रत्येक कुरो
तयार राख्नलाई सामिरयाको एउटा शहरमा गए। 53 तर त्यहाँका
मािनसहरूले उहाँलाई ग्रहण गनर् मानेनन् िकनभने उहाँ यरूशलेम तफर्
जानु हँुद ैिथयो। 54 याकूब, यूहन्नाले र येशूका चेलाहरूले यी सब ैदेखे।
ितनीहरूले भने, “हे प्रभु, के हामीले स्वगर्बाट आगो बोलाए
मािनसहरूलाई भस्म पानर् ु भन्ने तपाई ंचाहनुहुन्छ?”

55 तर येशूले पिछ फकेर् र ितनीहरूलाई हप्काउनु भयो। 56 त्यसपिछ
येशू र उहाँका चेलाहरू अकार् शहरितर लाग्नु भयो।

ययेेशूकोशूको अनुशरणअनुशरण
(मत्ती 8:19-22)

57 उनीहरू सब ैन ैबाटोम जाँदिैथए। कुन ैएकले उहाँलाई भने, “तपाई ं
जहाँ जानुहुन्छ म पिन तपाईसँंग ैजान्छु।”

58 येशूले भन्नुभयो, “स्यालहरूको बस्ने दलूोहरू छन्। चरा-
चुरुङ्गीहरूको बस्ने गँुडहरू छन्। तर मािनसको पुत्रलाई कुन ैठाउँ छैन
जहाँ उसले आफ्नो िशर अडाउन सकोस्।”

59 येशू ले अकोर् मािनसलाई भन्नु भयो, “मेरो पिछ लाग।”
तर त्यो मािनसले भन्यो, “हे प्रभु, पिहले मेरा बाबुलाई गाड्न जान

िदनुहोस्।”
60 तर येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “मुदार्हरूलाई आफ्न ैमुदार् मािनस

गाड्न देऊ। तर ितमी जाऊ अिन परमेश्वरको राज्यको िवषयमा प्रचार
गर।”

61 अकोर् मािनसले भने, “प्रभु म तपाईकंो पिछ लाग्नेछु, तर पिहले मेरो
आफन्तहरूबाट िबदा िलन िदनुहोस्।”

62 येशूले भन्नुभयो, “यिद कुन ैमािनसले हलोमा हात लगाएर
पिछिल्तर हेछर्  भने, त्यो परमेश्वरको राज्यको लायक हुने छैन।”

ययेेशूलशूलेे बहत्तरबहत्तर जनालाईजनालाई पठाउनुपठाउन ुभयोभयो

त्यसपिछ, प्रभु येशूले 72 जना मािनसहरूलाई छान्नु भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई दइु-दइु जनाको दल बनाई आफू जुन-
जुन शहर र ठाउँहरू जान चाहनुहुन्थ्यो ती ठाउँहरूमा

आफ्नो अगुवा बनाई पठाउनु भयो। 2 येशूले भन्नु भयो, “फसल त धेरै
छ, तर खेतालाहरू कम्ती छन्। यसथर् फसलका प्रभुलाई प्राथर्ना गर
तािक उहाँले आवश्यकता अनुसार खेतालाहरू पठाउन सकुन्।

3 “अब ितमीहरू जानसक्छौ। तर सुन! म ितमीहरूलाई पठाउँदछुै,
अिन ितमीहरू ब्वाँसोहरू माझ भेंडा़ जस्त ैहुनेछौ। 4 पसैा, झोला जुत्ता
केही साथमा नलजैाऊ। बाटो िंहड्दा मािनसहरूसँग बोल्न नछाड। 5

कसकैो घरमा पस्न अिघ भन, ‘यस घरमा ितमीहरूलाई शािन्त होस्।’ 6

यिद शािन्तिप्रय मािनस त्यहाँ छ भने, ितमीहरूको शािन्तको आशीवार्द
उहीसँग रहनेछ। यिद त्यहाँ शािन्तिप्रय मािनस छैन भने ितमीहरूको
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शािन्तको आशीवार्द ितमीहरूसँग ैिफतार् हुनेछ। 7 शान्त घरमा बस,
मािनसहरूले जे खाना-िपउन िदन्छन्, खाऊ। िकनभने कमर्चारीले
आफ्नो ज्याला पाउनु योग्यको हुन्छ। अकोर् घरमा बस्नलाई पिहलो घर
नछोड।

8 “यिद ितमीहरू शहरमा जान्छौ र मािनसहरूले त्यहाँ स्वागत गछर्न्
भने, ितनीहरूले जे खानेकुरा िदन्छन् खाऊ। 9 त्यस ठाँउका
िबमारीहरूलाई िनको पार। अिन ितनीहरूलाई भन, ‘परमेश्वरको राज्य
ितमीहरूको निजक आएको छ।’

10 “तर जब ितमीहरू शहरमा जान्छौ, अिन मािनसहरूले त्यहाँ
ितमीहरूको स्वागत नगर,े शहरको गल्लीहरूमा आऊ अिन भन, 11

‘ितमीहरूको िवरोधमा हाम्रा पइतालामा टाँिसएको ितम्रो शहरको धूलो
समेत टक्टकाएर जाँदछैौं। तर यो याद राख्नु परमेश्वरको राज्य निजकै
आएको छ।’ 12 म ितमीहरूलाई भन्छु, न्यायको िदन त्यो शहरका
मािनसहरूको अवस्था सदोमका मािनसहरूको भन्दा अझ असहनीय
हुनेछ।

ययेेशूद्वाराशूद्वारा िवश्वासिवश्वास नगननगनेर्ेर्हरूलाईहरूलाई चचेेतावनीतावनी
(मत्ती 11:20-24)

13 “ए खोरािजन! तँलाई िधक्कार छ! ए बेत्सदैा! तँलाई िधक्कार छ। मलेै
ितमीहरूमा धेर ैचमत्कारहरू गरें। यिद त्यही चमत्कारहरू टायर र
सीदोनमा गिरएको भए, त्यहाँका मािनसहरूले आफ्नो जीवनशलैी अिघ
न ैपिरवतर्न गिरसकेका हुन्थे। अिन ितनीहरूले पाप गनर् छोिडसकेका
हुन्थे। ितनीहरूले अिघ न ैशरीरमा भाँग्रा लगाएर र खरानी धसेर आफ्नो
पापहरूको िनिम्त पश्चात गरी सकेका हुन्थे। 14 तर न्यायको िदनमा
टायर र सायडनका मािनसहरूका अवस्था भन्दा ितमीहरूको अवस्था
अझ असहनीय हुनेछ। 15 ए कफनर्हुम ितमी स्वगर्मा उचािलने छौं? अँहँ!
ितमीलाई पिन मृत्यूको ठाउँमा खसािलनेछ।

16 “ऊ जसले ितमीलाई सुन्छ भने मलाई सुनेको हुन्छ।तर उ जसले
तीमीलाई अस्वीकार गछर् , मलाइ ग्रहण गनर् अस्वीकार गरकेो हुन्छ। अिन
जसले मलाई ग्रहण गनर् अस्वीकार गछर् , त्यसले उहाँ एक जसले मलाई
पठाउन भयो, उहाँलाई अस्वीकार गरकेो हुन्छ।”

शशैतैानतान झदझदर्र्छछ
17 जब ती 72 जना मािनसहरू फकेर् र आए, ितनीहरू खबु ैखशुी

िथए। ितनीहरूले भने, “हे प्रभु, जब तपाईकंो नाउँ हामीले आदेश िदयौ
भूतहरूले पिन हाम्रो आज्ञा माने!”

18 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “मलेै शतैानलाई स्वगर्बाट िबजुली
चम्के झैं खिसरहेको देखें। 19 सुन, मलेै ितमीहरूलाई सपर्हरू र
िबच्छीहरूलाई कुल्चने शिक्त िदएकोछु। मलेै ितमीहरूलाई शत्रुहरूको
सब ैशिक्तमािथ आिधकार िदएकोछु। अिन कसलेै ितमीहरूलाई हानी
पुयार्उँने छैन। 20 तर ती आत्माहरू ितमी हरूको आज्ञालाई पालन
गदर्छन् भनेर ितमीहरू खशुी हुनु हँुदनै। बरू ितमीहरूको नाम स्वगर्मा
लेिखएको छ भनी ितमीहरू खशुी होऊ।”

ययेेशूकोशूको िपतामािपतामा प्राथप्राथर्र्नाना
(मत्ती 11:25-27; 13:16-17)

21 त्यसपिछ येशूलाई पिवत्र आत्माले अत्यन्त खशुी बनायो। उहाँले
भन्नुभयो, “हे िपता! स्वगर् र पृथ्वीका परमप्रभु! म तपाईलंाई धन्यवाद
चढाउँछु। म तपाईकंो प्रसंशा गछुर्  िक बुिद्धमान र समझदार
मािनसहरूबाट तपाईलें यी कुराहरू लुकाएर राख्नु भएको छ। तर
तपाईलें यी कुराहरू ती बालकहरू सरहका सरल मािनसहरूमा
देखाइिदनु भयो। हो िपता, तपाईलें यसो गनर् ुभयो िकनभने त्यो तपाईकंो
रूिच िथयो।

22 “मेरा िपताले मलाई सब थोकहरू िदनुभएकोछ। कसलेै जान्दनै
िक पुत्र को हो-केवल िपताले मात्र जान्नुहुन्छ। अिन िपता को हुन्, कसलेै
जान्दनै केवल पुत्रलाई मात्र थाहा छ। मािनसहरूमा िपतालाई ितनीहरूले
जान्दछन् जसलाई पुत्रले बताउन खोजोको छ।”

23 त्यसपिछ येशू एकै्ल आफ्ना चेलाहरूसँग हुनु हुन्थ्यो, उहाँ ितनीहरू
पिट्ट फकर् नु भयो अिन भन्नुभयो, “ितमीहरू धन्य हौं। जो ितमीहरूले

देख्दछैौ। 24 म ितमीलाई भन्छु, धेर ैअगमवक्ताहरू अिन राजाहरूले यो
हेनर् चाहन्थे जो ितमीहरूले देिखरहेकाछौ, तर ितनीहरूले यी बस्तुहरू
देखेनन्। अिन धेर ैअगमवक्ताहरू र राजाहरू, सुन्न चहान्थे तर
ितनीहरूले ती सुनेनन्।”

असलअसल सामरीकोसामरीको कथाकथा

25 त्यसपिछ एकजना व्यवस्थाका शास्त्री त्यहाँ खडा भए अिन ितनले
येशूलाई जाँच्ने चेष्टा गर।े ितनले भने, “हे गुरुज्य,ु मलेै अनन्त जीवन
पाउनलाई के गनर् ुपछर्?”

26 येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “व्यावस्थामा के लेिखएको छ? ितमीले
त्यसमा के पढ्छौ?”

27 त्यस मािनसले भन्यो, “‘ितमीले परमप्रभु ितम्रो परमेश्वरलाई
आफ्नो सारा हृदय, सारा आत्मा सारा शिक्त अिन सारा मनबाट प्रेम गनर् ु
पछर् । अिन ितमीले आफैं लाई जस्तो अरू मािनसहरूलाई पिन प्रेम
गनर् ुपछर् ।’ ”

28 येशूले त्यस मािनसलाई भन्नुभयो, “ितम्रो उत्तर सही छ। त्यही गर
अिन ितमीले अनन्त जीवन पाउनेछौ।”

29 त्यस मािनसले उहाँको प्रश्नलाई िसद्ध गनर् चाहन्थ्यो। यसथर् उसले
येशूलाई भन्यो, “तर ती मािनसहरू को हुन् जसलाई मलेै प्रेम गनर् ु पछर्?”

30 यसको उत्तर येशूले भन्नुभयो, “एकजना मािनस यरूशलेमदेिख
यिरको गइरहेको िथयो। केही डाँकूहरूले ितनलाई घेर।े ितनीहरूले
ितनको लुगा च्याते अिन कुटे। त्यसपिछ त्यो मािनसलाई त्यहीं भूईमँा
लडाएर छोिडराखे। त्यो मािनस प्रायः मिरसकेको िथयो।

31 “संयोगवश एकजना यहूदी पूजाहारी त्यही समय त्यो बाटोमा
गइरहेका िथए। त्यो पूजाहारीले जब उसलाई देखे, ितनी त्यस
मािनसलाई मद्दत गनर् रोिकएनन् ितनी िंहिडन ैरहे। 32 एकजना लेवी
पिन त्यही बाटो आयो। उसले त्यस घाइते मािनसलाई देख्यो, तर उ
अकोर् पिट्ट लाग्यो।

33 “त्यसपिछ एकजना सामरी त्यही बाटोमा आए। ितनी त्यो घाइते
मािनसलाई देखे ितनलाई त्यो मािनसमािथ दया जाग्यो। 34 सामरी
त्यस मािनस भएकहाँ गए अिन जतैूनको तेल र दाखरस लगाएर उसको
चोटहरूमा पिट्ट बाँिधिदए। तब ितनले त्यो घाइते मािनसलाई गधामा
चढाए अिन एउटा पौवामा िलएर गए। त्यस मािनसको स्याहार गर।े 35

अकोर् िदन, त्यो सामरीले दइुवटा चाँदीको िसक्का पौवाको मािलकलाई
िदए। सामरीले भने, ‘यो मािनसको हेरचाह गिरिदनुहोस्। यिद यस
मािनसमािथ अझ ैितमीले खचर् गर,े म फकेर् र आँउदा ितनेर्छु।’”

36 त्यसपिछ येशूले भन्नुभयो, “यी तीन जना मध्ये डाकूहरूले घाइते
बनाएको मािनसलाई कसले प्रेम दशार्यो?”

37 व्यवस्थाको शास्त्रीले उत्तर िदए, “त्यसलेै जसले त्यो मािनसलाई
मद्दत गर।े”
येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “ितमी पिन जाऊ अिन त्यस ैगर।”

मिरयममिरयम रर माथमाथर्र्

38 जब येशू र उहाँका चेलाहरू जाँद ैिथए, येशू एउटा शहर िभत्र
पस्नुभयो। माथार् नाउँ गरकेी एउटी स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा सत्कार
गिरन्। 39 माथार्को एउटी मिरयम नाउँ गरकेी बिहनी िथइन्। मिरयम
येशूको पाऊ नेर बसेर उहाँको वचन सुिनरहेकी िथई। तर उसको िददी
माथर् चाँिह घरको काममा न ैव्यस्त िथइन्। 40 माथार्ले धेर ैकाम गनर् ु पदार्
िरसाउँथी। माथार्ले गएर भनी, “हे प्रभु! मेरो बिहनीले मलाई एकै्ल घर
धन्धामा छोडेकोमा तपाई ंव्याकुल हुनु हुन्न? दया गरी त्यसलाई
भिनिदनोस् त्यसले मलाई मद्दत गरोस्।”

41 अिन प्रभुले त्यसलाई भन्नुभयो, “माथार्, माथार्, ितमीले धेर ैकुराको
िवषयमा िचन्ता र िफक्री गदीर् रहेछौ। 42 एउटा कुरा चाँिह महत्वपूणर्
हुन्छ। मिरयमले आफ्नो लािग कुन असल हो त्यो छानेकी छे अिन त्यो
ऊबाट किहल्य ैखोिसनेछैन्।”

लूका 10:7 694 लूका 10:42
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ययेेशूद्वाराशूद्वारा प्राथप्राथर्र्नाना िबषयिबषय-िशक्षािशक्षा
(मत्ती 6:9-15)

एक समय येशू कुन ैएक ठाउँमा प्राथर्ना गिररहनु भएको
िथयो। जब प्राथर्ना गरी सक्नु भयो, उहाँको चेलाहरू मध्ये
एकजनाले उहाँलाई भने, “यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई

प्राथर्ना कसरी गनर् ु पछर्  भिन िसकाए। हे प्रभु हामीले पिन कसरी प्राथर्ना
गनर् ुपछर् , िसकाउनुहोस्।”

2 येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “जब ितमीहरू प्राथर्ना गछौं, तब
यसरी गर,
‘हे िपता, हामी प्राथर्ना गछौं िक तपाईकंो नाउँ सधैँ पिवत्र रहोस्।
हामी प्राथर्ना गदर्छौं िक तपाईकंो राज्यको आओस्।

3 िदनहँु चािहने भोजन हामीलाई िदनु होस्।
4 हाम्रा पापहरू क्षमा गरीिदनुहोस्,
जस्तो हामीले हामीसँग भूल गनेर्हरूलाई क्षमा िदएका छौं।
अिन हामीलाई परीक्षामा पनर् निदनु होस्।’”

लगातारलगातार प्रश्नप्रश्न
(मत्ती 7:7-11)

5 फेिर येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “मािनलेऊ, ितमीहरूमध्ये
कोही एकजना ितमीहरूको साथीको घरमा आधा रातमा जाउला अिन
भनौला, ‘मेरा एकजना िमत्र मलाई भेट्न अकोर् शहरबाट आएका छन्।
तर उहाँलाई खाना खवुाउनलाई मिसत केही छैन। दया गरी मलाई
तीनवटा रोटी देऊ।’ 7 घरिभत्रबाट ितम्रो िमत्रले भन्नेछ, जाऊ, मलाई
तकलीफ नदेऊ। ढोका अिघ न ैबन्द भइसकेकोछ। म र मेरा छोरा
छोरीहरू ओछ्यानमा छन्। अिहले उठेर म ितमीलाई रोटी िदन सिक्तनँ।
8 म के भन्दछु भने िमत्रताको नाताले मात्र ऊ उठदनै अिन रोटी िंददनँै,
तर उसलाई चािहएको वस्तु यिद उसले लगातार मािगरह्यो भने उसको
िढट्पनाले गदार् िमत्रले उठेर मागेको कुरो िदनेछ। 9 फेिर म ितमीहरूलाई
भन्दछु, माग अिन ितमीहरूलाई िदइनेछ, खोज अिन ितमीहरू पाउनेछौ,
ढक्ढकाउ अिन ितमीहरूको िनिम्त ढोका उघािरनेछ। 10 िकनभने हरके
जसले माग्दछ, उसले पाउँदछ, अिन जसले खोज्दछ उसले भट्टाउँछ।
अिन जसले ढक्ढकाउँछ, उसको िनिम्त ढोका उघािरनेछ। 11 ितमीहरू
मध्ये कसको छोरो होला? यिद ितम्रो छोरोले माछा माँगे, ितमी उसलाई
के िदन्छौ? के ितम्रो पुत्रलाई ितमी सपर् िदन्छौ अँहँ! ितमी उसलाई माछा
न ैिदन्छै। 12 अथवा, ितम्रो पुत्रले अण्डा माग्यो भने, त्यसलाई के िबच्छी
िदन्छौ? अँहँ! 13 ितमी पिन अरू मािनसहरू जस्त ैदषु्ट छौ। तर ितमीहरू
जान्दछौ आफ्ना बालकहरूलाई कसरी राम्रो चीजहरू िदनुपछर् । ितम्रा
स्वगीर्य िपताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई पिन कित अिधक पिवत्र आत्मा
िदनुहुनेछ।”

परमपरमेेश्वरबाटश्वरबाट ययेेशूलशूलेे शिक्तशिक्त पाउनुपाउन ुभएकोभएको
(मत्ती 12:22-30; मकूर् स 3:20-27)

14 कुन ैसमयमा एकजना मािनसबाट येशूले लाटा बनाउने भूत
िनकाली िदनुभयो। जब त्यो भूत बािहर िनस्कयो, त्यो मािनस बोल्नु
सक्ने भयो। मािनसहरू छक्क पर।े 15 तर कोही मािनसहरूले भने,
“बालिजबुल, भूतहरूको मािलकको शिक्त प्रयोग गररे उहाँले भूतहरू
भगाउँनु हुन्छ।”

16 अरूले पिन येशूको जाँच िलन चाहन्थे। ितनीहरूले उहाँलाई
स्वगर्बाट ल्याएको एउटा िचन्ह देखाउनु लगाए। 17 तर येशूले
ितनीहरूको िवचार थाह पाउनु भयो। यसकारण येशूले भन्नु भयो, “हरके
राज्य, जो बाँिडएको छ अिन आपसमा झगडा गछर्  भने त्यो आफैं  नाश
हुन्छ। त्यसरी न ैएउटा पिरवार आपसमा झगडा गिररहन्छ भने त्यो पिन
नष्ट हुन्छ। 18 यसथर्, यिद शतैान पिन आपसमा झगडा गर ेउसको राज्य
कित िदन रहला? ितमीहरू भन्दछौ िक भूतहरू भगाउनलाई मलेै
बालिजबुलको शिक्तलाई काममा लगाएँ। 19 यिद मलेै बालिजबुलको
शिक्तलाई लगाएर भूतहरू धपाउँछु भने, ितम्रो मािनसहरूले अरू भूतहरू
धपाउँनलाई कुन शिक्तको प्रयोग गछर्न्? यसथर् ितम्रो आफ्न ैमािनसहरूले
ितमीहरू भूलमा छौ भन्ने प्रमाण िदन्छन् 20 तर म भूतहरू भगाउन

परमेश्वरको शिक्त प्रयोग गछुर् । यसबाट प्रमाण हुन्छ िक परमेश्वरको राज्य
ितमीहरूकहाँ आइसकेको छ।

21 “जब कुन ैबलवान मािनसले धेर ैहात हितयारहरू िलएर आफ्नो
घरको रक्षा गदर्छ भने, त्यसको घरमा सब ैमालमत्ताहरू सुरिक्षत नै
रहन्छ। 22 तर यिद ऊ भन्दा बिलयो मािनस आएर उसलाई िजत्छ भने
तब त्यो अझ बिलयो मािनसले सब हात हितयाहरू जसमािथ बिलयो
मािनसको भरोशा िथयो खोसेर लजैान्छ। तब त्यो अझ बिलयो
मािनसको मालहरूमािथ व्यवहार गछर् ।

23 “यिद कुन ैमािनस मसँग छैन भने ऊ मेरो िवरोधमा छ, जो मािनस
मसँग काम गदैर्न ऊ मेरो िवरोधमा छ।

िरत्तोिरत्तो मािनसमािनस
(मत्ती 12:43-45)

24 “जब एकजना मािनसबाट दषु्टात्मा िनस्कन्छ, यो िबश्रामको िनिम्त
ओबानो ठाउँहरू खोजी िंहड्छ। अिन जब यसले कत ैिबश्राम गनेर्
ठाउँहरू पाउँदनै, यसले भन्छ, ‘म जून घरदेिख बािहर आएको िथएँ त्यहीं
फकर् न्छु।’ 25 जब त्यो आत्मा त्यो घर फकर् न्छ त्यसले त्यो घर
बढािरएको पाउँछ। 26 तब त्यो दषु्ट-आत्मा अरू सातवटा दषु्ट-आत्माहरू
िलन जान्छ जो त्यो भन्दा अझ दषु्ट छन्। अिन ती सब ैआत्माहरू
एकसाथ गएर त्यो मािनसिभत्र पस्छन् र बास गछर्न्। तब त्यस मािनसको
अवस्था पिहलो भन्दा झन् खराब हुन्छ।”

मािनसहरूमािनसहरू साँच्चोसाँच्चो रूपमारूपमा खखुशुीशी िथएिथए

27 जब येशूले यी कुराहरू भन्नु हँुद ैिथयो एउटी स्त्री जो त्यहाँ िथई
येशूलाई यसो भन्द ैजोरले कराई, “धन्य हुन ती माता जसले तपाईलंाई
गभर्धारण गिरन्! अिन तपाईलंाई स्तन पान गराइन्!”

28 तर उहाँले भन्नुभयो, “मािनसहरू जसले परमेश्वरको वचनहरू
सुन्छन् अिन पालन गछर्न् ितनीहरू वास्तिवक रूपमा खशुी छन्।”

हामीलाईहामीलाई प्रमाणप्रमाण िदनुहोस्िदनुहोस्
(मत्ती 12:38-42; मकूर् स 8:12)

29 मािनसहरूको भीड िबस्तार ैबढ्द ैगयो। येशूले भन्नुभयो, “यस
यगुमा रहेका मािनसहरू दषु्ट छन्। ितनीहरू िचन्हको रूपमा परमेश्वरबाट
चमत्कार चाहन्छन। तर कुन ैिचन्ह ितनीहरूलाई िदइने छैन। केवल
योनामा भएको चमत्कार मात्र िचन्ह हुनेछ। 30 योना िननवेका
वािसन्दाहरूको लािग िचन्ह हुनेछन्। त्यसरी न ैयस पुस्ताको लािग
मािनसका पुत्र पिन िचन्ह हुनेछन्।

31 “न्यायको िदन दिक्षण देशकी रानी यो पुस्ताका मािनसहरू िवरूद्ध
उठ्नेिछन् अिन ितनीहरू दोषी हुन् भनी प्रमाण िदनेिछन्। िकन्? िकनभने
सुलेमानको ज्ञानमय िशक्षा सुन्नु ितनी धेर ैटाडोबाट आएकी िथइन्। अिन
म भन्दछु िक सुलेमान भन्दा म महान हँु।

32 “न्यायको िदनमा िननवेका मािनसहरू यी पुस्ताको मािनसहरू
िवरूद्धमा उठ्नेछन् अिन ितनीहरू दोषी भएको प्रमाण िदनछन्। िकनभने
जितबेला योनाले मािनसहरूलाई प्रचार गर ेितनीहरूले आफ्नो हृदय र
रहन-सहन समेत पिरवत्तर्न गर।े अिन म ितमीहरूलाई भन्दछु म योना
भन्दा महान हँु।

ससंसंारकासारका िनिम्तिनिम्त ज्योितज्योित बनबन
(मत्ती 5:15; 6:22-23)

33 “कुन ैपिन मािनसले बत्ती बालेर पाथी मिन राख्दनै अथवा
लुकाउँदनै। बरू िभत्र पस्नेहरू सबलेै देखनु् भनेर त्यो बत्ती
सामदानमािथ रािखन्छ। 34 ितम्रो शरीको बत्ती ितम्रो आँखा हो यदी
ितम्रो आँखाहरू िठकछन् भने ितम्रो सारा शरीर उज्यालोले भिरन्छ। यिद
ितम्रो आँखाहरू न ैखराब छन् भने, ितम्रो सारा शरीर न ैअँध्यारो हुनेछ।
35 यसलेै होिशयार होऊ। ितमीमा भएको उज्यालो अँध्यारोमा पिरणत
नहोस्। 36 अतः यिद ितम्रो शरीर पूणर् उज्यालोले भिरएकोछ भने अिन
यसको कुन ैभाग अँध्यारो छैन भने त्यो पुर ैचम्कन्छ, मानौं कुन ैबत्तीको
िकरण ितमीमािथ चिम्करहेको छ।”

लूका 11:2 695 लूका 11:36
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ययेेशूद्वाराशूद्वारा फिरसीहरूकोफिरसीहरूको चचार्चचार्
(मत्ती 23:1-36; मकूर् स 12:38-40; लूका 20:45-47)

37 येशू बोली सक्नु भएपिछ, एकजना फिरसीले सँग ैखाना खानु भनी
आग्रह गर।े अिन येशू जानु भयो अिन खान बस्नु भयो। 38 तर खाना
खानु भन्दा अिघ येशूले हात नधोएको देखेर फिरसी छक्क पर।े 39 यसमा
प्रभूले भन्नु भुयो, “ितमी फरसीहरू खाली कचौरा अिन थालको बािहरा
पिट्ट मात्र धुन्छौ तर िभन्न चाँिह ितमीहरू लोभ औ दषु्टताले भिरएका छौ।
40 ितमीहरू मूखर् हौ। जसले बािहरी भाग बनाए उनलेै िभत्री भाग पिन
बनाए। हो िक होइन? 41 तर िभत्रपिट्ट जो जे छ त्यो गरीब मानसहरूलाई
देऊ। त्यसपिछ ितमी पिन पूणर्रूपले सफा हुनेछौ।

42 “िधक्कार ितमी फिरसीहरूलाई! ितमीहरूकोमा भएको पुिदना,
आरूद अिन बगैंचामा भएका अन्य जम्म ैचीजहरूको दशांश परमेश्वरलाई
चढाउँछौ, तर तीमीहरू परमेश्वर प्रित न्याय र प्रेम अवहेलना गछौर्। यही
कुराहरू ितमीहरूले गनर् ु पनेर् हो जब ितमीहरू अन्य कामहरू गिररहेका
हुन्छौ।

43 “िधक्कार ितमी फिरसीहरूलाई ितमी सभा -घरमाहरूमा मुख्य-
मुख्य आसनहरू मात्र चाहान्छौ। त्यसरीन ैबजाहरूमा जाँदा मानसहरूले
ितमीहरूलाई आदर गरून् भन्ने चाहन्छौ। 44 िधक्कार छ ितमी
फारसीहरूलाई िकनिक ितमीहरू कसबैाट पिन याद नहुने िचहानहरू
जस्ता छौ। मानसहरू नजािनकन त्यहीमािथ भएर िहँड्नेछन्।”

45 व्यवस्थाका शास्त्रीहरू मध्ये एक जनाले येशूलाई भने, “हे गुरुज्यू
जब तपाई ंले यी कुराहरू गनर् ुहुन्छ, तपाईलें हामीलाई पिन िनन्दा गनर् ु
हुदैंछ।”

46 येशूले उत्तर िदनुभयो, “िधक्कार ितमी व्यवस्थाका शास्त्रीहरूलाई
ितमीहरू मािनसहरूलाई यी िनयम पालन गनर् ु वाध्य गराउँछौ। तर
ितमीहरू आफैं  भने ती िनयमहरू पालन गनेर् चेष्टा समेत गदैर्नौ। 47

िधक्कार ितमीहरूलाई, िकनभने ितमीहरू अगमवक्ताहरूका िनिम्त िचहान
बनाउँछौ। तर ती अगमवक्ताहरू ितन ैहुन् जसलाई ितम्रा पूखार्हरूले
मारकेा िथए। 48 यसलेै यो िसद्ध हुन्छ िक ितमीहरू ितम्रा पुखार्हरूले
गरकेा कमर्हरूमा सहमत भइरहेकाछौ। ितनीहरूले अगमवक्तहरूको हत्या
गर ेअिन ितमीहरू अगमवक्ताहरूका िनिम्त िचहान बनाउँछौ। 49 यसलेै
परमेश्वरको ज्ञानले भन्यो, म अगमवक्ताहरू र प्रेिरतहरू ितनीहरूका
िनिम्त पठाउनेछु। ितनीहरूले कोही अगमवक्ताहरू र प्रेिरतहरूलाई
मानेर्छन् अिन अरूलाई सताउनेछन्।

50 “त्यसलेै यो पृथ्वीको सृिष्टदेिख जित पिन अगमवक्ताहरू मिरए
वतर्मान पुस्ताका ितमी मािनसहरू यसको िनिम्त दिण्डत हुनु पनेर्छ। 51

हािबल देिख जकिरया सम्म जसलाई वेदी र मिन्दर माझ मािरएको िथयो
ितनीहरू सबकैो मृत्यकुा िनिम्त हो। म ितमीहरूलाई भन्छु, आज जित
पिन ितमी मािनसहरू बाँिचरहेकाछौ ती काण्डको लािग सब ैदिण्डत
हुनेछौ।

52 “िधक्कार ितमी व्यसथाका शास्त्रीहरू! परमेश्वरको ज्ञानको
कुराहरूको चाबी ितमीहरूले लगेका छौ। ितमीहरू आफैं ले िसकेनौ, अिन
अरूहरूलाई िसक्नु पिन वाधा गयौर्।”

53 जब येशू जान लाग्नु भयो, व्यवस्थाका शास्त्रीहरू र फिरसीहरूले
धेर ैकष्ट िदए। उहाँलाई धेर ैप्रश्नहरूले आक्रमण गर।े 54 उहाँले केही भन्नु
हुन्थ्यो िक भनेर ितनीहरूले जालमा फसाँउने चेष्टा गर।े

फिरसीहरूफिरसीहरू झझैंैं नहोऊनहोऊ

हजारौं हजार मािनसहरू एकसाथ भेला भएका िथए।
ितनीहरू यित िवघ्न िथए िक ितनीहरू एक अकार्लाई
कुल्चन्थे। मािनसहरूलाई सम्बोधन गनर् ु अिघ येशूले उनका

चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू फिरसीहरूको खमीरदेिख होिशयार
बस। मेरो भन्नुको अथर् ितनीहरूको कपटीपनामा होिशयारी बस। 2

प्रत्येक कुरो जो लुकाइएको छ त्यो बिहिरन्छ। प्रत्येक रहस्यका कुरा
जान्न िदइनेछ। 3 ती वचनहरू जो ितमीले अन्धकारमा भनेकाछौ त्यो
उज्यालोमा सुिननेछ। ितमीले कोठािभत्र कानेखसुी गरकेो कुरा घरको
छानाबाट घोषणा गिरनेछ।”

ककेेवलवल परमपरमेेश्वरसश्वरसँँगग डराऊडराऊ
(मत्ती 10:28-31)

4 त्यसपिछ येशूले मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरूलाई भन्दछु, ए
मेरा साथीहरू! मािनसहरूदेिख नडराऊ। मािनसहरूले शरीरको हत्या
गनर् सक्छन्, तर त्यो भन्दा वेशी ितनीहरूले केही गनर् सकै्तनन्। 5 तर
कोसँग डराउनु पछर्  म ितमीहरूलाई बताउनेछु। ितमीहरू उहाँ एकसँग
डराउनु पछर्  जोिसत मार ेपिछ नरकमा फ्याँक्न सक्ने शिक्त छ। हो, उहाँ
मात्र एक हुनुहुन्छ जसिसत ितमीहरू डराउनु पछर् ।

6 “पाँचवटा ससान चरचुरूङ्गीहरूको दाम दइु पसैा मात्र पछर् । तर
परमेश्वरले ती मध्ये एउटा पिन भुल्नु हँुदनै। 7 हो, ितमीहरूको िशरमा
कित केश छन् त्यो पिन परमेश्वरलाई थाहा छ। यसकारण नडराऊ। ती
चराचुरूङ्गीहरू भन्दा ितमीहरू धेर ैमूल्यवान् छौ।

ययेेशूबाटशूबाट लिज्जतलिज्जत हहुुननु ुपदपदैर्ैर्नन
(मत्ती 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद कुन ैमािनसले अरू मािनसहरूको
सामुन्ने उसलाई मेरो हो भन्छ भने, म पिन त्यसरी परमेश्वरको दतूहरूको
सामुन्ने भन्छु िक त्यो मािनस मेरो हो। 9 तर यिद कुन ैमािनसले अरू
मािनसहरूको सामने उसलाई मेरो होइन भने म त्यसलाई मेरो होइन
भन्नेछु। यी सब म परमेश्वरका दतुहरूको अिघ भन्नेछु।

10 “यदी कसलेै मािनसको पुत्रको िवरूद्धमा कुरा गर ेत्यसलाई क्षमा
हुनेछ। तर यिद कुन ैमािनसले पिवत्र आत्माको िवरूद्ध िनन्दा गर ेत्यो
क्षमा हुनेछैन।

11 “जब मािनसहरूले ितमीहरूलाई सभा घरहरूमा भएका शासक
अिन अिधकारी अिघ पाछर्न भने आफ्नो बचाऊको िनिम्त कसरी के भन्नु
पनेर् त्यसमा हतास नहोऊ। 12 त्यस समय पिवत्र आत्माले न ैितमीलाई
ितमीले भन्नु पनेर् कुराहरू िसकाउनु हुनेछ।”

ययेेशूद्वाराशूद्वारा स्वाथीर्पनस्वाथीर्पन-िवरूद्धिवरूद्ध चचेेताउनीताउनी

13 भीडबाट एकजना मानिसले येशूलाई भने, “हे गुरुज्यू, हाम्रा िपता
मनर् ु भयो। आफ्नो िपताको धन-सम्पित्तको मसँग अशं-बण्डा गनर्लाई मेरो
दाज्यूलाई भिनिदनु होस्।”

14 तर येशूले त्यलाई भन्नुभयो, “मलेै ितमीहरूको बाबुको सम्पित्त
ितमीहरू दइुजना माझ िवतरण गनर् ु पछर्  भनेर मलाई कसले न्यायकतार्
बनायो?” 15 फेिर येशले ितहरूलाई भन्नुभयो, “होिशयार होऊ अिन सबै
प्रकारका स्वाथीर्पनबाट आफूलाई जोगाऊ। कसकैोमा चािहएको सम्पित्त
भन्दा वेशी हुनु सक्छ, तर त्यले उसलाई जीवन िदन सकै्तन।”

16 अिन उहाँले यस्तो एउटा दृष्टान्त भन्नुभयोः “कुन ैसमयमा एक
जना धनी मािनस िथयो। त्यसको जमीनमा असल अिन प्रशस्त
अन्नाबाली उब्जन्थ्यो। 17 त्यो मािनस आफैं  सोच्दथ्यो, ‘मलेै के गनेर्
मिसत भएका यित प्रशस्त अन्न राख्ने ठाउँ न ैछैन।’

18 “तब त्यस धनी मानसले भन्यो, ‘म जान्दछु मलेै के गनर् ु पनेर् हो। म
मेरा भकारीहरू भत्काउँछु र त्यसलाई अझ ठूलो पाछुर् । ती नयाँ
भकारीहरूमा म सब ैअन्नहरू र अरू मेरा राम्रो चीजहरू राख्नेछु। 19

तब म आफैं लाई भन्नेछु, मेरोमा प्रशस्त राम्रो राम्रो समानहरू छन्। आउने
धेर ैवषर्को लागी मलेै थुपारकेो छु। आरामिसत बस, खाउ, पीउ अिन
जीवनमा आनन्द मनाऊ।’

20 “तर परमेश्वरले त्यस मािनसलाई भन्नुभयो, ‘ितमी मूखर् हौ, आज
रातीन ैितमी मनेर्छौ। अिन ितमीले आफ्न ैलािग तयार पारकेा चीजहरू
कसको हुनेछ?’

21 “यसथर् जसले आफ्नो िनिम्त मात्र धन सम्पत्ती थुपाछर्  त्यसले त्यो
मािनसलाई के हुन्छ र परमेश्वरको अिघ यस्ता मािनसहरू धिन होइनन्।”

परमपरमेेश्वरकोश्वरको राज्यलाईराज्यलाई फिहलोफिहलो ठानठान
(मत्ती 6:25-34, 19-21)

22 येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “यसकारण म ितमीरूलाई
भन्दछु, बाँच्नका िनिम्त खानेकुरा चािहन्छ भन्ने िवषयमा िचन्ता नगर।
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ितम्रो शरीरको िवषयमा पिन िचन्ता नगर िक ितमी के लगाउँछौ? 23

खानेकुरा भन्दा जीवन धेर ैमूल्यवान छ। अिन लुगाफाटा भन्दा शरीरको
महत्व धेर ैछ। 24 चराचुरूङ्गीहरूलाई हेर। ितनीहरू बीउ छदैर्नन् अिन
वाली लाउँदनैन्। चराचुरूङ्गीहरूले भँण्डार अथवा भकारीहरूमा
खानेकुरा थुपादैर्नन्। तर परमेश्वरले ितनीहरूलाई पेट भरी खवुाउँनुहुनेछ।
अिन चराचुरुङ्गीहरू भन्दा ितमीहरू धेर ैमूल्यवान हौ। 25 ितमीहरू
कसलेै िचन्ताद्वारा आफ्नो आयमुा केही समय थप्नसक्छ? 26 यिद
ितमीहरू स-साना कुराहरू न ैगनर् सक्दनैौ भने ठूलो िवषयको िकन
िफक्री गछौर्?

27 “जङं्गली फूलहरूलाई हेर। सोच, ितनीहरू कसरी उम्रन्छन्।
ितनीहरू आफ्न ैलािग केही गदैर्नन् न त वस्त्र न ैबनाउँछन्। म
ितमीहरूलाई भन्दछु िक सुलेमान जस्ता राजा आफ्नो समस्त वभैवको
साथ पिन यी फूलहरूमा झैं एउटा वस्त्र पिहिरएको िथएन। 28 परमेश्वरले
न ैजमीनमा ती घाँसलाई वस्त्र लगाइिदनुहुन्छ, जुन आज यहाँ छ भोिल
त्यसलाई आगोमा फािलन्छ। यसलेै ितमीहरूले जान्नु पछर्  िक परमेश्वरले
न ैितमीहरूलाई अझ धेर ैराम्रो वस्त्र पिहराई िदनुहुनेछ। ितम्रो एकदम ैथोरै
िवश्वास छ।

29 “त्यसरी न ैितमीहरूले के खाऔलंा अिन के िपऔल भनी िचन्ता
नगर। यस िवषयमा कुन ैिचन्ता नगर। 30 संसारका सब ैमािनसहरू यी
चीजहरूको पिछ लाग्छन् तर ितमीहरूका िपताले जान्दछन् िक
ितमीहरूले यी सब चाहन्छौ। 31 यसकारण ितमीहरूले खोज्नु पनेर् मुख्य
त परमेश्वरको राज्य न ैहो। तब ितमीहरूलाई यी सब ैबस्तुहरू पिन
िदइनेछ।

सम्पित्तमासम्पित्तमा भरोसाभरोसा नगरनगर

32 “हे साना बगाल! नडराऊ! ितमीहरूका िपताले ितमीहरूलाई
राज्य िदन चाहुनुहुन्छ। 33 आफ्नोमा भएका सब ैसम्पित्त बेचेर जसलाई
चािहन्छ ितनीहरूलाई पसैा देऊ। धन त यो संसारमा स्थायी रहँदनै। तर
स्वगर्को भँण्डार हािसल गर। त्यो भण्डार सधैँका लागी रहन्छ। स्वगर्मा
ितम्रो भँण्डार चोरहरूले चोनर् सकै्तन, न त िकराहरूले न ैनष्ट पानर् सक्छ।
34 ितम्रो हृदय त्यहीं हुनेछ जहाँ ितम्रो भण्डार हुनेछ।

सधसधैैँ ँतयारीतयारी बसबस
(मत्ती 24:42-44)

35 “तयारी बस! वस्त्र लगाऊ अिन ितम्रो बत्ती उज्यालो होस्। 36

त्यो नोकरहरूले झैं व्यवहार गर जो िववाह भोजबाट फकीर् आउने
आफ्नो मािलकको लािग पखीर् रहेको हुन्छ। मािलक आउँछ अिन ढोका
ढक्ढकाउँछ। नोकरले मािलकको िनिम्त ढोका खोिलिदन्छ। 37 धन्य
हुन् ती नोकरहरू जो मािलक घर फकार्दाँ घरमा सतर्कता साथ बसेका
हुन्छन्। म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्छु, मािलक आफैं  आफ्नो काम गदार्
लाउने लुगा लगाउँछ अिन उसको नोकरहरूलाई कुसीर्मा बस्न लाउँछ।
त्यसपिछ मािलक स्वयलें ितनीहरूलाई खाना बाँिडिदन्छ। 38 तर
नोकरहरूले, सायद आफ्ना मािलकलाई मध्य-रात सम्म अथवा
त्यसपिछ पिन पखर्नु पलार्। तर ितनीहरू खशुी हुन्छन् कारण ितनीहरूका
मािलक आउँदा ितनलाई पिर्खरहेका पाउनेछन्।

39 “यो कुरा सम्झी राखः घरका मािलकले कित बेला चोर आउँछ
भन्ने कुरा चाल पायो भने उसले चोरलाई घर फोनर् ु िदएको हँुदनै। 40

यसथर्, ितमीहरू पिन सतर्क हौ! मािनसका पुत्र अचानक आउनु हुनेछ
जब िक उहाँ आउने ितमीहरूले आशा न ैगरकेा हँुदनैौ।”

िवश्वासीिवश्वासी नोकरनोकर कोको होलाहोला?
(मत्ती 24:45-51)

41 पत्रुसले भने, “हे प्रभु! तपाईलें हामीलाई मात्र अथवा प्रत्येकलाई
यो कथा भन्नु हुन्छ?”

42 प्रभुले भन्नुभयो, “को चाँिह ज्ञानी र िवश्वासी नोकर होला? िवश्वासी
नोकर त्यही हो जसमािथ अन्य नोकरहरूलाई ठीक समयमा ितनीहरूको
भाग खाना िदन्छ भनी िवश्वास गछर् । 43 मािलक आँउदा आफूले
अह्राएको अनुसार नोकर काममा व्यस्त रहेको पायो भने त्यो मािलक

अित खशुी हुनेछ। 44 म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्छु, मािलकले त्यस
नोकरलाई आफ्नो जे जित छ त्यसको रक्षक िनयिुक्त गछर् ।

45 “तर यिद नोकर दषु्ट प्रवृित्तको छ र आफ्नो मािलक झट्टै फकर्ं दनै
भन्ने सोच्छ भने त्यसको प्रितफल के होला? त्यो नोकरले अरू नोकर
पुरुष, स्त्रीहरूलाई कुट-पीट गलार् अिन खाई िपई मातेर मस्त बस्ला। 46

जब मािलक आँउछ उसलाई तत्पर रहेको पाउँदनै। यस्तो त्यस िदन
आउनेछ, त्यो नोकरले मािलक आँउछ भन्ने सोचेकै हँुदनै, मािलक
आउँदछै भन्ने पत्तो हँुदनै। मािलकले त्यस नोकरलाई सजाय िदनेछ अिन
त्यसलाई अन्य अिवश्वासीसँग पठाइिदनेछ।

47 “त्यो नोकरले जान्दथ्यो, उसको मािलकले के चाहान्थ्यो तर उ
काम गनर् तत्पर रहँदनै अथवा मािलकले अह्राएको काम गनर् चेष्ट गरने,
यसथर् त्यस नोकरले अिधक सजाय पाँउछ। 48 उसको मािलकले जे
चाहान्छ यिद त्यो नोकरले जान्दनै तर जे गछर्  सजाय योग्यको काम गछर् ,
उसको के गित होला? त्यस नोकरले सजाय त पाँउछ न,ै तर उसले
भन्दा कम्ती सजाय पाउँछ जुन नोकरले मािलकले के चाहान्छ जान्दछ
तर गदैर्न। जुन मािनसलाई बेसी िदइएको छ, उसको िजम्मेवारी पिन बेसी
हुन्छ। अझ जसमािथ बेसी िवश्वास गिरको छ ऊबाट बेसी न ैआशा पिन
रािखएको हुन्छ।”

ययेेशूकोशूको बारबारेमेामा मािनसहरूकोमािनसहरूको असहमितअसहमित
(मत्ती 10:34-36)

49 येशूले लगातार भन्नुभयोः “म पृथ्वीमा आगो लयाउन आएको हँु।
तर मलेै कसरी आशा गनेर् िक यो आिघदेिख न ैसिल्कसकेको रहेछ भन्ने।
50 म बिप्तस्मा गिरने िविभन्न तिरकाबाट बिप्तिस्मत हुनु परकेोछ। यो
कामको अन्त नभइन्जेल सम्म म िवचिलत न ैरहनेछु। 51 के ितमीहरू
सम्झन्छौ िक पृथ्वीलाई शािन्त िदनु न ैम आएको हँु? अँहँ! म पृथ्वीलाई
भाग गनर् आएको हँु। 52 अिहलेदेिख पाँच जनाको एउटा पिरवार
िवभाजन हुनेछ, तीन जना दइु जनाको िवरुद्धमा जानेछन, अिन दइुजना
तीन जनाको िवरुद्धमा हुनेछन्।

53 बाबु र छोराहरू िवभाजनमा आउनेछः
छोरा बाबुको िवरुद्धमा हुनेछ।
अिन बाबु छोराको िवरुद्धमा हुनेछ।
आमा र छोरीहरू माझ वाभाजन आउनेछः
छोरी आमाको िवरुद्धमा हुन्छे।
आमा छोरीको िवरुद्धमा हुन्छे।
सासू र बुहारी माझ फाटो आउनेछः
बुहारी सासूको िवरूद्धमा हुन्छे।
सासू बुहारीको िवरुद्धमा हुन्छे।”

समयलाईसमयलाई बुझ्नुबुझ्नु
(मत्ती 16:2-3)

54 येशूले मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “जब ितमीहरूले पिश्चममा बादल
बटुिंलद ैगरकेो पाउनेछौ, ितमीहरू भन्छौ, ‘आँधी-वेहरी आउनेछ।’ अिन
यस्त ैहुन्छ, 55 त्यसरी न,ै जब दिक्षणबाट बतास चल्नु थाल्छ, ितमीहरू
भन्नेछौ, ‘अब गरमको िदन आउनेछ।’ अिन ितमीहरू ठीक हौ। 56

ितमीहरू कपटीहरू हौ! ितमीहरू जान्दछौ कसरी आकाश र पृथ्वी
इशाराहरू बुझ्नु।

आफ्नोआफ्नो समस्याहरूसमस्याहरू समाधानसमाधान गरगर
(मत्ती 5:25-26)

57 “के चाँिह सही हो भन्ने ितमीहरू माझ िकन िनणर्य िलन सकै्तनौ?
तब ितमीहरू िकन बुझ्न सकै्तनौ अिहले के भइरहेको छ? 58 मािनलेऊ,
कुन ैमािनससँग ितम्रो झगडा छ, अिन ितमी न्यायलय जानु लागेकाछौ।
तर न्यालयमा पुग्नु अिघ नैं त्यो झगडा िमलाउन जे आवश्यक हुन्छ हरके
कुरो गर। यिद त्यसो नगर ेिवपक्षीले ितमीलाई नयायकत्तार् अिघ
उभ्याउनेछ। अिन न्यायकतार्ले अिधकारीलाई सुिम्पनेछ औ उनले
ितमीलाई जेलमा थुन्नेछ। 59 ितमीलाई भन्छु, जब सम्म ितमीमािथ
तोिकएको पसैा चुक्ता गदैर्नौ ितमीले त्यहाँबाट छुट्करा पाउनेछैनौं।”

लूका 12:23 697 लूका 12:59
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ितम्रोितम्रो हृदयहृदय पिरवतपिरवतर्र्नन गरगर

त्यसबेला कोही मािनसहरू येशूसँग िथए। ती मािनसहरूले
गािललका मािनसहरूको िवषयमा एउटा कथा येशूलाई
सुनाए। िपलातसले कितपय मािनसहरूलाई उपासना

गिररहेको बेला मारकेा िथए। िपलातसले ती मािनसहरूको रगत
परमेश्वरलाई बिलदान चढाएको पशुहरूको रगतिसत िमसाए। 2 येशूले
उत्तर िदनुभयो, “ितनीहरूमािथ यस्तो घट्ना घट्यो भनी के ितमीहरू
गालीलका अन्य मािनसहरू भन्दा ितनीहरू अझ पापी िथए भन्ने सौच्छौ?
3 होइन, ितनीहरू त्यस्ता िथएनन्। तर ितमीहरूले पिन आफ्नो हृदय र
जीवन पिरवत्तर्न गरनेौ भने ितमीहरू पिन सवर्नाश हुनेछौ। 4

िसलोआमको धरहरा ितनीहरूमािथ झररे अठाह्र जना मनेर् मािनसहरूको
िवषयमा ितमीहरू के सोच्छौ? के ितमीहरू ितनीहरूलाई यरूशलेमका
अन्य सब ैमािनसहरू भन्दा धेर ैपापी सम्झन्छौ? 5 ितनीहरू त्यस्ता
िथएनन्। तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद ितमीहरूले आफ्नो हृदय र
रहन सहन पिरवतर्न गरनेौ भने ितमीहरू पिन त्यसरी न ैनाश हुनेछौ?”

अनुपयोगीअनुपयोगी रुखरुख
6 येशूले यो दृष्टान्त भन्नुभयो, “एकजना मािनसको एउटा नेभारोको

रुख िथयो। त्यसले त्यो रुखलाई आफ्न ैदाखको बारीमा रोपेको िथयो।
त्यो मािनस रूखमा फल लाग्यो िक भनेर हेनर् आयो, तर केही पाएन। 7

त्यस दाखबारी हेरचाहको लािग त्यसले एकजना नोकर पिन राखेको
िथयो। त्यसथर् त्यो मािनसले आफ्नो नोकरलाई भन्यो, मलेै तीन वषर्
अिघदेिख यो रूखमा फल खोिजरहेछु, तर केही पाइँन। यसलाई काटी
देऊ! िकन त्यस ैजमीन खेर फाल्ने? 8 तर नोकरले उत्तर िदयो,
‘मािलक फलको लािग अझ एक वषर् यस रुखलाई राखौं। मलाई यसको
विरपिर खनेर मल हाल्न िदनुहोस्। 9 हुनसक्छ, आउँदो वषर् यो रूखले
अवश्य ैफल देला। यिद त्यसबेला सम्म पिन रुखले फल िदएन भने
त्यलाई काटी िदऊँला।’”

ययेेशूलशूलेे िवश्रामकोिवश्रामको िदनिदन एउटीएउटी स्त्रीलाईस्त्रीलाई िनकोिनको पानपानर्र् ु ुहहुुन्छन्छ
10 िवश्रामको िदन येशूले सभाघरहरूमा िशक्षा िदनुभयो। 11

सभाघरमा एउटी स्त्री िथई। ऊ िभत्र दषु्टात्मा पसेको िथयो जसद्वारा ऊ
अठाह वषर्बाट कुप्रेकी िथई। त्यसको ढाड कुप्रो िथयो अिन िसधा उिभन
सिक्तनथी। 12 जब येशूले उसलाई देख्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, “ए
नारी, ितमी आफ्नो रोगबाट मुक्त भयौ।” 13 येशूले ऊमािथ हात
राख्नुभयो। त्यपिछ ऊ उठ्न सकी अिन परमेश्वरको प्रशसंा गरी।

14 िवश्रामको िदन यसरी येशूले जाती पारकेोमा सभा घरका प्रमुख
येशूसँग िरसाएका िथए। यसकारण उहाँले त्यहाँ उपिस्थत
मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “छ िदन काम गिरन्छ। अिन कुन ैिदन िनको
पानर्को लागी कोही आउन सक्छ। तर िवश्राम को िदन िनको हुनको
िनिम्त नआउनु।”

15 प्रभूले उनलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू कपटी हौ। ितमीहरू सबलेै
ितमीहरूको गोठ अथवा गधा खोलेर गोरू अथवा तवेलाबाट
ितनीहरूलाई पानी िपयाउन लजैान्छौ। ितमीहरू यो िवश्रामको िदन पिन
गछौर्? 16 यो स्त्री जसलाई मलेै िनको पारें ऊ हाम्रै यहूदीकी छोरी हुन्।
तर शतैानले उसलाई अठाह्र वषर्सम्म बाँधेर राख्यो। के िवश्रामको िदन
उसको बन्धनबाट छुटाउने काम ठीक िथएन?” 17 जब येशूले यसो
भन्नुभयो, सब ैमािनसहरू जसले उहाँको िनन्दा गर ेितनीहरू लिज्जत भए।
अिन िभडका सब ैमािनसहरू येशूले गरकेो त्यस्तो अचिम्मत कायर्का
िनिम्त खशुी भए।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको राज्यराज्य ककेे जस्तोजस्तो होलाहोला?
(मत्ती 13:31-33; मकूर् स 4:30-32)

18 त्यसपिछ येशूले भन्नुभयो, “परमेश्वरको राज्य के जस्तो छ?
त्यसलाई म केिसत तुलना गरँू? 19 परमेश्वरको राज्य रायोको बीऊ
जस्त ैछ जो कुन ैमािनसले िलयो अिन आफ्नो बगैंचामा रोप्यो। त्यो बीऊ

उिम्रयो अिन बढेर रूख भयो। आकशका चराहरूले त्यसको हाँगाहरूमा
गँुड लगाए।”

20 येशूले फेिर भन्नु भयो, “म परमेश्वरको राज्यलाई केिसत
तुलनागरँू? 21 त्यो खिमर जस्तो हो, जो एउटी आइमाईले एउटा ठूलो
भाँडोमा आँटासँग रोटी बनाउन िमसाउँछे। त्यो खिमरले सब ैमुसेको
आँटालाई फुलाउँछ।”

साँघुरोसाँघुरो ढोकाढोका
(मत्ती 7:13-14, 21-23)

22 येशू प्रत्येक गाउँ र शहरमा िशक्षा िंदद ैजानुभयो। उहाँ यरूशलेम
जान यात्रा गिररहनु भएको िथयो। 23 कसलेै उहाँलाई भने, “हे प्रभु
कितजना मािनसहरूलाई मुिक्त िदनु सिकन्छ? केवल केही?”
येशूले भन्नुभयो, 24 “साँघुरो ढोकाबाट न ैपस्ने धेर ैकोिशस गर,

िकनभने यही स्वगर्को बाटो हो। धेर ैमािनसहरू त्यहाँबाट पस्ने कोिशस
गछर्न्, तर कोही पिन सफल हुन सकै्तन। 25 यिद कुन ैघर-मािलक
आफ्नो घर ढोकामा ताला लगाउँछ भने, ितमीले बािहर उिभएर ढोका
ढक्ढकाउनु सक्छौ, हे महाशय, हाम्रा िनिम्त ढोका खोिलिदनुहोस्। तर
त्यो मािनसले भन्नेछन् म जािन्दन ितमी कहाँबाट आएका हौ?” 26 तब
ितमी भन्न शुरू गछौर्, हामीले एकसाथ खायौं, िपयौं। हाम्रो शहरका
सडकहरूमा तपाइँले िसकाउनु भयो। 27 अिन फेिर उसले भन्नेछ, म
ितमीलाई िचिन्दनँ, ितमी कहाँबाट आएका हौ? मदेिख टाडा जाऊ।
ितमीहरू सबलेै न ैभूल गछौर्।

28 “ितमीहरूले परमेश्वरको राज्यमा अब्राहाम, इसहाक याकूब र जम्मै
अगमवक्ताहरूलाई भेट्नेछौं तर ितमीहरू बािहर फ्याँिकनेछौ। तब
ितमीहरू रूनेछौ औ दाह्रा िकट्नेछौ। 29 मािनसहरू पूवर्, पिश्चम, उत्तर र
दिक्षणबाट आउनेछन्। परमेश्वरको राज्यमा ितनीहरू कुसीर्मा आसन
िलन्छन्। 30 अिहले जो तल्लो स्तरमा बसेका छन् परमेश्वरको राज्यमा
ितनीहरूले उच्च स्थानमा बस्न पाउनेछन्। अिन जो अिहले उच्च आसनमा
बसेकाछन् परमेश्वरको राज्यमा ितनीहरू तल्लो आसनमा बस्नेछन्।”

यरूशलयरूशलेेममाममा ययेेशूकोशूको मृत्यमृत्युकुोको भिवष्यवाणीभिवष्यवाणी
(मत्ती 23:37-39)

31 त्यस ैबेला कोही फरसीरू येशूकहाँ आए अिन भने, “यहाँदेिख
टाडा जाऊ अिन लुक। हेरोदले तपाईलंाई मानर् चाहन्छ।”

32 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “जाऊ अिन त्यो स्याललाई भन,
‘आज र भोिल मािनसहरूमा भएको भूतहरू भगाउँछु अिन िबमारीहरू
िनको पानेर् काम गछुर् । तेस्रो िदन, मेरो सब ैकाम िसिद्धन्छ।’ 33 तर आज
र भोिल मलेै मेरो काम गनैर् पछर् । तब अकार् िदन, म जान ैपछर् , िकनभने
सब ैअगमवक्ताहरू यरूशलेमा मनैर् पछर् ।

34 “ए यरूशलेम, यरूशलेम! ितमीहरूले अगमवक्ताहरूलाई माछौर्
अिन परमेश्वरले ितम्रोमा पठाएका ती मािनसहरूलाई ढुङ्गाले िहकार्उँछौ।
धेर ैपल्ट ितमीहरूको मािनसहरूलाई मलेै सहयोग गनर् इच्छा गर।े मलेै
ितनीहरूलाई कुखरुाको पोथीले जसरी आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेंटा मुिन
भेला गछर्  त्यसरी न ैभेला गनर् चाहान्थें। तर ितमीहरूले मलाई त्यसो गनर्
िदएनौ। 35 यसथर् अब ितमीहरूको घर पूणर्रूपले उजाड़ हुनेछ। म
ितमीहरूलाई भन्छु, यसकारण मलाइ ितमीहरूले भन्ने छैनौ िक, ‘स्वागत!
परमेश्वले ितनलाई आशीवार्द िदऊन् जो परमप्रभूको नाउँमा आँउछन्।’”

ककेे िवश्रामकोिवश्रामको िदनमािदनमा उपचारउपचार गनगनर्र् ु ुउिचतउिचत छछ?

एक िवश्रामको िदन, कुन ैएक मुख्य फिरसीको घरमा खाना
खानु येशू जानु भयो। त्यहाँ भएका सब ैमािनसहरूले
उहाँलाई खबु ैनिजकबाट जाँिचरहेका िथए। 2 एकजना

जलोदर रोगीलाई येशूको अिघ ल्याइएको िथयो। 3 येशूले फिरसीहरू र
व्यवस्थाका शास्त्रीहरूलाई सोध्नुभयो, “िवश्रामको िदन कसलैाई िनको
पानर् ु उिचत हो वा होइन?” 4 तर ितनीहरूले येशूको प्रश्नको उत्तर िदन
सकेनन्। यसकारण उहाँले त्यस मािनसलाई ल्याउनु भयो अिन उसलाई
िनको पानर् ुभयो। तब उहाँले त्यस मािनसलाई पठाइिदनु भयो। 5 येशूले
फिरसीहरू र व्यवस्थाका शास्त्रीहरूलाई भन्नुभयो, “यदी ितमीहरूको पुत्र
अथवा काम गनेर् गोरू िक गधा िवश्रामको िदन कुवामा जािकए त्यलाई

लूका 13:2 698 लूका 14:5
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झटै िनकाल्दनैौ र?” 6 ती फिरसीहरू र शास्त्रीहरूले येशूले भन्नु भएको
कुरामा केही भन्न सकेनन्।

आफ्नआफ्नै ैप्रशप्रशंसंासा नगरनगर

7 तब येशूले देख्नु भयो िक केही अितिथहरूले असल कुसीर्हरू
रोिजरहेका िथए। यसकारण उहाँले यो दृष्टान्त सुनाउनु भयोः 8 “जब
कसलेै ितमीलाई िववाह भोजमा िनम्त्याउँछ, मुख्य आसन नखोज। ती
मािनसले ितमीहरूभन्दा पिन मुख्य मािनस िनम्त्याएको हुन सक्छ। 9

अिन यिद ितमी आसनमा बिसरहेकाछौ भने िनम्त्याउने मािनसले
ितमीलाई भन्नेछ, यो मािनसलाई ितम्रो आसन देऊ। तब अिन्तम
आसनमा गएर ितमीले बस्नु पनेर्छ।

10 “यसकारण जब कुन ैमािनसले ितमीलाई िनम्त्याए भने गएर िनम्न
स्तरीय आसन ओगट। तब त्यो ितमीलाई िनम्त्याउने मािनस आएर
भन्नेछ, ‘ए िमत्र, अितिथहरूले ितमालाई सम्मान गनेर्छन्।’ 11 िकनभने
जसले आफैं लाई मािथ उठाउँछ त्यो तल झनर् ु पछर् । तर जसले आफैं लाई
िनम्न स्तरको मान्छ त्यसलाई उच्च तुल्याइनेछ।”

ितमीहरूलाईितमीहरूलाई इनामइनाम िमल्निमल्नेेछछ

12 त्यसपिछ येशूले ितनलाई िनम्त्याउने फिरसीहरूलाई भन्नुभयो,
“जब कुन ैिदन ितमीहरूले िबहान वा बेलुकीको भोजन गराउन इच्छा
गछौर् त्यसबेला केवल आफ्ना साथीहरू, दाज्यू-भाइहरू, आफन्तहरू र
धनी िछमेकीहरूलाई मात्र नबोलाउ। बद्लामा ितनीहरूले पिन
ितमीहरूलाई खाना खान िनम्तो िदन्छन् अिन ितम्रो इनाम पाइहाल्नेछौ।
13 यसको सट्टामा, जब कुन ैत्यस्तो भोज गछौर्, ती गरीब, कँुजो, लङ्गडा
र अन्धाहरूलाई बोलाऊ। 14 त्यपिछ ितमी धन्य हुनेछौ, िकनभने
क्षितपुिर्त गनर् ितनीहरूको केही पिन हँुदनै। तर जब असल मािनस
मृत्यबुाट बौरी उठ्नेछ त्यसबेला ितमीहरूले इनाम पाउनेछौ।”

महाभोजकोमहाभोजको एउटाएउटा दृष्टान्तदृष्टान्त
(मत्ती 22:1-10)

15 येशूसँग बिसरहेका धेर ैमािनसहरू मध्ये एकजनाले यो कुरा सुन्यो।
त्यस मािनसले येशूलाई भन्यो, “ितनीहरू ज-जसेल परमेश्वरको राज्यमा
भोज खान पाउँछन्, ितनीहरू साँच्चैन ैधन्य हुन्।”

16 येशूले त्यस मािनसलाई भन्नुभयो, “कुन ैएउटा मािनसले िवशाल
भोजको व्यवस्था गरकेो िथयो। त्यसले धेर ैमािनसहरूलाई बोलाएको
िथयो। 17 जब खाना खाने बेला भयो, त्यस मािनसले आफ्नो
नोकरलाई पाहुनाहरूलाई बोलाउनु पठायो, ‘आउनुहोस् प्रत्येक चीज
तयारी छ।’ 18 तर सब ैपाहुनाहरूले भने िक ितनीहरू जान असमथर्
िथए। प्रत्येकले एक एक वहना बनाए। पिहलो मािनसले भन्यो, ‘मलेै
भखर्र ैएउटा खेत िकनेकोछु, यसथर् यसलाई हेनेर् म जान ैपछर् । दया गरी
माफ गनर् ुहोस्।’ 19 अकोर् मािनसले भन्यो, ‘मलेै भखर्र ैपाँच जोर गोरू
िकनेकोछु, त्यसले गदार् म ितनीहरूलाई काम िसकाउन जानु पदर्छ।
मलाई दया गरी माफ गनर् ुहोस्।’ 20 तेस्रो मािनसले भन्यो, ‘मलेै भखर्रै
िववाह गरकेो छु, म आउन सिक्तनँ।’

21 “त्यसपिछ त्यो नोकर फिर्कयो। त्यसले आफ्नो मािलकलाई
वृतान्त सुनायो। मािलक अत्यन्त ैिरसायो अिन भन्यो, ‘चाँढो गर।
शहरका गल्ली र साँघुरो बाटो ितर जाऊ अिन गरीब मािनसहरू, लङ्गडा र
अन्धो तथा लुलाहरूलाई ल्याऊ।’

22 “तब त्यस नोकरले मािलकलाई भन्यो, ‘मािलक तपाईलें जे भन्नु
भएको िथयो, त्यो मलेै गर,े तर अझ ैअरू मािनसहरूलाई बसाउने ठाउँ
छ।’ 23 मािलकले नोकरलाई भने, ‘मूल सडकहरू र गाँउले बाटोितर
जाऊ मािनसहरूलाई यता आउन भन ता िक घर भिरयोस्। म ितमालाई
भन्छु, 24 मेरो िनम्तो पाउनेहरू मध्ये कसलेै पिन मसँग भोज खान
पाउने छैन।’”

ितमीितमी पिहलापिहला योजनायोजना बनाऊबनाऊ
(मत्ती 10:37-38)

25 धर ैमािनसहरूले येशूसँग यात्रा गिररहेका िथए। उहाँ ितनीहरूपिट्ट
फकर् नु भयो अिन भन्नुयो, 26 “यिद कोही मािनस मकहाँ आँउछ भने,
अिन मलाई भन्दा अिधक उसको बाबु, आमा, पत्नी, छोरा-छोरी, दाज्यू-
भाइ तथा िददी बिहनीहरूलाई प्रेम गछर्  भने त्यो मािनस मेरो चेला हुन
सकै्तन। कुन ैपिन मािनसले आफ्नो जीवनलाई भन्दा वेशी मलाई धेर ैप्रेम
गनर् ु पछर् । 27 यिद कसलेै आफ्नो कू्रस (समस्या) नउठाई मलाई
पछ्याउँछ भने त्यो मािनस मेरो चेला हुन सकै्तन।

28 “यिद ितमी एउटा भवन बनाउन चाहन्छौ भने, ितमीले पिहले बसेर
त्यो बनाउनलाई कित खचर् लाग्ने हो त्यसको छलफल गनर् ु पछर् । भवनको
काम पूरा िसध्याउनलाई त्यित्त ितम्रोमा भएको पसैाले पुग्छ पुग्दनै त्यो
हेनर् ु पछर् । 29 यदी ितमीले यसो नगर,े काम त शुरू गनर् सक्छौ तर
त्यसलाई पूरा गनर् सकै्तनौ। अिन यिद पूरा गनर् नसके सब ैमािनसहरूले
ितमालाई िखसी गनेर्छन्। 30 ितनीहरूले भन्ने छन्, ‘यो मािनसले घर
बनाउन त शुरू गयोर् तर पूरा गनर् भने सकेन।’

31 “यिद कुन ैराज अकोर् राजासँग यदु्ध गनर् जाँदछै भने, पिहले ऊ
बस्नु पछर् , योजना बनाउनु पछर् । यदी त्यसको दश हजार मिनसहरू छन्
अिन उसको िवपक्षी बीसहजार मािनसहरू िलएर आउँदछै भने, त्यसले
िनणर्य गनर् ु पछर्  िक ऊ िवजयी हुन सक्छ िक सकै्तन। 32 यिद उसले त्यो
राजालाई िजत्न सकै्तन भने उसले आफ्नो मािनसहरू अकोर् राजाकोमा
शािन्त प्रस्ताव राख्नको िनिम्त पठाउनु पछर् ।

33 “त्यसरी न,ै ितमीहरूले पिहले योजना बनाउनु पछर् । मलाई
पछ्याउने हो भने ितमीहरूले प्रत्येक कुरालाई छाडनु पछर् । नत्र ितमीहरू
मेरो चेला बन्न सकै्तनौ।

आफ्नोआफ्नो प्रभावप्रभाव नहराऊनहराऊ
(मत्ती 5:13; मकूर् स 9:50)

34 “नून असल चीज हो। तर यिद नूनले आफ्नो नूिनलो स्वाद हरायो
भने, यो बेकामे हुन्छ। त्यलाई फेिर नूिनलो बनाउन सिकदनै। 35

त्यसलाई ितमीहरूले माटो सरह अथवा िवरूवाका मलका लािग समते
प्रयोग गनर् सकै्तनौ। मािनसहरूले त्यस ैफ्याँिकिदनेछन्।

“जसले मेरो कुरा सुिनरहेका छौ सुन।”

स्वगस्वगर्र्मामा आनन्दआनन्द
(मत्ती 18:12-14)

अनेकौं महसूल उठाउनेहरू र पापीहरू येशूकहाँ उहाँका
कुराबरू सुन्न आए। 2 तब फिरसीहरू र व्यवस्थाका
शास्त्रीहरूले िवरोध प्रकट गनर् थाले, “हेर! यो मािनसले

पापीहरूलाई पिन ग्रहण गछर्  अिन सँग ैबसेर खान्छ।”
3 त्यसपिछ येशूले ितनीहरूलाई यो दृष्टान्त सुनाउनु भयोः 4

“ितमीहरूमध्ये कसकैो सय वटा भेंडा़हरू छन् अिन ती मध्ये एउटा
हरायो, त्यो उनान्सय भेंडा़लाई छोडेर हराएको एउटा भेंडा़ खोज्न
जान्छ। त्यो भेंडा़ जब सम्म पाउदनै ऊ खोजी रहने छ। 5 अिन जब
उसले हराएको भेंडा़ पाउँछ ऊ अित खशुी हुन्छ। त्यो मािनसले भेंडा़लाई
आफ्नो काँधमा बोकेर ल्याउनेछ। 6 जब त्यो मािनस उसको घरमा
फकेर् र आउँछ, आफ्नो साथीहरू र िछमेकीहरूकोमा जान्छ अिन भन्छ,
‘म जस्त ैखशुी होऊ, िकनभने मलेै हराएको भेंडा़ पाएको छु।’ 7 त्यस्तै
प्रकारले म भन्दछु, ितमीहरूलाई स्वगर्मा अित आनन्द हुन्छ जब एउटा
पापीले आफ्नो हृदय पिरवतर्न गछर्  अिन अन्य उनन्सय धािर्मक
मािनसहरूले आफ्नो हृदय पिरवत्तर्न गनर् ु कुन ैआवश्यक पदैर्न।

8 “मानौ एउटी स्त्रीसँग दशवटा चाँदीका िसक्काहरू छन्, यिद उसले
एउटा िसक्का हराई, त्यसले बत्ती बाल्छे अिन त्यो घरमा खोज्द ैबढाछेर्।
जबसम्म उसले िसक्का पाउँिदन खबु ध्यानपूवर्क खोज्छे। 9 अिन जब
उसले त्यो हराएको िसक्का पाउँछे, उसले आफ्नो साथीहरू र
िछमेकीहरूलाई बोलाएर भन्छे, ‘मािनस खशुी होऊ िकनभने मलेै
हराएको िसक्का पाएँ।’ 10 त्यसरी न,ै म भन्दछु, ‘जब एकजना पापीले

लूका 14:6 699 लूका 15:10
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आफ्नो हृदय पिरवतर्न गछर्  भने परमेश्वरको दतूहरूको अिघ खशुी
छाउँछ।’”

उड़न्ताउड़न्ता पुत्रपुत्र
11 त्यसपिछ येशूले भन्नुभयो, “एकजना मािनसको दइु पुत्रहरू िथए।

12 कान्छो छोरोले आफ्नो बाबुलाई भन्यो, ‘िपता हाम्रो सम्पित्तमा मेरो
भागमा जे जित अशं पछर्  मलाई िदनुहोस्।’

13 “केही िदन पिछ कान्छो छोरोले आफ्नो सब ैसम्पित्त बटुल्यो अिन
त्यो टाडो देशमा गयो। त्यहाँ त्यसले मूखर्ले झैं आफ्नो रूिपयाँ-पसैा सब
खचर् गयोर्। 14 आफूिसत जे जित िथयो सब ैत्यसले स्वाहा पायोर्। तब,
त्यो ठाउँमा खडेरी पयोर्, अिन पानी पटकै्क परने। देशभरी मािनसहरूले
खानेकुरा पाउन छाडे। त्यो खबु ैभोकायो अिन उसलाई पसैाको पिन
आवश्यकता पयोर्। 15 अिन त्यस ठाँउको कुन ैएकजना मािनसकहाँ गयो
अिन आफ्नो जीिवकाको लािग त्यसले त्यहाँ काम िलयो। अिन उसले
त्यसलाई खेतमा सँुगुरहरू हेनर् पठायो। 16 त्यो मािनस त्यित्त भोकाएको
िथयो िक उसले जुन चारो सँुगुरहरूले खाँदथै्यो खान खोज्यो। तर कसलेै
त्यसलाई केही िदएन।

17 “तब उसले आफूलाई मूखर् भएको अनुभव गयोर्। उसले भन्यो,
‘मेरा बाबुको जित नोकरहरू छन् ितनीहरूकोमा आवश्यक भन्दा वेशी
खाना छ । तर म यहाँ भोकले मनर् लागेको छु। 18 म उठ्छु अिन यहाँबाट
बाबुकहाँ जान्छु अिन म उनलाई भन्नेछु हे िपता! मलेै परमेश्वर अिन
तपाईकंो अिघ पिन पाप गरें 19 म तपाईकंो छोरो भिननु अब उसो
योग्यको छैन। मलाई तपाईकैं एकजना नोकर झैं राख्नु होस्।’ 20 यसरी
त्यो केटो उठ्यो अिन आफ्नो बाबु भेट्न गयो।

छोरोछोरो फिर्कन्छफिर्कन्छ

“जब िनकै पर देिख ऊ आँउद ैिथयो, त्यसको बाबुले देखे अिन
आफ्नो छोरोप्रित बाबुको मनमा खबु ैदया जाग्यो। अिन बाबु छोरो
भएकहाँ दगुदैर् गएर अँगालो हाले औ म्वाँई खाए। 21 छोरोले ितनलाई
भन्यो, ‘हे िपता, मलेै परमेश्वर र तपाईकंो अिघ पाप काम गरकेो छु। म
तपाईकंो छोरो भिननु अब उसो योग्यको छैन।’

22 “तर उसको बाबुले उसको नोकरहरूलाई अह्राए, ‘चाँडो राम्रा-राम्रा
लुगाफाटा ल्याऊ अिन यसलाई लगाई देऊ। हातमा औठंी पिन
लगाईदेऊ अिन खटु्टामा जुत्ता पिन लगाईदेऊ। 23 त्यो मोटो बाछा
ल्याऊ, त्यसलाई मार अिन हामी खाएर भोज मनाउँछौं। 24 िकनभने यो
मेरो छोरो मरकेो िथयो, तर अिहले ऊ जीिवत फकीर् आएको छ। ऊ
हराएको िथयो, तर उसलाई अिहले पाइएको छ।’ त्यपिछ ितनीहरूले
भोजको व्यवस्था गर।े

जजेेठोठो छोरोकोछोरोको आगमनआगमन

25 “उसको जेठो छोरो खेतमा िथयो। ऊ िबस्तार ैघरमा आयो। उसले
त्यहाँ नाच गान भइहेको सुन्यो। 26 यसथर् जेठो छोराले एकजना
नोकरलाई बोलाएर सोध्यो, ‘यी सब के भइरहेको छ?’ 27 नोकरले उत्तर
िदयो, ितम्रो भाइ फकेर् र ेआएको छ। ितम्र बाबुले भाइ सकुशल फकेर् र
आएकोमा ितनी अत्यन्त ैखशुी छन्।

28 “त्यो जेठो छोरो िरसायो अिन भोजमा जान मन गरने। यसथर्
उसको बाबु आफैं  गएर ितनलाई उत्सवमा सिम्मिलत हुन आग्रह गर।े 29

त्यो छोरोले बाबुलाई भन्यो, ‘मलेै यितका वषर्सम्म नोकर झैं तपाईकंो
सेवा गरें। मलेै सधैँ तपाईकंो आज्ञा पालन गरें। तर मेरो िनिम्त तपाईलें
एउटा सानो पाठो सम्म िदनु भएन तािक म मेरा िमत्रहरूसँग भोज
मनाउँन सक्थें। 30 तर तपाईकंो यो छोराले आफ्नो पुर ैसम्मपित्त
वेश्याहरूको सँगतमा उडाएको हो। अिन ऊ घर आउँदा चाँिह मोटो बाछो
समेत मानर् ु लाउनु भयो।’

31 “अिन बाबुले छोरालाई भने, ‘ए छोरो! ितमी त मसँग सधैँ छौ।
मेरोमा भएको सारा सम्पित्त ितम्रै हो। 32 हामी सब ैखशुी होऊ र भोजन
गरौं। िकनभने ितम्रोभाइ मरकेो िथयो अिन िजउँदो फकीर् आएको छ। ऊ
हराएको िथयो तर अिहले पाइएको छ।’”

असलअसल सम्पित्तनसम्पित्तन

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “एकजना धनी मािनस
िथए। ितनले आफ्नो व्यापारको हेरचाहको िनिम्त एकजना
भण्डार ेिनयकु्त गरकेा िथए। केही समय पिछ त्यो धनी

मािनसले चाल पाए िक त्यस भण्डारलेे उसको सम्पित्त नष्ट पादैर् िथयो।
2 यसकारण ितनले त्यो भण्डारलेाई बोलाए अिन भने, ‘मलेै ितम्रो बारमेा
सुनेकोछु। ितमीले खचर् गरकेो मेरो रूिपयाँ- पसैाको िववरण देऊ। अब
उसो ितमी मेरो भण्डार ेरहन पाउने छैनौ।’

3 “त्यसपिछ त्यो भण्डारलेे आफैं  सोच्न लाग्यो, ‘मलेै के गनर् ु पनेर् हो?
मेरो मािलकले मलाई कामबट िनकाल्नेवाला छन्। खेतमा काम गनेर् मेरो
शिक्त छैन। मलाई माग्नु पिन लाज लाग्छ। 4 म जान्दछु मलेै के गनर् ु पछर्
तािक जब मलेै मेरो काम गुमाउँछु, अरू मािनसहरूले मलाई ितनीहरूको
घरमा बोलाउने छन्।’

5 “यसकारण त्यो भण्डारलेे ज-जसले पसैा लगेका िथए प्रत्येकलाई
बोलायो। त्यसले पिहलो मािनसलाई भन्यो, ‘ितमीले मेरो मािलकलाई
कित ितनर् ु पछर्?’ 6 त्यस मािनसले भन्यो, ‘मलेै ितनलाई चार हजार
िकलोग्राम जतैून तेल िदनुपछर् ।’ त्यो भण्डारीले त्यसलाई भन्यो, ‘यहाँ
ितम्रो सूची छ, बसेर झट्टै सूची घटाउने काम गर र दइुहजार िकलोग्राम
लेख।’

7 “त्यसपिछ भण्डारीले अकोर् मािनसलाई भन्यो, ‘ितमीले मेरो
मािलकलाई कित ितनर् ुपछर्?’ त्यस मािनसले भन्यो, ‘मलेै ितनलाई एक
सय बस्ता गहँू िदनुपछर् । तब त्यो भण्डारीले भन्यो, यहाँ ितम्रो सूची छ।
यसलाई घटाऊ अिन अस्सी बस्ता लेख।’

8 “पिछ मािलकले त्यो इमान्दारहीन भण्डारीको प्रशसंा गर ेिकनभने
उसले चलाकी साथ काम गयोर्। हो, संसािरक मािनसहरू आित्मक
मािनसहरू भन्दा ितनीहरूको मािनसहरूिसत व्यवहारमा चतुर हुन्छन्।

9 “म ितमीहरूलाई भन्दछु, संसारमा भएका ितम्रा िचजहरू प्रयोग
गररे आफ्नो िमत्रहरू बनाऊ। जब ती चीजहरू सिकन्छ, तब
ितमीहरूलाई अनन्त बास स्थानमा स्वागत हुनेछ। 10 यिद कुनै
मािनसलाई सानो कुरोमा िवश्वास गनर् सिकन्छ भने ठूला-ठूला कुरामा
पिन िवश्वास गनर् सिकन्छ। यिद मािनस स-साना कुराहरूमा इमान्दीरहीन
छ भे ठूला-ठूला कुरामा पिन इमान्दारहीन हुन्छ। 11 यिद ितमीलाई
सांसािरक सम्पित्तमा िवश्वास गनर् सिंकदनै, ितमीहरूलाई कसरी साँच्चो
सम्पित्तको लािग िवश्वास गिरन्छ 12 यिद ितमीहरूले अकार्को
सामानहरूमा िवश्वासी प्रमाण गनर् सकेनौ भने ितमीहरूलाई कसले
ितमीहरूकै सामानहरू िदनेछ?

13 “एकै समयमा एउटा नोकरले दइुजना मािलकको सेवा गनर् सकै्तन।
त्यो नोकरले एकजना मािलकलाई घृणा गछर्  अिन अकोर्लाई प्रेम गछर् ,
अथवा त्यो एकजनाको भक्त हुन्छ भने अकोर्लाई मन पराउँदनै। एकै
समयमा ितमीहरूले परमेश्वर र सम्पित्तको सेवा गनर् सकै्तनौ।”

परमपरमेेश्वरकोश्वरको िनयमिनयम पिरवत्तर्नपिरवत्तर्न हहँँुुददैनैन
(मत्ती 11:12-13)

14 फिरसीहरूले यी सब सुिनरहेका िथए। फिरसीहरूले येशूको िनन्दा
गर ेिकनभने ितनीहरू सबलेै धनलाई प्रेम गथेर्। 15 येशूले ती
फिरसीहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू मािनसहरूको अिघ भलादमीको
स्वभाव देखाउँछौ। ितमीहरू िभत्र के छ परमेश्वर जान्नु हुन्छ। जुन कुरो
मािनसको लािग मूल्यवान छ परमेश्वरको िनिम्त त्यसको केही मूल्य छैन।

16 “परमेश्वरले मािनसहरू मोशाको व्यस्था र अगमवक्ताहरूका
ग्रन्थहरू अनुसार बाँचेको चाहनुहुन्छ। तर बिप्तस्मा िदने यूहन्ना आएपिछ
न ैपरमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाइयो। अनेकौं मािनसहरू
परमेश्वरको राज्यमा पस्न पाउनलाई पिरश्रम गिररहेका छन् 17

व्यवस्थाको सूक्ष्म अशं पिन पिरवतर्न गिरनु भन्दा स्वगर् र पृथ्वी नै
अिल्पनु अझ सिजलो छ।

छछुुटानामाटानामा रर पुनिर्ववाहपुनिर्ववाह

18 “यदी कुन ैमानसले आफ्नो पत्नीसँग छुटानाम गछर्  र अकोर्
स्त्रीलाई िववाह गछर्  भने, ऊ व्यिभचार पापको दोषी हुनेछ। अिन कुनै
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मािनसले छुटानामा भएकी स्त्रीलाई िववाह गछर्  भने त्यसलाई पिन
व्यिभचार गरकैे पाप लाग्नेछ।”

धनीधनी मािनसमािनस रर लाजरसलाजरस

19 येशूले भन्नुभयो, “एउटा धनी मािनस िथयो। उसले बहुमूल्य
लुगाहरू लगाउँथ्यो। 20 त्यहाँ लाजरस नाउँ गरकेो एक गरीब मािनस
बस्थ्यो त्यो त्यस धनी मािनसको घरको ढोका अिघ सुती रहन्थ्यो।
त्यसको शरीर घाव ैघावले भिरएको िथयो। 21 यिद त्यसले त्यस धनी
मािनसले खाएर उब्रेको खान पाए पिन सन्तुष्ट हुन्थ्यो। किहले काँही
कुकुरहरूले त्यसको घाव चािटरहेका हुन्थे।

22 “केही समय पिछ लाजरस मयोर्। स्वगर्दतूहरूले लाजरसलाई
बोकेर अब्राहम को काखमा सुिम्पिदए। त्यो धनी मािनस पिन मयोर् अिन
उसलाई गाडीयो । 23 त्यसलाई नरकलोकमा पठाइयो अिन खबु ैकष्ठमा
पयोर्। त्यो धनी मािनसले टाडोबाट अब्राहामले लाजरसलाई आफ्नो
काखमा िलएको देख्यो। 24 त्यसले िचच्याएर भन्यो, ‘हे िपता अब्राहम,
ममािथ दया गनर् ुहोस्! लाजरसलाई मकहाँ पठाइिदनुहोस् तािक त्यसले
आफ्नो औलंा पानीमा चोब्न सक्छ र मेरो िजब्रोलाई शीतल पािरिदओस्।
िकनभने यी ज्वालामा म कष्ट पाइरहेकोछु।’

25 “तर अब्राहमले भने, ‘हे मेरो छोरो, सम्झ, ितमी कसरी बाँिचरहेका
िथयौ? ितम्रो िजवनमा दामीदामी धेर ैचीजहरू िथए। लाजरसकोमा सबै
नराम्रो चीजहरू मात्र िथए। अिहले त्यो यहाँ सुखमा छ, अिन ितमी चाँही
कष्ट पाइरहेछौ। 26 ितमीहरू र हाम्रो बीचमा पिन एउटा ठूलो खाडल छ।
यहाँबाट कोही पिन ितमीहरू भएकोमा पुग्न सकै्तन अिन त्यहाँबाट पिन
कोही यता तनर् सकै्तन।’

27 “त्यो धनी मािनसले भन्यो, तब हे िपता अब्राहाम। लाजरसलाई
पृथ्वीमा मेरो बाबुको घर पठाइिदनुहोस्। 28 मेरा पाँचजना भाइहरू छन्।
यिद लाजरसले ितनीहरूलाई चेताउनी िदए भने, ितनीहरू यो कष्टमय
ठाउँमा आउने छैनन्।

29 “तर अब्राहाले भने, ‘ितनीहरूको लािग पढ्न मोशाको व्यवस्था र
अगमवक्ताहरूको ग्रन्थहरू छन्, ितनीहरूले ितनीहरूबाट न ैसुनुन्।’

30 “तर त्यो धनी मािनसले भन्यो, ‘होइन! िपता अब्राहाम! यिद कोही
मरकेाहरूबाट एक जना त्यहाँ गए, ितनीहरूले िवश्वास गनेर्छन् अिन हृदय
र जीवन पिरवतर्न गनेर्छन्।’

31 “फेिर अब्राहामले भने, ‘होइन! यिद ितम्रा भाइहरूले मोशा र
अगमवक्ताहरूलाई सुन्दनैन् भने, ितनीहरूले मृत्यबुाट उठेर
आएकाहरूलाई पिन ध्यान िददनैन्।’”

पापकोपापको कारणकारण नबननबन रर सधसधैैँ ँक्षमाक्षमा गनगनर्र् तयारतयार होऊहोऊ
(मत्ती 18:6-7, 21-22; मकूर् स 9:42)

येशूले उहाँको चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “मािनसमा पाप
गराउने घट्नाहरू घट्छन् न।ै तर जसले त्यसो गछर् ,
उसलाई अत्यन्त ैदःुख हुन्छ। 2 त्यो मािनस जो दवुर्ल

मािनसहरूमािथ अन्याय गछर्  त्यसले कठोर प्रितफल भोग्नु पछर् । तर
त्यसको लािग गलामा जाँतो बाँधेर सागरमा फ्याँिकनु असल हुनेछ। 3

यसकारण होिशयार बस।
“यिद ितम्रो भाइले पापहरू गदैर्छ भने उसको दोष देखाइ देऊ। तर

उसले पश्चाताप गछर्  र पाप गनर् बन्द गछर्  भने उसलाई क्षमा गर। 4 ितम्रो
भाइ यिद िदनमा सातवटा भूल गछर्  र यदी उसले प्रत्येक पल्ट न ैभूल
स्वीकाछर्  भने उसलाई क्षमा गनर् ु।”

ितम्रोितम्रो िवश्वासिवश्वास कितकित ठठूूलोलो छछ?
5 प्रेिरतहरूले प्रभुलाई भने, “हाम्रो िवश्वास बढाइिदनोस्।”
6 प्रभुले भन्नुभयो, “यिद ितमीमा रायोको गेडा जत्रो मात्र िवश्वास छ

भने, ितमीहरू त्यस कालो िकम्बुको रूखलाई भन्न सक्छौ, ‘तँ आफैं
उखेिलएर समुद्रमा रोिपन जा!’ अिन त्यो रुखले ितमीहरूको आज्ञा
पालन गनेर्छ।

िवश्वासीिवश्वासी नोकरनोकर हहुुननेे चचेेष्टाष्टा गरगर
7 “मािनलेऊ ितमीहरूमध्ये कसकैो एकजना नोकर छ जो खेत

जोितरहेको हुन्छ अथवा भेंडा़ चराइरहेको छ। जब काम िसध्याएर िभत्र
आँउछ, त्यलाई ितमी के भन्छौ? ‘आऊ अिन खाना खान बस’? 8 अँह!
ितमी त्यो नोकरलाई भन्नेछौ, ‘मेरो िनिम्त खाना तयार पार खाई िपई
सक्छु तब ितमी खाऊ।’ 9 नोकरले त्यसरी आदेश पालन गरकेोमा त्यो
अभारी हुन्छ? हँुदनै। 10 ितमीसँग पिन यस्त ैहो। जब ितमीहरूलाई गनर् ु
िदएको प्रत्येक काम गदर्छौ, ‘ितमीरूले भन्नु पछर् , हामी कुन ैखास
धन्यवाद पाउने योग्यको होइनौ। हामीले जे गनर् ु पनेर् िथयो त्यही काम
मात्र गरकेाछौं।’”

धन्यवादीधन्यवादी बनबन
11 येशू यरूशलेमितर जाँद ैहुनु हुन्थ्यो। उहाँ सामिरया र गालील हँुदै

जानु भयो। 12 उहाँ एउट गाँउमा आइपुग्नु भयो। त्यहाँ उहाँलाइ दसजना
मािनसहरूले भेटे। ती मािनसहरू येशूको एकदम निजक आएनन्,
िकनभने ितनीहरू सब ैकोडीका िवमारीहरू िथए। 13 तर ती
मािनसहरूले येशूलाई चकोर् स्वरमा भने, “हे येशू गुरुज्यू! दया गरी
हामीलाई सहायता गनर् ुहोस्।”

14 जब येशूले ती मािनसहरूलाई देख्नु भयो, उहाँले भन्नुभयो, “जाऊ
अिन पूजाहारीहरूलाई ितमीहरू आफैं लाई देखाऊ।”
जब ती दशजना मािनसहरू पूजाहारीहरूकहाँ जाँद ैिथए, ितनहरू

िनको भए। 15 जब कुन ैएकजना मािनसले आफू िनको भएको थाहा
पायो, त्यो फकेर् र येशूकहाँ गयो। त्यसले ठूलो स्वरमा परमेश्वरलाई
धन्यवाद चढायो। 16 त्यो येशूको चरणमा घोिप्टयो अिन येशूलाई
धन्यवाद चढायो। त्यो मािनस यहूदी नभई सामरी िथयो। 17 येशूले
भन्नुभयो, “दशजना मािनस िनको भए, ठीक हो? अरू नौ जना कहाँ छन्?
18 के यो सामरी मात्र परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन आएको?” 19 तब
येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, “उठ! ितमी जान सक्छौ। ितम्रो िवश्वासले
ितमीलाई िनको पारकेो छ।”

परमपरमेेश्वरकोश्वरको राज्यराज्य ितमीिभत्रैितमीिभत्र ैछछ
(मत्ती 24:23-28, 37-41)

20 कोही फिरसीहरूले येशूलाई सोधे, “परमेश्वरको राज्य किहले
आउनेछ?”
येशूले भन्नुभयो, “परमेश्वरको राज्य आउँदछै तर त्यसिर आउँदनै जुन

ितम्रो आँखाले देख्न सक्छौ। 21 मािनसहरूले भन्ने छन्, ‘हेर परमेश्वरको
राज्य यहाँ छ!’ अथवा, ‘त्यहाँ छ!’ होइन, परमेश्वरको राज्य ितमी िभत्रै
छ।”

22 तब येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “समय आउनेछ जब
ितमीहरूले मािनसको पुत्रको कुन ैिदन हेनर्लाई खबु ैचाहना गनेर्छौ,
ितमीहरू हेनेर् योग्यका हुने छैनौ। 23 मािनसहरूले ितमीहरूलाई भन्नेछन्,
‘हेर्, यो त्यहाँ छ!’ अथवा हेर, ‘यो यहाँ छ!’ जहाँ छौ ितमीहरू त्यहीं बस,
टाडा नजाऊ अिन नखोज।

24 “ितमीहरूले यो जान्नेछौ िक मािनसको पुत्र फेिर किहले आउनु
हुन्छ। उहाँको आउने िदन िबजुली जस्तो हुनेछ जुन आकाशको एक
अनबाट अकोर् अनन्त सम्म चम्कन्छ। 25 तर त्यो भन्दा अिघ,
मािनसको पुत्रले अनेकौं कष्टहरू सहनु पछर्  अिन यो पुस्ताका
मािनसहरूबाट अस्वीकृत हुनुपछर् ।

26 “मािनसको पुत्र आँउदा पिन त्यही हुनेछ जुन नूहको समयमा
भएको िथयो। 27 नूहको समयमा, जब सम्म नूह डुङ्गामा पसेनन्
मािनसहरू खान्थे, िपउँथे, िववाह गदैर् िथए, अिन गाउँदिैथए। तब बाढी
आयो अिन सब ैनष्ट पायोर्।

28 “यो पिन लूतको समय जस्त ैहुनेछ जब परमेश्वरले सदोमको
सवर्नाश गनर् ुभयो। ती मािनसहरू खाँद ैिथए, िपउँद ैिथए, िकन्द ैिथए,
िवक्री गदैर् िथए, रोप्द ैिथए अिन आफ्न ैलािग भवनहरू बानउँद ैिथए। 29

लूतले शहर छाड्ने समय सम्म मािनसहरू यी सब गिररहेकै िथए। तब
आकाशबाट आगो र गन्धक बस्योर् अिन प्रत्येकलाई नष्ट पायोर्। 30 जब
मािनसको पुत्र आउनु हुन्छ, एकदम ैत्यस्त ैहुनेछ।
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31 “त्यसिदन, यिद कोही मािनस उसको घरको छानामा छ भने, अिन
उसको समानहरू घरिभत्र छ भने ऊ ती समानहरू िलन जानु पदैर्न।
त्यसरी यिद कोही मािनस खेतमा छ भने त्यसले पिन घर फिर्कनु पदैर्न।
32 िवचार गर, लूतकी पत्नीलाई के भएको िथयो।

33 “जुन मािनसले आफ्नो जीवन बचाउँन चाहान्छ उसले त्यो
गुमाउनेछ। तर कसलेै आफ्नो जीवन गुमाउँछ भने त्यसले त्यो
बचाँउनेछ। 34 त्यसबेला एउटा पलङ्गमा दइुजना मािनसहरू एक साथ
सुितरहेका हुनेछन्, एकजनालाई लिगनेछ अिन अकोर्लाई छोिडनेछ। 35

दइुजना स्त्रीहरू एक साथ काम गिररहेका हुनेछन, एउटीलाई लिगनेछ
अिन अकीर्लाई छोिडनेछ।” 36

37 चेलाहरूले येशूलाई भने, “यो कहाँ हुनेछ, प्रभु?”
येशूले उत्तर िदनुभयो, “जहाँ लाश हुन्छ त्यहाँ िगद्धहरू भेला हुन्छन्।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई उत्तरउत्तर िदन्छन्िदन्छन्

त्यसपिछ येशूले चेलाहरूलाई सधैँ प्राथर्ना गनर् ु अिन किहल्यै
िनराश नहुनु भनेर िशक्षा िदनुभयो। येशूले ितनीहरूलाई
िसकाउन यस्तो दृष्टान्त भन्नुभयो, 2 “कुन ैएउटा शहरमा

एकजना न्यायधीश बस्थे। उसले परमेश्वर बार ेवास्त ैगदैर्न िथए। उसले
यो पिन वास्ता गदैर्न िथए िक मािनसहरूले उसको बारमेा के-के
सोच्छन्। 3 त्यही शहरमा एकजना नारी िथई। त्यसको लोग्ने मिरसकेको
िथयो। त्यो िवधवाले धेर ैपल्ट त्यो न्यायाधीशलाई भनी, ‘यहाँ एउटा
मािनस छ जसले मलाई अन्याय गदैर्छ। मेरो अिधकार बचाई िदनुहोस्।’
4 तर न्यायाधीशले त्यस िवधवालाई कुन ैप्रकारको सहायता गनर्
चाहेनन्। लामो समय पिछ न्यायाधीशले िबचार गयोर्, ‘परमेश्वरको बारमेा
म वास्त ैरािख्तनँ। अिन मािनसहरूले मेरो िवषयमा के सोच्छन् त्यसको
पिन म वास्ता गिर्दन। 5 तर यो िवधवाले भने मलाई हरैान पारी। यिद
त्यसले चाहेको न्याय गिरिदएँ भने उसले मलाई छोिडिदने छे। नत्र भने
घरी-घरी आउँछे अिन त्यसले मलाई हरैान बनाउँछे।’”

6 तब प्रभुले भन्नुभयो, “सुन! त्यो अन्यायी न्यायािधशले जे भन्यो,
त्यसमा केही अथर् छ। 7 परमेश्वरले छानेका मािनसहरूलाई न्याय
िदनुहँुदनै? ितनीहरू रात-िदन उहाँसँग कराउँछन्। परमेश्वरले आफ्नो
मािनसहरूलाई िठक न्याय िदनु हुनेछ। उहाँ उनीहरूलाई उत्तर िदनु
िढलाई गनर् ु हुन्न। 8 म ितमीलाई भन्दछु, उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई
तुरन्त ैसहाएता गनर् ु हुन्छ। तर जब मािनसको पुत्र फेिर आउनु हुन्छ, के
उहाँले पृथ्वीमा उहाँलाई िवश्वास गनेर् मािनसहरू पाउनहुन्छ?”

परमपरमेेश्वरसश्वरसँँगग ठीकठीक बसबस
9 कितजना मािनसहरूले सोचे िक ितनीहरू खबु ैअसल छन्।

ितनीहरूले प्रत्येकलाई हेला गछर्न्। येशूले भयोः 10 “कुन ैएक समयमा
फिरसी र एकजना महसूल उठाउने मािनस िथए। एकिदन ती दवुै
मिन्दरमा प्राथर्ना गनर् गए। 11 फिरसी कर उठाउनेदेिख केही टाढा
उिभयो। जब त्यो फिरसीले प्राथर्ना शुरू गयोर्, त्यसले भन्यो, ‘हे परमेश्वर,
तपाईलंाई धन्यवाद िदन्छु िकनभने म अरू जस्तो नराम्रो मािनस होइन।
म चोरी, ठग र व्यिभचारी पापहरू गिर्दन। म तपाईलंाई धन्यवाद चढाउँछु
कारण म यो महसूल उठाउने जस्तो नराम्रो होइन। 12 म असल छु;
हप्तामा दइुपल्ट उपवास बस्छु अिन आफ्नो कमाईबाट दशांश िदन्छु।’

13 “त्यो महसूल उठाउने एकै्ल अिल पर उिभरहेको िथयो। जब त्यसले
प्राथर्ना गयोर्, त्यसले स्वगर्पट्टी पिन हेरने। त्यसले परमेश्वरको अिघ
आफूलाई अित तुच्छ पायो। त्यसले भन्यो, ‘हे परमेश्वर, म प्रित दया
गनर् ुहोस्। म एउटा पापी हँु।’ 14 म ितमीहरूलाई भन्दछु, जब त्यो घर
गयो, त्यो परमेश्वरसँग ठीक िथयो। तर त्यो फािरसी, जसले आफूलाई
असल हँु भन्ने सम्झन्थ्यो त्यो परमेश्वरसँग ठीक िथएन। जुन मािनसले
आफूलाई ठूलो ठान्दछ त्यो तुच्छ हुनेछ। तर जुन मािनसले आफूलाई
तुच्छ ठान्छ त्यो महान हुनेछ।”

परमपरमेेश्वरकोश्वरको राज्यमाराज्यमा कोको पस्नपस्न पाउनपाउनेे छछ?
(मत्ती 19:13-15; मकूर् स 10:13-16)

15 कोही मािनसहरूले आ-आफ्ना बालकहरू येशूकहाँ ल्याँउद ैिथए
तािक येशूले ितनीहरूलाई छोएर आशीवार्द िदनुभएको होस्। तर

चेलाहरूले जब देखे, ितनीहरूले मािनसहरूलाई हकार।े 16 तर येशूले
ती ससाना बालहरूलाई बोलाउनु भयो अिन चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “ती
स साना बालकहरूलाई मकहाँ आउन देऊ। ितनीहरूलाई नरोक।
िकनभने परमेश्वरको राज्य यी बालकहरू जस्त ैमािनसहरूको हो। 17 म
ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु ितमीहरूले ससाना बालकले केही थोक
ग्रहण गर ेजस्त ैपरमेश्वरको राज्यलाई पिन ग्रहण गनर् ु पछर् । नत्र ितमीहरू
किहल्य ैस्वगर्को राज्यमा प्रवेश गनेर् छैनौ!”

एकजनाएकजना धनीधनी मानसद्वारामानसद्वारा ययेेशूलाईशूलाई एउटाएउटा प्रश्नप्रश्न
(मत्ती 19:16-30; मकूर् स 10:17-31)

18 एकजना यहूदी अगुवाले येशूलाई सोधे, “हे उत्तम गुरु, अनन्त
जीवन पाउँन मलेै के गनर् ु पछर्?”

19 येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “ितमीले मलाई िकन उत्तम भन्दछौ?
केवल परमेश्वर मात्र उत्तम हुनुहुन्छ। 20 तपैिन म ितम्रो प्रश्नको उत्तर
िदन्छु। ितमीले परमेश्वरको आज्ञाहरू जान्दछौः ‘व्यिभचार नगनर् ु, कसकैो
हत्या नगनर् ु, नचोनर् ु, अरूको िवषयमा झूटो नबोल्नु, बाबु-आमालाई
सम्मान गनर् ु।’ ”

21 तर ती अगुवलाले भने, “म सानोदेखी यी आज्ञाहरू पालन गदैर्
आएको छु।”

22 जब येशूले यस्तो सुन्नुभयो, उहाँले त्यो अगुवालाई भन्नुभयो, “तर
त्यहाँ अझ ैएउटा ितमीले गनर् ु पनर् काम बाँकी छ। ितम्रोमा भएको सबै
चीजहरू िबक्री गर अिन पसैाहरू गरीब मािनसहरूलाई बाँिडदेऊ अिन
स्वगर्मा ितमीले इनाम पाउनेछौ। त्यसपिछ ितमी आऊ अिन मलाई
पछ्याऊ!” 23 तर जब उसले यी कुराहरू सुन्यो ऊ अत्यन्त दःुखी भयो
िकनभने त्यो मािनस साह्रै धनी िथयो।

24 जब येशूले त्यो मािनसलाई दःुखी भएको देख्नु भयो, उहाँले
भन्नुभयो, “साँच्चै धनी मािनसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गनर् ु किठन
छ। 25 हो, धनी मािनसलाई परमेश्वको राज्यमा प्रवेश गनर् ुभन्दा ता बरू
ऊँटलाई िसयोको नाँथ्रीबाट िछनर् ु सिजलो पछर् ।”

कसलकसलेे चाँिहचाँिह उद्धारउद्धार पाउपाउँँछछ?
26 जब त्यहाँ भएका मािनसहरूले यो सुने, ितनीहरूले भने, “त्यसो

भए कसले उद्धार पाउँछ?”
27 येशूले भन्नुभयो, “जे मािनसको िनिम्त असम्भव काम छ

परमेश्वरको िनिम्त सम्भव छ।”
28 पत्रुसले भने, “हेनर् ुहोस् हामीले सब ैकुरा त्याग्यौं तपाईकंो अनुयायी

भएकाछौं।”
29 येशूले भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। प्रत्येक मािनस

जसले आफ्नो घर, पत्नी, दाज्यू-भाइहरू, आमाबाबु, अथवा बालकहरू
परमेश्वरको राज्यका िनिम्त छोडेको छ 30 ितनले यो जीवनमा यी सब
भन्दा धेर ैपाउनेछ। अिन जब त्यो मािनस मछर् , त्यसले परमेश्वरसँग
सधैँको लागी बस्ने मौका पाउनेछ।”

ययेेशशू ूआफ्नोआफ्नो मृत्यमृत्यु ुबारबारे ेफफेेिरिर चचार्चचार् गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
(मत्ती 20:17-19; मर्कस 10:32-34)

31 त्यसपिछ येशूले बाह ैप्रेिरतहरूलाई अकोर् ितर लानु भयो, उहाँले
ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “सुन! हामीहरू यरूशलेम जाँदछैौं। मािनसको
पुत्रका िवषयमा अगमवक्ताहरूले जे-जे लेखेकाछन् ती सब ैपूरा हुनेछन्।
32 उहाँकै मािनसहरू उहाँको िवरुद्धमा जानेछन् अिन उहाँलाई
गरैयहूदीहरूको हातमा सुिम्पनेछन्। ितनीहरूले उहाँको उपहास गनेर्छन्,
अिन उहाँलाई थुक्ने छन्। 33 ितनीहरूले उहाँलाई कोरार् लाउँने छन्
अिन मानेर्छन्। तर उहाँ मरकेो तीन िदनपिछ, फेिर बौरी उठ्नु हुनेछ।”
34 प्रेिरतहरले यी कूराहरूको अथर् बुझ्ने चेष्टा गर,े तर ती वास्तिवक कुरा
बुझ्न सकेनन् कारण यो ितनीहरूबाट लुकेको िथयो अिन ितनीहरूले
केही पिन बुझेनन्।

लूका 17:31 702 लूका 18:34
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ययेेशूद्वाराशूद्वारा अन्धोअन्धो मािनसमािनस िनकोिनको
(मत्ती 20:29-34; मकूर् स 10:46-52)

35 येशू यरीको शहर निजक आइपुग्नु भयो। त्यहाँ एकजना अन्धो
मािनस बाटेको छेऊमा बिसरहेको िथयो। त्यो अन्धोले मािनसहरूसँग
भीख मािगरहेको िथयो। 36 जब त्यसले त्यही बाटोबाट भीड आएको
चाल पायो, त्यसले सोध्यो, “के भइरहेको छ?”

37 ती मािनसहरूले त्यसलाई भने, “नासरतको येशू यो बाटो आउनु
हँुदछै।”

38 त्यो अन्धो मािनस अत्यन्त हिर्षत भयो अिन भन्यो, “येशू
दाऊदका पुत्र। ममािथ दया गनोर्होस्!”

39 मािनसहरू जो भीड अगाडी िथए त्यो अन्धो मािनलाई गाली गनर्
लागे। ितनीहरूले त्यसलाई नबोल्नु भने। तर त्यो अन्धो मािनस जोड-
जोडले िचच्यायो, “दाऊदका पुत्र! ममािथ दया गनोर्स्।”

40 येशू त्यहाँ उिभनु भयो अिन भन्नुभयो, “त्यो अन्धो मानसलाई
मकहाँ ल्याऊ!” जब त्यो अन्धो मािनस येशू भएकोमा पुग्यो, उहाँले
सोध्नु भयो, 41 “ितमीले मबाट के गिरिदएको चाहन्छौ?”
त्यो अन्धो मािनसले भन्यो, “हे प्रभु म फेिर देख्न चाहन्छु”
42 येशू ले त्यसलाई भन्नुभयो, “दृिष्ट पाऊ, ितम्रो िवश्वासले ितमीलाई

बचाएको छ।”
43 त्यसपिछ त्यो मािनसले देख्न सक्ने भयो। त्यसले परमेश्वरलाई

धन्यावाद चढाउँद ैयेशूलाई पछ्याउन लाग्यो। जित पिन मािनसहरूले यी
सब देखे ितनीहरूले परमेश्वरको प्रशसंा गनर् थाले।

जक्कजकैै्क

येशू यरीहो शहर भएर जाँद ैहुनुहुन्थ्यो। 2 यरीकोमा एकजना
जकै्क नाउँ भएको मािनस बस्थे । ितनी महसूल उठाउने
हाकीम औ धनवान मािनस िथए । 3 ितनी येशू को हुन भनी

हेनर् चाहन्थे। अरू मािनसहरू पिन त्यहाँ उहाँलाई हेनर् चाहन्थे। जकै्क
एकदम ैपुडको मािनस िथए अिन उनले मािनसहरूको भीडमा येशूलाई
देख्न सक्ने िथएनन्। 4 अिन येशू आउँद ैगरकेो ठाँउ पुग्नु ितनी अिघ
दौडे। ितनी नेभाराको रूखमा चढे जहाँबाट ितनले येशूलाई देख्न सक्थे।

5 जब येशू त्यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो उहाँले जकै्कलाई रूखमािथ देख्नु
भयो। उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “जकै्क, झट्टै! तल ओलेर्रआऊ! आज म
ितम्रो घरमा बास बस्नु पछर् ।”

6 त्यसपिछ जकै्क झट्टै तल ओलेर्र आए। ितनी आफ्नो घरमा येशूलाई
स्वागत गनर् पाउँदा खबु ैखशुी भए। 7 सब ैमािनसहरूले यो देखो।
ितनीहरू यसो भन्द ैिवरोध गनर् लागे, “हेर येशू कस्ता मािनससँग बस्न
जानु हँुदैंछ? जकै्क पापी हो।”

8 जकै्कले प्रभूलाई भन्यो, “म असल काम गनर् चाहान्छु। म
गरीबहरूलाई मेरो आधा सम्पित िदनेछु। अिन यिद मलेै कसलैाई
ठगेकोछु भने ितनीहरूलाई चार गुणा अिधक ितनेर्छु।”

9 येशूले भन्नुभयो, “यो मािनस असल हो। िनश्चय न ैयी अब्राहामको
पिरवारको हुनुपछर् । आज जकै्क आफ्नो पापहरूबाट मुक्त भएको छ। 10

मािनसको पुत्र हाराएको मािनसहरूलाई खोज्नु र उद्धार गनर् आएको
हो।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे िदनुभएकोिदनुभएको चीजहरूचीजहरू प्रयोगप्रयोग
(मत्ती 25:14-30)

11 येशू यरूशलेम नजीकै पुग्नु भएको िथयो। कोही मािनसहरूले सोचे
िक परमेश्वरको राज्य झटै्टै आउँदछै। 12 मािनसहरूले यस्त ैसोचका
होलान् भनेर येशूले थाहा पाउनु भयो, अिन उहाँले ितनीहरूलाई यो
कथा सुनाउनु भयोः “एकजना कुलीन मािनस आफ्ना िनिम्त राजा हुनु
टाडा देशमा जानलाई तयारी गदैर् िथए। तब फकेर् र घर आई आफ्ना
मािनसहरूमा पिन शासन गनेर् िथए। 13 यसकारण ितनले प्रत्येकलाई
एक-एक थलैो पसैा िदए। ितनले भने, ‘म फकेर् र नआउन्जेल यो
ितमीहरूले व्यापार गदैर् गर।’ 14 तर राज्यमा भएका अरू मािनसहरूले
उसलाई घृणा गर।े अिन ितनीहरूले एकदल आफ्ना मािनसहरूलाई यसो
भन्न पठाए, ‘हामी यस मािनसलाई राजा बनाउन चाहाँदनैौ।’

15 “तर त्यो मािनसलाई राजा बनाइयो। जब ितनी आफ्नो देश फकेर्
ितनले भने, ‘ती नोकरहरूलाई बोलाऊ जसिसत मेरा पसैा छन्। म जान्न
चाहन्छु ितनीहरूले ती पसैाबाट कितसम्म कमाए।’ 16 पिहलो नोकर
आयो अिन भन्यो, ‘मािलक, मलेै तपाईलें िदनु भएको एक थलैो पसैाले
दस थलैा पसैा कमाएँ।’ 17 राजाले त्यो नोकरलाई भने, ‘अित राम्रो!
ितमी असल नोकर हौ। ितमीहरू सानो कुरामा िवश्वासी िथयौ। यसकारण
म मेरा दशवटा शहर शासन गनर् ितमीलाई िनयकु्ती गछुर् ।’

18 “दोस्रो नोकरले भने, ‘मािलक, मलेै तपाईकंो एक थलैो पसैाले
अरू पाँच थलैो पसैा कमाएँ।’ 19 राजाले त्यो नोकरलाई भने, ‘ितमीले
पिन पाँचवटा शहरहरूमा शासन गर!’

20 “त्यपिछ अकोर् नोकर आयो। त्यसले राजलाई भन्यो, ‘मािलक!
यहाँ तपाईकंो पसैाको थलैो छ। मलेै यसलाई लुगाले बेह्रेर लुकाईराखेको
िथएँ। 21 मलाई तपाईदेंिख अित डर िथयो िकनभने तपाई ंअत्यन्त
कठोर मािनस हुनुहुन्छ। तपाईलें आफूले नकमाएको पिन लानु हुन्छ,
तपाईलें बीऊ नछरी वाली काट्नु हुन्छ।’

22 “त्यसपिछ राजाले त्यो नोकरलाई भने, ‘ितमी खराब नोकर हौ! म
ितमीलाई ितम्रै शब्दहरूबाट न्याय गछुर् । ितमीले भन्यौ म कठोर मािनस
हँु। ितमीले यसो पिन भन्यौ िक मलेै जे कमाएको िथइनँ त्यो पसैा िलन्छु
अिन जे रोपेको िथइनँ त्यसको फसल उठाउँछु। 23 यिद यी सब ैसाँच्चो
हो भने मेरो पसैालाई ितमीले बैंकमा राख्न सक्थ्यौ। अिन जब म फकेर् र
आँए, मेरो रुिपयाँले व्याज कमाएको हुन्थ्यो।’ 24 त्यसपिछ राजाले त्यहाँ
उिभरहेका मािनसहरूलाई भने, ‘रुिपयाँको थलैो यसबाट लेऊ, अिन
जुन नोकरकोमा दश थलैी रुिपयाँ छ त्यसलाई न ैदेऊ।’

25 “ती मािनसहरूले राजालाई भने, ‘तर मािलक, त्यो नोकरको त
अिघबाटै दश थलैो रुिपयाँ छ।’

26 “राजाले भने, ‘म भन्छु जसकोमा धेर ैछ उसलाई धेर ैन ैिदइन्छ,
अिन जसकोमा छैन, त्यसकोमा जो छ त्यो पिन लिगन्छ। 27 अिहले मेरो
शत्रुहरू कहाँ छन्? खोई ितनीहरू कहाँ छन जसले म राजा भएको
चाहाँदनैथे? ती शत्रुहरूलाई यहाँ ल्याऊ अिन मेरो अिघ ितनीहरूको
हत्या गर।’”

ययेेशशू ूराजाराजा झझैंैं यरूशलयरूशलेेममाममा प्रवप्रवेेशश गनगनर्र् ु ुभएकोभएको
(मत्ती 21:1-11; मकूर् स 11:1-11; यूहन्ना 12:12-19)

28 यी सब ैकुराहरू जब येशूले भिनसक्नु भयो उहाँ यरूशलेमितर
जानु भयो। 29 उहाँ जतैून नाउँ भएको पहाड निजकको बेथानी शहरमा
पुग्नु भयो। उहाँले आफ्ना दइुजना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो अिन 30

ितनीहरूलाई भन्नु भयो, “यहाँ जुन गाउँ ितनीहरूको सामुन्ने छ त्यहाँ
जाऊ। जब शहरमा पस्न लागेका हुन्छौ त्यहाँ एउटा गधालाई
बाँिधराखेको पाउनेछौ। त्यो गधामा पिहले कोही पिन चढेको छैन।
गधाको लगाम फुकाल, अिन त्यसलाई मकहाँ िलएर आऊ। 31 कसलेै
गधा िकन खोल्दछैौ भनी ितमीलाई सोधेभने भन, ‘यो गधा मािलकलाई
चािहएको छ।’”

32 दवु ैचेलाहरू शहरितर लागे। ितनीहरूले गधालाई येशूले भन्नु भए
झैं पाए। 33 जब ती चेलाहरूले गधाको डोरी खोल्दथेै, गधाको
मािलकहरूले चेलाहरूलाई सोधे, “िकन ितमीहरू गधा खोल्दछैौ?”

34 चेलाहरूले जवाफ िदए, “प्रभुलाई यसको अवश्यकता छ।” 35

यसकारण ितनीहरूले त्यो गधालाई येशूकहाँ ल्याए। चेलाहरूले आफ्ना
लुगाहरू गधाको िपठ्यूँमा िबछ्याए। त्यसपिछ ितनीहरूले येशूलाई त्यो
गधामा चढाए। 36 येशू गधामािथ चढेर यरूशलेम तफर्  लाग्नुभयो।
मािनसहरूले येशूको लािग आफ्नो लुगाहरू बाटोमा ओछ्याए।

37 येशू यरूशलेम पुग्नै लाग्नु भएको िथयो। उहाँ जतैून डाँडाको फेदीमा
पुग्नु भएको िथयो। चेलाहरूको सम्पूणर् भीड न ैखशुी िथयो। ितनीहरू
परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँद ैिथए। ितनीहरूले परमेश्वरको शिक्तपूणर्
कायर्हरू देखेर उहाँलाई कराई कराई धन्यवाद चढाउँदथेै। 38

ितनीहरूले भने,
“‘धन्य हुन, ती राजा जो परमप्रभुको नाउँमा आउँछन्।’

भजनसगं्रह 118:26
स्वगर्मा शािन्त होस् अिन परमेश्वरलाई मिहमा होस्।”

लूका 18:35 703 लूका 19:38
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39 भीडमा उिभएर कोही फिरसीहरूले येशूलाई भने, “गुरूज्यू! यस्तो
कुराहरू नभन्नु भनेर तपाईकंा चेलाहरूलाई भन्नुहोस्।”

40 तर उहाँले भन्नुयो, “म ितमीहरूलाई भन्छु, यी कुराहरू भन्नै पछर् ।
यिद मेरा चेलाहरूले यी कुराहरू भनेनन् भने, यी ढुङ्गाहरू यसको लािग
िचच्याउनेछन्।”

यरूशलयरूशलेेमकोलािगमकोलािग ययेेशूकोशूको िबलौनािबलौना

41 येशू यरूशलेम निजक आईपुग्नु भयो। उहाँले शहरलाई हेनर् ु भयो
अिन त्यसको िनिम्त िवलाप गनर् ु भयो। 42 उहाँले यरूशलेमको िवषयमा
भन्नुभयो, “ितम्रोमा केले शािन्त ल्याउँछ? यिद ितमीले आज बुझेको भए,
असल हुने िथयो। तर ितमीले जान्दनैौ, िकनभने यो ितम्रो आँखाबाटा
ओझेल परकेोछ। 43 एउटा समय आउँदछै िक ितम्रो शत्रुहरूले ितम्रो
विरपिर वाधाहरू खडा गराऊने छन्। ितमीलाई ितनीहरूले विरपिरबाट
घेनेर्छन् अिन ितमी सब ैितरबाट घेरामा पनेर्छौ। 44 ितनीहरूले ितमीलाई
र ितम्रो मािनसहरूलाई ध्वंस पानेर्छन्। ितम्रो भवनहरूको एक
ढुङ्गामािथको अकोर् ढुङ्गा पिन छािडने छैन्। यो घट्ना घट्नेछ, कारण
ितमी जान्दनैौ ितमीलाई बचाउन परमेश्वर किहले आउँनु हुन्छ।”

ययेेशूकोशूको मिन्दरतफमिन्दरतफर्र्  प्रस्थानप्रस्थान
(मत्ती 21:12-17; मकूर् स 11:15-19; यूहन्ना 2:13-22)

45 येशू मिन्दरमा जानु भयो। त्यहाँ सामान बेच्नेहरूलाई खेदनु भयो।
46 उहाँले भन्नुभयो, “धमर्शास्त्रमा यस्तो लेिखएको छ, ‘मेरो घर
प्राथर्नाको घर हुनेछ।’ तर ितमीहरूले यसलाई ‘डाँकूहरको वासस्थान’
बनाएका छौ। ”

47 येशूले मिन्दरमा िदनहँु िशक्षा िदनुहुन्थ्यो। मुख्य पूजाहारीहरू,
व्यवस्थाका शास्त्रीहरू र कोही मािनसहरूका प्रमुखहरू येशूलाई मानेर्
दाऊ खोिजरहेका िथए। 48 तर यस कामको लािग ितनीहरूले उपाय
पाएका िथएनन् िकनभने सब ैमािनसहरू ध्यान पूवर्क येशूका कुराहरू
सुिनरहेका िथए। मुख्य पूजाहारीहरू, व्यवस्थाका शास्त्रीहरू र
प्रमुखहरूले येशूलाई कसरी मानर् ु पनेर् हो जान्दनै िथए।

यहयहूूदीदी प्रमुखहरूद्वाराप्रमुखहरूद्वारा ययेेशूलाईशूलाई प्रश्नप्रश्न
(मत्ती 21:23-27; मकूर् स 11:27-33)

एकिदन येशू मिन्दरमा हुनुहुन्थ्यो अिन मािनसहरूलाई िशक्षा
िदइरहनुभएको िथयो। उहाँले परमेश्वरको राज्यको िवषयमा
सुसमाचारहरू भिनरहनुभएको िथयो। मुख्य पूजाहारी हरू,

व्यवस्थाका शास्त्रीहरू र बूढा यहूदी प्रमुखहरू उहाँ भएकोमा प्रश्न गनर्
आए। 2 ितनीहरूले सोधे, “हामीलाई भन्नु होस्, कुन अिधकारले तपाई ं
यी सब काम गनर् ु हुन्छ? कसले तपाईलंाई यस्तो अिधकार िदयो?”

3 येशूले उत्तर िदनुभयो, “म पिन ितमीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु।
मलाई भन: 4 जब यूहन्नाले मािनसहरूलाई बिप्तस्मा िदए त्यो अिधकार
ितनले परमेश्वरबाट कीमािनसबाट पाएका िथए?”

5 ितनीहरूले यस िवषयमा आपसमा बहस गर,े “यिद हामीले भन्यौं,
‘यूहन्नाको बिप्तस्मा परमेश्वरबाट भएको िथयो,’ तब उनले भन्नेछन्, ‘त्यसो
भए यूहन्नालाई िकन िवश्वास नगर ेको?’ 6 तर यिद हामीले भन्यौं,
‘यूहन्नाको बिप्तस्मा मािनसद्वारा भएको हो’, तब सब ैमािनसहरूले
हामीलाई ढुङ्गाले हान्नेछन्, िकनभने ितनीहरूले यूहन्नालाई अगमवक्ताको
रूपमा िवश्वास गछर्न्।” 7 अिन ितनीहरूले भने, “यो कहाँबाट आयो
हामी जान्दनैौं।”

8 यसथर् येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “त्यसलेै म यी कामहरू कुन
अिधकारबाट गदैर्छु, भिन्दन।”

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे पुत्रलाईपुत्रलाई पठाउपठाउँँछन्छन्
(मत्ती 21:33-46; मकूर् स 12:1-12)

9 त्यसपिछ येशूले दृष्टान्त कथा सुनाउनुभयो, “एकजना मािनसले
खेतमा दाखहरू रोपे। उसले आफ्नो खेत केही खेतीवालहरूलाई
िकरायमा िदए। त्यसपिछ ती मािनस धेर ैसमयको लािग बािहर गए। 10

त्यसपिछ, खेतमा दाखको फसल उठाउने समय आयो। अिन त्यो

मािनसले आफ्नो एकजना नोकरलाई ती खेतीवालहरूकहाँ आफ्नो
पाउनु पनेर् दाखको भाग िलन पठायो। तर खेतीवालहरूले त्यो नोकरलाई
कूटपीट गर ेअिन खाली हात पठायो। 11 फेिर त्यो मािनसले अकोर्
नोकरलाई पठायो। खेतीवालहरूले त्यो नोकरलाई पिन िपटे। ितनीहरूले
त्यसलाई कुन ैसम्मान गरनेन्। ती खेतीवालहरूले उसलाई खाली हात
पठाए। 12 उसले अझ तेस्रो नोकर पठायो। खेतीवालहरूले त्यलाई
नराम्रो प्रकारले कुटे अिन बािहर फ्याँिकिदए।

13 “त्यो खेतको मािलकले भन्यो, ‘अब मलेै के गनर् ु पनेर् हो? म मेरो
प्यारो छोरोलाई पठाउनेछु। हुन सक्छ खेती वालहरूले मेरो छोरोलाई
आदर गछर्न्।’ 14 जब खेतीवालाहरूले छोरोलाई देखे, ितनीहरूले
आपसमा भने, ‘यो हाम्र मािलकको छोरो हो।’ 15 त्यसपिछ
खेतीवालहरूले उसको छोरोलाई खेतबाट बािहर िनकािलिदए अिन
त्यसलाई मार।े

“यो खेतको मािलकले अब के गनेर्छ? 16 ितनी आउनेछन्, अिन ती
खेतीवालहरूलाई मानेर्छन्। त्यपिछ ितनले त्यो खेत अन्य
खेतीवालहरूलाई िदनेछन्।”
मािनसहरूले यो कथा सुने। ितनीहरूले भने, “अँहँ! यस्तो किहल्यै

नहोस्।” 17 तर येशूले ितनीहरूको आँखामा हेनर् ुभयो अिन भन्नुभयो,
“त्यसो भए, यो लेिखएको अथर् के होलाः
‘डकमीर्हरूले नचाहेको त्यही ढुङ्गा चाहीं,
कुनाको िशर ढुङ्गा बन्यो’?

भजनसगं्रह 118:22
18 प्रत्येक मािनस जो ती ढुङ्गामा बजािरनु पुग्छ चक्नाचूर हुनेछ। अिन
यिद त्यो ढुङ्गा कसमैािथ खसे त्यसले ितनलाई धूलो पीठो पानेर्छ!”

19 येशूले भनेको यो कथा यहूदी प्रमुखहरूले सुने। ितनीहरूकै िनिम्त
भिनए झैं बुझे। त्यसथर् ितनीहरूले त्यित बेल ैयेशूलाई पिक्रने चेष्टा गर।े
तर ितनीहरू मािनसहरूसँग डराए।

यहयहूूदीदी प्रमुखहरूद्वाराप्रमुखहरूद्वारा ययेेशूकोशूको पिरक्षापिरक्षा िलनिलनेे चचेेष्टाष्टा
(मत्ती 22:15-22; मकूर् स 12:13-17)

20 यसपिछ व्यवस्थाका शास्त्रीहरू र मुख्य पूजाहारीहरूले येशूलाई
होिसयारीिसत िचयो गर।े ितनीहरूले केही गुप्तचरहरू येशूकहाँ पठाए
अिन ितनीहरूलाई असल मािनस झैं व्यवहार गनेर् भने। ितनीहरूले
येशूको भनाईमा केही खोट िनकाल्नु चाहान्थे। यिद ितनीहरूले कुनै
खोट पाए येशूलाई राज्यपाल अिघ सुिम्पिदने िथए, जसको येशूमािथ
शिक्त अिन अिधकार िथयो। 21 अिन ितनीहरूले येशूलाई सोधे, “गुरुज्यू
हामी बुझ्छौ िक तपाई ंजे बोल्नु हुन्छ अिन िशक्षा िदनु हुन्छ त्यो सही छ।
तपाई ंसब ैमािनसहरूलाई िनष्पक्ष िसत त्यहीकुरा िसकाउनु हुन्छ। अिन
तपाई ंसधैँ न ैपरमेश्वरको मागर्को िवषयमा सत्य िसकाउनु हुन्छ। 22

हामीलाई भन्नुहोस्, के हामीले कैसरलाई कर ितनर् ु उिचत छ वा छैन?”
23 तर येशूले ितनीहरूको चलाकी चाल पाई हाल्नुभयो। यसथर् उहाँले

ितनीहरूलाई भन्नुभयो, 24 “एउटा िसक्का मलाई देऊ। यो िसक्कामा
कसको नाउँ छ? अिन यसमा कसको िचत्रको छाप छ?”
ितनीहरूले भने, “कैसरको।”
25 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “त्यसो हो भने कैसरको चीज

कैसरलाई न ैदेऊ अिन परमेश्वरको परमेश्वरलाई न ैदेऊ।”
26 उहाँ ज्ञानमय उत्तर सुनेर ितनीहरू छक्क पर।े ितनीहरूले केही भन्न

सकेनन्। मािनसहरूको अिघ ितनीहरूले येशूलाई केही कुरामा पिन
पक्रन सकेनन्, यसथर् ितनीहरू चूपचाप बसे।

कोहीकोही सदसदूकूीहरूद्वाराकीहरूद्वारा ययेेशूकोशूको पिरक्षापिरक्षा िलनिलनेे चचेेष्टाष्टा
(मत्ती 22:23-33, मकूर् स 12:18-27)

27 कोही सदकुीहरू येशूकहाँ आए। ितनीहरू िवश्वास गदर्थे िक
मािनस मरपेिछ फेिर किहल्य ैबौरी उठ्दनै। ितनीहरूले येशूलाई भने, 28

“गुरुज्यू, मोशाले लेख्नु भएको छ िक यिद कुन ैिववािहत मािनस सन्तान
नजन्माई मयोर् भने उसकी पत्नीलाई उसको भाइले दाज्यूको सन्तानको
िनिम्त िववाह गनर् ुपछर्  अिन दाज्यूको लािग सन्तान जन्माउनु पछर् । 29

कुन ैएक समयमा सातजना दाज्यू-भाइ िथए। जेठाले एउटी स्त्रीलाई
िववाह गर,े तर मिरहाले। उसको कुन ैसन्तान िथएन। 30 अिन दोस्रो

लूका 19:39 704 लूका 20:30
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भाइले त्यो िवधवालाई िववाह गर,े अिन ऊ पिन मिरहाले। 31 तब तेस्रो
भाइले उसलाई िववाह गयोर् अिन उपिन मयोर्। त्यस्त ैघट्ना अरू
भाइहरूिसत पिन घट्यो। ितनीहरू सब ैसन्तान नभई मर।े 32 अन्तमा
त्यो स्त्री पिन मरी। 33 तर सब ैसात दाज्यू-भाइहरूले त्यसलाई िववाह
गरकेा िथए। अिन जब मािनसहरू मररे बौिरन्छन् त्यो स्त्री कसकी पत्नी
हुन्छे?”

34 येशूले ती सदकूीहरूलाई भन्नुभयो, “पृथ्वीमा मािनसहरूले
आपसमा िववाह गछर्न्। 35 तर ती मािनसहरू जसलाई भिवष्यको
संसारका िनिम्त योग्य ठािनन्छ अिन मृत्यबुाट उठाई ल्याइन्छ ितनीहरू
िववाह गदैर्नन् अथवा ितनीहरूको िववाह गराइदनै। 36 त्यितवेला
ितनीहरू स्वगर्दतू झैं हुनेछन् अिन मनेर् छैनन्। ितनीहरू पुनजीर्िवत
गराइएकाछन्। 37 मोशाले जिलरहेका पोथ्रोको वणर्न गदार् स्पष्टरूपले
भनेका छन् िक मािनसहरू मृत्यबुाट बौरी उठ्नेछन्। परमप्रभुलाई
मोशाले ‘अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वरले
भन्नुभएकोछ।’ 38 परमेश्वर मुदार्हरूको परमेश्वर हुनुहुन्न तर उहाँ जीिवत
मािनसहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। सब ैमािनसहरू जो परमेश्वरका हुन्
ितनीहरू िजउँदो छन्।”

39 कोही व्यवस्थाका शास्त्रीहरूले भने, “हे गुरू, तपाईकंो उत्तर सही
हो।” 40 उहाँलाई अरू धेर ैप्रश्न गनेर् साहस कसलैाई भएन।

ककेे ख्रीष्टनख्रीष्टनै ैदाऊकादाऊका पुत्रपुत्र हहुुनन्?्
(मत्ती 22:41-46; मकूर् स 12:35-37)

41 त्यसपिछ येशूले भन्नुभयो, “मािनसहरूले िकन ख्रीष्टलाई दाऊदको
पुत्र भन्छन्? 42 भजनको पुस्तकमा, दाऊद आफैं  भन्छन्,
‘परमप्रभुले मेरा प्रभु ख्रीष्टलाई भन्नु भएकोछ:
ितमी मेरो दािहने हातपिट्ट बस,

43 जबसम्म म ितम्रा शत्रुहरूलाई ितम्रा शिक्तको वशमा पानेर्छैन।’
भजनसगं्रह 110:1

44 दाऊदले ख्रीष्टलाई ‘प्रभु’ भनी सम्बोधन गछर्न्। तब कसरी ख्रीष्ट
दाऊदको छोरो हुन सक्छन्?”

िनयमकािनयमका शास्त्रीहरूशास्त्रीहरू िवरूद्धिवरूद्ध चचेेतावनीतावनी
(मत्ती 23:1-36; मकूर् स 12:38-40; लूका 11:37-54)

45 जव सब ैमािनसहरूले सुिनरहेका िथए येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई
भन्नुभयो, 46 “व्यवस्थाका शास्त्रीहरूदेिख होिशयार बस। ितनीहरू
लाम-लामा बस्त्र लगाएर विरपिर घुम्न चाहान्छन्। ितनीहरू बजारितर
जाँदा मािनसहरूले सम्मान गरून् भन्ने चहान्छन्। सभा-घरहरूमा मुख्य-
मुख्य आसन ओगट्न चाहान्छन्। भोजहरूमा ितनीहरू अझ वेशी
सम्मािनत आसन ओगट्न चहान्छन्। 47 तर ितनीहरू िवधवाहरूलाई
धोका िदन्छन् र ितनीहरूको घर लुट्छन्। अिन ितनीहरू देखावटीको
लािग लामा-लामा प्राथर्ना गछर्न्। परमेश्वरले ितनीहरूलाई धेर ैकड़ा दण्ड
िदनुहुनेछ।”

साँच्चोसाँच्चो दानदान
(मकूर् स 12:41-44)

येशूले केही धनी मािनसहरूले मिन्दरको दान-पेटीमा
उपहारहरू हाल्द ैगरकेो देख्नुभयो। 2 त्यहाँ उहाँले एउटी
गरीब िवधवालाई दइुवटा ताँबाका साना-साना िसक्काहरू

पेटीमा हाल्द ैगरकेो देख्नुभयो। 3 येशूले भन्नु भयो, “म ितमीहरूलाई
साँच्चो भन्दछु, यो गरीब िवधवाले अरू सबलेै भन्दा धेर ैिदई। 4 िकनभने
धनीहरूले आफूलाई नचािहएको सम्पित्तबाट भेटी चढाए। तर यो िवधवा
अत्यन्त ैगरीब छे अिन उसले आफ्नो जित िथयो सब ैिदई। त्यो पसैा
त्यसलाई जीिवकाको लािग चािहन्थ्यो।”

मिन्दरकोमिन्दरको ध्वध्वंसंस
(मत्ती 24:1-14; मकूर् स 12:1-13)

5 केही चेलाहरू मिन्दरको िवषयमा बात गिररहेका िथए। ितनीहरूले
भने, “सुन्दर ढुङ्गाहरूद्वारा बनाइएको यो एउटा सुन्दर मिन्दर हो।
परमेश्वरलाई चढाएको ती राम्र-राम्र चीजहरू हेर।”

6 तर येशूले भन्नुभयो, “एउटा समय आउनेछ, अिहले यहाँ ितमी जो
देख्छौ प्रत्येक चीज न ैनाश हुनेछ। प्रत्येक ढुङ्गा न ैफ्याँिकनेछ। कुनै
एउटा ढुङ्गा पिन अकोर् मािथ रहनेछैन्।”

7 ती चेलाहरूले येशूलाई सोधे, “हे गुरू, किहले यस्तो घट्ना हुनेछ?
यी घट्नाहरू हुनेवाला छ भी जान्नलाई कस्तो िचन्ह पाइनेछ?”

8 येशूले भन्नुभयो, “सतकर्  बस! मूखर् नबन। मेरो नाम िलद ैधेरै
मािनसहरू आउनेछन्। ितनीहरूले भन्नेछन्, ‘म न ैख्रीष्ट हँु,’ अिन, ‘सही
समय आएको छ!’ तर ितनीहरूलाई नपछ्याउनु। 9 जब ितमीहरूले
लडाई ंर हलचलको िवषयमा सुन्नेछौ, नडराऊ। यही कुरा पिहले हुनेछ।
त्यसपिछ अन्त आउनेछ।”

10 तब येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “जाती-जाितहरू माझ लडाई ं
चल्नेछ। राज्य-राज्यहरू माझ झगड़ा चल्नेछ। 11 ठूलो भूकम्प जानेछ,
अिन िविभन्न ठाउँमा अिनकाल अिन िबमारहरू फैिलनेछ। भयानक
घट्नाहरू घटनेछन् अिन स्वगर्बाट ठूला-ठूला िचन्हरू िदइनेछ।

12 “तर यी घट्नाहरू हुन अिघ, मािनसहरूले ितमीहरूलाई
पिक्रनेछन् अिन ितमीहरूलाई सताउनेछन्। ितनीहरूका सभा-घरहरूमा
ितमीहरूको न्याय गिरनेछ अिन ितमीहरूलाई झ्यालखानामा हाल्नेछन्।
राजाहरू र राज्यपालहरू अिघ ितमीहरूलाई उभ्याइनेछ। मािनसहरूले
ितमीहरूलाई यसो गनर् ुको कारण ितमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। 13 तर
यसले मेरो िवषयमा केही भन्ने मौका पिन िमल्नेछ। 14 ितमीहरूले
आफ्नो बचाऊको लािग के भन्नु पछर्  त्यस िवषयमा िचन्ता गनर् ु पदैर्न। 15

म ितमीहरूलाई यस्तो शब्द ज्ञान िदनेछु िक ितमीहरूको कुन ैशत्रुले पिन
जवाफ िदन सकै्तन। 16 ितमीहरूको बाबु-आमा, दाज्ययू-भाइहरू,
आफन्तहरू, र िमत्रहरूले समेत ितमीहरूलाई प्रशासनलाई सुिम्पनेछन्,
अिन ितनीहरूले ितमीहरू मध्ये कितलाई मानेर् पिन छन्। 17 सबै
मािनसहरूले ितमीहरूलाई मेरो अनुशरण गरकेोमा त्याग गनेर्छन्। 18

तर यी सब कुराहरूले िशरको एउटा केश पिन नष्ट हुनेछैन। 19

ितमीहरूको िवश्वासले गदार् यी सब ैिवपदहरूबाट बाँच्नेछौ।

यरूशलयरूशलेेमकोमको ध्वध्वंसंस
(मत्ती 24:15-21; मकूर् स 13:14-19)

20 “ितमीहरूले यरूशलेमको विरपिर सब ैितरबाट फौजले घेरकेो
पाउनेछौ। तब ितमीहरूलाई थाहा हुनेछ िक यरूशलेमको पतनको सयम
निजक आएछ। 21 त्यसबेला यहूिदयाका मािनसहरू डाँडाकाँडाितर
भाग्नु पछर् । मािनसहरूले तत्काल ैयरूशलेम छोडनु पछर् । यिद ितमीहरू
शहर निजकै छौ भने, त्यहाँिभत्र नजाऊ। दण्ड िदनुहुनेछ भनी लेखेका
छन्। 22 त्यस समय हो जब ती जम्म ैकुराहरू पूरा हुनेछ। 23 त्यस
समय गभर्वती स्त्री र दधेू बालकका आमाहरूको िनिम्त भयानक हुनेछ।
िकनभने यो भूिममा अित कष्ट आइपनेर्छ। परमेश्वरको िरस ती
मािनसहरूमािथ पनेर्छ। 24 कितजना मािनसहरू िसपाहीहरूद्वारा
मािरनेछन्। कितजनालाई कैदी बनाई सब ैदेशहरूमा लिगनेछ।
यरूशलेमको पवीत्र शहरमा गरैयहूदीहरूको समय शेष नहुन्जेल ितनीहरू
पाइताला ठटाएर िहडी रहनेछन्।

नडराऊनडराऊ
(मत्ती 24:29-31; मकूर् स 13:24-27)

25 “सूयर्, चन्द्र र ताराहरूमा पिन आश्चयर् घट्नाहरू घट्नेछन्। अिन
पृथ्वीमा सब ैजाित-जाितहरू सङ्कटमा पनेर्छन्। सागरका गजर्न र उलेर्का
झोक्काहरूले ितनीहरूलाई अत्तालाउनेछन्। 26 मािनसहरू भयिभत
हुनेछन्। संसारमा के हुने हो भनी िचन्ताले ितनीहरू आतिङ्कत हुनेछन्।
आकाशको शिक्तहरू हल्लाइनेछन्। 27 तब मािनसको पुत्रलाई शिक्त र
महा मिहमासँग बादल मािथ आउँद ैगरकेो देिखनेछ। 28 जब यी सब
चीजहरू शुरू हुनथाल्छ, नडारउनु। मािथितर हेर, अिन खशुी बन।
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िकनभने जित बेला परमेश्वरले ितमीहरूलाई मुिक्त िदनु हुन्छ, त्यो समय
नजीक छ।”

ममेेरारा वचनहरूवचनहरू अनन्तसम्मअनन्तसम्म रहनरहनेेछछ
(मत्ती 24:32-35; मकुर् स 13:28-31)

29 त्यसपिछ येशूले यस्तो दृष्टान्त भन्नुभयोः “यी सब ैरूखहरूलाई
हेर। नेभाराको रुख यसको लािग असल उदाहरण हो। 30 जब यो हिरयो
हुन्छ (बढ्नेछ), ितमीहरूलाई थाहा हुनेछ िक ग्रीष्म ऋतु निजकै आयो।
31 त्यसरीन ैजब यी सब भइरहेको देख्नेछौ, तब परमेश्वरको राज्य
निजकै आइ पुग्न लागेको हुनेछ।

32 “म ितमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु। जबसम्म यी घट्नाहरू घटी
सकै्तनन वत्तर्मान पुस्ता तुिरएको हँुदनैन्। 33 आकाश र पृथ्वी ध्वंस
हुनेछ, तर मलेै भनेका वचनहरू किहले खेरा जाने छैनन्।

हरहर समयसमय तयारतयार बसबस
34 “होिशयार बस! आफ्नो समय महा-भोजहरूमा मात्र निबताऊ।

अथवा, संसािरक कुराहरूमा मात्र समय नफाल। िकनभने त्यो िदन
ितमीमा धरापमा पर ेझैं झट्टै आई लाग्नेछ। 35 पृथ्वीमा भएका सबमैािथ
यस्तो एक्कािस आइपनेर्छ। 36 यसथर्, हर समय तयार बस। प्राथर्ना गर
जसद्वारा ितमी ती आई पनेर् संकटबाट बाँच्न सक्नेछौ। प्राथर्ना गर तािक
ितमीहरू मािनसको पुत्र अिघ खडा हुन सक्नेछौ।”

37 येशूले िदनभिर मिन्दरमा उपदेश िदनुभयो अिन राती शहर बािहर
गएर जतैून भन्ने पाहाड़मा िबताउनु भयो। 38 प्रत्येक िबहान मािनसहरू
मिन्दरमा जान्थे अिन येशूको िशक्षा सुन्थे।

यहयहूूदीदी ननेेताहरूताहरू ययेेशूलाईशूलाई मानमानर्र् चाहन्छन्चाहन्छन्
(मत्ती 26:1-5, 14-16; मकूर् स 14:1-2, 10-11; यूहन्ना 11:45-53)

यहूदीहरूको अखमीरी रोटीको चाडको समय निजकै
आइरहेका िथयो। 2 मुख्य पूजाहारीहरू र व्यवस्थाका
शास्त्रीहरूले येशूलाई मानेर् उपाय खोज्द ैिथए। तर

मािनसहरूदेिख ितनीहरू डराँउथे।

ययेेशूकोशूको िवरूद्धिवरूद्ध यहयहूूदाकोदाको योजनायोजना
(मत्ती 26:14-16; मकूर् स 14:10-11)

3 येशूको बाह्रजना प्रेिरतहरूमध्ये एकजनाको नाम यहूदा िथयो
जसलाई इस्कारयोत भिनन्थ्यो। शतैान यहूदाको िभत्र पस्यो अिन
त्यसलाई नराम्रो कायर् गनर् ु प्रेिरत गयोर्। 4 मिन्दरलाई पहरा िदइरहेका
िसपाहीहरू र मुख्य पूजाहारीहरूसँग येशूलाई सुम्पने िवषयको उपाय
बार ेकुराकानी गयोर्। 5 यस िवषयमा मुख्य पूजाहारीहरू अत्यन्त खशुी
भए। यिद यहूदाले येशूलाई सुम्पेको खण्डमा ितनीहरूले रूिपयाँ िदने
बाचा गर।े 6 यहूदा सहमत भयो। त्यसपिछ यहूदाले येशूलाई
ितनीहरूकहाँ सुम्पने अवसर खोज्न थाल्यो। यो काम गदार् भीड नरहोस
भन्ने यहूदा चाहान्थ्यो।

िनस्तारिनस्तार चाडकोचाडको खानाखाना तयारीतयारी
(मत्ती 26:17-25; मकूर् स 14:12-21; यूहन्ना 13:21-30)

7 यो अखमीरी रोटी खाने िदन िथयो। त्यो िदन यहूदीहरूले
िनस्तारको पाठाहरू बिलदान गर।े 8 येशूले पत्रुस र यूहन्नालाई भन्नुभयो,
“जाऊ अिन हाम्रो लािग िनस्तार खाना तयार पार।”

9 पत्रुस र यूहन्नाले येशूलाई सोधे, “तपाई ंहामीले कहाँ खाना तयार
पारकेो रूचाउनु हुन्छ?”
येशूले ितनीहरूलाई भने, 10 “सुन! जब ितमीहरू शहर जान्छौं, त्यहाँ

ितमीहरूले एउटा मािनसलाई एक जार पानी ल्याँउद ैगरकेो भेट्नेछौ।
त्यलाई पछ्याऊ। त्यो त्यहीं एउटा घरमा पस्नेछ। त्यसकै पिछ ितमीहरू
लाग। 11 त्यस घरका मािलकलाई भन, ‘हाम्रा गुरुज्यूले उहाँ र उहाँका
चेलाहरू िनस्तार भोज कहाँ बसेर खाने सोध्न पठाउनु भएकोछ।’ 12

त्यसपिछ मािलकले आफ्नो घरको मािथल्लो तलाको ठूलो कोठा

देखाउनेछ। यो कोठान ैितमीहरूको िनिम्त तयार पिरनेछ। िनस्तारको
भोज त्यहीं तयार गर।”

13 त्यसपिछ पत्रुस र यूहन्ना त्यहाँदेिख िनिस्कए। येशूले भन्नुभएको
प्रत्येक कुराहरू न ैितनीहरूले भेटे। अिन ितनीहरूले िनस्तारको भोज
पिन तयार पार।े

प्रभुप्रभ ुभोजभोज
(मत्ती 26:26-30; मकूर् स 14:22-26; 1 कोिरन्थी 11:23-25)

14 ितनीहरूको िनस्तारको भोज गनेर् समय भएको िथयो। येशू र
प्रेिरतहरू टेबलको विरपिर बिररहेका िथए 15 येशूले ितनीहरूलाई
भन्नुभयो, “मेरो मृत्य ुअिघ ितमीहरूसँग बसेर िनस्तारको भोजन गनेर् बढो
इच्छा िथयो। 16 िकनभने जबसम्म परमेश्वरको राज्यमा यसको सही
अथर् पाईदनै म िनस्तार भोजन गनेर् छैन।”

17 त्यसपिछ उहाँले एक कचौरा दाखरस िलनु भयो। उहाँले
परमेश्वरलाई यसको िनिम्त धन्यावाद िदनुभयो। त्यसपिछ उहँले
भन्नुभयो, “यो कप लजैाऊ अिन यसबैाट सबलैाई बाँढ। 18 म
ितमीहरूलाई भन्छु, म चाँिह परमेश्वरको राज्य नआए सम्म िंपउिदन।”

19 त्यसपिछ येशूले केही रोटी िलनु भयो। उहाँले रोटीको लािग
परमेश्वर धन्यवाद िदनुभयो अिन टुक्रा पानर् ु भयो। उहाँले ित
प्रेिरतहरूलाई िदनु भयो अिन उहाँले भन्नुभयो, “यो मेरो शरीर हो जुन म
ितमीहरूलाई िंददछुै। मेरो सम्झनाको िनिम्त यसो गर।” 20 त्यसरी न,ै
खाना खाई सके पिछ, येशूले कचौरा उठाउनु भयो अिन भन्नुभयो, “यस
कचौराको तात्पयर् परमेश्वर र उहाँको मािनसहरू माझको एउटा नयाँ
करार हो। यो नयाँ करार मेरो रगतबाट शुरू हुन्छ जुन मलेै ितमीहरूको
लािग बगाएँ।”

ययेेशूकोशूको िवरुद्धिवरुद्ध कोको जानसक्छजानसक्छ

21 येशूले भन्नुभयो, “ितमीहरू मध्ये कोही एकजनाले मलाई धोका
िदनेछौ। उसको हात टेबलमा मसँग ैछ। 22 परमेश्वरले जे योजना गनर् ु
भएकोछ त्यो मािनसको पुत्रले पुरा गनेर्छ। तर िधक्कार छ उसलाई जसले
हत्याको िनिम्त मािनसको पुत्रलाई सुिपन्छ।”

23 त्यसपिछ प्रेिरतहरू आपसमा कुरा गनर् लागे, “हामी मध्ये कसले
चाँिह येशूलाई त्यसो गछौर् होला?”

नोकरनोकर जस्तोजस्तो व्यवहारव्यवहार गरगर
24 तब ितनीहरू मध्ये को चाँहीं सब ैभन्दा महान होला भनी

प्रेिरतहरूले बहस गर।े 25 तर येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “संसारका
राजाहरूलाई ितनीहरूका मािनसहरूमािथ शासन गछर्न्। जो मािनसहरू
अिधकारमा छन् ितनीहरू आफैं लाई जाितहरूको महा-सहायकहरू
भिननेछन्। 26 तर ितमीहरू चाँिह त्यस्तो नहुनु। ितमीहरूको माझमा जो
महान छ ऊ सानो हुनु पछर् , अिन ऊ जो नेता हो, नोकर जस्तो हुनुपछर् ।
27 को चाँिह प्रमुख हुनः ऊ जो टेबलमा बिसरहेको छ अथवा उहाँलाई
सेवा पुयार्इरहेकोछ? टेबलमा बस्ने मािनस चाँिह ठूलो हो, होइन र? तर
ितमीहरूको माझमा म नोकर जस्त ैहँु?

28 “ितमीहरू ितनीहरू हौ जो मेरो संघषर्हरूमा छेउमा बसेका िथयौं।
29 मेरो िपताले मलाई एउटा राज्य िदनुभएकोछ। म पिन मिसत भएको
शासन शिक्त ितमीहरूलाई िदनेछु। 30 मेरो राज्यमा मेरो टेबलमा बसेर
ितमीहरूले खाने र िपउनेछौ। ितमीहरू िंसहासनमा बस्नेछौ अिन
इस्राएलको बाह्रैवटा जाितको न्याय गनेर्छौ।

आफ्नोआफ्नो िवश्वासिवश्वास नहराऊनहराऊ
(मत्ती 26:31-35; मकूर् स 14:27-31; यूहन्ना 13:36-38)

31 “शतैानले जाँच गनर् सोच्यो, कृषकहरूले ितनीहरूको गहँु जाँच गरे
जस्त ैितनीहरूको जाँच िलनेछ। ए िशमोन, िशमोन, 32 मलेै प्राथर्ना
गरकेो छु िक ितमीहरूले िवश्वास गुमाउने छैनौ। म कहाँ फकेर्  पिछ
ितमीहरूको दाज्यू-भाइहरूलाई अझ सामथर् बनाउन मद्दत गर।”

33 तर पुत्रसले येशूलाई भने, “हे प्रभु, म तपाईसँंग तयार छु।”
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34 तर येशूले भन्नुभयो, “ए पत्रुस, आज भाले बास्न अिघ नैं, मलाई
ितमीले िचन्छु भन्न तीनपल्ट इन्कार गनेर्छौ।”

कष्टकष्ट सहनसहन तयारतयार बसबस
35 तब येशूले प्रेिरतहरूलाई भन्नुभयो, “जब मलेै ितमीहरूले

मािनसहरूमा प्रचार गनर्, िवना पसैा, झोला अिन जुत्ताहरू िवना पठाएँ,
के ितमीहरूलाई केही अभाव भयो?”
प्रेिरतहरूले भने, “भएन।”
36 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “तर अब ितमीहरूसँग पसैा, थलैी

जे छ त्यो लजैाऊ। यदी ितमीहरूसँग तरवार छैन भने, आफ्नो कोट बेच
र एउटा िकिनराख। 37 धमर्शास्त्रले यो भन्छ,
‘मािनसहरूले भने उनी अपराधीहुन्।’

यशयैा 53:12
धमर्शास्त्रमा लेिखएका कुरा साँच्चो हुन ैपछर् । यो मेर ैिवषयमा लेिखएको
िथयो, अिन अिहले साँच्चो भइरहेछ।”

38 चेलाहरूले भने, “हे प्रभु, हेनर् ुहोस्! यहाँ दइुवटा तरवार छन्!”
येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “दइुवटा न ैप्रशस्त हुनेछ।”

ययेेशूलशूलेे प्रेिरतहरूलाईप्रेिरतहरूलाई प्राथप्राथर्र्नाना गनगनर्र् ु ुभन्नुभयोभन्नुभयो
(मत्ती 26:36-46; मकूर् स 14:32-42)

39 येशूले शहर (यरूशलेम) छोड्नु भयो अिन सधैँ झैं जतैून पहाडितर
जानुभयो। उहाँका चेलाहरू पिन उहांसँग ैगए। जब उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नु
भयो, उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “प्राथर्ना गर िक प्रलोभनको सामना
गनर् नपरोस्।”

41 तब येशू ितनीहरूदेिख पचास कदम टाढा जानुभयो। उहाँले घँुडा
टेक्नुभयो अिन प्राथर्ना गनर् ुभयो, 42 “हे िपता, यिद यो तपाईकंो इच्छा
हो भने, यो कष्टको कचौरा मदेिख हटाइिदनुहोस्। तर यो तपाईकंो इच्छा
बमोिजम गिरयोस् मेरो इच्छा बमोिजम होइन।” 43 त्यसपिछ स्वगर्बाट
एउटा दतू देखा पयोर् अिन येशूलाई दृढ बनायो। 44 येशू अित संकष्टमा
पनर् ुभयो; उहाँले झन् पिरश्रमसँग प्राथर्ना गनर् ुभयो रगत बगे जस्त ैउहाँका
अनुहारबाट पसीना चुह्यो। 45 जब उहाँले प्राथर्ना शेष गनर् ुभयो, उहाँ
आफ्ना चेलाहरूकहाँ जानु भयो। ितनीहरू मस्त िनन्द्रामा िथए िकनभने
ितनीहरू सुतार्ले क्लान्त िथए। 46 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो,
“ितमीहरू िकन सुितरहेकाछौ? झट्ट उठ र प्राथर्ना गर तािक ितमीहरूले
प्रलोभनको सामना गनर् नपरोस्।”

ययेेशशू ूपक्राउपक्राउ पनपनर्र् ुभयोुभयो
(मत्ती 26:47-56; मकूर् स 14:43-50; यूहन्ना 18:3-11)

47 जितबेला येशू बोिलरहनु भएको िथयो, एक दल मािनसहरू त्यहाँ
आइपुगे। बाह्रजना प्रेिरतहरूमध्ये एकजना जसलाई यहूदा भिनन्थ्यो त्यो
दललाई अगुवाई गिररहेको िथयो। यहूदा येशूको निजकै उहाँलाइ म्वाई
खान आयो।

48 तर येशूले उसलाई भन्नुभयो, “हे यहूदा, म्वाँई खाएर ितमी
मािनसको पुत्रलाई सुिम्पदछैौ?” 49 येशूका चेलाहरू पिन त्यहीं
उिभरहेका िथए। ितनीहरूले के भइरहेको िथयो बुझे। चेलाहरूले येशूलाई
सोधे, “हे प्रभु, के हामीले हाम्रा तरवारहरू चलाउँ?”

50 अिन ितनीहरूमध्ये एकजना चेलाले त्यसको तरवार चलायो अिन
त्यसले प्रधान पूजाहारीको नोकरको दािहने कान कािटिदयो।

51 येशूले भन्नुभयो, “थाम” तब उहाँले नोकरको कान छुनु भयो अिन
त्यसलाई िनको पािरिदनु भयो।

52 येशूलाई पक्रन आउनेहरूमा मुख्य पूजाहारीहरू, यहूदी बूढा
प्रधानहरू र मिन्दरको िसपाहीहरू िथए। येशूले ितनहरूलाई भन्नुभयो,
“तपाईहंरू िकन तरवार र लाठ्ठीहरू िलएर आएको? के मलाई कुनै
अपराधी जस्तो लाग्छ? 53 म तपाईहंरूसँग ैप्रत्येक िदन मिन्दरमा हुने
गथेर्ं। तपाईहंरूले मलाई त्यहाँ पक्रनु भएन? तर यो अन्धकारले शासन
चलाउने समय हो।”

ययेेशूलाईशूलाई पत्रुसलपत्रुसलेे अस्वीकारअस्वीकार गरगरेे
(मत्ती 26:57-58, 69-75; मकूर् स 14:53-54, 66-72; यूहन्ना 18:12-18, 25-27)

54 ितनीहरूले येशूलाई पके्र अिन टाढामा लगे। ितनीहरूले उहाँलाई
प्रधान-पूजारीको घरमा पुयार्ए। पत्रुस पिन ितनीहरूसँग ैगए तर ितनी
येशूको निजक गएनन्। 55 िसपाहीहरूले घरको आँगनको माझमा आगो
फुके अिन विरपिर बसे। पत्रुस पिन ितनीहरूसँग ैबसे। 56 एउटी
नोकनीर्ले पत्रुसलाई त्यहाँ बिसरहेकी देखी। आगोको उज्यालोले गदार्
उसले उसलाई देख्न सकी। त्यसले भनी, “यो मािनस पिन ऊसँगै
िथयो।”

57 तर पुत्रसले हो भन्न मानेन। त्यसले भन्यो, “हे नािर, म उहाँलाई
जािन्दनँ।” 58 केही समय पिछ, अकोर् मािनसले पिन पत्रुसलाई देख्यो
अिन भन्यो, “ितमी पिन ितनीहरू मध्ये एक हौ।”
तर पत्रुस ले भने, “मािनस, म हनै”
59 प्रायः एक घण्टापिछ, अकोर् मािनसले भन्यो, “िनश्चय यो मािनस

उहाँसँग ैिथयो। िकनभने यो पिन गालीलबाट आएको हो।”
60 तर पुत्रसले भन्यो, “हे मािनस ितमीले के िवषयमा कुरा गनर्

लािगरहेछौ म जािन्दन?”
जब पत्रुस बोिलरहेको िथयो तुरन्त ैभाले बास्यो। 61 त्यसपिछ प्रभु

येशू फकर् नु भयो अिन पत्रुसलाई हेनर् ुभयो। अिन पत्रुसले प्रभुले अिघ
भनेका कुराहरू सम्झ्योः “आज भाले बास्न अिघ ितमीले मलाई
ितनपल्ट अस्वीकार गनेर्छौ।” 62 त्यसपिछ पत्रुस बािहर गयो अिन ग्वाँ-
ग्वाँ रोयो।

मािनसहरूदारामािनसहरूदारा ययेेशूकोशूको उपहासउपहास
(मत्ती 26:67-68; मकूर् स 14:65)

63 कोही मािनसहरू जसले येशूलाई पहरा िदइरहेका िथए ितनीहरूले
येशूको उपाहस यसरी गरःे ितनीहरूले आँखमा पट्टी बाँधिदएर उहाँलाई
देख्न नसक्ने बनाए। त्यसपिछ ितनीहरूले उहाँलाई िहकार्ए अिन भने,
“यिद ितमी अगमवक्ता हौ भने, भन ितमीलाई कसले िहकार्यो?” 65 अिन
धेर ैतिरकाले ितनीहरूले उहाँको िनन्दा गर।े

यहयहूूदीदी अग्रजहरूकोअग्रजहरूको अिघअिघ ययेेशशूू
(मत्ती 26:59-66; मकूर् स 14:55-64; यहून्ना 18:19-24)

66 अकोर् िवहान, मािनसहरूका बूढा प्रधानहरू, मुख्य पूजाहारीहरू
अिन व्यवस्थाको शास्त्रीहरू एक साथ आए। ितनीहरूले येशूलाई आफ्नो
महासभामा लगे । 67 ितनीहरूले भने, “यिद तपाई ंन ैख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने,
हामीलाई सत्य बताउनु होस्!”
येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “यिद मलेै म न ैख्रीष्ट हँु भने, तपाईहंरूले

मलाई िवश्वास गनर् ुहुने छैन। 68 अिन यिद मलेै तपाईहंरूलाई सोधें भने
त्यसको जवाफ पिन िदनुहुन्न। 69 तर अब उसो, मािनसको पुत्र
परमेश्वरको िंसहासनको दािहनेपट्टी बस्नेछ।”

70 ितनीहरू सबलेै भने, “त्यसो भए के तपाई ंपरमेश्वरको पुत्र
हुनुन्छ?” येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “हो, तपाईहंरूले जे भन्नुहुन्छ,
त्यो सही हो।”

71 ितनीहरूले भने, “हामीलाई अरू साक्षी िकन खाँचो पयोर्? हामी
आफैं ले उसले यसो भनेका सुनेका छौ!”

बडा़बडा ़हाकीमहाकीम िपलातसद्वारािपलातसद्वारा ययेेशूलाईशूलाई प्रश्नप्रश्न
(मत्ती 27:1-2, 11-14; मकूर् स 15:1-5; यूहन्ना 18:28-38)

त्यसिछ ितनीहरू सब ैउठे अिन येशूलाई िपलातसकहाँ
पुयोर्ए। 2 ितनीहरूले उहाँलाई दोष िदन थाले। ितनीहरूले
िपलातसलाई भने, “उहाँले हाम्रा मािनसहरूलाई पथ भ्रष्ट

गराँउद ैिथए र हामीले उहाँलाई पके्रकाछौं। उहाँले िसजरलाई कर ितनर् ु
िवरोध गनर् ुहुन्छ। उहाँ दावी गनर् ु हुन्छ, उहाँ ख्रीष्ट राजा हुनुन्छ।”

3 िपलातसले येशूलाई भने, “के तपाई ंयहूदीहरूका राजा हुनुहुन्छ?”
येशूले उत्तर िदनुभयो, “हो, त्यो सही हो।”

लूका 22:34 707 लूका 23:3



4 िपलातसले मुख्य पूजाहारीहरू अिन अग्रज मािनसहरूलाई भने,
“मलेै यो मािनसमािथ आरोप थोप्न कुन ैदोष पाइन।”

5 ितनीहरूले घिर-घिर भने, “तर यो मािनसले! यहूिदयाभिर
मािनसहरूलाई उहाँको िशक्षाले उत्तेिजत पारी रहेकोछ। उहाँले
गालीलमा शुरू गनर् ुभयो, अिन अिहले यहीं हुनुहुन्छ।”

िपलातसद्वारािपलातसद्वारा ययेेशूलाईशूलाई हहेेरोदकहाँरोदकहा ँपठाइन्छपठाइन्छ

6 यो सुने पिछ यो मािनस गालीलबाट आएको हो होइन िपलातसले
सोधे। 7 िपलातसले चाल पाए िक येशू हेरोदको के्षत्रका िथए। त्यस
समय हेरोद यरूशलेममा न ैिथए। त्यसलेै िपलातसले उहाँलाई हेरोदकहाँ
पठाए।

8 जब हेरोदले येशूलाई देखे, उनी अत्यन्त खशुी भए। हेरोदले येशूको
िवषयमा सब ैसुनेका िथए। यसलेै धेर ैिदनदेिख येशूलाई भेट्ने उनको
इच्छा िथयो। येशूले केही चमत्कार देखाउन् भन्ने हेरोदले आशा गर।े 9

हेरोदले उहाँलाई अनेकौं प्रश्नहरू गर,े तर येशूले कुन ैउत्तर िदनुभएन।
10 मुख्य पूजाहारी र व्यवस्थाका शास्त्रीहरू त्यहीं उिभरहेका िथए।
ितनीहरू येशूको िवरुद्ध दोष लगाएर कराइरहेका िथए। 11 तब हेरोद र
ितनका िसपाहीहरूले येशूलाई िखसी गर।े ितनीहरूले येशूलाई राजाको
पोशाक पिहराइ िदएर िपलातस भएकहाँ न ैपठाए। 12 िबतेका
िदनाहरूमा हेरोद र िपलातस माझ शत्रुता िथयो। तर त्यस िदन ती
दइुमाझ िमत्रता शुरू भयो।

ययेेशूकोशूको प्राणान्तप्राणान्त
(मत्ती 27:15-26; मकूर् स 15:6-15; यहून्ना 18:39-19:16)

13 िपलातसले मुख्य पूजाहारीहरू र यहूदी शासकहरू लगायत सबै
मािनसहरूलाई बोलाए। 14 िपलातसले ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरूले
यो मािनसलाई मकहाँ ल्यायौ। ितमीहरूले भन्यौ िक यो मािनसले
मािनसहरूलाई मकहाँ उत्तेिजत गराइरहेकोछ। तर मलै ैितमीहरूकै अिघ
उहाँलाई जाँचे। तर ितमीहरूले लगाएको कुन ैपिन दोषारोपणमा मलेै
उहाँमािथ कुन ैदोष पाईनं। 15 त्यसरी न ैहेरोदले पिन उहाँमा कुन ैदोष
देखेनन्। ितनले त्यसलेै गदार् उहाँलाई हामीकहाँ पठाएका हुन्। हेर, येशूले
कुन ैदोष गनर् ु भएको छैन िक उहाँले मृत्य ुदण्ड पाउन्। 16 यसकारण, म
उहाँलाई हलुका सजाय िदएर छोिडिदनेछु।” 17

18 तर सब ैमािनसहरू िचच्याए, “उसलाई मानैर् पछर् । बरू
बरब्बासलाई छोिडिदनुहोस्।” 19 बरब्बासले शहरमा दङ्गा फैलाएको
कारण झयालखानमा परकेा िथयो। त्यसले हत्या पिन गरकेो िथयो।

20 िपलातसले येशूलाई मुक्त गनर् चाहान्थे। फेिर उनले येशूलाई
छोिडिदने बार ेितनीहरूसँग कूरा गर।े 21 तर ितनीहरू िचच्याइरहे,
“उसलाई कू्रसमा झुण्ड्याऊ, उसलाई कू्रसमा झुण्ड्याऊ।”

22 तेस्रोपल्ट िपलातसले मािनसहरूलाई भने, “िकन उहाँले त्यस्तो
के गल्ती गनर् ु भएको छ? उहाँ दोषी हुनुहुन्न। उहाँलाई मानैर् पनेर् केही
कारण भेट्टाइनँ। यसकारण सामान्य सजाय िदएर म उहाँलाई
छोिडिदनेछु।”

23 तर येशूलाई कू्रसमा झुण्ड्याएर मानर् ू पछर्  भन्ने िवन्ती गदैर्
मािनसहरू िचच्याइ रहे। 24 ितनीहरू यित साहो िचच्याए िक
िपलातसले ितनीहरूको िनवेदन पूरा गनेर् िनणर्य िलए। 25 मािनसहरू
बरब्बासलाई मुक्त गराउन चहान्थे। बरब्बासले मािनसहरूको हत्या गरकेो
र आतङक फैलाएको आरोपमा कैदमा परकेो िथयो। िपलातसले
बरब्बासलाई मुक्त िगरिदए। ितनीहरूको इच्छा अनुसार जे गनर् ु चाहन्थे
त्यही गनर् ु ितनीहरूलाई येशूलाई ितनले सुिम्पए।

ययेेशूलाईशूलाई क्रकूू्रसमासमा झुण्ड्याएरझुण्ड्याएर मािरयो।मािरयो।
(मत्ती 27:32-44; मकूर् स 15:21-32; यहून्ना 19:17-19)

26 िसपाहीहरूले येशूलाई मानर् टाढा लगेर गए। त्यसबेैला एउटा
मािनस खेतबाट आफ्नो शहरितर फिर्करहेको िथयो। त्यसको नाम
िशमोन िथयो। िशमोन साइरनेीवासी िथए। िसपाहीहरूले िशमोनलाई
येशूको पिछ पिछ कू्रस बोकेर िहँड्न बाध्य गराए।

27 धेर ैमािनसहरू येशूको पिछ लागे। कोही स्त्रीहरू दःुखी भएर
िवलाप गिररहेका िथए। 28 तर येशूले फकेर् र ती स्त्रीहरूलाई भन्नुभयो, “ए

यरूशलेमका स्त्रीहरू हो, मेरो िनिम्त नरोओ। ितमीहरू आफ्न ैिनिम्त र
आफ्नो छोरा-छोरीको िनिम्त िवलाप गर! 29 समय त्यस्तो आइरहेकोछ
िक मािनसहरूले भन्नेछन्, ‘धन्य हुन ती स्त्रीहरू जसले किहल्य ैपिन
बालकहरूलाई दधू चुसाएन।’ 30 त्यसपिछ मािनसहरूले पवर्तहरूलाई
भन्नेछन्, ‘हामीमािथ खस्!’ अिन पहाडलाई भन्नेछन्, ‘हामीलाई छोप!’
31 जब जीवन सुखी हँुदा यिद मािनसहरूले यस्तो कमर् गछर्न् भने, जब
नराम्रो समय आएको बेला के हुने होला?”

32 दइुजना अरू अपराधीहरूलाई पिन उहाँसँग मानर् अिघ लगाइएको
िथयो। 33 येशू र ती दइु अपराधीहरूलाई “खप्पर”े भन्ने ठाँउमा लिगयो।
िसपाहीहरूले येशूलाई काँटी ठोकेर कू्रसको दइु छेउमा ितनीहरूले ती
दइु अपराधीहरूलाई पिन टाँगे।ितनीहरूले एकजनालाई येशूको
दािहनेपिट्ट र अकोर्लाई देब्रेपिट्ट राखे।

34 येशूले भन्नुभयो, “हे िपता, ितनीहरूलाई माफ िदनुहोस् िकनभने
ितनीहरू के गिररहेछन्, जान्दनै्।”
िसपाहीहरूले िचट्ठा उढाएर उनको लुगाहरू बाँडे। 35 मािनसहरू

येशूलाई हेररे उिभए। यहूदी प्रमुखहरू येशूलाई यसो भन्द ैिनन्दा गर,े
“यिद ऊ न ैपरमेश्वरले छान्नु भएको, ख्रीष्ट हो भने, जसरी उसले अरूलाई
बचायो उसले आफैं लाई बचाउने काम गरोस्?”

36 िसपाहीहरूले पिन येशूको िखल्ली उडाए। ितनीहरू येशूको नजीक
गए अिन उहाँलाई दाखरसको िसकार्-िदए। 37 ती िसपाहीहरूले भने,
“यिद ितमी यहूदीहरूको राजा हौ भने आफैं ले आफैं लाई बचाउ।” 38

कू्रसको मािथल्लो भागमा यी शब्दहरू लेिखएको िथए “ यो यहूदीहरूको
राजा हो ।”

39 एकजना अपराधीले येशूलाई अपमान गदैर् भन्यो, “के तपाई ंख्रीष्ट
हुनुहुन्न? त्यसो हो भने आफूलाई बँचाउनु होस् अिन हामीलाई पिन
बचाउनुहोस्।”

40 तर अकोर् अपराधीले गाली गयोर् अिन भन्यो, “के ितमी
परमेश्वससँग डराउँछौ? हामी चाँडै मनेर्छौं। 41 ितमी र म अपराधी हौं
हामीले मनैर् पछर्  िकनभने हामीले अपराध गरकेा छौं। तर यस मािनसले
केही भूल गरकेो छैन!” 42 त्यसपिछ उसले येशूलाई भन्यो, “हे येशू! जब
तपाई ंराजा भएर शासन गनर् ुहुन्छ त्यसबेला मलाई सम्झनु होस्।”

43 तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, “सुन! जे भन्दछु त्यो साँच्चो होः
आज न ैितमी पिन मसँग स्वगर्-लोकमा हुनेछौ!”

ययेेशूलशूलेे प्राणप्राण त्याग्छन्त्याग्छन्
(मत्ती 27:45-56; मकूर् स 15:33-41; यूहन्ना 19:28-30)

44 अत प्राथः मध्यिदन समय भएको िथयो, र सारा देश-भिर न ैतीन
बजे सम्म अन्धकार छायो। 45 सूयर्को उज्यालो िथएन! मिन्दरको पदार्
दइुटुक्रा भएर वारपार च्याितयो। 46 येशू िचच्याउनुभयो, “हे िपता, म
तपाईलंाई मेरो आत्मा िदँदछुै।” यित भनेर उहाँले आफ्नो प्राण
त्यागनुभयो।

47 सिैनक अिधकारीले के भएको िथयो देखे। ितनले परमेश्वरको
प्रशसंा गदैर् भने, “िनश्चय यी मािनस धािर्मक मािनस हुन्।”

48 धेर ैमािनसहरू यो दृश्य हेनर् त्यहाँ भेला भएका िथए। जब
ितनीहरूले के भयो, देखे ितनीहरूले आफ्नो हृदय गहौं गराए अिन गए।
49 येशूका घिनष्ट सब ैसाथीहरू त्यहीं िथए। गालीलदेिख येशूलाई
पछ्याएर आउने केही स्त्रीहरू पिन त्यहाँ िथए। ितनीहरू कू्रसदेिख धेरै
टाढा़ िथए अिन हेिररहेका िथए।

अरमिथयाकाअरमिथयाका योसयोसेेफफ
(मत्ती 27:57-61; मकूर् स 15:42-47; यूहन्ना 19:38-42)

50 यहूदीहरूको अरमिथया शहरबाट आएको एकजना मािनस िथए।
ितनको नाउँ यूसुफ िथयो। ितनी असल र धामीर्क मािनस िथए। ऊ
परमेश्वरको राज्य आउने भनी पर्िखरहेका िथए। यूसुफ यहूदी महासभाका
सदस्य िथए। तर ितनले येशूलाई मानेर् अरू यहूदी अगुवाहरूको
िनणर्यलाई ितनले सहमती िदएका िथएनन्।

52 ितनी िपलातसकहाँ येशूको शरीर माग्न गए। िपलातसले ितनलाई
येशूको शरीर िदन राजी भए। 53 अिन यूसुफले कू्रसबाट शरीरलाई तल
ओह्रालेर एउटा लुगाले बेह्रे। अिन ितनले येशूको शरीर लगे अिन चट्टानमा
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खिनएको िचहानमा राखे। यो िचहान अिघ किहल्य ैचलाईएको िथएन।
54 त्यो तयारीको िदन िथयो। जब सूयर् अस्ताउँद ैिथयो, िवश्रामको िदन
शुरू हुनेवाला िथयो।

55 गालीलबाट येशूसँग ैआएका स्त्रीहरूले यूसुफलाई पछ्याउन लागे।
ितनीहरूले िचहान अिन त्यस िभत्र शरीर कसरी रािखएको िथयो देखे।
56 त्यसपिछ ितनीहरू सुगिन्धत मसाला तयार पानर् घर गए। िवश्रामको
िदन मोशाको िनयमको आज्ञा अनुसार ितनीहरूले िवश्राम गर।े

ययेेशशू ूमृत्यमृत्युबुाटबाट बौरीबौरी उठउठेे
(मत्ती 28:1-10; मकूर् स 16:1-8; यहून्ना 20:1-10)

हप्ताको पिहलो िदन सखार ैयेशूको शरीर रािखएको िचहानमा
आइमाईहरू आए। ितनीहरूले तयार पारकेो सुगिन्धत
मसालाहरू ल्याए। 2 िचहानको प्रवेशद्वार बन्द गनर्लाई

एउटा ठूलो ढुङ्गा रािखएको िथयो। तर ितनीहरूले त्यो ढुङ्गा िचहानदेिख
कत ैगुड्याइ पठाएको पाए। 3 ितनीहरू िभत्र पसे तर प्रभु येशूको शरीर
देखेनन्। 4 जब ितनीहरू यस िवषयमा अलमल्ल पिररहेका िथए, दइुजना
मािनसहरू अित न ैउज्यालो पिहरनमा ितनीहरूको सिमपमा उिभए। 5

ती स्त्रीहरू अत्यन्त डरए, ितनीहरूले आ-आफ्ना शीर िनहुराए। ती दइु
मािनसहरूले ती स्त्रीहरूलाई भने, “जीउँदो मािनसहरूलाई ितमीहरू
िकन मरकोहरूको माझमा खोिजरहेकाछौ? 6 येशू यहाँ छैनन्। उहाँ
मृत्यबुाट बौरी उठ्नु भएकोछ। उहाँले गालीलमा ितमीहरूलाई भन्नु
भएको कुरा थाहा छ? 7 उहाँले भन्नु भएकोछ मािनसको पुत्रलाई पापीको
हातमा सुिम्पइनेछ, कू्रसमा टाँिगनेछ, अिन मरकेो तेस्रो िदन बौरी
उठ्नेछ।” 8 तब ती स्त्रीहरूले येशूले के भन्नु भएको िथयो सम्झना गर।े

9 ती स्त्रीहरूले िचहान छोडे अिन एघारजना प्रेिरतहरू र अरू
चेलाहरू भएकहाँ गए अिन सब ैयी घट्नाहरू बार ेितनीहरूले भने। 10

ती स्त्रीहरू मिरयम मग्दिलनी, यूहन्ना र याकूबकी आमा मिरयम र अरू
स्त्रीहरू िथए। ितनीहरूले ती प्रेिरतहरूलाई भएका सब ैघट्नाहरू सुनाए।
11 तर प्रेिरतहरूले ती स्त्रीहरूले ितनीहरूलाई भनेका कुरालाई फोस्रा
सम्झेर पत्याएनन्। 12 तर पत्रुस जुरूकै्क उठ्यो अिन िचहान ितर दगुयोर्।
त्यो िनहुिरयो अिन हेयोर्। सुतीको लुगा जुन येशूको शरीर लपेिटएको
िथयो त्यो वाहेक उसले केही देखेन। जे भएको िथयो त्यस िवषयमा
अन्योलमा पदैर् त्यो घर गयो।

इम्माउसकोइम्माउसको बाटोमाबाटोमा
(मकूर् स 16:12-13)

13 त्यस ैिदन येशूका दइुजना चेलाहरू इम्माउस नाउँ गरकेो शहर
गइरहेका िथए। यो ठाउँ यरूशलेमदेिख प्राय: साढे तीन कोश टाढा
पथ्योर्। 14 ितनीहरूले घटेका ती सब घट्नाहरू बार ेकुरा गिररहेका
िथए। 15 जब ितनीहरू यी कुराहरू गिररहेका िथए, येशू आफैं
ितनीहरूको निजक आउनुभयो अिन ितनीहरूसँग ैिहँड्नु भयो। 16 तर
ती दइु जनालाई येशूले िचन्नु िदनु भएको िथएन। 17 त्यसपिछ येशूले
भन्नुभयो, “ितमीहरूले िंहड्द ैगदार् के िवषयमा बात गरकेो हो?”
ती दइुजना रोिकए। ितनीहरूको अनुहार दःुखी देिखयो। 18 ितनीहरू

मध्ये एकजना के्लओपास नाउँ भएकोले भने, “यरूशलेमको एकजना
मािनस यरूशलेममा घटेको घट्नाहरू बार ेनजान्ने मािनस सायद ितमी
मात्र हौ िक?”

19 येशूले ितनहरूलाई भन्नुभयो, “कस्तो घट्नाहरू?”
ितनीहरूले उहाँलाई भने, “यो नासरतको एकजना मािनस येशूको

िवषयको कुरो हो। उहाँले परमेश्वर अिन मािनसहरूको अिघ कमर् अिन
वचनले देखाउनु भयो िक उहाँ एकजना महान अगमवक्ता हुनु हुन्थ्यो।
20 तर हाम्रो मुख्य पूजाहारीहरू अिन नेताहरूले उहाँलाई मृत्य ुदण्ड
िदनु औ कू्रसमा टगाउँन सुिम्पए। 21 हामीले आशा गरकेा िथयौ िक उहाँ
न ैएक जना हुनुहुन्थ्यो जसले इस्राएललाई मुक्त गराउँनु हँुद ैिथयो। तर
यी सब घट्नाहरू घटे।

“यी सब घट्ना घटेको आज तेस्रो िदन हो। 22 तब आज हाम्रा केही
स्त्रीहरूले हामीलाई आश्चयर्चिकत कुराहरू भने। िबहान ैउठेर ती स्त्रीहरू
येशूलाई रािखएको िचहानमा गएका िथए। 23 तर ितनीहरूले उहाँको
शरीर त्यहाँ पाएनन्। ितनीहरू फकेर्  अिन ितनीहरूले दइुजना

स्वगर्दतूहरूको दशर्न पाएको कुरा बताए। स्वगर्दतूहरूले भने िक येशू
जीिवत हुनुहुन्छ! 24 त्यसिछ हाम्रा केही मािनसहरू पिन िचहानमा गए।
ती स्त्रीहरूले भने झैं िचहान खाली िथयो। ितनीहरू कसलेै येशूलाई
देखेनन्।”

25 तब येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू मूखर् हौ अिन
अगमवक्ताहरूले भनेका प्रत्येक कुराहरू िवश्वास गनर् िढलो गयौर्। 26 ती
अगमवक्ताहरूले भनी सकेका िथए िक ख्रीष्टलाई उहाँको मिहमा िभत्र
पस्नु यी सब कुराहरू भोग्नु आवश्यक िथयो।” 27 त्यसपिछ येशूले
धमर्शास्त्रमा मोशा देिख िलएर अन्य जम्म ैअगमवक्ताहरूद्वारा जे
लेिखएको िथयो प्रत्येक कुरो बताउनु शुरू गनर् ु भयो। धमर्शास्त्रहरूमा उहाँ
आफ्नो िवषयमा जे लेिखएको िथयो उहाँले बताउनु भयो।।

28 जब ितनीहरू इम्माउस छेउ पुगे अिन येशूले वहाना गनर् ु भयो िक
उहाँ त्यहाँबाट अझ ैअिध जानुछ। 29 तर ितनीहरूले उहाँलाई यसो
भन्द ैअनेक िबन्ती गर,े “हामीिसत ैबस्नुहोस्, िदन धेर ैिबती सक्यो प्रायः
रात पिर सक्यो!” तब उहाँ ितनीहरूसँग बस्नु राजी हुनु भयो।

30 येशू जब मेचमा उनीहरूसँग बस्नु भयो उहाँले केही रोटीहरू िलनु
भयो अिन त्यसको िनिम्त धन्यवाद िदनु भयो। तब ितनले त्यो टुक्रा पानर् ु
भयो अिन ितनीहरूलाई िदनुभयो। 31 त्यस बेला ितनीहरूको आँखा
खोिलयो अिन ितनीहरूले येशूलाई िचन्न सके तर उहाँ ितनीहरूबाट
िविलन हुनु भयो। 32 ती दइुजना आपसमा बात मार,े “जब येशू बाटामा
हामीसँग बात गनर् ु हँुद ैिथयो, हामीिभत्र आगो जिलरहेको अनुभव गरकेा
िथयौं। यो साँच्चै रोमािञ्चत भइरहेको िथयो जित वेला उहाँले हामीलाई
धमर्शास्त्रको साँच्चो अथर् खोिलरहनु भएको िथयो।”

33 तब ती दइुजना जुरूक्क उठे अिन यरूशलेमितर फिर्कए।
ितनीहरूले एघार जना प्रेिरतहरू र अरू एक साथ ठाउँमा भेला भएका
भेटे। ती एघार चेलाहरू र ितनीहरूसँग भएका अरू मािनसहरूले भने,
34 “प्रभू येशू साँच्चै न ैमृत्यबुाट बौरी उठ्नु भएकोछ अिन उहाँ िशमोनको
अिघ देखा पनर् ु भयो।”

35 त्यसपिछ ती दइुजनाले बाटोमा जे भएको िथयो सुनाए।
ितनीहरूले भने, उहाँले रोटी टुक्रा पादार् कसरी येशूलाई िचने।

ययेेशशू ूचचेेलाहरूलाहरू सामुसाम ुददेेखाखा पनपनर्र् ु ुभयोभयो
(मत्ती 28:16-20; मकूर् स 16:14-18; यहून्ना 20:19-23, प्रेिरत 1:6-8)

36 जब ती दइुजना मािनसले यी कुराहरू गदैर् िथए, येशू आफैं
चेलाहरूको माझमा उिभनु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नुभयो,
“ितमीहरूलाई शािन्त होस्।”

37 तर चेलाहरू अचिम्मत भए अिन डराए। ितनीहरूले प्रेत
देिखरहेछन् भन्ने पिन सोचे। 38 तर उहाँले भन्नुभयो, “ितमीहरू िवचिलत
हुन्छौ? ितमीहरूले देखेकै कुरामा िकन शङ्काका गछोर्? 39 मेरा हात र
खटु्टाहरू हेर। म सत्य हँु। मलाई स्पशर् गर। हेर, मेरो मासु र हड्डी छ। एक
भूतको शरीर र हड्डी हँुदनैन्।”

40 तब येशूले आफ्ना हात-खटु्टाहरू देखाउनु भयो। 41 ितनीहरू
अत्यन्त ैखशुी भएको कारणले अझ िवश्वास गनर् सकेन्न्। ितनीहरू
अचिम्मत भए। येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “के ितमीहरूिसत यहाँ
खाने कुरा छ?” 42 ितनीहरूले एकटुक्रा पकाएको माछा उहाँलाई िदए।
43 त्यो िलनु भयो अिन ितनीहरूको अिघ खानु भयो।

44 उहाँले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “जब म ितमीहरूसँग िथएँ मलेै के
भने त्यो सम्झना गर। मलेै भने, मोशाको व्यवस्थामा अगमवक्ताहरूको
पुस्तकमा मेरो िवषयमा भिनएको अिन भजनसंग्रहमा भिनएका प्रत्येक
कुरा पूरा हुनेछ।”

45 त्यसपिछ उहाँले धमर्शास्त्रहरूमा लेिखएका सब ैकुराहरू बुझ्ने मन
खोली िदनु भयो। 46 उहाँले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “यो लेिखएकै छ िक
ख्रीष्टलाई मािरनेछ अिन तेस्रो िदनमा उहाँ बौरी उठनु हुनेछ। 47

ितमीहरूले यी सब ैघट्ना देख्यौ, ितमीहरू न ैसाक्षी छौं। ितमीहरू जानु
पछर्  अिन सब ैमािनसहरूमा प्रचार गर िक ितनीहरूको पापहरू क्षमा गनर्
सिकन्छ। ितनीहरूलाई भिनदेऊ िक ितनीहरूले आफ्नो हृदय पिरवतर्न
गनैर् पछर्  अिन आफ्ना पापहरूको दःुख प्रकट गरून्। यरूशलेमबाट शुरू
गररे मेरो नाममा यी कुराहरू प्रचार गर। सारा संसारका मािनसहरूमा यो
सुसमाचारहरू सुनाउन ैपछर् । 49 सुन! मेरो िपताले ितमीहरूको िनिम्त
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केही िदने प्रितज्ञा गनर् ु भएको छ, म यो ितमीहरूलाई पठाउनेछु। तर
ितमीहरू स्वगर्बाट शिक्त नपाउरून्जेल यहाँ यरूशलेममा न ैपिर्खरहो।”

ययेेशूकोशूको स्वगस्वगर्र्रोहणरोहण
(मकूर् स 16:19-20; प्रेिरत 1:9-11)

50 येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई बेथानीसम्म लजैानुभयो। उहाँले
आफ्नो हात उचाल्नु भयो अिन ितनीहरूलाई आशीवार्द िदनुभयो। 51

उहाँ ितनीहरूलाई आशीवार्द िंदद ैगदार्, उहाँ ितनीहरूबाट छुट्टीनुभयो
अिन स्वगर्मा उचािलनु भयो। 52 चेलाहरूले उहाँको आराधना गर।े
त्यसपिछ ितनीहरू यरूशलेम फिर्कए। ितनीहरू अत्यन्त ैखशुी िथए। 53

सारा समय परमेश्वरको प्रशसंा गदैर् ितनीहरू मिन्दरमा बसे।
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1

ययूहून्नाहन्ना

ख्रीष्टख्रीष्ट ससंसंारमासारमा आउनुआउन ुभयोभयो

संसार सृिष्ट हुन पिहल्य ैत्यहाँ वचन िथयो। त्यो वचन
परमेश्वरसँग िथयो, अिन वचनन ैपरमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 2 उहाँको
वचन शुरूमा परमेश्वसँग हुनुहुन्थ्यो। 3 र उहाँकै माध्यमबाट

िवश्व सृजना हुन सक्यो। उहाँ िबना केही सृजना हुन सकेन। 4 उहाँ स्वयं
जीवन हुनुहुन्थयो। त्यो जीवन मािनसहरूको िनिम्त ज्योित िथयो। 5

त्यो ज्योित अँध्यारोमा चम्कन्छ। अिन अन्धकारले ज्योितलाई िजत्न
सक्दनै।

6 परमेश्वरद्वारा पठाइएको यूहन्ना नाउँका एकजना मािनस िथए। 7

यूहन्ना त्यही ज्योितको िवषयमा साक्षी िदन आएका िथए। उनकै
माध्यमद्वारा मािनसहरूले ज्योित र िवश्वासबार ेजान्न-सुन्न पाए। 8 यूहन्ना
ज्योित िथएनन्, तर उनी ज्योितको बारमेा साक्षी िदन आएका िथए। 9

सत्य-ज्योित संसारमा आइरहकाछन् भनेर उनले बताई िदए। त्यो
ज्योितले सम्पूणर् मािनसहरूलाई ज्योित िदनेछ।

10 उहाँ संसारका हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा हुन आयो, तर संसारले
उहाँलाई िचनेन। 11 उहाँ स्वयलें सृजना गरकेो संसारमा आउनु भयो
तर उहाँको आफ्नो मािनसहरूले उहाँलाई स्वीकार गरनेन्। 12 केही
मािनसहरूले मात्र उहाँलाई स्वीकार गर।े ज-जसले उहाँलाई स्वीकार गरे
उनीहरूलाई मात्र परमेश्वरको सन्तान हुने अिधकार उहाँले िदनुभयो। 13

ती बालकहरू प्राकृितक तवरबाट जन्मेका िथएनन्। ितनीहरू आफ्नो
आमा-बाबुको शारीिरक इच्छा अथवा िनणर्यबाट जन्मेका िथएनन्।
बद्लामा ितनीहरू परमेश्वरबाट जन्मेका िथए।

14 वचन शरीर हुन आए र हामी माझ बसे। हामीले उहाँको मिहमा
देख्यौं, अिन हामीले िपताका एकमात्र पुत्रको मिहमा जस्तो उहाँको
मिहमा देख्यौं। वचन अनुग्रह र सत्यताले पूणर् िथयो। 15 यूहन्नाले ख्रीष्टकै
सम्बन्धमा मािनसहरूलाई भने, “उहाँ एकजना हुनुहन्छ जसका िवषयमा
म भिनरहेको िंथए, ‘जो म पिछ आउनु हुन्छ, उहाँ मभन्दा महान
हुनुहुन्छ। िकनभने उहाँ मभन्दा पिहल्य ैआउनु भएको िथयो।’”

16 हो, वचन अनुग्रह र सत्यको भण्डार हुनुहुन्छ। हामीले उहाँबाट धेरै
आिशष पाएका छौं। 17 मोशाबाट व्यवस्था प्रदान गिरएको िथयो तर
अनुग्रह र सत्यको बाटो येशू ख्रीष्टबाटै आयो। 18 कसलेै पिन किहल्यै
परमेश्वरलाई देखेका छैनन्। तर एकमात्र पुत्र जो परमेश्वर हुनुहुन्छ अिन
जो िपताको अित निजकमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई परमेश्वर िचनाउनु
भएकोछ।

ययूहून्नालहन्नालेे ययेेशशू ूकोको िवषयमािवषयमा बताउनुबताउन ुहहुुन्छन्छ
(मत्ती 3:1-12; मकूर् स 1:1-8; लूका 3:1-9, 15-17)

19 यरूशलेममा यहूदीहरूले केही पूजाहारीहरू र लेवीहरू यूहन्नाकहाँ
पठाए। ितनीहरूलाई यूहन्ना लाई “ितमी को हौ?” भिन सोध्न पठाए। 20

यूहन्नाले प्रत्यतु्तर िदनलाई िहच्िकचाएनन्, खलुस्त भनी िदए, “म ख्रीष्ट
होइन।”

21 यहूदीहरूले यूहन्नालाई सोधे, “तब ितमी को हौ? ितमी एिलया
हौ?” यूहन्नाले उत्तर िदए, “होइन, म एिलया होइन।”
यहूदीहरूले सोधे, “के ितमी अगमवक्ता हौ?”
यूहन्नाले उत्तर िदए, “होइन, म अगमवक्ता होइन।”
22 तब यहूदीहरूले सोधे, “तब ितमी को हौ? आफ्नो िवषयमा

हामीलाई बताऊ िक जसले हामीलाई पठाए ितनीहरूलाई बताउन सकँू।
ितम्रो िवषयमा ितमी के भन्छौ?”

23 यूहन्नाले ितनीहरूलाई अगमवक्ता यशयैाको वाणीहरू भने:

“मरूभूिममा िचच्याई िहँड्ने मािनसको म आवाज हँु:
‘परमप्रभुको िनिम्त मागर् सोझो बनाऊ भन्द।ै’”

यशयैा 40:3
24 ती यहूदीहरूलाई फिरसीरूले पठाएका िथए। 25 ितनीहरूले

यूहन्नालाई सोधे, “यिद ितमी ख्रीष्ट होइनौ, एिलया होइनौं, अगमवक्ता
पिन होइनौ भने िकन ितमी मािनसहरूलाई बिप्तस्मा िदन्छौ?”

26 यूहन्नाले उत्तर िदए, “म पानीले मािनसहरूलाई बिप्तस्मा िदन्छु।
तर एकजना मािनस ितमीहरूसँग ैअिहले हुनुहुन्छ जसलाई ितमाहरू
िचन्दनैौ। 27 ती एक मात्र मािनस जो मेरो पछािड आउनुहुन्छ, जसको म
जुत्ताको िफत्ता खोल्ने योग्य सम्म छैन।”

28 यी सब ैकुराहरू यदर्न नदीको अकोर् स्थान बेथानीयमा भइसकेको
हो। त्यो जहाँ यूहन्नाले मािनसहरूलाई बिप्तस्मा िदइरहेका िथए।

ययेेशशू,ू परमपरमेेश्वरकाश्वरका थुमाथुमा

29 अकोर् िदन येशूलाई आफूितर आइरहनु भएको यूहन्नाले देखेर भने,
“हेर, परमेश्वरका थुमा जसले संसारको पापहरू उठाई लाने छ। 30 त्यो
उही हो जसको िवषयमा मलेै भनेको िथएँ। ‘एकजना पुरुष मेरो पिछ
आउनेवाला हुनुहुन्छ जो मभन्दा महान् हुनुहुन्छ िकनभने उहाँ मभन्दा
पिहले न ैअिस्तत्वमा हुनु हुन्थ्यो।’ 31 उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर पिन मलेै
जानेको िथइन, तर म मािनसहरूलाई पानीले बिप्तस्मा िदद ैआँए तािक
यहूदीहरूले जानुन् िक उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।”

32 तब यूहन्नाले भने, “ख्रीष्ट को िथए भनेर पिन जािन्दन िथएँ। तर
परमेश्वरले मलाई पानीले मािनसहरूलाई बिप्तस्मा िदन पठाउनु भएको
हो। अिन परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, ‘ितमीले आत्मा ओिर्लद ैएक जना
मािनसमािथ बसेको देख्नेछौ। त्यही मािनसले पिवत्र आत्माद्वारा बिप्तस्मा
िदनेछन्।’” यूहन्नाले भने, “मलेै यो सब ैभइरहेको देखेकोछु। मलेै स्वगर्बाट
आत्मा ओलर्ँद ैगरकेो देखें। मलेै पिवत्र आत्मालाई ढुकु्कर जस्त ैदेखें अिन
उहाँमािथ बसेको देखें। मलेै यो देखेको हँु र म गवाही पिन िदन्छु िक उहाँ
परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ।”

ययेेशूकाशूका प्रथमप्रथम चचेेलाहरूलाहरू

35 अकोर् िदन फेिर यूहन्ना त्यहाँ उपिस्थत िथए। उिनसँग उहाँका
दइुजना चेलाहरू िथए। 36 यूहन्नाले येशू िहिडरहेका देखे र उनोले भने,
“हेर, परमेश्वरका थुमा।”

37 यूहन्नाको कुरा सुिनसके पिछ ती दइु चेलाहरू येशूको पिछ लागे।
38 येशूले फकेर् र हेनर् ु भयो र उहाँको पिछ ती दइुजना चेला आहरहेको
देखेर उहाँले भन्नुभयो, “ितमीहरू के चाहन्छौ?”
ती दइुजनाले भने, “रब्बी, तपाँई ंकहाँ बस्नुहुन्छ?”
39 येशूले उत्तर िदनुभयो, “मसँग आओ अिन ितमीहरूले देख्नेछौ।”

तब ती दइुजना येशूसँग गए। ितनीहरूले येशू बस्नु भएको ठाउँ देखे।
त्यस िदन येशूसँग ैितनीहरू वास बसे। त्यसबेला चार बजी सकेको
िथयो।

40 यूहन्नाबाट येशूको िवषयमा जाने पिछ ितनीहरू येशूकै पिछ लागे।
ती दइुजना मध्ये एकजनाको नाउँ अिन्द्रयास िथयो। ितनी िशमोन
पत्रुसका भाइ िथए। 41 पिहले अिन्द्रयसले आफ्नो भाइ िशमोनलाई
खोज्ने काम गर।े िशमोनलाई अिन्द्रयासले भने, “हामीले मसीह
पाएकोछौं।”

42 तब िशमोनलाई अिनद्रयासले येशूकहाँ ल्याए। येशूले िशमोनतफर्
हेदैर् भन्नु भयो, “ितमी यूहन्नाको छोरो िशमोन हौ। ितमीलाई केफास
भिनने छ।”
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43 अकोर् िदन गालील जान येशूले िनश्चय गनर् ुभयो। येशूले िफिलपलाई
भेट्नुभयो र भन्नुभयो “मलाई पछ्याउ।” 44 अिन्द्रयास र पत्रुस जस्तै
िफिलप पिन बेथसेदा शहरका िथए। 45 िफिलपले नथानेललाई भेट्टाए र
भने, “मोशाले व्यवस्थामा के लेख्नु भएको िथयो सम्झ। मोशाले एकजना
मािनस आइरहेछ भनी लेख्नु भएको िथयो जो आइरहेको छ।
अगमवक्ताहरूले पिन उहाँको िवषयमा लेख्नु भएको िथयो। हामीले
उहाँलाई न ैपायौं। उहाँको नाउँ येशू हो, योसेफका पुत्र। उहाँ नासरतका
हुनुहुन्छ।”

46 तर नथानेलले िफिलपलाई सोधे, “के नासरतबाट केही असल
कुरो आउन सक्छ?”
िफिलपले उत्तर िदए, “आएर हेर।”
47 येशूले नथानेललाई आफूतफर्  आइरहेको देख्नु भयो र भन्नुभयो,

“यो आइरहेको मान्छे साँिच्च न ैएकजना इस्राएली हुन्। उनमा त्यस्तो कुनै
खराबी छैन।”

48 नथानेलले उहाँलाई सोधे, “मलाई कसरी तपाईलें िचन्नुहुन्छ?”
येशूले उत्तर िदनुभयो, “िफिलपले ितमीसँग मेरो िवषयमा बात गनर्

भन्दा पिहल्य ैितमी नेभारको रूखमुिन हँुदा न ैितमीलाई देखें।”
49 तब नथानेलले येशूलाई भने, “रब्बी तपाई परमेश्वरका पुत्र

हुनुहुन्छ। तपाईनं ैइस्राएलका राजा हुनुहुन्छ।”
50 येशूले नथानेललाई भन्नुभयो, “ितमी यसकारण िवश्वास गदैर्छौ िक

मलेै ितमीलाई नेभारको रूखमिन देखेको िथएँ भनेर? ितमीले यो भन्दा
महान चीज देख्नेछौ।” 51 तब येशूले पिन भन्नुभयो, “म ितमीलाई सत्य
भन्नेछु। ितमीहरू सबलेै स्वगर् उिघ्रएको देख्नेछौ अिन ितमीले ‘परमेश्वरका
स्वगर्दतूहरूलाई मािनसको पुत्रमािथ जाँद ैतल आँउद,ै गरकेो देख्नेछौं।’”

कानामाकानामा िववाहिववाह-समारोहसमारोह

दइुिदन पश्चात् गालीलको काना भन्ने शहरमा िववाह समारोह
भइरहेको िथयो। येशूकी आमा त्यहाँ हुनुहुन्थयो। 2 येशू अिन
उहाँका चेलाहरूलाई पिन त्यहाँ िनम्त्याईएको िथयो। 3 िववाह

समारोहमा प्रशस्त दाखरस िथएन। दाखरस जित सिकसके पिछ येशूकी
आमाले उहाँलाई भिनन् “ितनीहरूसँग अरू दाखरस छैन।”

4 येशूले उत्तर िदनुभयो, “िप्रय नारी, मलेै के गनर् ु पछर् , मलाई नभन
मेरो समय अझ आई सकेको छैन।”

5 येशूकी आमाले नोकरहरूलाई भिनन् “उहाँले जे भन्नु हुन्छ त्यही
गर।”

6 त्यहाँ ढंुगाका ठूल-ठूला छ वटा पानीका घ्याम्पाहरू िथए।
यहूदीहरूले आफ्ना शुद्धी धमार्नुष्ठानमा ती पानीका घ्याम्पाहरू चलाउने
गदर्थे। प्रत्येक घ्याम्पाहरू बीस अथवा तीस गेलेन पिरमाणको िथयो।

7 येशूले नोकरहरूलाई भन्नुभयो, “घ्याम्पाहरू पानीले भर।” तब
नोकरहरूले मुखसम्म ैघ्याम्पाहरूमा पानी भिरिदए।

8 तब येशूले नोकरहरूलाई भन्नुभयो, “अब केही पानी घ्याम्पाबाट
िनकाल र लगेर समारोहका अध्यक्षक कहाँ पुयार्ऊ।”
ितनीहरूले त्यस ैगर।े 9 िववाह समारोहका मुिखयाले चाखे, पानी

दाखरस भइसकेको िथयो। दाखरस कहाँबाट आयो ितनलाई थाहा
भएन। तर यो िवषय नोकरहरालाई मात्र थाहा िथयो जसले पानी
ल्याएका िथए। तब मुिखयाले बेहुलालाई बोलाउन पठाए र 10 उनले
बेहुलालाई भने, “मािनसहरूले पिहले राम्रो दाखरस सधैँ बाँडछन्। पिछ
पाहुनाहरू गएपिछ अिलक सस्तो दाखरस बाँड्न थाल्दछन्। तर ितमीले
अिहलेसम्म राम्रो दाखरस जोगाएर राखेका रहेछौ।”

11 येशूले सवर्प्रथम गालीलको काना शहरमा गनर् ु भएको चमत्कार
यही िथयो। येशूले आफ्नो महानता देखाउनु भयो। अिन उहाँका
चेलाहरूले उहाँमािथ िवश्वास गर।े

12 त्यसपिछ येशू कफनर्हुम शहर तफर्  जानु भयो। उहाँकी आमा,
भाइहरू अिन चेलाहरू उहाँसँग ैगए। ितनहरू केही िदनको लािग मात्र
कफनर्हुममा बास बसे।

ययेेशूकोशूको मिन्दरतफमिन्दरतफर्र्  प्रस्थानप्रस्थान
(मत्ती 21:12-13; मकूर् स 11:15-17; लूका 19:45-46)

13 यहूदीहरूको िनस्तार चाड़ अित निजक िथयो। अतः येशू
यरूशलेमतफर्  जानु भयो। 14 यरूशलेममा येशू मिन्दर तफर्  जानु भयो।
उहाँले मिन्दरमा मािनसहरूले गाई-गोरू, भेंडा़ अिन परवेाहरू बेच्द ैगरकेो
देख्नु भयो। अन्य मािनसहरू टेबलमािथ बिसरहेको देख्नु भयो।
ितनीहरू लेनदेन र मािनसको पसैाको व्यपार गिररहेका िथए। 15 येशूले
केही डोरीका टुक्राहरूिलएर कोरार् बनाउनुभयो। तब जम्म ैती
मािनसहरूलाई भेंडा़ र गाई सिहत मिन्दर बािहर के्षत्रवाट लघानर् ु भयो।
येशूले लेनदेन गिरएको पसैा छरपष्ट पादैर् टेबल उल्टाई िदनुभयो। 16

येशूले ती ढुकुरहरू बेच्नेहरूलाई भन्नुभयो, “यी चीजहरू यहाँबाट लगेर
गइहाल। मेरा िपताको घरलाई िकनबेचको बजार जस्तो नबनाऊ।”

17 यो भइसके पिछ येशूका चेलाहरूले धमार्शास्त्रमा के िलिखएको
िथयो त्यसको सम्झना गरःे
“तपाईकंो घरको व्यग्रताले मलाई मानेर्छ।”

भजनसगं्रह 69:9
18 यहूदीहरूले येशूलाई भने, “यी चीजहरू गनेर् तपाईकंो अिधकारको

प्रमाणको लािग चमत्कार देखाउनु होस्।”
19 येशूले भन्नुभयो, “यो मिन्दरलाई ध्वंश पार र फेिर म यसलाई तीन

िदनमा बनाई िदनेछु।”
20 यहूदीहरूले भने, “यो मिन्दर िनमार्ण गनेर्लाई मािनसहरूलाई

छयालीस वषर् लागेको िथयो। यसकारण यसलाई तीन िदन िभत्रमा फेिर
बनाउन सक्छु भनेर कसरी घोषणा गनर् सक्छौ?”

21 वास्तवमा मिन्दरको संदभर् येशूलाई आफ्नो शरीरसँग िथयो। 22

मृत्यबुाट उहाँ बौरी उठी सकेपिछ उहाँले त्यसो भनेको कुरा उनका
चेलाहरूले सम्झे। तब येशूले भन्नुभएको वचन र धमर्शास्त्रमा ितनीहरूले
िवश्वास गर।े

23 यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समय येशू यरूशलेममा हुनुहुन्थ्यो।
उहाँको चमत्कारहरू देखइसके पिछ धेर ैमािनसहरूले उहाँमािथ िवश्वास
गनर् थाले। 24 तर यशूले ितनीहरूमािथ भरोसा राख्नु भएन। िकन त्यसो
गनर् ु भयो? िकनभने ती मािनसहरूले उहाँप्रित के सोिचरहेका हुन्थे, 25

कसलेै मािनसहरूको िवषयमा उहाँलाई भन्नु पनेर् आवश्यक िथएन
िकनभने उहाँले मािनसको हृदयमा के छ जान्नु हुन्थ्यो।

ययेेशशू ूरर िनकोदिनकोदेमेसमस

त्यहाँ िनकोदेमस नाउँ भएको एकजना मािनस िथए। ितनी
फिरसीहरू मध्ये एक अिन यहूदीहरूका अगुवाहरू मध्ये
एकजना िथए। 2 एक-रात िनकोदेमस येशूकहाँ आए। उनले

भने, “रब्बी, हामी जान्दछौ तपाई ंपरमेश्वरद्वारा पठाएको एकजना िशक्षक
हुनुहुन्छ। िकनभने परमेश्वरको सहयोग िबना तपाईलें जुन चमत्कारहरू
गनर् ु हँुदछै कुन ैमािनसले गनर् ु सकै्तन।”

3 येशूले उत्तर िदनु भयो, “म ितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मािनस फेिर
एकपल्ट जन्मनु पछर् । यिद मािनस फेिर जन्मेन भने, त्यसले परमेश्वरको
राज्यमा प्रवेश पाउने छैन।”

4 िनकोदेमसले भने, “एक मािनस जो बूढो छ, ऊ फेिर कसरी जन्मन
सक्छ? के ऊ पुनः आमाको गभर्िभत्र दोस्रो पल्ट पस्न सक्छ अिन फेिर
जन्मछ?”

5 तर येशूले भन्नुभयो, “म ितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मान्छे पािन र
आत्माबाट जन्मनु न ैपछर् । यिद ऊ त्यसरी जन्मेन भने, परमेश्वरको
राज्यमा प्रवेश गनर् सकै्तन। 6 मान्छेको शरीर आमा-बाबुबाट जिन्मन्छ।
तर मान्छेको आित्मक जीवन आत्माबाट जिन्मन्छ। 7 अचम्म नमान,
मलेै ितमीलाई भनें, ‘ितमी पुन जिन्मन ैपछर् ।’ हावा जता चहान्छ त्यतै
बहन्छ। ितमीले हावा बहेको सुन्छौ। 8 तर हावा कहाँबाट आउँदछ र
कताितर गइरहेछ ितमी जान्दनैौ। यसथर् मान्छे त्यसत ैहँूदछ जो
आत्माबाट जन्मन्छ।”

9 िनकोदेमसले सोधे, “यी सब ैकसरी सम्भव हुनसक्छ?”
10 येशूले भन्नुभयो, “ितमी इस्राएलको एक िशकक्ष हौ। तर अझसम्म

यी कुराहरू बुझदनैौ? 11 म ितमालाई सत्य कुरा भन्छु। हामी जे
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जान्दछौ त्यसको िवषयमा कुरा गनेर्छौ। हामीले जे देखेका छौ त्यसको
साक्षी िदन्छौ। तर पिन ितमीले हाम्रो साक्षी स्वीकार गदैर्नौ। 12 पृथ्वीमा
भएका कुराहरूको िवषयमा मलेै भिनससुकेकोछु। तर ितमी िवश्वास
गदैर्नौ। तब ितमीले कसरी िवश्वास गछौर् यिद मलेै स्वगीर्य वस्तुहरूको
िवषयमा कुरा गर ेभने? 13 मािनसको पुत्र बाहेका कोही किहल्य ैस्वगर्
गएको छैन। उहाँ न ैएक हुनुहुन्छ जो स्वगर्बाट तल आउनु भयो।

14 “मोशाले मरूभुिममा सपर्लाई उठाउनु भयो। मािनसको पुत्रसँग
पिन त्यस्त ैछ। मािनसको पुत्र पिन उचािलनु पछर् । 15 त्यसथर् उहाँमािथ
िवश्वास गनेर् प्रत्येकले अनन्त जीवन पाउनेछ।”

16 हो, परमेश्वरले संसारलाई यित साह्रो प्रेम गनर् ुभयो, िक उहाँले
आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई िदनु भयो। परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई िदनु भयो
त्यस द्वारा उहाँमािथ िवश्वास गनेर् कोहीपिन नाश हुने छैन, तर अनन्त
जीवन प्राप्त गनेर्छ। 17 परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई संसारको न्याय
गनर्लाई पठाउनु भएको होइन। तर परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई उहाँबाट
संसार बाँचोस् भनेर पठाउनु भएको हो। 18 जसले परमेश्वरको पुत्रमािथ
िवश्वास गदर्छ त्यो दोषी ठहिंरदनै। तर जसले िवश्वास गदैर्न र उसको
पिहल्य ैन्याय भइसको छ ऊ विहष्कृत हुन्छ। िकनभने त्यस मािनसले
परमेश्वरको एकमात्र पुत्रमािथ िवश्वास गरकेोछैन। 19 मािनसहरूको न्याय
यही आधारमा गिरन्छः संसारमा ज्योित आएकोछ, तर मािनसहरूले
ज्योितको बद्लीमा अन्धकार मन पराए। िकनभने ितनीहरूले दषु्ट
कामहरू गिररहेका िथए। 20 प्रत्येक जसले दषु्ट-कामहरू गदर्छ त्यसले
ज्योितलाई घृणा गछर् । ितनी ज्योित तफर्  आउने छैन। िकनभने उसको
दषु्ट कामहरू ज्योितमा देिखनेछ। 21 तर त्यो जसले सत्यको बाटो
पिहल्याएर अिन ज्योित तफर्  आउँदछ यसथर् यो देखाइने छ िक उसको
काम परमेश्वर माफर् त गिरएको हो।

ययेेशशू ूरर बिप्तस्माबिप्तस्मा िदनिदनेे ययूहून्नाहन्ना

22 यसपिछ, येशू र उहाँका चेलाहरू यहूिदयाको इलाकाितर गए।
त्यहाँ येशू आफ्ना चेलाहरूलसँग बस्नु भयो र मािनसहरूलाई बिप्तस्मा
िदनु भयो। 23 यूहन्नाले पिन एनोनमा मािनसहरूलाई बिप्तस्मा िदइरहेका
िथए। एनोन भन्ने ठाउँ सालीमको छेउमा पदर्छ। यूहन्नाले त्यहीं बिप्तस्मा
िदए िकनभने त्यहाँ प्रशस्त पानी िथयो। मािनसहरू बिप्तस्मा िलन त्यहाँ
गइरहेका िथए। 24 यो घट्ना यूहन्ना जेलमा थुनुवा पनर् ु अगाडी भयो।

25 यूहन्नाका चेलाहरू र केही यहूदीहरू माझ धािर्मक शुद्धीकरण
िवषय वाद-िववाद भइरहेको िथयो। 26 त्यसलेै चेलाहरू यूहन्ना कहाँ
आए। ितनीहरूले भने, “गुरूज्यू, के तपाई ंत्यो मान्छेलाई सम्झनु हुन्छ
जो तपाईसँंग यदर्न नदी पारी िथयो? उनी त्यही एक मािनस हुन जसको
िवषयमा तपाईलें मािनसहरूलाई भिनरहनु भएको िथयो। अिहले उनले
मािनसहरूलाई बिप्तस्मा िदइरहेछन् अिन धेरजैना उनी कहाँ गइरहेछन्।”

27 यूहन्नाले उत्तर िदए, “मान्छेले त्यही मात्र पाउन सक्छ जो
परमेश्वरले िदनुहुन्छ। 28 ितमीहरू आफैं ले सुनेकाछौ िक ‘म ख्रीष्ट होइन
भनेर। म एकमात्र त्यो मािनस हँु जसलाई उहाँको िनिम्त बाटो तयार पानर्
परमेश्वरले पठाउनु भएको हो।’ 29 बेहुली बेहुलाकै मात्र हो। बेहुलाको
साथी जो उसको छेउमा उिभन्छ उसको आवाज सुन्दा आनिन्दत हँुदछ,
म सँग त्यही आनन्द छ अिन अिहले यो आनन्द पूणर् भएको छ। 30 उहाँ
अिधक महत्वपूणर् हुनु पछर्  अिन म अल्प महत्वपूणर् हुनु पछर् ।

उहाँउहा ँएकमात्रएकमात्र स्वगस्वगर्र्बाटबाट आउनुआउन ुभएकोभएको

31 “तर एक जो स्वगर्बाट आउनु हुन्छ, उहाँ सब ैभन्दा महान
हुनुहुन्छ। जुन मािनस पृथ्वीबाट आउँदछ ऊ पृथ्वीकै हो र उसले जे पिन
पृथ्वीबाटै गदर्छ। जो एकमात्र स्वगर्बाट आउनुहुन्छ उहाँ सब ैभन्दा महान
हुनुहुन्छ। 32 उहाँले जे देख्नु र सुन्नु भएकोछ, त्यसको साक्षी उहाँ
िदनुहुन्छ, तर मािनसहरूले उहाँको साक्षी स्वीकार गदैर्नन्। 33 उनीहरू
जसले उहाँको साक्षी स्वीकार गछर् , ितनीहरूले परमेश्वरले सत्य बोलेको
साक्षी िदन्छन्। 34 उहाँले जो परमेश्वरद्वारा पठाइएकोछ परमेश्वरको संदेश
भन्नु हुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई सीमाहीन आत्मा प्रदान गनर् ुभयो। 35

िपताले पुत्रलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ अिन हरके बस्तुमा शिक्त प्रदान गनर् ु
भएकोछ। 36 जुन मािनसले पुत्रमािथ िवश्वास गछर् , उसले अनन्त जीवन

प्राप्त गदर्छ। तर जुन मािनसले पुत्रको आज्ञा मान्दनै उसले त्यो जीवन
देख्नेछैन। परमेश्वरको क्रोध उमािथ रहनेछ।”

ययेेशशू ूएकएक सामरीसामरी स्त्रीसस्त्रीसँँगग बोल्नुहबोल्नुहुुन्छन्छ

येशूले यूहन्नाले भन्दा धेर ैचेलाहरू बनाउँनु हँुदछै साथ ैबिप्तस्मा
पिन िदनु हँुदछै भन्ने फिरसीहरूले सुने। 2 तर वास्तवमा येशू
स्वयलें बिप्तस्मा िदनु भएको िथएन। उहाँका चेलाहरूले उहाँकै

िनिम्त मािनसहरूलाई बिप्तस्मा िदइरहेका िथए। फिरसीहरूले उहाँको
िवषयमा सुिनसकेका िथए भनेर येशूलाई थाहा िथयो। 3 त्यसलेै येशू
यहूिदया छोडेर गालील फकर् नु भयो। 4 गालील जाँदा येशूलाई सामिरया
देश भएर जानु पथ्योर्।

5 सामिरया अन्तगर्त िसचार भन्ने शहरमा येशू आइपुग्नु भयो। यो शहर
याकूबले आफ्ना छोरो यूसुफलाई िदएको जमीनको नजीक पथ्योर्। 6

याकूबको कुवा त्यहाँ िथयो। येशू आफ्नो लामो यात्राबाट थाकेपिछ त्यही
कुवाकै छेउमा िवश्राम गनर् बस्नुभयो। त्यसबेला प्रायः मध्यान्हको समय
िथयो। 7 एउटी सामरी स्त्री कुवामा पानी भनर् ु आई। येशूले ितनलाई
भन्नुभयो, “दया गररे मलाई िपउने पानी देऊ।” 8 त्यस समय येशूका
चेलाहरू शहरमा खानेकुरा िकन्न गएका िथए।

9 सामरी स्त्रीले उत्तर िदई, “तपाईलें पानी मागेको देखेर म छक्क पर।े
तपाई ंयहूदी हुनुहुन्छ अिन म एउटी सामरी स्त्री!” यहूदीहरूले
सामरीहरूसँग केही सम्बन्ध राख्दनैन्।

10 येशूले उत्तर िदनुभयो, “यिद परमेश्वरले के प्रदान गनर् ु हुन्छ अिन
ऊ जसले पानी माग्दछै, ितमीले जानेको भए, ितमी मलाई माग्ने िथयौ र
म ितमीलाई िजउँदो पानी िदनेिथएँ।”

11 त्यस स्त्रीले भनी, “महोदय! त्यस्तो िजउँदो पानी कहाँ
पाउनुहुन्छ? यो कुवा िनकै गिहरो छ, पानी िनकाल्न तपाईसँंग केही छैन।
12 तपाई ंहाम्रो पुखार् याकूब भन्दा पिन महान हुनुहुन्छ? याकूबले यो
कुवा हामीलाई िदनुभयो। उहाँले यसबैाट पानी िपउनु भयो। उहाँका
छोराहरू र उहाँका गाई-बस्तुहरूले यही कुवाबाट पानी िपए।”

13 येशूले उत्तरमा भन्नुभयो, “प्रत्येक मािनस ज-जसले यसको पानी
िपउँदछ ितनीहरू पुनः ितखार्उनेछन्। 14 तर त्यस मािनस जसले, मलेै
िदएको पानी िपउँदछ ऊ फेिर ितखार्उनेछैन। मलेै जुन पानी उसलाई
िदन्छु, त्यो मािनस उिम्ररहने पानीको मूल बिननेछ। जुन पानीले अनन्त
जीवन िदन्छ त्यही स्रोतबाट बहनेछ।”

15 त्यस स्त्रीले येशूलाई भनी, “महोदय, मलाई त्यो पानी िदनुहोस्
तािक म किहल्य ैितखार्उने छैन अिन म अझ बेसी पानी भनर् यहाँ
आइरहनु पदैर्न।”

16 येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “जाऊ, ितम्रो पितलाई बोलाऊ अिन
यहाँ फकेर् र आऊ।”

17 त्यस स्त्रीले भनी, “तर मेरो पित छैन।”
येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “ितमीले सही भन्यौ िक ितम्रो पित छैन। 18

ितम्रो पाँच जना पितहरू िथए, अिन ितमीिसत जुन पुरूष अिहले
बिसरहेको छ त्यो ितम्रो पित होइनन्। ितमीले जे भन्यौ साँच्चो हो।”

19 त्यस स्त्रीले भनी, “महोदय, अब म जान्न सक्छु िक तपाई ं
अगमवक्ता हुनुहुन्छ। 20 हाम्रो पुखार्हरूले यो पवर्तमा उपासना गथेर्। तर
तपाई ंयहूदीहरू भन्नुहुन्छ िक यरूसलेम न ैत्यो स्थान जहाँ हामीले
परमेश्वरको उपासना गनर् ु पछर् ।”

21 येशूले भन्नुभयो, “मलाई िवश्वास गर, नारी! एक समय आइरहेकोछ
जब ितमीले िपतालाई यो पहाडमा अथवा यरूशलेमा आराधाना गनेर्
छैनौ। 22 ितमी सामरीहरू जे आराधना गदर्छौं। त्यो जान्दनैौ। हामी
यहूदीहरू के आराधना गदर्छौं त्यो जान्दछौं। मुिक्त यहूदीहरूबाटै
आउँदछ। 23 समय आइरहेछ जब सत्य आराधकहरू आफ्ना िपतालाई
आत्मा र सत्यतामा आराधाना गनेर्छन्। अिन त्यो समय आइसकेको छ।
यस िकिसमका आराधकहरूलाई न ैिपताले चाहनुहुन्छ। 24 परमेश्वर
आत्मा हुनुहुन्छ। यसलेै जसले परमेश्वरलाई पुज्दछ उहाँलाई आत्मा र
सत्यतामा न ैआराधाना गनर् ु पछर् ।”

25 त्यस स्त्रीले भनी, “म जान्दछु मसीह (ख्रीष्टलाई भिनन्छ) आउनु
हँुदछै। जब उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रत्येक कुराको व्याख्या
गनर् ु हुनेछ।”
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26 तब येशूले भन्नुभयो, “एक जो ितमीिसत बोिलरहेछु, म मसीह हँु।”
27 त्यस समय येशूका चेलाहरू शहरबाट फकेर् र आए। ितनीहरू

येशूलाई एक जना स्त्रीसँग यसरी बात गिररहेको देखेर छक्क पर।े तर
ितनीहरू कसलेै पिन सोध्ने आँट गरनेन्, “तपाई ंके चाहनु हुन्छ?” वा
“तपाई ंयस स्त्रीसँग िकन बात गिररहनु भएको छ?”

28 तब त्यस स्त्रीले पानी भनेर् गाग्रो त्यत ैछाडी र नगर ितर लागी।
ितनले शहर-वासीहरूलाई भिनन्, 29 “एकजना मािनसले मलेै गरकेो
सब ैकुरा बताइिदनुभयो। आऊ उहाँलाई हेर। के उहाँ ख्रीष्ट हुनु सक्छ?”
30 तब मािनसहरू शहर छाडे अिन येशू कहाँ गए।

31 जब त्यस स्त्री शहरमा िथई, येशूका चेलाहरूले उहाँलाई आग्रह
गिररहेका िथए, “रब्बी, केही खानुहोस्!”

32 तर येशूले उत्तर िदनुभयो, “मसँग खाने भोजन छ, जुन
ितमीहरूलाई थाहा छैन।”

33 तब चेलाहरूले आपसमा सोधे, “के कसलेै येशूलाई केही
भोजनहरू ल्याई िदएका िथए?”

34 येशूले भन्नुभयो, “मेरो भोजन जसले मलाई यहाँ पठाँउनु भएको छ
उहाँको इच्छालाई अनुशरण गनर् ु हो अिन उहाँले मलाई िदएको काम पूरा
गनर् ु हो। 35 जब ितमीहरू रोपाई गछौर् र भन्छौ, ‘बाली काटन अझ ैचार
महीना छ’ तर ितमीहरू आफ्ना आँखा खोल र मािनसहरूलाई हेर।
ितनीहरू पिन बाली काट्ने समय भएको खेतबारी जस्ता छन्। 36

अिहले सम्म, जसले बाली काट्छ उसलेै ज्याला पाउँछ। उसलेै जसले
अनन्त जीवनको लािग फसल थुपादर्छ। यसलेै जसले रोपाई ंगदर्छ र
जसले बाली काट्दछ दवु ैसँग ैआनिन्दत हुन्छन्। 37 यसथर् त्यो भनाई,
‘एकजना मान्छेले रोप्छ अिन अकोर् मान्छेले बाली काट्छ’ यो िवषय सत्य
छ। 38 ितमीहरूलाई मलेै बाली काट्न पठाए जुन ितमीहरूले रोपेनौ।
अरूले काम गर ेर ितनीहरूका कामबाट ितमीहरूले फल पाएका छौ।”

39 त्यो स्त्रीको प्रमाणको कारणले गदार् सामारी शहरमा धेर ैजसो
मािनसहरूले िवश्वास गर।े ितनले भिनन्, “उहाँले मलेै जे गरकेी िथए
प्रत्येक कुरा भन्नु भयो।” 40 तब सामरीहरू येशूकहाँ आए। येशूलाई
उनीहरूसँग ैबस्ने आग्रह गर।े तब येशू त्यहाँ दइु िदन बस्नुभयो। 41 तर
अझ धेर ैमािनसहरूले उहाँकै वचनको कारणले उहाँलाई िवश्वास गर।े

42 मािनसहरूले सामरीकी त्यस स्त्रीलाई भने, “प्रथम हामीले ितमीले
जे भन्यौ त्यसको कारणले गदार् येशूमािथ िवश्वास गर् यौ। तर अब हामीले
आफ्नो लािग जे सुनेका छौं त्यही कारणले िवश्वास गछौर्ं। हामीले अब
बुझ्न थाल्यौं िक उहाँ मात्र एक त्यस्तो मािनस हुनुहुन्छ जसद्वारा यो
संसार बाँच्न सक्छ।”

ययेेशूलशूलेे एकजनाएकजना अिधकारीकोअिधकारीको छोरोलाईछोरोलाई िनकोिनको पानपानर्र् ु ुभयोभयो
(मत्ती 8:5-13; लूका 7:1-10)

43 दइु िदन िबितसके पिछ त्यो ठाँउ छाडेर येशू गालीलमा जानुभयो।
44 येशूले अिघ बाटै भिनसक्नु भएको िथयो िक उहाँको आफ्नो देशमा
आगमवक्तालाई आदर गिरदनै। 45 यसथर् जब येशू गालीलमा आइपुग्नु
भयो ितनीहरूले उहाँलाई स्वागत गर ेकारण ितनीहरूले येशूले
यरूशलेमको िनस्तार चाडमा गरकेा सब ैकुराहरू देखी सकेका िथए।
ितनीहरू पिन चाडको लािग गएका िथए।

46 येशू गालील अन्तगर्त कानामा फेिर जानुभयो जहाँ येशूले
पानीलाई दाखरसमा पिरवतर्न गनर् ु भएको िथयो। त्यहाँ कफनर्हुममा
एकजना राजाका अिधकारी िथए। त्यो अिधकािरको छोरो िबमारी िथयो।
47 त्यस मािनसले यहूिदयाबाट येशू गालील तफर्  आइरहनु भएको छ
भनी सुने। तब येशूलाई भेट्न ितनी कानातफर्  गए। उसले येशूलाई
कफनर्हुममा आउने अिन उसको छोरोलाई िनको पािरिदन िबन्ती गयोर्।
उसको छोरो मनर् आँटेको िथयो। 48 येशूले उनलाई भन्नुभयो,
“ितमीहरूले आश्चयर्पूणर् कुराहरू र चमत्कािरक िचन्हहरू हेनर् ु पछर्  नत्र
ितमीहरूले िवश्वास गनेर् छैनौ।”

49 राजाको अिधकारीले भन्नुभयो, “महोदय, मेरो छोरो मनर् अिघ मेरो
घरमा एकपल्ट आई िदनुहोस।”

50 येशूले उत्तर िदनुभयो, “जाऊ, ितम्रो छोरो बाँच्नेछ।”

येशूले भन्नु भएको कुरा त्यस मािनसले िवश्वास गयोर् अिन घर
फिर्कआयो। 51 घरजाँद ैगदार् बाटामा उसको नोकरसँग भेट भयो।
नोकरले भन्यो, “तपाईकंो छोरो जाती भएको छ।”

52 त्यस मािनसले सोधे, “कुन समयबाट त्यो िनको हुन थाल्यो?”
उसको नोकरले उत्तर िदयो, “िहजो िदउँसो एक बजेदेिख तपाईकंो

छोरोको ज्वरो हट्यो।”
53 त्यस अिधकारीले बुझ्यो िक येशूले उसलाई त्यही समयमा

भन्नुभएको िथयो, “ितम्रो छोरो जीिवत रहनेछ।” यसथर् उनी लगायत
घरका सब ैमािनसहरूले येशूमािथ िवश्वास गर।े

54 यहूिदयाबाट गालीलमा आए पिछ यो दोस्रो चमत्कारपूणर् कायर्
येशूले गनर् ुभएको हो।

जलजल-ककुुण्डकोण्डको छछेेउमाउमा भएकोभएको मािनसलाईमािनसलाई ययेेशूलशूलेे िनकोिनको पानपानर्र् ुभयोुभयो

त्यसपिछ येशू यहूदीहरूको िवशेष चाडको लािग यरूशलेम
जानुभयो। 2 यरूशलेमा पाँचवटा दलानहरूले घेिरएको एउटा
जल-कुण्ड छ। यहूदीहरूका भाषामा यसलाई बेथस्दा भिनन्छ।

यो जल-कुण्ड भेंडा़-ढोकाको नजीकमा छ। 3 धेर ैरोगी मािनसहरू त्यही
जल-कुण्डको दलानमा लिडरहेका िथए। ितनीहरूमा कोही अन्धाहरू,
कोही लङ्गाडाहरू अिन कोही पक्षाघात का रोगीहरू िथए। 4 5 त्यहाँ
अठ्तीस वषर्देिख रोगले ग्रस्त भएको एकजना रोगी िथयो। 6 येशूले त्यस
मािनसलाई त्यहाँ लिडरहेको देख्नु भयो। येशूलाई त्यो मािनस लामो
समयदेिख िबमार भएको थाहा िथयो। अतः येशूले त्यस मािनसलाई
सोध्नु भयो, “ितमी िनको हुन चाहन्छौ?”

7 त्यस रोगीले उत्तर िदयो, “महाशय, मलाई त्यो पानी चिलरहेको
बेला त्यहाँ पस्न सहायता गनेर् कोही छैन्। मलेै कोिशश गदार्-गदैर् मेरो
अिघ जल-कुण्डमा मािनस पिस हाल्छ।”

8 तब येशूले भन्नुभयो, “उठ! ितम्रो ओछ्यान उठाउ र िंहड” 9 तब
तुरन्त ैत्यो मािनस िनको भयो। त्यो मािनसले आफ्नो ओछ्यान उठायो र
िहँड्न थाल्यो।
त्यस्तो घट्ना भएको िदन िवश्रामको िदन िथयो। 10 तब यहूदीहरूले

त्यस मािनसलाई भने, “आजको िदन िवश्रामको िदन हो। िवश्रामको िदन
यसरी ओछ्यान बोकेर जानु हाम्रो व्यवस्थाका िवरुद्ध हो।”

11 तर त्यस मािनसले भन्यो, “जुन मािनसले मलाई िनको तुल्याउनु
भयो, उनलेै भन्नुभयो, ‘ितम्रो ओछ्यान उठाउ र िहँड।’”

12 यहूदीहरूले सोधे, “ितमीलाई त्यसरी ओछ्यान बोकेर जाऊ भन्ने
मािनस को हो?”

13 तर त्यो मािनसले जसद्वारा आफू िनको भएको िथयो, उहाँ को
हुनुहुन्थ्यो िचनेन। त्यस बेला त्यहाँ धेर ैमािनसहरू िथए र येशू सुटुक्क
गइसक्नु भएको िथयो।

14 केही समय पिछ येशूले त्यस मािनसलाई मिन्दरमा भेट्नु भयो।
येशूले उनलाई भन्नु भयो, “हेर, अब ितमी ठीक भयौ। तर अब पाप नगर,
ितमीमािथ अझ खराब घट्नाहरू नघटोस्।”

15 तब त्यो मािनस यहूदीहरूकहाँ गयो र ितनीहरूलाई भिनिदयो िक
जसले ितनलाई िनको पानर् ु भयो उहाँ येशू हुनु हँुदोरहेछ।

16 येशूले त्यस्ता कामहरू िवश्रामको िदनमा गनर् ु भएको िथयो। यसलेै
यहूदीहरूले येशू िवरूद्ध नराम्रा कामहरू गनर् थाले। 17 तर येशूले
यहूदीहरूलाई भन्नुभयो, “मेरो िपताले किहल्य ैकाम रोक्नु भएन। अिन
यसलेै म पिन काम गनर् रोिकँिदन।”

18 येशूले यी कुराहरू भन्नु भए पिछ, यहूदीहरूले उहाँलाई मानेर् अझ
िनश्चय गर।े िकनभने, “येशूले िवश्रामको िदनमा व्यवस्था मात्र भङ्गा
गरनेन्। उहाँले परमेश्वर न ैउहाँको आफ्नो िपता हुन् पिन भन्नु भयो। अिन
यसप्रकारले येशूले आफूलाई परमेश्वरको समान तुल्याउनु भयो।”

ययेेशूमाशूमा परमपरमेेश्वरकोश्वरको अिधकारअिधकार छछ
19 तर येशूले भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्छु। पुत्रले एकै्ल केही

गनर् सकै्तन। िपताले गरकेो कामहरू देखे पिछ मात्र पुत्रले त्यस ैगदर्छ।
िपताले जे गदर्छ पुत्रले त्यही गदर्छ। 20 िपताले पुत्रलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ
अिन आफूले गरकेो सम्पूणर् कायर्हरू पुत्रलाई देखाउनु हुन्छ। यो मािनस
िनको भयो। तर िपताले यो भन्दा पिन महान कायर् पुत्रलाई देखाउनु
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हुन्छ। तब ितमीहरू सब ैछक्क पनेर्छौ। 21 िपताले मरकेा मािनसहरू
उठाउनु भयो र ितनीहरूलाई जीवन िदनु भयो। त्यस्त ैप्रकारले पुत्रले
पिन जसलाई चाहानु हुन्छ ितनीहरूलाई जीवन िदनु हुन्छ।

22 “अिन िपताले कसकैो न्याय गनर् ु हुन्न। न्याय गनेर् सम्पूणर् अिधकार
िपताले पुत्रलाई सुम्पनु भएको छ। 23 परमेश्वरले यसो गनर् ु भएको छ,
तािक सब ैमािनसहरूले पुत्रलाई आदर गनेर्छन् जसरी िपतालाई आदार
गरकेाछन्। यिद कसलेै पुत्रलाई आदर गदैर्न उसले िपतालाई पिन आदर
गदैर्न जसले उहाँलाई पठाउनु भयो।

24 “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु, यदी कुन ैव्यिक्तले मेरो कुरा
सुन्दछ र मेरा िपतामा िवश्वास गदर्छ भने उसले अनन्त जीवन पाउनेछ।
त्यो मािनसलाई किहल्य ैन्याय गिरनेछैन। उनी मृत्यबुाट बािहर आएका
हुन् अिन जीवनमा प्रवेश गरकेाहुन्। 25 म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु,
एउटा समय आइरहेको छ। वास्तवमा त्यो सयम अिहले न ैआइसकेको
छ। मािनसहरू जो मरकेा छन् उनीहरूले परमेश्वरको पुत्रको आवाज
सुन्नेछन्। अिन जजसले ती सुनेका कुराहरू मान्नेछन् उनीहरूले अनन्त
जीवन पाउनेछन्। 26 जीवन िपताबाट आउँदछ र पुत्रलाई पिन उहाँले
जीवन-दान िदने अिधकार प्रदान गनर् ुभएको छ। 27 अिन िपताले आफ्ना
पुत्रलाई मािनसहरूलाई न्याय गनेर् अिधकार िदनुभएकोछ। िकनभने उहाँ
मािनसको पुत्र हुनुहुन्छ।

28 “यसमा अचम्म नमान। समय आइरहेछ जब सम्पूणर् मािनसहरू
जो मरकेा छन्, ितनीहरूले उहाँको आवाज सुन्नेछन्। 29 तब ितनीहरू
जजसले राम्रो कामहरू गरकेा छन् बौरी उठ्नेछन् अिन अनन्त जीवन
पाउनेछन्। तर ितनीहरू जजसले आफ्नो जीवनमा दषु्ट कामहरू गरकेा
छन्, दोषी ठहिरनको लािग बौिरनेछन्।

30 “म एकै्ल केही गिर्दनँ। म परमेश्वरबाट जस्तो सुन्छु त्यही प्रकारले
न्याय गछुर् । यसलेै मेरो िनणर्य ठीक हुन्छ। िकनभने म आफैं लाइ खशुी
पानेर् कोिशश गिर्दन। तर म उहाँलाई खशुी पानर् चाहन्छु जसले मलाई
पठाउनु भयो।

ययेेशूलशूलेे यहयहूूदीहरूसदीहरूसँँगग लगातारलगातार वातार्लापवातार्लाप गिररहनुगिररहन ुभयोभयो

31 “यिद मलेै आफ्नो साक्षी आफैं ले िदन्छु तब मेरो साक्षी समिर्थत
हँुदनै। 32 तर त्यहाँ अन्य मािनस छ जसले मेरो िवषयमा मािनसहरूलाई
बताउँदछ। अिन म जान्दछु, उनले जे भन्छन् ती सब ैकुराहरू सत्य हुन्।

33 “ितमीहरूले यूहन्ना समक्ष मािनसहरू पठायौ। अिन उनले
ितमीहरूलाई सत्य कुरा भने। 34 मलाई मेरो िवषयमा भन्नलाई मान्छेको
आवश्यकता छैन। तर म ितमीहरूलाई ती कुराहरू भन्नेछु तािक ितमीहरू
बाँच्न सक्छौ। 35 यूहन्ना एक बत्ती िथयो जुन बलेको िथयो र प्रकाश
िदयो। अिन अल्प समयको लािग मात्र पिन त्यो ज्योित पाँउदा ितमीहरू
आनिन्दत भयौ।

36 “तर मसँग मेर ैिवषयमा जुन साक्षी छ त्यो यूहन्नाको भन्दा महान
छ। जुन कामहरू म गिररहेकोछु त्यही न ैमेरो साक्षी हो। िपता जसले
मलाई पठाउनु भयो त्यो कामहरू शेष गनर्लाई िदनु भयो। 37 िपता
जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँले मेरो बारमेा साक्षी पिन िदनुभयो। तर
ितमीहरूले उहाँको आवाज किहले सुनेनौ र ितमीहरूले उहाँलाई किहले
देखेनौ। 38 िपताको वचनले पिन ितमाहरूमा काम गिररहेको छैन।
िकनभने जसलाई िपताले पठाउनु भयो उहाँलाई िवश्वास गदैर्नौ। 39

ितमीहरूले धमर्शास्त्र सावधानिसत अध्ययन गर िकनभने ितमीहरू
सोच्दछौ िक ती धमर्शास्त्रद्वारा ितमीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछौ अिन
ियन ैधमर्शास्त्रले मेरो िवषयमा गवाही िदन्छ। 40 तर ितमीहरू जीवन
पाउनलाई मकहाँ आउँन चाँहदनैौ।

41 “म मािनसहरूबाट प्रशसंा चाहन्न। 42 तर म ितमीहरूलाई
जान्दछु ितमीहरूमा परमेश्वरको प्रेम छैन। 43 म मेरो िपताबाट आएको
हँु-अिन म उहाँकै िनिम्त बोल्दछु। तर ितमीहरूले मलाई ग्रहण गदैर्नौ। तर
यिद कुन ैमािनस आँउछ अिन आफ्न ैिवषयमा बोल्छ भने, उसलाई
ितमीहरू ग्रहण गनेर्छौ। 44 ितमीहरू एकाअकार्मा प्रशसंा गरकेो
रूचाउँछौ। तर ितमीहरूले त्यो प्रशसंाको खोजी गदैर्नौ जो एक
परमेश्वरबाट मात्र आँउछ। तब ितमी कसरी िवश्वास गनर् सक्छौ? 45

नसम्झ िक म िपता समक्ष ितमीहरूको िवरोधदमा भन्नेछु। मोशा ती
मािनस हुन् जसले ितमीहरू िवरूध्य बोल्छन्। अिन उन ैएक हुन

जसमािथ ितमीहरूले बचाऊको आशा गयौर्। 46 यिद ितमीहरूले साँच्ची
न ैमोशालाई िवश्वास गरकेो भए, ितमीहरूले मलाई पिन िवश्वास गनेर्
िथयौ? िकनभने मोशाले मेरो िवषयमा लेख्नु भएकोछ। 47 तर
ितमीहरूले मोशाले के लेखे त्यसलाई िवश्वास गदैर्नौ भने तब म जे भन्छु
ितमीहरूले कसरी िवश्वास गनर् सक्छौ?”

ययेेशूलशूलेे पाँचपाँच हजारहजार भन्दाभन्दा बबेेसीलईसीलई खखुवुाउनुभयोवाउनुभयो
(मत्ती 14:13-21; मकूर् स 6:30-44; लूका 9:10-17)

यसपिछ, येशू गालील, अथार्त् ितबेिरयसको झील पािर
जानुभयो। 2 धेर ैठूलो भीडले येशूलाई पछ्यायो िकनभने
ितनीहरूले िवरामीहरूलाई िनको पानर् चमत्कारहरू गनर् ु भएको

देखेका िथए। 3 येशू डाँडामािथ जानु भयो अिन आफ्ना चेलाहरूसँग
त्यहाँ बस्नु भयो। 4 त्यसबेला यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समय प्रायः
आइसकेको िथयो।

5 येशूले आफ्नो नजर उठाउनु भयो अिन धेर ैमािनसहरू उहाँकहाँ
आइरहेको देख्नु भयो। येशूले िफिलपलाई भन्नुभयो, “हामीले
ितनीहरूलाई खवुाउनको िनिम्त रोटीहरू कहाँ िकन्न सक्छौं?” 6 येशूले
यो प्रश्न िफिलपलाई जाँच्नलाई सोध्नु भएको िथयो। उहाँलाई थाहा
भइसकेको िथयो िक उहाँले के गिररहुनु भएको छ।

7 िफिलपले उत्तर िदए, “यदी हामी सबलेै मिहनाभिर काम गयौर् भने
पिन प्रत्येकलाई एक एक टुक्रा रोटी िदने पसैा पुग्ने छैन।”

8 त्यहाँ येशूका अकार् एक जना चेला िथए। ितनी िशमोन पत्रुसका भाइ
अिन्द्रयास िथए। 9 आिन्द्रयासले भने, “यहाँ एक जना केटो छ।
जसकोमा पाँच वटा जौको रोटी र दइु टुक्रा साना माछा छन्। तर यो
त्यित िवघ्न मािनसहरूको लािग केही होइन।”

10 येशूले भन्नुभयो, “मािनसहरूलाई बस्न लाऊ।” यो घाँस-ैघाँस
भएको ठाउँ िथयो। त्यहाँ 5,000 जित मािनसहरू बिसरहेका िथए। 11

येशूले रोटी िलनु भयो र परमेश्वरलाई यसको िनिम्त धन्यवाद िदनुभयो,
अिन त्यहाँ बसेका जम्मलैाई रोटी बाँड्नु भयो। माछा पिन त्यसरीनै
बाँड्नु भयो। येशूले मािनसहरूलाई जित चाहान्थे त्यित न ैिदनु भयो।

12 जब ितनीहरूले खाई सके येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो,
“उब्रेका टुक्राहरू बटुल। केही पिन नष्ट नपार।” 13 तब चेलाहरूले
उिब्रएको रोटीको टुक्राहरू बटुले। पाँचवटा जौको रोटीहरू मािनसहरूले
खाएर उब्रेको टुक्राहरू ितनीहरूले ठूलाठूला बाह्रवटा डोकोहरू मा भर।े
पाचँवटा रोटीहरू र दइुवटा माछाबाट मात्र शुरू गरकेा िथए। चेलाहरूले
ती उब्रेका टुक्राहरू ठूल-ठूला बाह्र डोकोहरूमा भर।े

14 येशूले त्यस्तो चमत्कार गनर् ुभएको मािनसहरूले देखे। ितनीहरूले
भने, “संसारमा जो अगमवक्ता आउनेवाला हुनु हुन्थ्यो साँच्चै उहाँ न ैहुनु
हँुदो रहेछ।”

15 येशूले बुझ्नु भयो िक आउने अिन उहाँलाई जबरजस्ती राजा
बनाउने योजना मािनसहरूले गदैर् िथए। यसकारण, उहाँले त्यो ठाँउ
छाडेर एकै्ल पहाडमा जानु भयो।

ययेेशशू ूपानीमापानीमा िहिहँँड्नुड्न ुहहुुन्छन्छ
(मत्ती 14:22-27; मकूर् स 6:45-52)

16 त्यस साँझ येशूका चेलाहरू गालील झील तफर्  गए। 17 यसबेला
अन्ध्यारो भइसक्दा पिन येशू फकर् नु भएको िथएन। चेलाहरू डुङ्गामा चढे
अिन कफनर्हुम जान लागे। कफनर्हुम समुद्रको अकोर् पिट्ट िथयो। 18

हावा जोडले चलेकोले गदार् त्यस समूद्रमा ठूलो छाल उठेर डुङ्गालाई
उल्टा घचेिटरहेको िथयो। 19 ितनीहरूले पाँच-छ कोलोिमटरसम्म डुङ्गा
िखयाएर लगे। तब ितनीहरूले येशूलाई देखे। उहाँ पािनमािथ िंहिडरहनु
भएको िथयो। उहाँ डुङ्गा भए तफर्  आउनु भयो। चेलाहरू डराए। 20 तर
येशूले ितनीहरूलाई भन्नु भयो, “नडराऊ, यो म न ैहँु।” 21 जब उहाँले
ितनीहरूसँग बात गनर् ुभयो उहाँलाई डुङ्गामा ल्याउन पाँउदा ितनीहरू
आनिन्दत भए। तब डुङ्गा जमीनितर आई पुग्यो जुन ठाउँमा ितनीहरू पुग्न
चाहन्थे।

यूहन्ना 5:21 715 यूहन्ना 6:21



मािनसहरूलमािनसहरूलेे ययेेशूलाईशूलाई खोजखोजेे

22 अकोर् िदन आई पुग्यो। कोही मािनसहरू समुद्रको अकोर् िकनारितर
बसेका िथए। येशू अब आफ्ना चेलाहरूसँग जानु भएन भन्ने कुरा ती
मािनसहरूले थाहा पाए, तर ितनीहरू आफैं  छोडीए। ितनीहरूले पिन
थाहा पाए त्यहाँ एउटा मात्र डुङ्गा िथयो। 23 तर ितबेिरयासबाट केही
डुङ्गाहरू आए। ती डुङ्गाहरू त्यही ठाँउ निजक थािमए जहाँ परमप्रभुले
परमेश्वरलाई धन्यवाद िदनु भए पिछ त्यो भीडले रोटी खाएको िथयो। 24

ती मािनसहरूले त्यहाँ अब न त येशू न उहाँका चेलाहरू न ैदेखे। यसथर्
ितनीहरू डुङ्गाहरू िलएर कफनर्हुमितर लागे। िकनभने ितनीहरू येशूलाई
भेट्न चाहन्थे।

ययेेशशू ूजीवनकोजीवनको रोटीरोटी हहुुनुहनुहुुन्छन्छ
25 मािनसहरूले येशूलाई समुद्र पिट्ट देखे। ितनीहरूले उहाँलाइ सोधे,

“रिब्ब, तपाई ंयहाँ किहले आई पुग्नु भयो?”
26 उहाँले उत्तर िदनु भयो, “ितमीहरूले मलाई िकन खोिजरहेछौ? के

मेरो चमत्कारहरू जसले मेरो शिक्तको प्रमाण िदन्छ देखे पिछ मलाई
खोिजरहेकाछौ? अँहँ! म सत्य भन्छु, ितमीहरूले मलाई खोजेको कारण
के हो भने ितमीहरूले रोटी खोयौ र पुरा अघायौ। 27 जुन खाद्य नष्ट
हुन्छ त्यसको िनिम्त काम नगर तर जुन खाद्य नष्ट हँुदनै अिन अनन्त
जीवन िदन्छ त्यसको िनिम्त काम गर। मािनसको पुत्रले ितमीहरूलाई
त्यस्तो खाद्य िदनु हुन्छ। िपताले देखाएका छन् िक उनी मािनसका पुत्र
सँग छन्।”

28 मािनसहरूले येशूलाई सोधे, “परमेश्वरले हामीबाट कस्तो प्रकारको
काम चाहनु हुन्छ।”

29 येशूले उत्तर िदनुभयो, “परमेश्वरले ितमीहरूबाट कस्तो काम
चाहनुहुन्छ भने ितमीहरू उहाँले पठाउनु भएको एकमािथ िवश्वास गनर् ु
पछर् ।”

30 तब मािनसहरूले सोधे, “तपाई ंपरमेश्वरले पठाएको प्रमाण
िदनलाई एक हो भन्ने के चमत्कार गनर् ु सक्नु हुन्छ? यिद हामीले तपईकंो
चमत्कार देख्यौं भने तब तपाईमािथ िवश्वास गनेर्छौं। तपाई ंके गनर् ु हुनेछ?
31 मरूभूिममा हाम्रा िपता पुखार्हरूले मन्न खाए। यो धमार्शास्त्रमा
लेिखएको छ, ‘परमेश्वरले स्वगर्बाट रोटी खानलाई िदनुभयो।’”

32 येशूले भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्छु। मोशा ितनी एक
होइनन् जसले ितमीहरूलाई स्वगर्बाट रोटी िदए। तर मेरा िपताले
ितमीहरूलाई स्वगर्बाट साँच्चो रोटी िदनुहुन्छ। 33 परमेश्वरको रोटी के हो?
परमेश्वरको रोटी भनेको त्यो चीज हो जुन स्वगर्बाट ओलेर्र संसारलाई
जीवन िदनुहुन्छ।”

34 मािनसहरूले भने, “प्रभु, त्यो रोटी हामीलाई सधैँ िदनुहोस्।”
35 तब येशूले भन्नुभयो, “म त्यो रोटी हँु जसले जीवन िंददछ। जुन

मािनस मेरोमा आउँदछ ऊ किहल्य ैभोको हँुदनै। जुन मािनसले ममािथ
िवश्वास गदर्छ ऊ किहल्य ैितखार्उँदनै। 36 तर मलेै ितमीहरूलाई
भिनसकेको छु िक यद्यिप मलाई देखेकाछौ तापिन ितमीहरूले मलाई
िवश्वास गदैर्नौ। 37 जुन मािनसहरू िपताले मलाई िदनुहुन्छ मकहाँ
आउनेछन्। मकहाँ जो आँउछन् म कसलैाई पिन फकार्उने छुइन। 38

परमेश्वरले जे चाहनु हुन्छ त्यो काम गनर् म स्वगर्बाट आएको हँु। मलेै
चाहेको काम गनर्लाई म आएको होइन। 39 मलेै कसलैाई पिन गुमाउनु
हँुदनै जुन परमेश्वरले मलाई िदनुभयो अिन अिन्तम िदनमा मलेै
ितनीहरूलाई जीवनमा उठाउनु पछर् । उहाँ एक जसले मलाई पठाउनु
भयो, उहाँको यही इच्छा हो। 40 प्रत्येक मािनस जसले परमेश्वरका
पुत्रलाई िचने र िवश्वास गर ेितनीहरूले अनन्त जीवन पाए। म
ितनीहरूलाई अन्त्यको िदनमा जीिवत पानेर्छु। यो मेरा िपता परमेश्वरको
इच्छा हो।”

41 यहूदीहरूले येशूको िवषयमा गुनासो प्रकट गनर् शुरू गर।े येशूले
भन्नु भएको िथयो, “म न ैरोटी हँु जुन स्वगार्बाट तल आएकोछ।” 42

यहूदीहरूले भने, “यो येशू हो। हामी उहाँका बाबु-आमा िचन्दछौ। ऊ
यूसुफको छोरो हो। उसले कसरी भन्न सक्छ, ‘म स्वगर्बाट ओिर्ल आएको
हँु?’”

43 तर येशूले भन्नु भयो, “एक-अकार्मा गनगनाउन बन्द गर। 44 िपता
एक हुनुहुन्छ जसले मलाई पठाउनु भयो अिन मािनसहरूलाई मेरो समक्ष
ल्याइिदनु हुन्छ। ितनीहरूलाई म अन्त्यको िदनमा जीिवत पानेर्छु। कोही
पिन आफ्नो मजीर्ले आउन सकै्तन। केवल िपताले मात्र मकहाँ ल्याइिदनु
सक्नुहुन्छ। 45 अगमवक्ताहरूले लेखेः ‘परमेश्वरले सबलैाई िसकाउनु
हुनेछन्।’ मािनसहरू जसले िपतालाई सुन्नेछन्। अिन उहाँबाटै िसक्ने छन्
मकहाँ आउनेछन्। 46 मलेै यो भन्न खोजेको होइन िक िपतालाई कसलेै
देखेकाछन्। ितनी मात्र एक हुन् जो िपताबाट आएकाछन्। जसले
िपतालाई देखेकाछन्।

47 “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु, जसले िवश्वास गछर्  त्यसिसत
अनन्त जीवन हुनेछ। 48 म रोटी हँु जसले जीवन प्रदान गदर्छ। 49

ितमीहरूका पुखार्हरूले मरूभमूिममा मन्ना खाए तर ैपिन अन्य
मािनसहरू जस्त ैितनीहरू मर।े 50 म त्यो रोटी हँु जो स्वगर्बाट आयो।
यिद कुन ैमािनसले यो रोटी खाँदछ भने उ किहल्य ैमदैर्न। 51 म िजउँदो
रोटी हँु जो स्वगर्बाट आएको हो। जो मािनसले त्यो रोटी खाँदछ ऊ
अनन्त सम्म बाँच्दछ। यो रोटी मेरो शरीर हो। म िदनेछु तािक संसारका
मािनसहरूले जीवन पाउनेछन्।”

52 तब यहूदीहरूको आपसमा वाद-िववाद शुरू भयो। ितनीहरूले
भने, “यो मान्छेले कसरी आफ्नो शरीर खान िदन्छ?”

53 येशूले भन्नुभयो, “म साँच्चो भन्छु। ितमीहरूले मािनसको पुत्रको
शरीर खान ैपछर् । उसको रगत िपउनु न ैपछर् । यिद ितमीहरूले त्यसो
गरनेौ भने ितमीहरूले जीवन पाउने छैनौ। 54 तर जसले मेरो शरीर
खान्छ र रगत िपउँछ उसको जीवन अनन्त हुन्छ। अन्त्यको िदनमा म
उसलाई उठाउनेछु। 55 मेरो शरीर साँच्चो भोजन हो। मेरो रगत साँच्चो
िपउने कुरा हो। 56 जसले मेरो शरीर खान्छ र रगत िपउँदछ तब त्यो
मािनस मिभत्र र म ऊिभत्र हुनेछ।

57 “जीिवत िपताले मलाई पठाएका हुन्। उहाँको कारणले म बाँच्छु।
यसथर् जसले मलाई खाँदछ मेरो कारणले पिन ऊ बाँच्नेछ। 58 म त्यो
रोटी जस्तो होइन जुन हाम्रा िपताहरूले मरूभूिममा खाए औ अन्य
मािनसहरू सरह मर।े म स्वगर्बाट आएको त्यो रोटी हँु। ऊ जसले यो
रोटी खाँदछ, अनन्त बाँच्ने छ।”

59 येशूले ती कुराहरू त्यितबेला गनर् ुभयो जब उहाँ कफनर्हुम शहरको
यहूदीहरूको सभा-घरमा िसकाउनु हँुदथै्यो।

धधेेररै ैचचेेलाहरूललाहरूलेे ययेेशूलाईशूलाई छाडछाडेे

60 धेर ैयेशूका चेलाहरूले यस्तो सुनेपिछ भने, “यो िशक्षा बुझ्न गाह्रो
छ। कसले यो िशक्षा ग्रहण गनर् सक्छ?”

61 येशूले चेलाहरू गनगनाउँदछैन् भन्ने थाहा पाउनु भयो।
ितमीहरूलाई भन्नुभयो, “के यस िशक्षाले ितमीहरूलाई ठेस लाग्छ? 62

तब ितमीहरूले मािनसको पुत्रलाई जहाँ ऊ पिहले िथयो, त्यहाँ जाँदै
गरकेो देख्यौ भने के हुन्छ? 63 त्यो आत्मा हो जसले मािनसलाई जीवन
िदन्छ। शरीरबाट केही फाईदा छैन। म जो चीज ितमीहरूलाई भन्छु त्यो
आत्मा हो ितनहरूले जीवन िदन्छ। 64 तर ितमीहरू मध्ये कसलेै
िवश्वास गदैर्नौ।” (येशूलाई शुरूबाट न ैथाहा िथयो कस-कसले िवश्वास
गरनेन् र कसले धोखा िदन्छ।) 65 येशूले भन्नुभयो “त्यसलेै मलेै
भनेकोछु ‘िपताले अनुमित निदए सम्म कोही पिन म भएकोमा आउन
सकै्तन।’”

66 जब येशूले त्यसो भन्नुभयो, उनका धेर ैचेलाहरू पिछ हटे र उहाँको
पिछ लाग्नु छाडे।

67 येशूले बाह्रजना प्रेिरतहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू पिन छाड्न
चाहन्छौ?”

68 िशमोन पत्रुसले उहाँलाई जवाफ िदए, “हे प्रभु हामी कसकोमा
जाऊँ? तपाईकंोमा वचन छ जसले अनन्त जीवन िदन्छ। 69 हामी
तपाईमंािथ िवश्वास गछौर्ं। हामी जान्दछौं िक तपाई ंमात्र एक पिवत्र
हुनुहुन्छ जो परमेश्वरबाट आउनुभएको हो।”

70 तब येशूले उत्तर िदनुभयो, “मलेै ितमीहरू बाह्रजनालाई चुन्छु। तर
पिन ितमीहरूमा एकजना शतैान हो।” 71 येशूले यहूदाको िवषयमा
भिनरहनु भएको िथयो। यहूदा िशमोन इस्कािरयोतको छोरो िथए। यहूदा
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ती बाह्र चेलाहरू मध्येका एकजना िथए। िकनभने उसले उहाँलाई धोका
िदनेवाला िथयो।

ययेेशशू ूरर उहाँकाउहाँका भाइहरूभाइहरू

यो घट्ना पिछ, येशूले गालील देशको चारिैतर यात्रा गनर् ुभयो।
येशूले यहूिदयामा भ्रमण गनर् चाहनु भएन िकनभने यहूदीहरूले
उहाँलाई मानेर् मौका खोजी रहेका िथए। 2 त्यसबेला

यहूदीहरूको छाप्रो वासको चाड िथयो। 3 तब येशूका भाइहरूले
उहाँलाई भने, “तपाईलें यता छोडेर यहूदाको पवर्मा जानुपछर् । तब
तपाईकंा चेलाहरूले त्यहाँ तपाईलें गनर् ु भएको महान कायर् देख्न
सक्नेछन्। 4 यिद कसलेै आफूलाई जनसमूह माझ प्रकाश गनर् चाहन्छ
भने, उसले आफ्नो काम गुप्तीरूपले गनर् ु हँुदनै। संसारलाई आफू स्वयलें
देखाऊ। ितमीले गरकेा चमत्कारहरू ितनीहरूले देखनु्।” 5 (येशूका
भाइहरूले सम्म उहाँमािथ िवश्वास गदैर्निथए।)

6 येशूले उहाँका भाइहरूलाई भन्नुभयो, “मेरो िनिम्त ठीक समय अझै
आइपुगेको छैन। तर कुन ैसमय पिन ितमीहरूको लािग जाने बेला
आउँछ। 7 संसारले ितमीहरूलाई घृणा गनर् सकै्तनन्। तर यो संसारले
मलाई घृणा गछर् । िकनभने मलेै ितनीहरूलाई ितनीहरूका कामहरू दषु्ट
छन् भनी देखाएँ। 8 यसथर् ितमीहरू चाडमा जाऊ। म चाडमा यस पल्ट
जाँिदन। मेरा िनिम्त ठीक समय अझ ैआएको छैन।” 9 त्यित भिनसके
पिछ, उहाँ गालीलमा न ैबस्नु भयो।

10 तब येशूका भाइहरू चाडितर गए। तब उहाँ पिन चाडमा जानुभयो।
तर येशू खलु्लम खलु्ला त्यहाँ जानु भएन, तर गुप्तीरूपले जानुभयो। 11 त्यो
चाडमा यहूदीहरूले येशूलाई खोजे। ितनीहरूले भने, “त्यो मािनस कहाँ
छ?”

12 त्यहाँ धेर ैमात्रामा मािनसहरूको घुइँचो िथयो। ितनीहरू मध्ये
कस-ैकसलेै येशूको िवषयमा गुप्त प्रकारले कुरा गिररहेको िथए। कितपय
मािनसहरूले भने, “उहाँ एक असल मािनस हुनु हुन्छ।” तर कितपयले
भने, “होइन, मािनसहरूलाई मूखर् बानउँदछ।” 13 तर कसकैो पिन
येशूको िवषयमा खलु्लमखलु्ला प्रकारले कुरा गनेर् आँट िथएन। मािनसहरू
यहूदी अगुवाहरूसँग डराउँदथे।

ययेेशूलशूलेे यरूशलयरूशलेेममाममा िशक्षािशक्षा िदनुभयोिदनुभयो

14 त्यो पवर् आधा जस्तो िसिद्धन थालेको िथयो। तब येशू मिन्दरको
प्राङ्गाणमा जानुभयो अिन मािनसहरूलाई िसकाउन शुरू गनर् ुभयो 15

यहूदीहरू छक्क पर।े ितनीहरूले भने, “यो मािनस किहल्य ैस्कूलमा पढेन
उसले कसरी यित िवघ्न कुराहरू जान्यो?”

16 येशूले जवाफमा भन्नुभयो, “जुन कुराहरू म पढाइरहेछु त्यो मेरो
आफ्न ैहोइन। मेरो िशक्षा उहाँबाट आउँदछ जसले मलाई पठाउनु भयो।
17 यिद कुन ैमािनसले परमेश्वरको इच्छा अनुसार काम गनर् चाहन्छ भने
तब उसले मेरो िशक्षण परमेश्वरबाटै आँउछ भनी बुझ्नेछ। यो मेरो आफ्नै
िशक्षण होइन भनेर उसले जान्दछ। 18 कुन ैमािनस जसले आफ्नो
िवचार मात्र बताउँदछ उसले आफैं  मात्र सम्मान पाउनलाई प्रयास गदर्छ।
तर जुन मािनस जसले आफूलाई पठाउनेको सम्मान ल्याउने प्रयास
गदर्छ उसले सत्य बोल्दछ। अिन उसकोमा केही असत्य रहनेछैन। 19

के मोशाले ितमीहरूलाई व्यवस्था प्रदान गनर् ु भएन? तर ितमीहरू कसलेै
ती व्यवस्था पालन गरनेौ। िकन ितमीहरू मलाई मानर् चाहन्छौ?”

20 मािनसहरूले जवाफ िदए, “एक भूतात्मा ितमीिभत्र छ र त्यसले
ितमीलाई बौलाहा बनाएको छ। कसले ितमीलाई मानर् चाहन्छ?”

21 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “मलेै एउटा चमत्कार गरें र
ितमीहरू सब ैछक्क पयौर्। 22 मोशाले ितमीहरूलाई खतनाको बारमेा
िनयम प्रदान गनर् ुभयो। तर खासमा खतनाको िनयम मोशाबाट आएको
होइन। खतना हाम्रो िपता-पुखार्बाट आएको हो जो मोशा भन्दा अगािड
िथए कहीले काँही िवश्रामको िदनामा ितमीहरू िशशु को खतना गछौर्।
23 यसले के देखाउँछ भने एकजना मािनसले मोशाको व्यवस्था उलङ्घन
नहोस् भनी िवश्रामको िदनमा खतना िलन सक्छ। तब मलेै िवश्रामकै
िदनमा एकजना मािनसको सम्पूणर् शरीर िनको पादार् ितमीहरू मिसत
िकन िरसाउँछौ? 24 बािहरी रूपलाई जाँच गनर् छाडी देऊ। िनष्पक्ष बन र
सत्य अनुसार जाँच गर।”

ययेेशशू ूननै ैख्रीष्टख्रीष्ट होहो भनभनेेरर मािनसहरूमािनसहरू छक्कछक्क परपरेे
25 यरूशलेमका कोही बािसन्दाहरूले भने, “यो त्यही मािनस होइन

जसलाई मािनसहरूले मानेर् चेष्टा गिररहेकाछन्? 26 हेर, ितनी खलु्लम-
खलु्ला िशक्षा िदइरहेका छन्। यद्यिप कसलेै उहाँलाई िशक्षा िदन रोक्ने
चेष्टा गिररहेका छैनन्। के अग्रजहरूले उनी न ैख्रीष्ट हुन भन्ने िनणर्य गर?े
27 तर हामी जान्दछौ उहाँ कहाँ बाट आएका हुन्। जब ख्रीष्ट आउनु
हुनेछ, उहाँ कहाँबाट आउनु हुन्छ कसलैाई थाहा हँुदनै।”

28 येशूले मिन्दरको प्राङ्गाणमा िशक्षा िदइरहनु भएको िथयो। येशूले
ठूलो स्वरमा भन्नुभयो, “हो, ितमीहरू म को हँु र कहाँबाट आएको हो
भनेर जान्दछौ। तर म आफ्न ैअिधकारबाट आएको भने होइन। मलाई
कसलेै पठाएका हो जो सत्य हुनुहुन्छ। ितमीहरू उहाँलाई जान्दनैौ। 29

तर म मात्र उहाँलाई जान्दछु अिन म उहाँबाटै आएको हँु। उहाँले नै
मलाई पठाउनु भएको हो।”

30 जब येशूले त्यसो भन्नुभयो, मािनसहरूले उहाँलाई पक्रन चाहन्थे
तर कसलेै पिन उहाँलाई छुन सम्म सकेनन्। येशूलाई अिहले न ैमािर
हाल्नु पनेर् ठीक समय भएको िथएन। 31 तर धेर ैजनाले येशूमा िवश्वास
गर।े मािनसहरूले भने, “हामी ख्रीष्ट आउनु हुन्छ भनेर पिर्खरहेकाछौं।
जब ख्रीष्ट आउनु हुनेछ तब उहाँले यो मािनसले भन्दा अझ बेशी
चमत्कारहरू गनर् सक्नु हुन्छ र? होइन, अतः यही मान्छे ख्रीष्ट हुनुपछर् ।”

यहयहूूदीहरूलदीहरूलेे ययेेशूलाईशूलाई पक्रनपक्रनेे प्रयासप्रयास गरगरेे
32 फिरसीहरूले येशूको िवषयमा मािनसहरूले गुप्तीरूपमा कुराहरू

गरकेो सुने। यसलेै मुख्य पूजाहारीहरू र फिरसीरूले येशूलाई पक्रन
मिन्दरको कोही पहरदेारहरूलाई पठाए। 33 तब येशूले भन्नुभयो, “अब
केही क्षण म ितमीहरूसँग बस्नेछु। तब म उहाँकहाँ जानेछु जसले मलाई
पठाउनु भयो। 34 ितमीहरूले मलाई खोज्नेछौ, तर ितमीहरूले मलाई
भेट्ने छैनौ। अिन जहाँ म हुन्छु त्यस ठाउँमा ितमीहरू आउन
सक्नेछैनौ।”

35 यहूदीहरूले आपसमा भने, “उनी कहाँ जानेछन्, के हामीले
उनलाई भेट्न सक्ने छैनौं? के उनी यूनानीहरूमा जानेछन् जहाँ हाम्रा
मािनसहरू वस्दछन्? के ितनी यूनानी मािनसहरूलाई िशक्षा िदन
जानेछन्? 36 उनले भन्छन, ‘ितमीहरूले खोज्यौ भने पिन मलाई भेटने
छैनौ।’ उसले यसो पिन भन्दछ, ‘म जहाँ छु ितमीहरू त्यहाँ आउन
सकै्तनौ।’ यसको अथर् के हो?”

पिवत्रपिवत्र आत्माकोआत्माको िवष्यमािवष्यमा ययेेशूलशूलेे भन्नुभन्न ुहहुुन्छन्छ
37 पवर्को अिन्तम िदन िथयो। यो एकदम ैमुख्य िदन िथयो। त्यसिदन

येशू उिभनु भयो र ठूलो स्वरमा भन्नुभयो, “यिद कुन ैमािनसहरूलाई
तीखार् लागेको छ भने मकहाँ आऊ र िपऊ। 38 यिद कुन ैमािनसले
मलाई िवश्वास गछर्  भने, उसको हृदयबाट िजउँदो पानी बग्नेछ।
धमर्शास्त्रमा यही लेिखएकोछ।” 39 येशूले वास्तवमा पिवत्र आत्माको
िवषयमा बताइरहनु भएको िथयो। पिवत्र आत्मा मािनसहरूलाई अझ
सम्म िदइएको िथएन िकनभने येशू अझ सम्म मनर् ु भएको िथयन, अिन
मिहमातफर्  न ैउठेको िथएन। तर पिछ, ती जसले येशूमा िवश्वास गछर्न्
पिवत्र आत्मा पाउने छन्।

ययेेशूकोशूको िवषयमािवषयमा मािनसहरूकोमािनसहरूको वादवाद-िववादिववाद

40 मािनसहरूले येशूले भन्नु भएका ती कुराहरू सुने। कोही
मािनसहरूले भने, “यो मािनस साँच्ची न ैअगमवक्ता हो।”

41 अन्य मािनसहरूले भने, “उनी ख्रीष्ट हुन्।”
अन्यहरूले भने, “उनी ख्रीष्ट गालीलबाट आएको होइन। 42 धमर्शास्त्र

अनुसार ख्रीष्ट दाऊदको पिरवारबाट आउनेछन्। अिन अझ धमर्शास्त्रले
भन्दछ िक ख्रीष्ट बेतलेहेमबाट आउनेछन्, त्यो शहर जहाँ दाऊद बस्थे।”
43 तब येशूको िवषय िलएर परस्परमा ितनीहरू सहमती भएनन्। 44

कोही मािनसहरूले येशूलाई पक्रन चाहन्थे। तर कसलेै पिन ितनीमािथ
आफ्नो हात हालेनन्।

यूहन्ना 7:2 717 यूहन्ना 7:44
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यहयहूूदीदी अगुवाहरूलअगुवाहरूलेे िवश्वासिवश्वास गनगनर्र् अस्वीकारअस्वीकार गरगरेे
45 तब मिन्दरका पहरदेाहरू, मुख्या पूजाहारीहरू र फिरसीहरूभए

कहाँ फकेर् । ितनीहरूले मिन्दरका पहरदेाहरू सोधे, “ितमीले िकन
येशूलाई ल्याएनौ?”

46 मिन्दरका पहरदेारहरूले उत्तर िदयो, “कुन ैमािनसले पिन अझ
सम्म यस प्रकारले िशक्षा िदएको छैन!”

47 फिरसीहरूले उत्तर िदए, “तब ितमीहरू पिन मूखर् बिनयौ। 48

अगुवाहरू कसलेै येशूमा िवश्वास गरकेोछ, यही होइन? कुन ैफिरसीहरूले
उसमािथ िवश्वास गरकेोछ? छैन! 49 तर ती मािनसहरू जौ बािहर छन्
जसले व्यवस्थाको िवषयमा केही पिन जान्दनैन् ितनीहरूले मात्र
उहाँलाई िवश्वास गरकेाछन्। परमेश्वरले ितनीहरूलाई श्राप िदनु
भएकोछ।”

50 तर िनकोिदमस् ती अगुवाहरूमध्ये एकजना िथए। िनकोदेमस त्यो
मािनस िथयो जो येशूलाई हेनर् पिहल्य ैगएको िथयो। उनले भने, 51

“हाम्र व्यवस्थाले ऊबाट पिहले नसुनी तथा उसले के गरकेोछ नजानी
एक मािनसलाई दण्ड िदनु हामीलाई अनुमित िंददनै।”

52 यहूदी अगुवाहरूले उत्तर िदए, “ितमी पिन गालीलबाटै आएको हौ?
धमर्शास्त्र अध्ययन गर अिन ितमीले जान्नेछौ िक कुन ैपिन आगमवक्ता
गालीलबाट आउँदनै्।”

(यूहन्नाको यी पदहरू 7:53-8:11 सम्म सबभैन्दा पुरानो र असल
यूनानी िलपीहरूमा पाइदैंन।)

व्यिभचारमाव्यिभचारमा समाितकीसमाितकी आइमाईआइमाई

53 सब ैयहूदी अगुवाहरू आ-आफ्ना घर गए।
येशू जतैून डाँडामा जानुभयो। 2 िबहान ैयेशू मिन्दर तफर्
फकर् नुभयो। सब ैमािनसहरू येशूकहाँ आए। येशू बस्नु भयो र
ितनीहरूलाई िसकाउनु भयो।

3 शास्त्रीहरू र फिरसीहरूले एकजना आइमाईलाई त्यहाँ ल्याए। त्यस
आइमाईले व्यिभचार गिरररहेको बेला समाितएकी िथई। ती यहूदीहरूले
त्यस आइमाईलाई बलजफ्ती जनसमूह समक्ष ल्याए। 4 ितनीहरूले
येशूलाई भने, “गुरूज्यू, यस आइमाई पर-पुरुषसँग व्यािभचार सम्बन्धमा
रहेको बेला समाितई। 5 मोशाको व्यवस्थाले आज्ञा गदर्छ िक यस्तो
आइमाईलाई ढुङ्गाले हानेर मानर् ु पछर् । अब तपाई ंके भन्नु हुन्छ?”

6 यहूदीहरूले येशूलाई जालमा पानर् ुका िनिम्त त्यस्ता प्रश्नहरू
गिररहेका िथए। ितनीहरू येशूले गल्ती कुरा गरोस् भन्ने चाहन्थे तािक
ितनीहरूले उहाँलाई आरोप लगाउन सकुन। तर येशू िनहुरनु भयो र
आफ्नो औलंाले जमीनमा लेख्न थाल्नु भयो। 7 यहूदीहरूले लगातार
त्यही प्रश्न येशूलाई सोिधरहे। तब येशू उिभनु भयो अिन भन्नुभयो,
“ितमीहरू माझमा कुन ैएक मािनस जो पाप रिहत छ त्यो मािनसले
उसलाई प्रथम ढुङ्गा हान्नुहोस्।” 8 तब फेिर येशू िनहँुरनु भयो र जमीनमा
लेख्नु भयो।

9 जब येशूले भनेको ितनीहरूले सुने ितनीहरू एक पिछ अकोर् गदैर्
त्यहाँबाट जान थाले। बूढा मािनसहरूले पिहला छाडे र त्यसपिछ
अरूअरूले छाड्द ैगए। येशू एक्लो छािडनु भयो त्यस आइमाईसँग। त्यस
आईमाई उहाँ समक्ष उिभरहेकी िथई। 10 येशू उठनु भयो अिन ितनलाई
सोध्नु भयो, “नारी, ितनीहरू कहाँ छन्? ितनीहरू कसलेै ितमीलाई दोषी
ठहराउन सकेनन्?”

11 उसले भनी, “महोदय, मलाई कसलेै दोषी ठहरयाउन सकेन।”
तब येशूले भन्नुभयो, “तब म पिन ितमीलाई दोषी ठहरयाउँिदन, ितमी

जान सक्छौ, तर फेिर पाप नगर्नू।”

ययेेशशू,ू ससंसंारकोसारको ज्योितज्योित

12 त्यसपिछ, येशू फेिर मािनसहरूसँग कुराकानी गनर् थाल्नु भयो।
उहाँले भन्नुभयो, “म संसारको ज्योित हँु। जुन मािनस मेरो पिछ लाग्दछ
ऊ किहल्य ैअन्धकारमा पनेर् छैन। त्यस मािनसले ज्योित पाउनेछ जसले
जीवन प्रदान गदर्छ।”

13 तब फिरसीहरूले येशूलाई भने, “तपाई ंआफैं  आफ्नु गवाही
िदइरहनु भएकोछ। यसथर् तपाईको गवाही अमान्य ठहिरन्छ।”

14 येशूले जवाफ िदनुभयो, “हो, मलेै यी कुराहरू आफ्न ैिवषयमा
भिनरहेको छु। तर मलेै भनेका कुरा सत्य हुन्। िकनभने म जान्दछु म
कहाँबाट आएको हँु र कहाँ जान्छु। म ितमीहरू जस्तो होइन। ितमीहरू
जान्दनैौ म कहाँबाट आएँ र कताितर गइरहेछु। 15 ितमीहरूले मलाई
अन्य मािनसलाई सरह न्याय गदैर्छौ। म कुन ैमािनसलाई न्याय गिर्दनँ।
16 तर यिद मलेै न्याय गरें भने, मेरो न्याय सत्य हुनेछ। िकनभने जब म
न्याय गदर्छु म एक्लो हुन्न। िपता जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ मसँग
हुनुहुन्छ। 17 ितमीहरूको आफ्न ैव्यवस्था छ िक यिद दइु जना गवाहीले
एउटै कुरा भन्यो भने ितमीहरूले स्वीकार गनैर्पछर् । 18 म त्यस्त ैएक
गवाही हँु जसले आफ्न ैिवषयमा भन्दछ। अिन िपता जसले मलाई
पठाउनु भयो उहाँ अकोर् गवाही हुनुहुन्छ।”

19 मािनसहरूले सोधे, “तपाईकंो िपता कहाँ छ?”
येशूले जवाफमा भन्नुभयो, “ितमीहरूले मलाई अथवा मेरो िपतालाई

िचन्दनैौ। यिद ितमीहरूले मलाई िचन्दछौ भने, ितमीहरूले मेरो िपतालाई
पिन िचन्दछौ।” 20 येशूले यी कुराहरू मिन्दरमा िसकाई रहनु भएको
बेलामा भन्नुभयो। उहाँ त्यस ठाउँको छेऊमा हुनुहुन्थ्यो जहाँ सब ैजना
मािनसहरू भेटी चढाउन आउँथे। तर कुन ैमािनसले पिन उहाँलाई
पके्रनन्। येशूको ठीक समय अझ आइपुगेको िथएन।

ययेेशूकोशूको िवषयमािवषयमा यहयहूूदीहरूलदीहरूलेे बुझबुझेेनन्नन्

21 फेिर, येशूले मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई छोडेर
जानेछु। ितमीहरूले मलाई खोज्ने-छौ, तर ितमीहरू आफ्न ैपापले
मनेर्छौं। जहाँ म गइरहेछु त्यहाँ ितमीहरू आउन सकै्तनौ।”

22 तब यहूदीहरूले आपसमा सोधे, “के येशूले आफैं लाई मानेर्छ? के
यसको अथर् यो हो जब उहाँले भन्नु भयो, ‘जहाँ म गइरहेको छु त्यहाँ
ितमीहरू आउन सकै्तनौ’?”

23 तर येशूले ती यहूदीहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू यहाँ तलबाट
आएका हौ। तर म मािथबाट आएको हँु। ितमीहरू यस संसारका हौ, तर
म यस संसारको होइन। 24 मलेै भिनसकें  ितमीहरू आफ्न ैपापहरूमा
मनेर्छौ। हो, ितमीहरू आफ्न ैपापहरूमा मनेर्छौ, यिद ितमीहरूले मलाई म
उही हो भनेर िवश्वास गरनेौ भने।”

25 यहूदीहरूले सोधे, “तब ितमी को हौ?”
येशूले जवाफ िदनुभयो, “शुरुदेिख न ैमलेै ितमीहरूलाई जे भिनरहेछु म

त्यही हँु। 26 ितमीहरूका िवषयमा मलाई धेर ैकुराहरू भन्नु छ।
ितमीहरूलाई म न्याय गनर् सक्थें, तर उहाँ एक जसले मलाई पठाउनु
भयो सत्य उहाँ न ैहुनुहुन्छ। उहाँबाट जे कुरा मलेै सुने ती कुराहरू
बोल्छु।”

27 येशू कुन िवषयमा कुरा गिररहेछन् भनेर मािनसहरूले बुझ्दनैन्।
येशूले ितनीहरूलाई िपताको िवषयमा भिनरहनु भएको िथयो। 28 यसलेै
मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरूले मािनसको पुत्रलाई उठाउनेछौ
त्यितबेला मात्र म उही हँु भनेर ितमीहरू जान्नेछौ। ितमीहरूले जान्नेछौ
िक जुन कुराहरू म गिररहेछु त्यो मेरो आफ्न ैअिधकारबाट गरकेो होइन।
ितमीहरूले जान्नेछौ िक मलेै जे जित कुराहरू भन्दछुै त्यो िपताबाट मलेै
जानेको हो। 29 परमेश्वर जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ मसँग हुनुहुन्छ।
म सधैँ त्यही कुरा गदर्छु जसले उहाँलाई खशुी िदँदछ। यसलेै उहाँले मात्र
मलाई एकल ैछोडनु भएन।” 30 जब येशूले यी कुराहरू गिररहनु भएको
िथयो, धेरौ मािनसहरूले उहाँलाई िवश्वास गर।े

ययेेशूलशूलेे मुक्तमुक्त हहुुननेे िवषयिवषय बताउनुबताउन ुहहुुन्छन्छ
31 तब येशूले भन्नुभयो िक यहूदीहरू जसले उहाँमािथ िवश्वास गर,े

“यिद ितमीहरूले लगातार मेरो िशक्षाहरू पालन गिररह्यौ भने ितमीहरू
साँच्चै मेरो चेलाहरू हौ। 32 तब मात्र ितमीहरूले सत्य जान्नेछौ। अिन
सत्यले ितमीहरूलाई मुिक्त गराउनेछ।”

33 यहूदीहरूले जवाफ िदए, “हामी अब्राहामका सन्तान हौ। अिन
हामी किहल्य ैकसकैो दास भएका छैनौ। तब िकन भन्छौ, ‘ितमीहरू’,
स्वतन्त्र हुनेछौ?”

34 येशूले जवाफ िदनुभयो, “म साँच्चो भन्दछु। प्रत्येक मािनस जसले
लगातार पाप गछर्  ऊ पापको दास हो। पाप उसको मािलक हो। 35 दास
सदवै मािलकको पिरवारसँग बस्दनै। तर छोरो सधैँ पिरवारसँग बस्छ।

यूहन्ना 7:45 718 यूहन्ना 8:35
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36 यसथर् जब पुत्रले ितमीहरूलाई स्वतन्त्र पादर्छ, तब ितमीहरू
सत्यरूपमा स्वतन्त्र हुनेछौ। 37 म जान्दछु ितमीहरू अब्राहामका सन्तान
हौ। तर ितमीहरू मलाई मानर् चाहन्छौ। िकनभने ितमीहरू मेरो वचन
स्वीकार गनर् चाहँदनैौ। 38 म भिनरहेछु िक जे िपताले मलाई देखाउनु
भयो तर ितमीहरूले त्यो काम गदर्छौ जो ितम्रा िपताबाट ितमीहरूले
सुन्यौ।”

39 यहूदीहरूले भने, “हाम्रा िपता अब्राहाम हुन्।”
येशूले भन्नुभयो, “यिद ितमीहरू साँिच्च न ैअब्राहामका सन्तान हँुदा हौ

त ितमीहरूले त्यही कुराहरू गनेर् िथयौ जुन कुरो अब्राहामले गर।े 40 म
मािनस हँु जसले परमेश्वरबाट सुनेको सत्य बताएँ। तर ितमीहरू मलाई
मानेर् प्रयास गछौर्। अब्राहमले त्यस्ता कुरा गरनेन्। 41 तब ितमीहरूले
त्यही कुराहरू गिररहेकाछौ जो ितम्रा आफ्न ैिपताले गछर्न्।”
तर यहूदीहरूले भने, “हामी त्यस्ता अवदै्य बालहरू होइनौं जसले

किहल्य ैपिन आफ्ना िपता को िथए जानेनौ। परमेश्वर न ैहाम्रा िपता हुन्।
हाम्रा अरू िपता छैनन्।”

42 येशूले ती यहूदीहरूलाई भन्नुभयो, “यिद परमेश्वर साँच्चै ितमीहरूका
िपता भएको भए ितमीहरूले मलाई प्रेम गनेर् िथयौ। म परमेश्वरबाटै आएको
हँु, र म यहाँ छु। म आफ्न ैअिधकारबाट आएको होइन। परमेश्वरले मलाई
पठाउनु भयो। 43 ितमीहरूले यी कुराहरू िकन बुझदनैौ, जो म
िसकाउँछु? िकनभने ितमीहरूले मेरो िशक्षा स्वीकार गनर् सकै्तनौ। 44

ितमीहरूका िपता शतैान हो। ितमीहरू उसका सन्तान हौ। उसले जे
चाहन्छ ितमीहरू त्यही गदर्छौ। शतैान आिदकालदेिख न ैहत्यारा िथयो।
उ सधैँ सत्यको िवरुद्धमा छ अिन उिभत्र सत्य छैन। जब ऊ झूटो बोल्छ
तब उसले त्यो झूटो स्वभािवक रूपले बोल्छ। हो शतैान असत्यवादी
अिन असत्यको िपता हो।

45 “म साँच्चो भन्दछु। त्यसलेै ितमीहरू मलाई िवश्वास गदैर्नौ। 46 म
पापको दोषी छु भनेर ितमीहरूमा कसले प्रमाण िदन सक्छौ? म
ितमीहरूलाई सत्य भन्दछु िकन ितमीहरू मलाई िवश्वास गदैर्नौ? 47 जो
परमेश्वरको हो उसले परमेश्वरले भन्नु भएका कुरा मान्दछ। तर ितमीहरू
परमेश्वरले जे भन्नु हुन्छ त्यो स्वीकादैर्नौ, िकनभने ितमीहरू परमेश्वरका
होइनौ।”

ययेेशूलशूलेे आफ्नआफ्नै ैरर अब्राहामकोअब्राहामको िवषयमािवषयमा भन्नुहभन्नुहुुन्छन्छ

48 यहूदीहरूले उत्तर िदए, “हामीहरूले भन्यौ ितमी सामरी हौ। अिन
भूतात्मा ितमीिभत्र छ। के यस्तो भन्नु हामी सही छैनौं?”

49 येशूले उत्तर िदनुभयो, “म िभत्र भूतात्मा छैन। म आफ्ना िपतालाई
सम्मान गछुर्  तर ितमीले मलाई सम्मान गदैर्नौ। 50 म आफ्न ैसम्मान
पाउने कोिशश गिररहेको छँुइन उहाँ एक हुनुहुन्छ जसले मेरो िनिम्त
सम्मान चाहनु हुन्छ। उहाँ न्यायकतार् हुनुहुन्छ। 51 म साँच्चो भन्छु। यिद
कुन ैमािनसले मेरो वचन पालन गछर्  भने, त्यो मािनस किहल्य ैमनेर् छैन।”

52 यहूदीहरूले येशूलाई भने, “अब हामी पक्का भयौं िक ितमीिभत्र
भूतात्मा छ अिन अगमवक्ताहरू अिन अब्राहाम पिन मर।े तर ितमी भन्छौ,
‘जुन मािनसले ितम्रो वचन पालन गदर्छ ऊ किहल्य ैमनेर् छैन।’ 53 के
ितमी आफैं लाई हाम्रा िपता अब्राहामभन्दा महान सोच्छौ? अब्राहाम मर।े
अिन अगमवक्ताहरू पिन मर।े ितमी आफूलाई के सम्झन्छौ?”

54 येशूले जवाफ िदनुभयो, “यिद मलेै आफूलाई सम्मान िदएको भए,
त्यो सम्मान व्यथर् हो। जसले मलाई सम्मान िदनुभयो उहाँ मेरा िपता
हुनुहुन्छ। अिन जसलाई ितमीहरू आफ्नो परमेश्वर भन्छौ। 55 ितमीहरू
वास्तवमा उहाँलाई िचन्दनैौ। म उहाँलाई िचन्दछु। यिद मलेै मेरा
िपतालाई िचिननँ भने म ितमीहरू जस्त ैझूटो हुनेछु। तर म उहाँलाई
िचन्दछु। अिन म उहाँले जे भन्नुहुन्छ पालन गछुर् । 56 ितम्रा िपता
अब्राहाम म आउने िदन हेनर्लाई हिर्षत िथए। उनले त्यो िदन देखे र
हिर्षत भए।”

57 यहूदीहरूले येशूलाई भने, “ितमीले अब्राहामलाई देखेकाछौ? ितमी
50 वर्ष पिन पुगेका छैनौ!”

58 येशूले उत्तर िदनुभयो, “म ितमीलाई साँच्चो भन्छु। अब्राहाम जन्मनु
भन्दा पिन अिघबाट म छँद ैछ्।” 59 जब येशूले त्यसो भने, मािनसहरूले
उहाँमािथ ढुङ्गाहरू िटपेर हाने। तर येशू लुक्नु भयो र मिन्दर छाडेर
जानुभयो।

अन्धाअन्धा जन्मजन्मेेकोको मािनसलाईमािनसलाई ययेेशूलशूलेे िनकोिनको पानपानर्र् ु ुभयोभयो

जब येशू िंहिडरहनु भएको िथयो, उहाँले एकजना अन्धो
मान्छेलाई देख्नु भयो। त्यो मान्छे जन्मदेैिख अन्धा िथयो। 2

येशूका चेलाहरूले सोधे, “गुरुज्यू यो मान्छे जन्मदेैिख अन्धो
हो। कसको पापले उसलाई अन्धा जन्मायो? उसको आफ्न ैपाप वा
उसको माता-िपताको पाप?”

3 येशूले उत्तर िदनुभयो, “यो न त उसको न त उसकी माताको पापहो
जसले उसलाई अन्धा जन्माइन्। ऊ जन्मदेैिखको अन्धो हो तािक
उसलाई िनको पाररे मािनसहरूलाई परमेश्वरको शिक्त देखाउन
सिकयोस्। 4 अिहले जब िदनको समय छ हामीले उहाँको कामहरू गनर् ु
पछर्  जसले मलाई पठाउनु भयो। रात पनर् आँटेको छ। अिन कसलेै पिन
राती काम गदैर्न। 5 जब म संसारमा छु, म संसारको ज्योित हँू।”

6 यसो भिनसकेर, येशूले भँूईमंा थुक्नु भयो र त्यसबाट केही माटोको
िहलो बानाउनु भयो अिन येशूले त्यसलाई त्यस मािनसको आँखामा
दिलिदनुभयो भयो। 7 येशूले त्यस मािनसलाई भन्नुभयो, “जाऊ
िसलोआमाको तलाउमा गएर पखाल।” (िसलोआमको अथर् हुन्छ
“पठाउनु”) तब त्यो मािनस तलाउमा गयो र धोयो। अब ऊ देख्ने
लायकको भयो।

8 कोही मािनसहरूले पिहले त्यस मािनसलाई भीख मािगरहेको
देखेका िथए। ती मािनसहरू र उनको िछमेकीहरूले भने, “हेर! यो त्यही
मान्छे होइन जो सधैँ बसेर िभख माग्दथ्यो?”

9 कोही मािनसहरूले भने, “हो! त्यो त्यही हो।” तर अन्य
मािनसहरूले भने, “अँहँ, ऊ त्यो मान्छे होइन, ऊ त्यस्त ैदेिखएको मात्र
हो।”
तब त्यस मािनसले भन्यो, “म त्यही मािनस हँु जो पिहले अन्धो िथएँ।”
10 मािनसहरूले जान्न चाहन्थे, “के भयो? ितमीले कसरी दृिष्ट प्राप्त

गयौर्?”
11 त्यस मािनसले जवाफ िदए, “त्यो मािनस जसलाई येशू भन्दछौ

उहाँले धुलोबाट िहलो बनाउनु भयो। उहाँले त्यो मेरो आँखामा रािखिदनु
भयो। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘िसलोआममा जाऊ र पखाल।’ तब म
िसलोआममा गएँ र पखालें। अिन तब मलेै देख्न थालें।”

12 मािनसहरूले त्यस मािनसलाई सोधे, “त्यो मान्छे कहाँ छ?”
त्यस मािनसले भन्यो, “मलाई थाहा छैन।”

ययेेशूलशूलेे िनकोिनको पानपानर्र् ु ुभएकोभएको त्यसत्यस मान्छमान्छेेलाईलाई यहयहूूदीहरूलदीहरूलेे प्रश्नप्रश्न गरगरेे
13 त्यसपिछ मािनसहरूले त्यस मान्छेलाई फिरसीहरूकहाँ ल्याए। यो

त्यही मािनस िथयो जो पिहला अन्धो िथयो। 14 येशूले धुलोको िहलो
बनाएर त्यस मािनसको आँखा िनको पािरिदनु भयो। जुन िदन येशूले
त्यस्तो काम गनर् ुभयो त्यो िदन िवश्रामको िदन िथयो। 15 फिरसीहरूले
पिन त्यस मािनसलाई सोधे, “कसरी ितमीले ितम्रो दृिष्ट पायौ?”
त्यस मािनसले उत्तर िदयो, “उहाँले धूलोको िहलो मेरो आँखामा

रािखिदनु भयो। मलेै मेरो आँखा पखालें र अब मलेै देख्नु सकें ।”
16 कोही फिरसीहरूले भने, “त्यस मािनसले िवश्रामको िदन पालन

गदैर्न। यसलेै ऊ परमेश्वरबाट आएको होइन।”
अन्य मािनसहरूले भने, “तर जो मािनस पापी छ उसले यस्तो

चमत्कारहरू गनर् सकै्तन।” ती यहूदीहरू आपसमा सहमत हुन सकेनन्।
17 यहूदी अगुवाहरूले फेिर त्यस मािनसलाई सोधे, “यो मान्छेले

ितमीलाई िनको पायोर् अिन ितमीले देख्न सक्यौ। ितमी उसको बारमेा के
भन्छौ?”
त्यस मािनसले उत्तर िदए, “उहाँ एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ।”
18 यहूदीहरूले त्यस मािनस त्यसरी िनको भएको घट्नामा िवश्वास

गरनेन्। ितनीहरूले त्यो मान्छे पिहले अन्धा र पिछ िनको भएको िवश्वासै
गरनेन्। यसथर् ितनीहरूले उसको आमा बाबुलाई बोलाए। 19 अिन
यहूदीहरूले त्यसको आमा बाबुलाई सोधे, “यो ितमीहरूको छोरो हो?
ितमीहरू भन यो जन्म ैअन्धो िथयो। तब अिहले उसले कसरी देख्न
सक्यो?”

20 त्यसको आमा-बाबुले उत्तर िदए, “हामी जान्दछौ यो मेरो छोरो हो।
अिन हामी जान्दछौ यो जन्मन्द ैअन्धो िथयो। 21 तर अिहले उसले
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कसरी देख्न सक्छ हामी जान्दनैौं। अिन हामी जान्दनैौं कसले उसलाई
दृिष्ट िदयो। उसलैाई सोध्नुहोस्। ऊ अिहले ठूलो भएको छ अिन आफ्नो
िवषयमा उत्तर आफैं ले िदने छ।” 22 उनको आमा-बाबुले यहूदी
अगुवाहरूको डरले गदार् त्यसो भनेको हुन्। यहूदी अगुवाहरूले पिहल्यै
िनणर्य िलइसकेका िथए िक ज-जसले येशूलाई ख्रीष्ट भन्छन् ितनीहरू
दिण्डत हुनेछन्। अिन ती मािनसहरूलाई सभा-घरबाट िनकिलिदनेछन्।
23 यसकैारणले गदार् उसको आमा-बाबुले भने, “ऊ ठूलो भएकोछ
उसलैाई सोघ्नु होस्।”

24 तब यहूदी अगुवाहरूले त्यस मािनस जो पिहला अन्धो िथयो फेिर
दोस्रोपल्ट बोलाएर भने, “ितमीलाई परमेश्वरको मिहमा राख्न सत्य बोल्नु
पछर् । हामी जान्दछौ िक यो मािनस पापी हो।”

25 त्यस मािनसले उत्तर िदयो, “उहाँ पापी हुन भनेर म जािन्दन। तर
म यित मात्र जान्दछुः म अन्धो िथएँ र अिहले देख्न सक्ने भएँ।”

26 यहूदीहरूले सोधे, “उसले के गयोर्? ितम्रो आँखा कसरी िनको
पायोर्?”

27 त्यस मािनसले उत्तर िदयो, “मलेै तपाईहंरूलाई पिहल्यै
भिनसकेको छु। तर तपाईहंरूले सुन्नु न ैभएन। िकन तपाईहंरू फेिर सुन्न
चाहनु हुन्छ? के तपाईहंरू पिन उहाँको चेलाहरू हुन चाहनु हुन्छ?”

28 यहूदी अगुवाहरू एकदम रीसले चूर भए अिन त्यस मािनसलाई
अप-शब्दद्वारा गाली गर।े तब ितनीहरूले भने, “ितमी त्यस मािनसको
चेला हौ। हामी मोशाका चेलाहरू हौं। 29 हामी जान्दछौं िक परमेश्वर
मोशासँग बोल्नु भयो। तर हामी त्यस मािनसको िवषयमा चािहँ एकदमै
जान्दनैौं, ऊ कहाँबाट आएको हो।”

30 त्यस मािनसले उत्तर िदयो, “यो कस्तो अचम्मको कुरा हो। येशू
कहाँबाट आउनु भयो, तपाँईहरू जान्नु हुन्न। तर उहाँले मेरो आँखालाई
िनको पारी िदनु भयो। 31 हामी सब ैजान्दछौं िक परमेश्वरले पापीहरूको
कुरा सुन्नु हुन्न। तर परमेश्वरले चाहे जस्त ैगनर् ु हुन्छ। 32 यस्तो किहल्यै
पिन सुिनएको िथएन िक कसलेै एक जन्मेको अन्धा मािनसलाई दृिष्ट
िदयो। 33 त्यो मान्छे परमेश्वरबाटै आएको हुनपछर् । यिद उनी परमेश्वरबाट
नआएको भए उसले यस्तो कुन ैकुरा गनर्सक्ने िथएनन्।”

34 यहूदी अगुवाहरूले उत्तर िदए, “ितमी पापपैापले भिरएर जिन्मएको
रहेछौ। ितमीले हामीलाई िसकाउन खोज्छौं?” ितनीहरूले त्यस
मािनसलाई घच्याडेर िनकािलिदए।

आित्मकआित्मक अन्धोपनअन्धोपन

35 यहूदी अगुवाहरूले त्यस मािनसलाई िनकालीिदएको येशूले चाल
पाउनु भयो। येशूले त्यस मािनसलाई भेटेर भन्नुभयो, “ितमी मािनसको
पुत्रमािथ िवश्वास गछौर्?”

36 त्यस मािनसले सोध्यो, “प्रभु, मािनसको पुत्र को हुन्? मलाई
बातउनु होस्, तब म उहाँमा िवश्वास गनर् सक्छु।”

37 येशूले त्यस मािनसलाई भन्नुभयो, “ितमीले उसलाई
देिखसकेकाछौ। मािनसको पुत्र उही हुन् जो ितमीसँग अिहले
बोिलरहेकोछ।”

38 त्यस मािनसले भन्यो, “हो प्रभु, म िवश्वास गछुर् ।” त्यसपिछ उसले
येशूलाई दण्डवत् गयोर्।

39 येशूले भन्नुभयो, “म यस संसारमा न्याय गनर् आएको हँु। म
त्यसकारण आएको हँु िक अन्धा मािनसहरूले देख्न सकोस्। म
त्यसकारणले आएको हँु िक देख्न सक्नेहरू अन्धा होउन्।”

40 कोही फिरसीहरू येशूको निजकै िथए। ितनीहरूले येशूले त्यसो
भन्नु भएको सुने। ितनीहरूले सोधे, “हामी पिन अन्धा छौं भनेर ितमी
भिनरहेछौ?”

41 येशूले भन्नुभयो, “यिद ितमीहरू साँिच्च न ैअन्धा भएको भए
ितमीहरू पापको दोषी हुने िथएनौं। तर अिहले ितमीहरूले देख्छु भन्यौ,
यसकारण ितमीहरूको दोष रिहरहन्छ।”

भभेंेंडा़वालाडा़वाला रर उसकोउसको भभेेडोडो

येशूले भन्नुभयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। जब कुनै
पिन एक मािनस भेंडा़-गोठिभत्र पस्दछ, त्यो ढोकाबाट
पस्दछ। यिद त्यो अकोर् ितरबाट पस्छ भने त्यो चोर अिन

डाकू हो। 2 तर कुन ैमािनस ढोका खोलेर गोठमा पस्दछ तब ऊ गोठाला
हो। 3 जसले ढोकाको देखरखे गछर्  उसलेै गोठालाको लागी ढोका
खोल्दछ। अिन भेंडा़ले पिन उसकैो कुरा सुन्छ। गोठालाहरूले नामद्वारा
आफ्नो भेंडा़हरूलाई डाक्दछन अिन गोठ बािहर िनकाल्दछन्। 4

गोठालाले सब ैभेंड़ाहरू बािहर िनकाल्दछ। तब ऊ सबकैो अिघ जाँदछ
ितनीहरूको अगुवाई गदर्छ। भेंडा़हरू उसकैो पिछ लाग्दछन् िकनभने
ितनीहरूले उसको आवाज िचन्दछन्। 5 भेंडा़हरूले निचनेको
मािनसलाई पछ्याउँदनै। ितनीहरू त्यस्ता निचनेको मान्छेदेिख टाडा
भाग्दछन्, िकनभने ितनीहरूले उसको आवाज िचन्दनैन्।”

6 यसरी येशूले मािनसहरूलाई एउटा कथा सुनाउनु भयो। तर त्यस
कथाको तात्पयर् के हो ितनीहरूले बुझेनन्।

ययेेशशू ूअसलअसल गोठालोगोठालो हहुुनन््
7 येशूले फेिर भन्नुभयो, “म साँच्चो भन्दछु। म भेंडा़हरूको लािग ढोका

हँु। 8 जो मेरो अिघ आए, ितनीहरू सब ैचोरहरू र डाकूहरू हुन्। भेंडा़ले
ितनीहरूलाई ध्यान िदएनन्। 9 म ढोका हँु। जुन मािनस मद्वारा पस्दछ
ऊ जोिगन्छ। त्यो मािनस िभत्र आउने र बािहर जाने योग्य हँुदछ। उसले
चाहेको जित सब ैकुराहरू पाउनेछ। 10 एक चोर चोनर्, मानर् र ध्वंस गनर्
मात्र आउँदछ। तर म जीवन-दान गनर् आएँ-त्यस्तो जीवन जुन पूणर् र
असल छ।

11 “म असल गोठालो हँु। असल गोठालोले भेंडा़का िनिम्त आफ्नो
जीवन प्रदान गदर्छ। 12 पसैा िदएर राखेको कमीर् र खास गोठालोमा
िभन्नता हँुदछ। तलब िदएर राखेका गोठालाहरूको आफ्नो भेंडा़ हुदनै।
जब उसले ब्वाँसो देख्दछ, ऊ भेंडा़लाई छाडेर भाग्दछ। तब ब्वाँसोले
भेंडा़हरूमािथ आक्रमण गररे िततर-िबतर पादर्छ। 13 िकनभने ऊ
तलबमा रािखएको मान्छे हो। त्यसकारणले भाग्छ। उसले भेंडा़को
देखरखे गदैर्न। उसलाई भेंड़ाको िचन्ता हँुदनै। उसलाई भेंड़ासँग कुनै
मतलब रहँदनै।

14 “म त्यो गोठालो हँु जसले भेंडा़लाई साँच्चो मनले रक्षा गछर् । म मेरा
भेंडा़हरू िचन्दछु जसरी िपताले मलाई िचन्नुहुन्छ। अिन भेंडा़ले पिन
मलाई िचन्दछ जसरी म िपतालाई िचन्दछु। म ती भडाहरूका लािग
जीवन अपर्ण गछुर् । 16 मसँग अन्य भेंडा़हरू पिन छन्। ितनीहरू यस
झुण्डमा छैनन्। मलेै ितनीहरूलाई पिन अगुवाई गनर् ु पछर् । ितनीहरूले मेरो
आवाज सुन्नेछन्, तब ितनीहरू एउटै झुण्डमा हुनेछन् तब त्यहाँ, एउटा
बगाल अिन एउटै गोठालो हुदँछ। 17 मेरो िपताले मलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ
िकनभने म मेरो जीवन िदनु तयार छु तािक त्यो म फेिर िफतार् पाउँनेछु।
18 मबाट कसलेै जीवन िलन सक्दनै, मेरो आफ्न ैजीवन आफ्नो
इच्छाले िदन्छु मेरो आफ्नो जीवन िदने अिधकार छ। अिन त्यसलैाई पुनः
प्राप्त गनर् अिधकार पिन छ। यही न ैत मेरा िपताले मलाई गनर् ु भन्नुभयो।”

19 फेिर यहूदीहरू आपसमा सहमती भएनन्, िकनभने यशूले यी
कुराहरू भन्नु भएको िथयो। 20 धेर ैयहूदीहरूले भने, “भूतात्मा उसमा छ
र ऊ बौलाहा भएको छ। िकन उसलाई ध्यान िदनु?”

21 तर अन्य यहूदीहरूले भने, “भूतात्माले भेट्टाएको मान्छेले यस्तो
प्रकारको कुरा गनर्सकै्तन। के भूतात्माले अन्धा मान्छेहरूका आँखा िनको
पानर् सक्छ? अँहँ!”

ययेेशूकोशूको िवरुद्धिवरुद्ध यहयहूूदीहरूदीहरू

22 यरूशलेममा िहउँदको बेला िथयो साथ ैसमपर्णको चाड़ पिन
आयो। 23 येशू मिन्दरको प्राङ्गाण अन्तगर्त सुलेमानको दलानमा
टहिलरहनुभएको िथयो। 24 यहूदीहरूले येशूलाई विरपिर घेर।े
ितनीहरूले भने, “किहले सम्म ितम्रो िवषयमा हामीलाई रहस्यमा
राख्छौ? यिद ितमी ख्रीष्ट न ैहौ भने, हामीलाई स्पष्ट पार।”

25 येशूले उत्तर िदनुभयो, “मलेै ितमीहरूलाई पिहल्य ैभिनसकेको छु,
तर ितमीहरूले िवश्वास गरनेौ। म चमत्कारहरू गछुर् , मेरो िपताको नाममा।
ती चमत्कारहरूले मेरो बारमेा प्रमाण िदन्छ। 26 ितमीहरू तर िवश्वास
गदैर्नौ। िकनभने ितमीहरू मेरा भेंडा़हरू होइनौ। 27 मेरो भेंडा़हरू मेरो
आवाज सुन्दछन्। म ितनीहरूलाई जान्दछु र ितनीहरूले मलाई
पछ्याउँदछन्। 28 म मेरा भेंडा़हरूलाई अनन्त जीवन िंददछु। ितनीहरू
किहल्य ैमनेर् छैनन्। अिन कसलेै पिन ितनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर
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लान सकै्तन। 29 मेरा िपताले मेरो भेंडा़ मलाई िदनु भयो। उहाँ सबभैन्दा
महान हुनुहुन्छ। कसलेै पिन मेरो िपताको हातबाट भेंडा़ खोसेर लान
सकै्तन। 30 िपता र म एकै हौं।”

31 फेिर यहूदीहरूले येशूलाई मानर् ढुङ्गा िटपे। 32 तर येशूले
ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “मेरा िपताबाट ितमीहरूलाई मलेै धेर ैराम्रा
कामहरू देखाइसकेको छु। ती चीजहरू मध्ये कुन चाँिह कामको लािग
मलाई ढुङ्गाले िहकार्उन खोज्छौ?”

33 यहूदीहरूले भने, “ितमीले कुन ैराम्रो काम गरकेोमा ितमीलाई हामी
ढुङ्गाले हानेर मानेर् छैनौं। तर ितमीले भनेका ती कुराहरू परमेश्वरको
िवरूद्ध छन्। ितमी खाली मान्छे मात्र हौ, तर ितमी भन्छौ ितमी परमेश्वर
समान हौ। त्यही कारणले गदार् हामीले ितमीलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मानर्
खोजेका हौं।”

34 येशूले उत्तर िदनुभयो, “यो ितमीहरूको व्यवस्थामा लेिखएको छ,
‘मलेै भनें, ितमीहरू देवहरू हौ।’ 35 यो धमार्शास्त्रले ितनीहरूलाई
देवहरू भन्यो। मािनसहरू जसले परमेश्वरको सुसमाचार ग्रहण गर।े अिन
धमर्शास्त्र सधैँ सत्य छ। 36 यसथर् ितमीहरू मलाई िकन भन्छौ, ितमी
परमेश्वरको िनन्दा गछौर्, िकनभने मलेै भने, ‘म परमेश्वरको पुत्र हँु?’ िपताले
मलाई चुन्नु भयो अिन संसारमा पठाउनु भयो। 37 यिद मलेै मेरा िपताको
कामहरू गिर्दन भने मलाई िवश्वास नगर। 38 तर यदी मलेै मेरा िपताका
कामहरू गरें भने ितमीहरूले मलाई िवश्वास गनर् ु पछर् । यिद ितमीहरूले
मलाई िवश्वास गरनेौ भने, म जे गछुर्  मेरो काममा िवश्वास गर। तब
ितमीहरूले थाहा पाउनेछौ अिन बुझ्नेछौ िक म परमेश्वरमा छु औ परमेश्वर
ममा हुनुहुन्छ।”

39 यहूदीहरूले येशूलाई फेिर पक्रने प्रयास गर।े तर येशू ितनहरूबाट
उम्कनु भयो।

40 त्यसपिछ येशू फेिर यदर्न नदीको के्षत्र पार गररे जानु भयो। येशू
त्यस ठाउँ जानु भयो जहाँ यूहन्नाले पिहला बिप्तस्मा िदएका िथए। 41

येशू त्यहाँ बस्नु भयो र उहाँ-कहाँ धेर ैमािनसहरू आए। मािनसहरूले
भने, “यूहन्नाले किहल्य ैचमत्कार देखाएनन्। तर यूहन्नाले जुन मािनसको
िवषयमा जो सब ैभन्नुभयो त्यो साँच्चो िथयो।” 42 अिन त्यहाँ धेरै
मािनसहरूले येशूमा िवश्वास गर।े

लाजरसकोलाजरसको मृत्यमृत्युु

त्यहाँ लाजरस नाउँ गरकेा एकजना मािनस िथए जो िबमार
िथए। उनी बेथानी भन्ने शहरमा बस्थे। यो त्यो शहर िथयो
जहाँ मिरयम र उनको बिहनी माथार् बस्थे। 2 मिरयम त्यही

नारी िथईन् जसले प्रभुलाई अत्तर लगाई िदएकी थी र आफ्ना कपालले
उहाँको खटु्टा पुछेकी िथई। लाजरस मिरयमको भाइ हुन्। जो हालमा
िबमार िथए। 3 मिरयम र माथर्ले येशूकहाँ समाचार पठाए, “हे प्रभु,
तपाईकंो िप्रय िमत्र लाजरस िबमार छ।”

4 जब येशूले त्यस्तो सुन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, “यो िबमारले उसलाई
मृत्य ुगराउनेछैन। तर यो िबमारी परमेश्वरको मिहमाका िनिम्त हो। यस्तो
घट्ना परमेश्वरको पुत्रको मिहमा ल्याउनलाई भएको छ।” 5 येशूले
मिरयम, माथार् र लाजरसलाई प्रेम गनर् ु भयो। 6 जब येशूले लाजरसको
िबमारीको िवषयमा सुन्नु भयो, उहाँ जहाँ हुनुन्थ्यो त्यहाँ अझ दइु िदन
सम्म बस्नु भयो। 7 तब येशूले उहाँका चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “हामी
यहूिदया जानु पछर् ।”

8 चेलाहरूले उत्तर िदए, “तर गुरूज्यू यहूिदयामा यहूदीहरू तपाईलंाई
ढंुगाले िहकार्उन चाहन्छन्। जो केही अिघ भएको िथयो। तपाई ंत्यहाँ
िकन जानु चाहनु हुन्छ्?”

9 येशूले उत्तर िदनुभयो, “िदनमा बाह्रघण्टा प्रकाश रहन्छ होइन? यिद
कुन ैमािनस िदनको समयमा िंहडछ भने ऊ ठोिक्कने छैन र लड्ने छैन।
िकनभने उसले यो संसारको ज्योितले देख्न सक्छ। 10 तर जो मान्छे
राती िंहडछ ऊ ठोिकन्छ। िकनभने देख्नको लािग उसकोमा कुन ैज्योित
हँुदनै।”

11 येशूले ती कुराहरू भिनसके पिछ, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा िमत्र
लाजरस सुितरहेछन्। तर म त्यहाँ उसलाई उठाउनँ जानेछु।”

12 चेलाहरूले उत्तर िदए, “हे प्रभु यिद ऊ सुतेको हो भने, ऊ िनको
हुनेछ।” 13 येशूको मतलब िथयो लाजरस मिरसकेको िथयो भनेर। तर

चेलाहरूले भुझे िक उहाँले भन्नु भएको अथर् उनी स्वाभािवक िनद्रामा
िथए।

14 त्यसपिछ येशूले स्पष्ट प्रकारले भन्नु भयो, “लाजरस मिरसक्यो।
15 अिन म खशुी छु िक म त्यहाँ िथइनँ। म ितमीहरूको लािग खशुी छु
िकनभने ितमीहरूले ममा िवश्वास राख्नेछौ अब हामी उनीकहाँ जाँऊ।”

16 तब थोमाले (जसलाई “िदिदमस” भिनन्थ्यो) अन्य चेलाहरूलाई
भने, “हामी पिन जानेछौं अिन येशूसँग ैयहूिदयामा मनेर्छौं।”

बबेेथािनमाथािनमा ययेेशशूू
17 येशू बेथानीमा आइपुग्नु भयो। त्यहाँ येशूले लाजरस पिहल्यै

मिरसकेको र चार िदन देिख िचहानमा परकेो चाल पाउनु भयो। 18

बेथानी यरूशलेमको नजीक प्रायः तीन िकलोमीटर टाढामा िथयो। 19

धेर ैयहूदीहरू माथार् र मिरयम कहाँ आएका िथए। यहूदीहरू उनीहरूलाई
भाइ लाजरसको मृत्यमुा सान्तवना िदनलाई आएका िथए।

20 माथार्ले सुनी िक येशू ितनीहरूलाई भेट्न आई रहनु भएकोछ।
ितनी येशूलाई अिभनन्दन गनर् ु गइन्। तर मिरयम चाँिह घरमा न ैबसी।
21 माथर्ले येशूलाई भनी, “प्रभु, यिद तपाई ंयहाँ हुनु भएको भए, मेरा
भाइ मनेर् िथएन। 22 तर अिहले पिन म जान्दछु िक तपाईलें परमेश्वरसँग
जे मागे पिन उहाँले तपाईलंाई िदनु हुनेछ।”

23 येशूले भन्नुभयो, “ितम्रो भाइ जीउँदो हुनेछ।”
24 माथार्ले उत्तर िदइन, “म जान्दछु िक ऊ फेिर जाग्ने छ र जीउँदो

हुनेछ जब मािनसहरू अिन्तम िदनमा पुनरूत्थान हुनेछन्।”
25 येशूले उनलाई भन्नुभयो, “पुनरुत्थान र जीवन म न ैहँु। जुन

मािनसले ममा िवश्वास गदर्छ ऊ मर ेपिन उसले जीवन पाउने छ। 26

अिन जुन मािनस ममा बाँच्छ अिन ममा िवश्वास गछर्  उ वास्तवमा किहल्यै
मनेर् छैन। माथार्, ितमी यसमा िवश्वास गछ्यौर्?”

27 माथार्ले उत्तर िदई, “हो, प्रभु म िवश्वास गछुर्  तपाई ंन ैख्रीष्ट
हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र। तपाई ंमात्र एक हुनुहुन्छ जो संसारमा आउनु
भएको िथयो।”

ययेेशशू ूरूनुरून ुहहुुन्छन्छ
28 माथार्ले त्यसो भनी सके पिछ उनी आफ्नो बिहनीकहाँ गईन् अिन

गुप्तरूपमा माथार्ले मिरयमलाई भनी, “गुरुज्यू यहाँ हुनहुन्छ। उहाँले
ितमीलाई सोधी रहुनभएकोछ।” 29 जब मिरयमले त्यस्तो सुनी, ितनी
जुरूक्क उिठन् र येशूकहाँ गईन। 30 येशू गाँउ िभत्र आइसक्नु भएको
िथएन। उहाँ अझ सम्म त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जहाँ माथार्सँग भेट
भएको िथयो। 31 यहूदीहरू मिरयमसँग घरमा िथए। ितनीहरूले उनलाई
सान्त्वना िदइरहेका िथए। ितनीहरूले मिरयमलाई िछट्टै उठेर गएको देखे।
ितनीहरूले सोचे िक ितनी लाजरसको िचहानमा गएकी हुन्। ितनीहरूले
सोचे िक उनी त्यहाँ रून गएकी हुन्। ितनीहरूले उनलाई पछ्याए। 32

मिरयम त्यस ठाउँमा गइन् जहाँ येशू हुनुहुथ्यो। जब उनले येशूलाई
देिखन् उनले झुकेर चरणमा ढोिगन्। मिरयमले भिनन्, “हे प्रभु, यिद
तपाई ंत्यहाँ हुनु भएको भए, मेरा भाइ मनेर् िथएन।”

33 येशूले मिरयमलाई रोएकी देख्नु भयो। येशूले उनको पिछ
यहूदीहरू आइरहेको देख्नु भयो। ितनीहरू पिन रोई रहेका िथए। येशू
एकदम उदास अिन िवचिलत हुनु भयो। 34 येशूले सोध्नुभयो, “ितमीले
उसलाई कहाँ राखेकाछौ।”
ितनीहरूले भने, “प्रभु, आउनु होस् अिन हेनर् ुहोस्।”
35 येशू रुनुभयो।
36 अिन यहूदीहरूले भने, “हेर! येशूले लाजरसलाई खबु ैमाया गनर् ु

हुन्थ्यो।”
37 तर कोही यहूदीहरूले भने, “येशूले अन्धा मान्छेको आँखा िनको

पािरिदनु भयो। के उहाँले उसलाई बचाँउन केही गनर् सक्नु हुने िथएन
उसलाई मनर् ुबाट रोक्न हुने िथएन?”

ययेेशूलशूलेे लाजरसलाईलाजरसलाई फफेेिरिर जीउजीउँँदोदो पानपानर्र् ुहुहुुन्छन्छ
38 येशू फेिर हृदयिभत्रबाट अित शोिकत हुनुभयो। येशू िचहानमा जानु

भयो जहाँ लाजरसलाई रािखएको िथयो। िचहान ओडार जस्तो

यूहन्ना 10:29 721 यूहन्ना 11:38



12

बनाइएको िथयो जो ढुङ्गाले ढािकएको िथयो। 39 येशूले भन्नुभयो, “ढुङ्गा
हटाऊ।”
माथार्ले भिनन्, “तर प्रभु लाजरस मरकेो चार िदन भइसक्यो

तपाईलंाई नराम्रो गन्ध आउनेछ।” माथार् लाजरसको बिहनी थी।
40 तब येशूले माथार्लाई भन्नुभयो, “के मलेै ितमीलाई भनेको िथइन?

िक यिद ितमाले िवश्वास गरयौ भने परमेश्वरको मिहमा देख्नेछौ?”
41 तब ितनीहरूले प्रवेशद्वारको ढुङ्गा हटाई िदए। तब यशूले आफ्ना

आँखा उठाउनु भयो र भन्नुभयो, “िपता, तपाईलें मलाई सुन्नु भएकोमा म
धन्यवाद प्रकट गछुर् । 42 म जान्दछु िक तपाईलें सधैँ मलाई सुन्नुहुन्छ।
तर मलेै यो कुराहरू भनें िकनभने मािनसहरू मेरो विरपिर छन्। म
ितनीहरूलाई िवश्वास िदलाउन चाहन्छु। िक तपाईलें मलाई ंपठाउनु
भएको हो।” 43 येशूले यित भिनसकेपिछ उहाँले जोड आवाजमा
डाक्नुभयो, “लाजरस िनस्क, बािहर आऊ!” 44 मृत मान्छे बािहर
िनस्क्यो। उसका हात र खटु्टाहरू मलमलका लुगाका टुक्राहरूले
बेिह्रएका िथए। उसको अनुहार रूमालले ढािकएको िथयो।
येशूले मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “उसको लुगाहरू कात्रो खोिलदेउ र

उसलाई जान देऊ।”

यहयहूूदीदी अगुवाहरूलअगुवाहरूलेे ययेेशूलाईशूलाई मानमानेर्ेर् योजनायोजना गरगरेे
(मत्ती 26:1-5; मकूर् स 14:1-2; लूका 22:1-2)

45 मिरयमलाई हेनर् ु भनी त्यहाँ धेर ैयहूदीहरू आए। ितनीहरूले येशूले
गनर् ु भएका अचम्मको काम देखे। अिन ती मध्ये धेर ैयहूदीहरूले येशूमा
िवश्वास गर।े 46 तर कोही यहूदीहरू फिरसीहरू भएकाहाँ गए। येशूले
गनर् ुभएको कुरा फिरसीहरूलाई बताइिदए। 47 तब मुख्य पूजाहारीहरू र
फिरसीहरूले यहूदी पिरषद्को सभा डाके। ितनीहरूले भने, “हामीले के
गनर् ु पनेर्? यो मािनसले धेर ैचमत्कारहरू गिररहेछ। 48 यिद हामीले
उनलाई त्यस्तो गनर् िदइरह्यौं भने सब ैमािनसहरूले ऊमािथ िवश्वास
गनेर्छन्। तब रोमीहरू आउनेछन् र हाम्रा मिन्दर अिन जाित लानेछन्।”

49 ितनीहरूमध्ये कयाफा भन्ने एकजना मािनस िथए। उनी त्यस
वषर्को प्रधान पूजाहारी िथए। कयाफाले भने, “ितमीहरू केही पिन
जान्दनैौ। 50 सम्पूणर् जाित ध्वंश हुनु भन्दा मािनसहरूका िनिम्त एक
जना मनर् ु उत्तम हो। तर ितमीहरू यो बुझ्दनैौ।”

51 कयाफाले जे भने त्यो ितनले आफ्न ैभनेनन्। त्यस वषर्को उनी
प्रधान पूजाहारी िथए। यसथर् ऊ वास्तवमा आगमवाणी गदैर् िथए िक येशू
यहूदी मािनसहरूका िनिम्त मनर् ु हुनेछ। 52 तर, येशू यहूदी मािनसहरूका
िनिम्त मनेर्छन्। तर येशू उहाँ ती िछिरएकाहरूलाई एक बनाउनका लािग
मनर् ुहुनेछ।

53 त्यस िदन यहूदी अगुवाहरूले येशूलाई मानेर् योजना शुरू गरकेा
िथए। 54 यसलेै खलु्ला भएर येशू यहूदीहरूका माझमा िहँड्न बन्द
गनर् ुभयो। येशू यरूशलेम छोडेर मरूभूिम छेउकै स्थानमा जानु भयो। उहाँ
इफ्राइम भन्ने शहरमा जानु भयो। येशू आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ बस्नु
भयो।

55 त्यसबेला यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समय नजीक आइरहेको
िथयो। धेर ैमािनसहरू यो चाड अगािड न ैयरूशलेम तफर्  लागे। ितनीहरू
केही िवशेष चीज बनाउन गए आफैं लाई शुद्ध पानर्लाई। 56 मािनसहरूले
येशूलाई खोजे। ितनीहरू मिन्दरको के्षत्रमा उिभए अिन परस्परमा
सोधपुछ गर,े “ितमीहरू के भन्छौ? के उहाँ िनस्तार चाडमा आउनु हुने
छैन?” 57 तर येशूको िवषयमा मुख्य पूजाहारीहरू र फिरसीहरूले िवशेष
आज्ञा िदएका िथए। ितनीहरूले भने िक यिद कसलेै येशू कहाँ िथयो भनेर
थाहा पायो भने त्यस मािनसले ितनीहरूलाई भन्नै पछर् , तािक ितनीहरूले
पक्रन सकुन्।

ययेेशशू ूआफ्नाआफ्ना िमत्रहरूसिमत्रहरूसँँगग बबेेथानीमाथानीमा
(मत्ती 26:6-13; मकूर् स 14:3-9)

िनस्तार चाड हुनु भन्दा छ िदन अिघ येशू बेथानी तफर्
जानुभयो। बेथामी त्यो शहर िथयो जहाँ लाजरस बस्थे।
लाजरस येशूले मृत्य ुबाट उठाएका मािनस हुन्। 2 बेथानीमा

ितनीहरूले येशूको िनिम्त रात्री-भोजको व्यवस्था गरकेा िथए। माथार्ले
भोजन बाँड्ने काम गरी। लाजरस येशूसँग बसेर खानेहरू मध्ये एकजना

िथए। 3 मिरयमले शुद्ध जटामसीबाट बिनएको सुगिन्धत मलहम ल्याई।
मिरयमले त्यो मलहम येशूको खटु्टामा खन्याई िदई। त्यसपिछ उहाँको
खटु्टा आफ्नो केशले पुिछिदई। अिन त्यो सुगन्ध सम्पूणर् घरभिर फैिलयो।

4 यहूदा इस्करयोती त्यहाँ िथए। यहूदा येशूका चेलाहरूमा एक िथए।
(ऊ मात्र एक िथयो जो पिछ येशूका िवरोधी भए)। यहूदाले मिरयमले
त्यसो गरकेो मन पराएन। 5 उसले भन्यो, “त्यो सुगन्धको मूल्य तीनसय
चाँदीका िसक्का पछर् । यो बेच्न सिकन्थ्यो अिन वद्लामा पसैा
गरीबहरूलाई िदनु पथ्योर्।” 6 यहूदा आफैं  गरीबहरूसँग सम्बिन्धत
िथएन। यहूदाले यसो भनेको कारण ऊ स्वय ंचोर िथयो। यहूदाले
चेलाहरूका पसैाको थलैी राख्थ्यो र उसले बेला-बेलामा ती थलैीहरूबाट
पसैा चोथ्योर्।

7 तब येशूले भन्नुभयो, “उसलाई िदक्क नदेऊ। आजको लािग यो
सुगन्ध उसले बचाएकी िथई। आज कै िदनमा मेरो दफनको िनिम्त तयार
गनर् ु छ। 8 गरीब मािनसहरू सधैँ ितमीसँग हुनेछन्। तर म ितमीहरूसँग
सधैँ बस्ने छैन।”

लाजरसलाजरस िवरुद्धिवरुद्ध षड़यन्त्रषड़यन्त्र

9 येशू बेथानीमा हुनुहुन्छ भनेर धेर ैयहूदीहरूले सुने। तब ितनीहरू
येशूलाई हेनर् त्यहाँ गए। ितनीहरू त्यहाँ लाजरसलाई पिन हेनर् गए।
लाजरस जसलाई येशूले मृत्यबुाट बचाउनु भएको िथयो। 10 यसलेै
मुख्य पूजाहारीहरूले लाजरसलाई पिन मानेर् योजनाहरू गर।े 11

लाजरसले गदार्, धेर ैयहूदीहरूले आफ्ना प्रमुख अगुवाहरूलाई छोडेर
येशूलाई िवश्वास गनर् थालेका िथए। त्यही कारणले गदार् यहूदी
अगुवाहरूले लाजरसलाई मानर् चाहेका िथए।

ययेेशशू ूराजाराजा झझैंैं यरूशलयरूशलेेमामा प्रवप्रवेेशश गनगनर्र् ु ुभएकोभएको
(मत्ती 21:1-11; मकूर् स 11:1-11; लूका 19:28-40)

12 अकोर् िदन येशू यरूशलेमितर आइरहनु भएकोछ भनेर त्यकहाँका
मािनसहरूले सुने। ितनीहरूमा धेर ैजसो यहूदीहरूको िनस्तार चाडमा
आउनेहरू िथए।

13 मािनसहरूले खजुरका हाँगाहरू िलए अिन येशूलाई स्वागत गनर्
िनस्के। मािनसहरू कराए,
“‘उहाँको प्रशसंा गर!’
‘स्वागत् गर! परमेश्वरले उहाँलाई आशीवार्द गरून्,
जो परमप्रभुको नाउँमा आउनु हँुदछै!’

भजनसगं्रह 118:25-26
परमेश्वरले इस्राएलका राजालाई आशीष िदनुहुन्छ!”

14 येशूले एउटा गधा पाउनु भयो र त्यसमा चढ़नु भयो। यो
धमर्शास्त्रमा भने जस्त ैभयो,

15 “हे िसयोन शहर नडराऊ!
हेर! ितम्रो राजा आइरहेछ।
उनी गधाको बछेड़ामािथ चडेर आइरहेका छन्।”

जकिरया 9:9
16 येशूका चेलाहरूले त्यसबेला के भइरहेको िथयो बुझेनन्। तर

येशूको पुनरूत्थान पिछ ितनीहरूले येशूको मिहमा सम्झे िक यी कुराहरू
उहाँकै िवषयमा लेिखएको िथयो अिन मािनसहरूले उहाँकै िनिम्त यी
कुराहरू गरकेािथए।

17 जब येशूले लाजरसलाई िचहानबाट जगाऊनु भयो अिन ितनलाई
िचहानबाट बोलाउनु भयो त्यसवेला त्यहाँ धेर ैमािनहरू येशूसँग िथए।
अब ती मािनसहरूले येशूले के गनर् ुभयो अरूहरूलाई बताउन थाले। 18

धेर ैमािनसहरू येशूलाई हेनर् भनेर बािहर िनस्के कारण ितनीहरूले
सुनेका िथए िक येशूले चमत्कार पूणर् कायर्हरू गनर् ु भएको िथयो। 19

यसथर् फिरसीहरूले एक-अकार्मा भने, “हेर, हामीले कुन ैकायर् सम्पन्न गनर्
सकेका छैनौ। व्यथर्मा सव ैमािनसहरू उहाँलाई पछ्याउँदछैन्।”

ययेेशूलशूलेे जीवनजीवन रर मृत्यमृत्यु ुिवषयिवषय भन्नुहभन्नुहुुन्छन्छ

20 ितनीहरूमा कोही मािनसहरू ग्रीकका पिन िथए। ितनीहरू कोही
ती मािनसहरू िथए जो यरूशलेममा िनस्तार चाडमा आएका िथए। 21

ती ग्रीकका मािनसहरू िफिलपकहाँ गए। िफिलप गालीलमा बेत्सदैाबासी

यूहन्ना 11:39 722 यूहन्ना 12:21
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िथए। ग्रीक मािनसहरूले भने, “महोदय, हामी येशूलाई हेनर् चाहन्छौ।”
22 िफिलप गएर आिन्द्रयसलाई भने। अिन िफिलप र आिन्द्रयास गएर
येशूलाई भने।

23 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “मािनसको पुत्रलाई मिहमा ग्रहण
गनेर् बेला आइपुग्यो। 24 म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। गहँुको दाना
भूइँमा झनर् ु पछर्  अिन मछर् । तब यो बढछ र धेर ैबीऊहरू उब्जाउँछ। तर
यो मरने भने यो सधैँ खािल एउटै बीऊ मात्र रहन्छ। 25 जसले आफ्नो
प्राणको माया गदर्छ उसले प्राण गुमाउँदछ। तर जसले आफ्नो प्राणलाई
घृणा गदर्छ यस संसारमा उसले अनन्त जीवन पाउँदछ। 26 जसले मेरो
सेवा गदर्छ उसले मलाई पछ्याउनु न ैपछर् । तब मात्र मेरा सेवक म जहाँ-
जहाँ हँुदछु त्यत ैमसँग हँुदछ। मेरो िपताले ितनीहरूलाई सम्मान
िदनुहुनेछ जसले मेरो सेवा गछर्न्।

ययेेशूलशूलेे आफ्नआफ्नै ैमृत्यमृत्युकुोको िवषयमािवषयमा भन्नुभन्न ुहहुुन्छन्छ
27 “अिहले मेरो हृदय व्याकुल छ। मलेै के भन्नु पलार् र? के मलेै भन्नु

पछर् , ‘िपता मलाई कष्टको बेलाबाट बचाई िदनु होस्?’ होइन, यस्तो
बेलामा म आउनको कारण न ैदःुखः पाउनुका िनिम्त हो। 28 हे िपता,
तपाईकंो नामको मिहमा प्रदान गराउनु होस्।”
तब स्वगर्बाट एउटा आवाज आयो, “मलेै त्यो नाउँमा मिहमा

ल्याएकोछु। अिन म फेिर मिहमा ल्याउनेछु।”
29 उिभरहेका मािनसहरूको भीडले त्यो आवाज सुने। ती

मािनसहरूले त्यसलाई मेघ, गजर्न् भने।
तर अरू मािनसहरूले भने, “स्वगर्दतू उहाँसँग बोले!”
30 येशूले मािनसहरूलाई भन्नुभयो, “त्यो आवाज ितमीहरूको लािग

हो, मेरो लािग होइन। 31 अब संसार (दषु्ट) को न्याय गनेर् बेला आयो।
अब यस संसारको शासक फ्याँिकनेछ। 32 म पृथ्वीबाट उचािलनेछु।
अिन जब यस्तो हँुदछ, म सब ैमािनसहरूलाई मकहाँ ल्याउनेछु।” 33

उहाँको मृत्य ुकुन प्रकारले हुनेछ त्यो संकेत िदनलाई उहाँले त्यसो
भन्नुभयो।

34 मािनसहरूले भने, “तर हाम्रा व्यवस्थाले भन्छ ख्रीष्ट अनन्त
बाँच्नेछ यसथर् तपाई ंकसरी भन्नुहुन्छ, मािनसको पुत्र उचािलनु पछर्? यो
‘मािनसको पुत्र’ भनेको को हो?”

35 तब येशूले भन्नुभयो, “ज्योित अझ केही समयको लािग
ितमाहरूसँग रहनेछ। यसथर् जित वेला सम्म उज्यालो छ त्यित वेला
सम्म िहडडुल गर तािक अँध्यारोले ितमीहरूलाई समात्ने छैन। जो
मािनस अन्धकारमा िंहडछ उसले ऊ कहाँ गई रहेछ थाहा पाउँदनै। 36

यसथर् ज्योित जब सम्म ितमीहरूसँग रहन्छ त्यसमा िवश्वास राख। तब
ितमीहरू ज्योितको सन्तानहरू हुनेछौ।” यित भिनसकेर येशू जानुभयो।
येशू त्यस्तो जग्गामा जानु भयो जहाँ कसलेै उहाँलाई भेट्न सकै्तन।

यहयहूूदीहरूलदीहरूलेे ययेेशूमाशूमा िवश्वासिवश्वास गरगरेनेन्नन्

37 येशूले यी धेर ैचमत्कारहरू गनर् ुभयो। ती मािनसहरूले त्यस्तो
दोिखसके पश्चात् पिन उहाँमािथ िवश्वास गरनेन्। 38 अगमवक्ता यशयैाको
वचन पूरा होस् भनी यो भयोः
“हे प्ररमप्रभु, हामीले भनेका कुराहरूमा कसले िवश्वास गयोर्?
परमप्रभुको शिक्त कसले देख्यो?”

यशयैा 53:1
39 यसकारण मािनसहरूले िवश्वास गरनेन्। िकनभने यशयैाले यो पिन
भने,

40 “परमेश्वरले मािनसलाई अन्धा बनाइिदनु भयो।
परमेश्वरले उनीहरूका हृदय कठोर पािरिदनु भयो।
परमेश्वरले यसो गनर् ुको कारण ितनीहरूले आफ्न ैआँखले नदेखोस्
भनेर,
र ितनीहरूले हृदयले बुझ्न नसकोस् भनेर हो,
नत्रता ितनीहरू मकहाँ
िनको हुन फकर् नेछन्।”

यशयैा 9:10
41 यशयैाले यसो भनेको कारण उनले उहाँको मिहमा देखेका िथए।
अिन उहाँको िवषयमा भने।

42 तर धेर ैमािनसहरूले येशूमा िवश्वास गर।े कितपय यहूदी
अगुवाहहरू सम्मले येशूमा िवश्वास गर।े तर ितनीहरू फिरसीहरू देिख
डराउँथे। यसलेै ितनीहरूले येशूमा िवश्वास गर ेभनेर खलु्लम खलु्ला
भनेनन्। ितनीहरूलाई सभा-घरबाट िनकाली देला िक भन्ने डर िथयो।
43 ती मािनसहरू परमेश्वरबाट धेर ैप्रशसंा गिरनु भन्दा मािनसहरूबाटै
प्रशसंा गिरएको मन पराउँथे।

ययेेशूकोशूको उपदउपदेेशलशलेे मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई न्यायन्याय गनगनेर्ेर्छछ
44 तब येशूले जोडले काराएर भन्नुभयो, “जसले मलाई िवश्वास गदर्छ

उसले मलाई मात्र िवश्वास गदैर्न जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँलाई पिन
िवश्वास गछर् । 45 जसले मलाई देख्दछ उसले उहाँलाई देख्दछ जसले
मलाई पठाउनु भयो। 46 म ज्योित हँु र यस संसारमा आएँ र जसले
मलाई िवश्वास गदर्छ उसले अन्धकारमा बस्नु पदैर्न।

47 “म मािनसहरूलाई न्याय गनर् यस संसारमा आएको होइन। म
संसारमा मािनसहरूलाई बचाउन आएकोहँु। म मािनसलाई न्याय गनेर्
न्यायकतार् हनै। जसले मेरो वचन सुन्दछ तर पालन गदैर्न। 48 जसले
मलाई अस्वीकार गछर्  र मलेै भनेका कुराहरू मान्दनै उसको लािग
न्यायकत्तार् छँदछै। मलेै जुन संदेश भने त्यसलेै अिन्तम िदनमा त्यस
मािनसको िनिम्त न्याय गनेर्छ। 49 िकनभने जुन कुराहरू मलेै बताँए त्यो
मेरो आफ्न ैिथएन। िपता जसले मलाई फठाउनु भयो र के भन्नु र के
िशक्षा िदनु भन्नु भयो त्यही गरें। 50 र म जान्दछु िक अनन्त जीवन
उहाँकै आज्ञाबाट आउनेछ। यसकारण म जे बोल्दछु िपताले भन्नुभए
अनुसार बोल्दछु।”

ययेेशूलशूलेे आफ्नाआफ्ना चचेेलाहरूकोलाहरूको खखुटु्टाट्टा धुनुभयोधुनुभयो

यो प्राय यहूदीहरूको िनस्तार चाड आइसकेको बेला िथयो।
येशूले जान्नु हुन्थ्यो िक अब उहाँ को संसार छोडने समय
आइपुग्कोछ। अब आफ्ना िपता कहाँ फकीर् जाने समय

आइपुगेकोछ। येशूले सधैँ ितनीहरूलाई प्रेम गनर् ु भयो जो उहाँसँग त्यस
संसारमा िथए। अब येशूले ितनीहरूलाई आफ्नो पूणर् प्रेम देखाउने समय
आएको िथयो।

2 येशू र उहाँका चेलाहरूको, िनिम्त बेलुकाको भोजन िथयो। िशमोन
इस्कारयोतीको छोरा यहूदालाई येशूको िवरुद्ध हुने कुरा अिघबाटै
शतैानले प्रेिरत गराएको िथयो। 3 िपताले येशूलाई सब ैकुरामािथ शिक्त
िदनुभएको िथयो। येशूले यी कुराहरू जान्नु हुन्थ्यो। उहाँ यो पिन जान्नु
हुन्थ्यो िक उहाँ परमेश्वरबाट आउनु भएको हो। अिन परमश्वर तफैर्
फिर्करहनु भएको िथयो भन्ने पिन जान्नु हुन्थ्यो। 4 जब ितनीहरूले खाई
रहेका िथए, येशू उठ्नु भयो र आफ्ना पोशाकलाई पन्साउनु भयो।
उहाँले तौिलया िलएर आफ्नो कम्मरमा बेह्रनु भयो। 5 तब येशूले
भाँडामा पानी खन्याउनु भयो। उहाँले तब चेलाहरू खटु्टा धुन थाल्नु
भयो। र आफ्ना कम्मरमा बेहेरकेो तौिलयाले उनीहरूका खटु्टा पुिछिदनु
भयो।

6 येशू िशमोन पत्रुस कहाँ आउनु भयो। तर पत्रुसले येशूलाई भने,
“प्रभु, मेरो खटु्टा धुनु पदैर्न।”

7 येशूले जवाफमा भन्नुभयो, “अिहले मलेै के गिररहेछु ितमी जान्दनैौ।
तर पिछ बुझ्ने छौं।”

8 पत्रुसले भने, “अँहँ! तपाईलें मेरो खटु्टा किहल्य ैधुनुहँुदनै।”
येशूले भन्नुभयो, “यिद मलेै ितम्रो खटु्टा धोइनँ भने, मसँग ितम्रो कुनै

अशं रहने छैन।”
9 िशमोन पत्रुसले भने, “प्रभु, मेरो खटु्टामात्र होइन, मेरो हात र टाउँको

पिन धोइिदनु होस्।”
10 येशूले भन्नुभयो, “नुहाइसके पिछ एक मािनस सम्पूणर् रूपले सफा

हँुदछ। उसको खटु्टामात्र धुनु पदर्छ। ितमीहरू सबजैना शुद्ध छौ तर कोही
कोही मात्र छैनौ।” 11 येशूले उहाँको िवरुद्ध को जाने छ िचन्नुहुन्थ्यो।
त्यसकैारणले येशूले भन्नुभयो, “ितमीहरूमा सब ैशुद्ध छैनौं।”

12 येशूले ितनीहरूका खटु्टा धोइसक्नु भयो। तब आफ्नो पोशाक
लगाई टेबलतफर्  फकीर् जानुभयो उहाँले भन्नुभयो, “ितमीहरू जान्दछौ
मलेै ितमीहरूलाई के गरें? 13 ितमीहरूले मलाई ‘गुरूज्यू’ र ‘प्रभु’ भनेर
बोलाउँछौ। अिन यो ठीक हो िकनभने म त्यही हँु। 14 ितमीहरूका प्रभु र

यूहन्ना 12:22 723 यूहन्ना 13:14
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गुरू हँु। िकनेभने मलेै ितमीहरूका खटु्टा एक नोकरले जस्तो धोएँ। यसलेै
ितमीहरूले पिन एकअकार्को खटु्टा धुनु पछर् । 15 मलेै ितमीहरूको अिघ
उदाहरणको लािग यो गरें। र ितमीहरूले एकाअकार्मा त्यस ैगनर् ु पछर्
जस्तो मलेै गरें। 16 म सत्य भन्छु। एक नोकर उसको मािलक भन्दा
ठूलो हँुदनै जसलाई केही कायर्का िनिम्त पठाइएको छ ऊ ती पठाउने
भन्दा ठूलो होइन। 17 यिद ितमीहरूले यी कुराहरू जान्दछौ, गर्यौ भने
सुखी हुनेछौ।

18 “मलेै ितमीहरू सबकैो िवषयमा भिनरहेको होइन। मलेै छानेका
मािनसहरू म िचन्दछु। तर धमर्शास्त्रमा जे भिनएकोछ त्यो हुन्छः ‘जसले
मेरो भोजन खायो ऊ न ैशत्रु भयो।’ 19 अब यसो हुन अगािड न ैम
भिनरहेछु। जब यस्तो घट्नेछ तब म उही न ैहँु भनेर ितमीहरूले िवश्वास
गनेर्छौ। 20 यसथर् म साँच्चो भन्छु। जसले मलेै पठाएको मािनसलाई ग्रहण
गदर्छ तब उसले मलाई पिन ग्रहण गदर्छ। र जसले मलाई ग्रहण गछर्  भने
उसले मलाई जसले पठाउनु भयो उहाँलाई पिन ग्रहण गछर् ।”

ययेेशूलशूलेे धोखाधोखा िदनिदनेेकोको िवषयमािवषयमा भन्नुहभन्नुहुुन्छन्छ
(मत्ती 26:20-25; मकूर् स 14:17-21; लूका 22:21-23)

21 जब येशूले यी कुराहरू भनी सक्नु भयो, येशू आत्मामा साह्रै
िवचिलत हुनुभयो। उहाँले खलु्लम-खलु्ला भन्नुभयो, “म साँच्चो भन्छु िक
ितमीहरू मध्ये एकजना मेरो िवरुद्ध हुनछौ।”

22 येशूका चेलाहरूले एक-अकार्लाई हेर।े ितनीहरूले बुझेनन् िक
येशूले कसको िवषयमा भिनरहनु भएको िथयो। 23 उहाँका चेलाहरू
मध्ये एकजना उहाँकै छेउमा बिसरहका िथए। ितनलाई येशूले अत्यन्त
प्रेम गनर् ु हुन्थ्यो। 24 िशमोन पत्रुसले त्यस चेलालाई इशारा गररे सोध्नु
लगाए िक उहाँले भन्नु भएको मानिस को होला।

25 त्यो चेला उहाँको छातीमा अडेस लाग्यो अिन सोध्यो, “प्रभु त्यो
को होला जो तपाईकंो िवरूद्ध जानेछ?”

26 येशूले जवाफ िदनुभयो, “म यो रोटी प्यालामा चोब्नेछु र जसलाई
म त्यो चोबेको रोटी िदन्छु ऊ न ैमेरो िवरुद्ध हुनेछ।” यसथर् येशूले रोटीको
एक टुक्रा िलनु भयो। उहाँले त्यो चोब्नु भयो र िशमोनको छोरो यहूदा
इस्किरयोतलाई िदनुभयो। 27 जब यहूदाले त्यो रोटीको टुक्रा िलयो
शतैान उसकोिभत्र पस्यो, येशूले यहूदालाई भन्नु भयो, “ितमीले जे गनर् ु छ
त्यो झट्टै गिरहाल!” 28 भोजनमा बिसरहेकाहरू कसलेै येशूले यहूदालाई
त्यसो भन्नुभएको तात्पयर् बुझेनन्। 29 यहूदा मात्र एक त्यस्तो चिरत्रको
िथयो जसले पसैाको थलैी राख्दथ्यो। अरूहरूले के सोचे भने येशूले
यहूदालाई भोजको िनिम्त आवश्यक चीजहरू िकन्न पठाउनु भयो।
अथार्त् यसो पिन अरूहरूले सम्झे िक येशूले गिरबहरूका लािग केही
िकन्न यहूदालई पठाउनु भयो।

30 यहूदाले येशूले िदनुभएको त्यो रोटीको टुक्रा ग्रहण गयोर् र तुरुन्तै
बािहर िनस्की हाल्यो। त्यसबेला रात पिरसकेको िथयो।

ययेेशूलशूलेे आफ्नोआफ्नो मृत्यमृत्यु ुिवषयिवषय भन्नुभन्न ुहहुुन्छन्छ
31 यहूदा जब गइसकेको िथयो, तब येशूले भन्नु भयो, “अब मािनसको

पुत्रले मिहमा प्राप्त गछर्  अिन परमेश्वरले मािनसको पुत्रबाट मिहमा प्राप्त
गनर् ुहुन्छ। 32 यिद परमेश्वरले पिन उसको माध्यमबाट मिहमा प्राप्त गदर्छ
भने, उहाँले छोरोलाई स्वयबंाट मिहमा तुरून्त ैिदनुहुनेछ।”

33 येशूले भन्नुभयो, “मेरा छोरा-छोरीहो, अब म ितमीहरूसँग केही
समय सम्म मात्र रहनेछु। ितमीहरूले मलाई खोज्नेछौ। अिन
यहूदीहरूलाई मलेै जे भने त्यो ितमीहरूलाई भन्नेछु, अब जहाँ म गइरहेछु
त्यहाँ ितमीहरू जान सकै्तनौ।

34 “म ितमीहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञा िदन्छु: एकअकार्मा प्रेम गर।
ितमीहरूले मलेै जस्तो एकाअकार्मा प्रेम गनर् ु पछर् । 35 यिद ितमीहरूले
आपसमा प्रेम गयौर् भने यस तिरकाबाट सब ैमािनसहरूले जान्नेछन् िक
ितमीहरू मेरा चेलाहरू हौ।”

ययेेशूलशूलेे भन्नुहभन्नुहुुन्छन्छ िकिक पत्रुसलपत्रुसलेे उहाँलाईउहाँलाई इनकारइनकार गनगनेर्ेर्छछ
(मत्ती 26:31-35; मकूर् स 14:27-31; लूका 22:31-34)

36 िशमोन पत्रुसले येशूलाई सोधे, “प्रभु, तपाई ंकहाँ जानु हँुदछै?”

येशूले जवाफ िदनुभयो, “जहाँ म गइरहेछु त्यहाँ ितमी पछ्याउन
सकै्तनौ अब। तर पिछ मात्र पछ्याउनु सक्ने छौ।”

37 पत्रुसले सोधे, “प्रभु, अिहले म तपाईलंाई िकन पछ्यान सिक्तन? म
तपाईकंा िनिम्त मनर् तयार छु!”

38 येशूले जवाफ िदनुभयो, “साँिच न ैितमी आफ्नो जीवन मेरा िनिम्त
त्याग्न सक्नेछौ? म साँच्चो भन्छु। भाले बास्नु अिघ, ितमीले ितनपल्ट
भन्नेछौ िक ितमीले मलाई िचन्दनैौ।”

ययेेशूलशूलेे आफ्नाआफ्ना चचेेलाहरूलाईलाहरूलाई ढाडसढाडस िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

येशूले भन्नुभयो, “आफ्ना हृदयलाई दःुखी हुन नदेऊ।
परमेश्वरमा भरोसा गर। अिन ममा भरोसा गर। 2 त्यहाँ मेरा
िपताको घरमा धेर ैकोठाहरू छन्। यिद यो सत्य नभएको भए

म ितमीहरूलाई भन्ने िथईनँ। म त्यहाँ ितमीहरूको व्यवस्था िमलाउन
गइरहेछु। 3 म गए पिछ ितमीहरूको लािग सब ैव्यवस्था िमलाइसके पिछ
म फकीर् आउनेछु। तब म ितमीहरूलाई त्यहाँ लानेछु। तब ितमीहरू म
जहाँ छु त्यहीं हुनेछौ। 4 म जुन ठाउँमा गइरहेछु ितमीहरू त्यो बाटो
जान्दछौ।”

5 थोमाले भने, “प्रभु, तपाई ंकहाँ गइरहनु भएको छ हामी जान्दनैौ।
तब हामीले बाटो कसरी जान्ने?”

6 येशूले भन्नुभयो, “म न ैबाटो हँु, सत्य र जीवन म न ैहँु। िपताकोमा
जाने माध्यम हँु। 7 यिद ितमीहरूले मलाई िचनेको भए तब मेरो
िपतालाई पिन िचन्ने िथयौ। तर अब ितमीहरू िपतालाई जान्नेछौ।
ितमीहरूले उहाँलाई देखेकाछौ।”

8 िफिलपले येशूलाई भने, “प्रभु, हामीलाई िपता देखाइिदनु होस्।
त्यही हामीलाई पयार्प्त हुनेछ।”

9 येशूले जवाफ िदनु भयो, “िफिलप धेर ैसमयदेिख म ितमीहरूसँग ैछु
र पिन मलाई िचिन्दन भन्छौ? जसले मलाई देखेकोछ उसले मेरो
िपतालाई पिन देखेकोछ। यसथर् ितमी कसरी भन्छौ, ‘हामीलाई िपता
देखाउनु होस्?’ 10 के ितमीहरू िवश्वास गछौर् िक म िपतािभत्र छु र िपता
मिभत्र हुनुहुन्छ भनेर? जुन कुराहरू मलेै भने त्यो मबाट आएको होइन।
िपता मिभत्र बाँच्नु हुन्छ अिन उहाँले आफ्नो काम आफैं  गनर् ुहुन्छ। 11

मलेै पिहल्य ैभिन सकें  िक िवश्वास गर, ममा िपता र िपतामा म हुन्छु।
अथवा मलेै गरकेो कामहरूको कारणले गदार् पिन िवश्वास गर।

12 “म ितमीहरूलाई सत्य भन्छु। जसले ममा िवश्वास गछर्  उसले पिन
त्यस्त ैकाम गनेर्छ जो म गछुर् । उसले वास्तवमा त्यो भन्दा पिन महान
काम गनेर्छ। िकनभने म िपताकहाँ गइरहेछु। 13 अिन मेरो नाममा केही
पिन माग्यो भने, म त्यो ितमीहरूको लागी गिरिदनेछु। तब िपताको मिहमा
पुत्रको माध्यमाबाट देिखनेछ। 14 यिद ितमीहरूले मेरो नाममा केही
माग्यौ भने, म िदनेछु।

पिवत्रपिवत्र आत्माकोआत्माको प्रितज्ञाप्रितज्ञा

15 “यिद ितमीहरूले मलाई प्रेम गयौर् भने, तब ितमीहरूले मेरो आज्ञा
पालन गनेर्छौ। 16 म मेरो िपतालाई माग्नेछु र उहाँले ितमीहरूलाई अकोर्
सहायक िदनुहुनेछ। उहाँ ितमीहरूसँग सधैँ रहने सहायक िदनुहुनेछ। 17

सहायक सत्यको आत्मा हो। संसारले उहाँलाई देख्दनै र बुझ्दनै। तर
ितमीहरू उहाँलाई जान्दछौ। उहाँ ितमीहरूसँग बाँच्नु हुन्छ र उहाँ
ितमीहरूिभत्र न ैहुनु हुनेछ।

18 “म ितमीहरूलाई आफ्ना आमा-बाबुले अनाथहरू छोडे जस्तो एकै्ल
छाड्नेछैन। म ितमीहरूकहाँ फकीर् आउने छु। 19 केही समय पिछ बाटै
मलाई संसारमा मान्छेहरूले फेिर देख्नेछैन। तर ितमीहरूले मलाई
देख्नेछौं। ितमीहरू बाँच्नेछौं िकनभने म बाँच्छु। 20 त्यस िदनमा
ितमीहरूले जान्नेछौं िक म िपतामा छु। ितमाहरूले जान्नेछौ िक ितमीहरू
ममा र म ितमीहरूमा हुनेछु। 21 यिद कसलेै मेरो आज्ञाहरू ग्रहण गछर्  र
यसलाई पालन गदर्छ, त्यस मािनसले मलाई प्रेम गदर्छ। अिन मेरा
िपताले ितनलाई प्रेम गदर्छन्। जसले मलाई प्रेम गदर्छ। अिन म त्यस
मािनसलाई प्रेम गछुर् । म उमािथ प्रकट हुनेछु।”

22 तब यहूदाले (इस्किरयोत यहूदा होइन) भन्यो, “तर प्रभु िकन
तपाईलें आफूलाई हामी समक्ष प्रकट गनर् ुहुन्छ र संसार समक्ष िकन
गनर् ुहुन्न?”
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23 येशूले भन्नुभयो, “यिद कसलेै मलाई प्रेम गछर्  भने, उसले मेरो
िशक्षा पालन गदर्छ। अिन मेरो िपताले पिन ितनलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ। म र
मेरा िपता ितनीकहाँ आउनेछौं र ितनीसँग ैबस्नेछौं। 24 तर जसले मलाई
प्रेम गदैर्न उसेल मेरो िशक्षाहरू पालन गदैर्न। यो िशक्षाहरू जुन ितमीले
सुन्दछैौ वस्तवमा मेरो होइन। यो िपताबाट आएको हो जसले मलाई
पठाउनु भयो।

25 “मलेै यी सब ैकुराहारू भिनसकेकोछु ितमीहरूसँग रहँदा न।ै 26

तर सहायकले सब ैकुराहरूको िशक्षा िदनेछन्। सहायकले मलेै जे भने ती
सब ैकुराहरू सम्झना गराउनेछ। त्यो सहायक न ैपिवत्र आत्मा हो
जसलाई िपताले मेरो नाममा पठाउनु हुनेछ।

27 “म ितमीहरूलाई मेरो शािन्त छोड्दछु, यो मेरो आफ्न ैशािन्त
ितमीहरूलाई िंददछु। म ितमीहरूलाई शािन्त िदन्छु, यो त्यो शािन्त होइन
जुन संसारले िदन्छ। यसकारण ितमीहरूको हृदय िवचिलत नहोस् अिन
कुन ैिवषयमा पिन नडराऊ। 28 म गइरहेछु भनेको ितमीले सुन्यौ, तर
फेिर ितमीहरूकहाँ आउनेछु। यिद ितमीहरूले मलाई प्रेम गरकेो भए
ितमीहरू खशुी हुने िथयौ िक म िपताकहाँ गइरहेछु। िकनभने िपता म
भन्दा महान हुनुहुन्छ। 29 यो हुनु भन्दा पिहल्य ैमलेै यो कुरा
भिनसकेकोछु। जब यी सब ैहुनेछ अिन ितमीहरूले िवश्वास गनेर्छौ।

30 “ितमीहरूसँग कुरा गनेर् समय छैन। यो संसारको शासक
आइरहेछ। तर ममािथ उसको अिधकार चल्दनै। 31 तर संसारले जान्नै
पछर्  िक मलेै मेरा िपतालाई प्रेम गछुर् । यसलेै म त्यही जस्ताको तस्तै
गदर्छु, जुन उहाँले मलाई गनर् ु भन्नु भयो।

“आऊ अब, हामी यस ठाऊँलाई छोडी जाऊँ।”

ययेेशशू ूदाखकोदाखको बोटबोट

येशूले भन्नुभयो, “म साँच्चो दाखको बोट हँु, मेरो िपता माली
हुनुहुन्छ। 2 म मेरो प्रत्यके हाँगा जसमा फल फल्दनै त्यो
उहाँले कािटनिदनु हुन्छ। अिन उहाँले प्रत्येक हाँगाहरू

छाँस्नु र सफा गनर् ुहुन्छ तािक त्यसले फल फलाउन, सकोस्; त्यसो गदार्
यसले अझ बढता फल िदनेछ। 3 मेरो उपदेशको कारणले गदार् ितमीहरू
पिहल्य ैशुद्ध भइसकेकाछौ। 4 मिभत्र बस, म ितमीहरूिभत्र रहनेछु। कुनै
पिन एक्लो हाँगाले फल िंददनै। त्यो मूल बोटमा अतिर्निहत भएको हुनै
पछर् । ितमीहरूसँग पिन यही कुरा लागू हँुदछ। ितमीहरू एकै्ल फल
फलाउन सकै्तनौ। ितनीहरू ममा हुनु पछर् ।

5 “म दाखको बोट हँु र ितमीहरू त्यसका हाँगाहरू हौ। यिद जो कोही
ममा रह्यो भने त्यसले धेर ैफल िदनेछ। िकनभने म िबना ितमीले केही गनर्
सकै्तनौ। 6 यिद कोही ममा रहँदनै भने तब ऊ त्यो हाँगा जस्तो हुन्छ जो
फ्याँिकएर जान्छ। त्यो हाँगा मदर्छ। मािनसहरूले त्यस्तो मरकेो हाँगाहरू
िटपेर आगोमा हािलिदन्छन् र ितनीहरू जल्छन्। 7 यिद ितमीहरू ममा
रह्यौ र मेरो वचनहरू ितमीहरूमा रह्यो भने तब ितमी जे पिन चाहन्छौ
माग अिन त्यो ितमीलाई िदइनेछ। 8 ितमीले अिधक फलहरू फलाऊ र
िसद्ध गर िक ितमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। यसले मेरो िपतालाई मिहमा
िददँछ।

9 “म ितमीहरूलाई प्रेम गदर्छु जसरी मलाई िपताले गनर् ुहुन्छ। अब मेरो
प्रेममा िनरन्तर रहौ। 10 मलेै मेरा िपताको आज्ञा पालन गरें र िनरन्तर
उहाँको प्रेममा रही रहेकोछु। यस्त ैप्रकारले यिद ितमीहरूले मेरो आज्ञा
पालन गयोर् भने ितमीहरू मेरो प्रेममा िनरन्तर रहने छौ। 11 मलेै यी
कुराहरू भिनसकेकोछु, यसलेै ितमीहरूले त्यस्त ैआनन्द पाउन सक्नेछौ
जुन मसँग छ। म ितमीहरूको आनन्द एक पूणर् आनन्द भएको देख्नु
चाहन्छु। 12 यसकैारणले म ितमीहरूलाई आज्ञा गदर्छुः एकअकार्मा प्रेम
गर जसरी मलेै ितमीहरूलाई प्रेम गरें। 13 महान प्रेम त्यस मािनसले
देखाउन सक्छ जसले आफ्नो िमत्रको लािग आफ्नो जीवन बिलदान
िदनसक्छ। 14 ितमीहरू मेरा िमत्र हौ यिद ितमीहरूले मेरो आज्ञ अनुसार
काम गरयौ भने। 15 म ितमीहरूलाई नोकरहरू भनेर डाक्ने छैन। एक
नोकरले उसको मािलकले के गछर्  भनेर केही पिन जान्दनै अब म
ितमीहरूलाई िमत्र भनेर बोलाउँछु िकनभने मेरा िपताले मलाई जे-जे
भन्नुभयो ती सब ैितमीहरूलाई भिनसकेकोछु।

16 “ितमीहरूले मलाई चुनेनौ; मलेै ितमीहरूलाई चुने। अिन मलेै
ितमीहरूलाई िनयिुक्त गरकेोछुः जाऊ अिन फल फलाऊ। म यो फल

ितमीहरूको हृदयमा फिलरहेको देख्न चाहन्छु। तब िपताले ितमीहरूले
जे पिन चाहन्छौ त्यो मेरो नाममा िदनुहुनेछ। 17 यही मेरो आज्ञा होः
एकाअकार्लाई प्रेम गर।

ययेेशूलशूलेे आफ्नाआफ्ना चचेेलाहरूलाईलाहरूलाई सावधानसावधान गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
18 “यिद यो संसारले ितमीहरूलाई घृणा गछर्  भने याद गर िक

संसारले मलाई प्रथम घृणा गयोर् भनेर। 19 यिद ितमीहरू संसारकै िथयौ
भने ितमीहरूलाई उसकै आफ्न ैमािनसहरू सरह प्रेम गनेर् न ैछ। तर मलेै
ितमीहरूलाई संसारबाट छानें। यसलेै ितमीहरू संसारसँग सम्बिन्धत
छैनौ। यसकैारणले संसारले ितमीहरूलाई घृणा गदर्छ।

20 “मलेै ितमीहरूलाई भनेका कुराहरू सम्झः एक नोकर उसको
मािलक भन्दा शे्रष्ट हँुदनै। यिद मािनसहरूले मलाई सताए भने
ितमीहरूलाई पिन सताउनछन् यही मािनसहरूले मेरो िशक्षा पालन गरे
भने ितनीहरूले ितमीहरूको आज्ञा पालन गनेर्छन्। 21 मािनसहरूले यी
सब ैकुराहरू मेरो कारणले गदार् ितमीहरूलाई गनेर्छन्। उहाँलाई
ितनीहरूले िचन्दनैन् जसले मलाई पठाउनु भयो। 22 यिद म नआएको
भए र संसारका मािनसहरूलाई नबताएको भए तब ितनीहरू पापका-
दोषी हुने िथएनन्। तर अब मलेै ितनीहरूलाई जनाएँ र अब ितनीहरू
पापबाट माफी हुने छैन।

23 “जसले मलाई घृणा गदर्छ, उसले मेरो िपतालाई पिन घृणा गदर्छ।
24 मलेै ती मािनसहरू माझ जस्तो कुराहरू गर ेअन्य कुन ैमािनसले
किहल्य ैगरने। यिद मलेै त्यस्तो कुराहरू नगरकेो भए, ितनीहरू पापको-
दोषी हुने न ैिथएनन्। तर मलेै जे-जे गरें ती सब ैितनीहरूले देखी सकेका
छन्। तथािप ितनीहरूले मलाई र मेरा िपतालाई घृणा गछर्न्। 25 तर
यस्तो भयो िकनिक उनीहरूको व्यवस्थामा लेिखएको कुरा सत्य हुने
भयोः यस्तो लेिखएको छ ‘कुन ैकारण िबना न ैितनीहरूले मलाई घृणा
गर।े’

26 “म ितमीहरूलाई िपताबाट सहायक पठाइिदनेछु। सहायक
सत्यको आत्मा हो जो िपताबाट आउँदछ। जब उनी आउँछन्, उसले
मेरो िवषयमा बताउनेछन्। 27 अिन ितमीहरूले मेरो िवषयमा
मािनसहरूलाई भन िकनभने ितमीहरू शुरुदेिखन ैमसँग छौ।

“मलेै यी कुराहरू ितमाहरूलाई भनें तािक ितमीहरूले
आफ्नो िवश्वास हराउने छौनौ। 2 ितनीहरूले ितमीहरूलाई
सभा घरहरूबाट बािहर िनकािलिदने छन्। समय आँउदछै

तािक मािनसहरूले ितमीहरूलाई माररे परमेश्वकरको सेवा गदैर्छौ भन्ने
सोच्नेछन्। 3 मािनसहरूले यी सब ैकुराहरू गनेर्छन् कारण न त
ितनीहरूले िपतालाई िचनेका छन् न त मलाई न ैिचन्दछन्। 4 यी
कुराहरू म ितमीहरूलाई अिहले भन्दछुै। अतः जब यी कुराहरू हुने
समय आउनेछ, तब ितमीहरूले मलेै होिशयारी गराएको समझ्नेछौं।

पिवत्रपिवत्र-आत्माकाआत्माका कामकाम

“मलेै यी कुराहरू ितमीहरूलाई शुरूमा भिनन, िकनभने म त्यस बेला
ितमीहरूसँग ैिथएँ। 5 अब म उहाँकैमा गइरहेकोछु जसले मलाई
पठाउनुभयो। तर ितमीहरू कसपैिन मलाई सोधेनौ, ‘तपाई ंकहाँ गइरहुन
भएको छ?’ 6 ितमीहरूका हृदय उदािसनताले भिरएको छ िकनभने मलेै
ितमीहरूलाई ती कुराहरू भने। 7 तर म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु।
ितमीहरूको भलाईको िनिम्त म टािढनु न ैराम्रो छ। िकनभने जब म
जानेछु ितमीहरूका लािग सहायक पठाइिदने छु। तर यिद म गइन भने,
सहायक ितमीहरूकहाँ आउने छैन।

8 “जब सहायक आउँछन्, उहाँले संसारलाई यी िवषयहरूमा प्रमाण
िदनु हुनेछः पापको िवषय, धािर्मकताको िवषय र न्यायको िवषयमा। 9

सहायकले मािनसहरूको जीवनमा पाप छ भनेर प्रमाण गनेर्छन् िकनभने
ितनीहरूले ममा िवश्वास गदैर्नन्। 10 उसले मेरो धािर्मकताको प्रमाण
ितनीहरूलाई गराउनेछन्, िकनभने म िपताकहाँ न ैगई रहेछु। तब
ितमीहरूले मलाई फेिर देख्नेछैनौ। 11 अिन सहायकले न्यायको
िवषयमा सत्य कुराको प्रमाण संसारलाई गराउने छ, िकनभने यस
संसारको शासकलाई पिहल्य ैन ैजाँची सकेकोछ।

12 “मलाई अझ ितमीहरूसँग धेर ैकुराहरू भन्नु छ। तर अिहले ती
कुराहरू ितमीहरूलाई अिधक हुनेछ र ग्रहण गनर् साह्रो पनेर्छ। 13 तर
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जब सत्यको आत्मा आउँदछ, उहाँले भिवष्यका कुराहरू घोषणा गनर् ु
हुनेछ। उहाँले आफ्नो कुराहरू भन्नु हुनेछैन उहाँले जे सुन्नु हुन्छ त्यही
बताउनु हुन्छ। 14 सत्यको आत्माले मकहाँ मिहमा ल्याउनु हुनेछ।
कसरी? उसले मबाट कुराहरू पाउने छन् र ितमीहरूलाई ती सबकुैरा
व्याख्या गनेर्छन्। सब ैकुराहरू जो िपतासँग छन् ती सब ैमेरा हुन्। 15

त्यसकैारणले म भन्दछुै त्यस आत्माले जे कुराहरू मबाट पाउने छन् र
ती सब ैितमीहरूलाई घोषणा गनेर्छन्।

शोकशोक खखुशुीयालीमाशीयालीमा पिरवतपिरवतर्र्नन

16 “केही बेरपिछ ितमीहरूले मलाई देख्नेछैनौ। अिन अकोर् केही बेर
पिछ मलाई फेिर ितमीहरूले देख्नेछौ।”

17 कोही चेलाहरूले आपसमा भने, “येशूले जब त्यसो भन्नु हुन्छ
त्यसको मतलब के हो? ‘केही बेरपिछ ितमीहरूले मलाई देख्नछैनौ अिन
तब केही बेरपिछ मलाई फेिर देख्नेछौ?’ त्यसो जब भन्नुहुन्छ, ‘म
िपताकहाँ जादछुै।’ त्यसको अथर् के हो?” 18 चेलाहरूले सोधे, “‘केही
बेरपिछ’ भन्नुको तात्पयर् के हो? उहाँले के भिनरहनु भएको छ हामीले
केही बुझेनौ।”

19 येशूले जान्नु भयो िक चेलाहरूले त्यस िवषयमा उहाँलाई सोध्न
चाहन्छन्। तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “ितमीहरू
आपसमा सोिधरहेछौ मेरो भन्नुको तात्पयर् जब मलेै भने, केही बेरपिछ
ितमीहरूले मलाई देख्ने छैनौ। ितमीहरूले यो जान्नलाई आपसमा बहस
गरकेाछौ। त्यसपिछ फेिर अकोर् केही बेरपिछ देख्नेछौ? 20 म
ितमीहरूलाई साँच्चो भन्छु। ितमीहरू रूनेछौ र दःुखी हुनेछौ तर संसार
प्रसन्न हुनेछ। ितमीहरू दःुखी हुने छौ तर ितमीहरूका दःुख आनन्दमय
हुनेछ।

21 “जब एक नारीले बालकलाई जन्म िदने समय हुन्छ, उसलाई
पीडा हँुदछ, िकनभने उसले जन्माउने समय आएको हँुदछ। तर जब
बालक जिन्मसक्दछ, उनले अिघका पीडाहरू भुिल्छन्, िकनभने उनले
बालक संसारमा जिन्मएको खशुीमा अिघका पीडाहरू त्यस ैभुल्दिछन्।
22 ितमीहरूसँग पिन ठीक त्यस्त ैहुनेछ। अिहले ितमीहरू दःुखीछौ। तर
म ितमीहरूलाई फेिर देख्नेछु र ितमीहरू खशुी हुनेछौ। अिन कसलेै पिन
ितमीहरूको खशुी खोसेर लानेछैन। 23 त्यस िदन ितमीहरूले मलाई
केही पिन सोध्ने छैनौ। म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। मेरो नाममा जे
मागे पिन मेरा िपताले ितमीहरूलाई िदनुहुनेछ। 24 ितमीहरूले अझ
सम्म मेरो नाममा केही पिन मागेकै छैनौ। माग अिन ितमीहरूले पाउनेछौ।
अिन ितमीहरूको आनन्द पूणर् हुनेछ।

ससंसंारसार मािथमािथ िवजयिवजय

25 “यी कुराहरू मलेै ितमीहरूलाई अथर् लुकाएर भिनसकेकोछु। तर
समय आउँदछै म ितमीहरूसँग खलु्ला पाररे यी कुराहरू भन्नेछु। मेरा
िपताको िवषयमा म ितमीहरूलाई सरल भाषामा भन्नेछु। 26 त्यस समय
मेरो नाममा मेरा िपतालाई िबन्ती गनेर्छौ। तर मलेै भिनरहेकोछैन िक
ितमीहरूको िनिम्त म मेरा िपतालाई भन्नेछु। 27 िकनभने िपता आफैं ले
ितमीहरूलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ। उहाँले ितमीहरूलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ िकनभने
ितमीहरूले मलाई प्रेम गरकेाछौ। त्यसकारणले ितमीहरूले िवश्वास गछौर्
िक म परमेश्वरबाट आएको हँु। 28 म िपताबाट संसारमा आएँ। अब म यो
संसार छोडेर िपता कहाँ फकेर् र जाँदछुै।”

29 तब येशूका चेलाहरूले भने, “तपाईलें अिहले हामीलाई खलुस्त
भन्नुभयो। त्यस्तो बुझ्न ैनसक्ने अप्ठेरो नबनाई तपाईलें भन्नु भएन। 30

हामीले अब बुझ्न सक्छौ िक तपाईलें प्रत्येक कुरा जान्नु हुन्छ। तपाईलें
सोध्नु अगािड न ैकुन ैपिन मािनसको उत्तर िदनु सक्नुहुन्छ। यही
कारणले हामीलाई िवश्वास िदलाउँछ िक तपाई ंपरमेश्वरबाटै आउनु भएको
हो।”

31 येशूले भन्नुभयो, “यसथर्ः अब ितमीहरूले िवश्वास गयौर्? 32

ध्यानले सुन, ितमीहरू छिरएर बस्ने समय आइरहेछ। ितमीहरू प्रत्येक
आफ्न ैघरमा छरपष्ट हुनेछौ। त्यो समय अब आएको छ। ितमीहरूले
मलाई छाडनेछौ। म एकलो रहनेछु। तर म वास्तवमा एक्लो रहनेछैन
िकनभने िपता मसँग रहनु हुनेछ।

33 “मलेै ितमीहरूलाई यी कुराहरू भनेको छु तािक ितमीहरूलाई ममा
शािन्त रहोस्। यस संसारमा ितमीहरूलाई संकट हुनेछ। तर साहसी बन।
मलेै संसारलाई परािजत गरकेो छु।”

आफ्नाआफ्ना चचेेलाहरूकालाहरूका लािगलािग ययेेशशू ूप्राथप्राथर्र्नाना गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ

यित कुराहरू भिनसके पिछ येशूले स्वगर्ितर हेनर् ुभयो र
प्राथर्ना गनर् ुभयो, “िपता ठीक समय आइपुग्यो। यसकारण
तपाईकंो पुत्रलाई मिहमा प्रदान गनर् ु होस् तािक पुत्रले

तपाईलंाई मिहमा िदन सकोस्। 2 तपाईलें सब ैमािनसहरू भन्दा मािथ
पुत्रलाई शिक्त िदनुभयो तािक पुत्रले सबलैाई अनन्त जीवन िदन सकोस्
जुन तपाईलें ितनलाई िदनुभएकोछ। 3 यो अनन्त जीवन होः
मािनसहरूले तपाईलंाई मात्र साँच्चो परमेश्वर भनेर िचनुन् र येशू ख्रीष्टलाई
िचनुन् जसलाई तपाईलें पठाउनु भयो। 4 जुन काम तपाईलें मलाई
सुिम्पनु भएको िथयो त्यो मलेै पूणर् गरें। पृथ्वीमा तपाईकंो मिहमा ल्याएँ।
5 अिन अब िपता, मलाई मिहमा प्रदान गुनर्होस् तपाईसँंग। मलाई त्यो
मिहमा िदनु होस् तपाईकंो जो मसँग संसार बिननु पिहल्य ैिथयो।

6 “तपाईलें मलाई केही मािनसहरू संसारबाट िदनुभयो। मलेै
ितनीहरूलाई तपाई ंको हुनुहुन्छ देखाई सकेकोछु। ती मािनसहरू
तपाईकैं हुन् र मलाई िदनुभयो। ितनीहरूले तपाईकंो वचन पालन गर।े 7

अब ितनीहरूले बुझे िक सब ैथोक जुन मलाई िदनु भयो ती तपाईबंाट
आएका हुन्। 8 मलेै ती मािनसहरूलाई तपाईलें मलाई िदएकै वचनहरू
िदएकोछु। ितनीहरूले ती वचनहरू स्वीकार ेितनीहरूले बुझे िक म साँिच्च
न ैतपाईबंाट न ैआएको हँु अिन ितनीहरूले िवश्वास गर ेिक तपाईलें नै
मलाई पठाउनु भएको हो। 9 ितनीहरूकै िनिम्त अब म प्राथर्ना गदर्छु। म
ितनीहरूका िनिम्त प्राथर्ना गिररहेको छैन जो संसारमा छन्। तर म
ितनीहरूका िनिम्त प्राथर्ना गिररहेकोछु जो तपाईलें मलाई िदनुभयो।
िकनभने ितनीहरू तपाईकैं हुन्। 10 जे ममा छ त्यो सब ैतपाईकैं हो,
अिन जे जित तपाईकंोमा छ त्यो मेर ैहो। अिन ती मािनसहरूले मेरो
लािग मिहमा ल्याउँछन्।

11 “अब म तपाईकंहाँ आईरहेछु। म अब संसारमा बस्ने छैन। तर ती
मािनसहरू संसारमैा रहनेछन्। हे पिवत्र िपता, ितनीहरूलाई सुरक्षा गनर् ु
होस। ितनीहरूलाई तपाईको नामको शिक्तद्वारा सुरिक्षत राख्नु होस्
(नाउँ जुन मलाई िदनुभयो), तब ितनीहरू एक हुनेछन्, तपाई ंर म जस्तै
एक। 12 जब सम्म म ितनीहरूसँग िथएँ मलेै ितनीहरूलाई सुरिक्षत
राखें। मलेै ितनीहरूलाई तपाईकंो नामको शिक्तबाट सुरिक्षत राखें जुन
तपाईलें मलाई िदनुभयो। मलेै ितनीहरूलाई जोगाएँ। अिन ितनीहरू मध्ये
एकजना मात्र लुप्त भयो। उनी लुप्त हुनलाई आफैं  छािनएका िथए। ऊ लुप्त
भयो जसबाट धमर्शास्त्रमा लेिखएको कुरा पूणर् भयो।

13 “म तपाई ंकहाँ आइरहेछु। तर जब सम्म म यस संसारमा हुनेछु म
ितनीहरूका िनिम्त प्राथर्ना गनेर्छु। यी कुराहरू म भन्दछु तािक
ितनीहरूले मेरो आनन्द प्राप्त गरून्। म ितनीहरूले सब ैमेरा आनन्द
पाउन भन्दछु। 14 मलेै ितनीहरूलाई तपाईकंो सब ैवचनहरू िदएँ र
संसारले ितनीहरूलाई घृणा गयोर्, िकनभने ितनीहरू यस संसारका
होइनन् जस्त ैम यो संसारको होइन।

15 “मलेै तपाईसँंग ितनीहरूलाई संसारबाट लिगिदनुहोस् भनेर
भिनरहेको छैन। तर ितनीहरूलाई दषु्टबाट जोगाई राख्नुहोस् चाँिह
भिनरहेछु। 16 ितनीहरू संसारका होइनन् जस्तो िक म पिन यस
संसारको होइन। 17 तपाईकंो सत्यद्वारा ितनीहरूलाई आफ्नो सेवामा
राख्न तयार पानर् ुहोस्। तपाईकंो वचन सत्य हो। 18 जसरी तपाईलें
मलाई संसारिभत्र पठाउनु भयो त्यसरी न ैमलेै ितनीहरूलाई संसारिभत्र
पठाएकोछु। 19 अब म स्वयलंाई सेवा गनर् तयार पािररहेछु। यो म
ितनीहरूकै लािग गछुर्  तािक साँच्चो रूपमा ितनीहरू तपाईकंो सेवा गनर्
तयार होउन्।

20 “म ती मािनसहरूका लािग प्राथर्ना गछुर्  अिन म प्रत्येकको लािग
प्राथर्ना गिररहेछु जसले मलाई उनीहरूको वचनको कारणले िवश्वास
गछर्न्। 21 हे िपता, म प्राथर्ना गछुर्  िक जसले म मा िवश्वास गछर्न्,
ितनीहरू एक होऊन्। जसरी तपाई ंममा हुनुहुन्छु, म तपाईमंा। म प्राथर्ना
गछुर्  तािक ितनीहरू हामीमा एक होऊन्। संसारले यो िवश्वास गनर्छ िक
तपाईलें न ैमलाई पठाउनु भएको हो। 22 तपाईलें िदनु भएको मिहमा
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मलेै ितनीहरूलाई िदएकोछु। मलेै त्यो मिहमा िदएँ तािक ितनीहरू एक
होऊन्, जसरी तपाई ंर म एक हौं। 23 जस्तो म ितनीहरूमा अिन तपाई ं
ममा ितनीहरू एकरूपले एक होऊन् तव त्यसबाट संसारले जान्नेछ िक
मलाई तपाईलें पठाउनु भएको हो अिन संसारले जान्ने छ तपाईलें
ितनीहरूलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ जस्तो तपाईलें मलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ।

24 “िपता, म जहाँ हुन्छु ितनीहरू, जो तपाईलें मलाई िदनु भएकोछ,
मसँग न ैहोऊन। म यो इच्छा गछुर्  ितनीहरूले मेरो मिहमा देखनु्। यो
मिहमा तपाईलें मलाई िदनुभएको हो िकनभने संसार बिननु भन्दा अगािड
तपाईलें मलाई प्रेम गनर् ु हुन्थ्यो। 25 हे धािर्मक िपता, संसारले तपाईलाई
िचन्दनै, तर म तपाईलंाई जान्दछु। अिन यी मािनसहरूले मलाई तपाईलें
पठाउनु भएको हो भनेर जान्दछन्। 26 मलेै ितनीहरूलाई तपाई ंकस्तो
हुनु हुन्छ देखाएँ। अिन अझ म ितनीहरूलाई तपाई ंकस्तो हुनुहुन्छ
देखाउनेछु। तब ितनीहरूले मलेै तपाईबंाट पाए जस्त ैप्रेम पाउन
सक्छन्। अिन म ितनीहरूमा बाँच्नेछु।”

ययेेशशू ूपक्राउपनपक्राउपनर्र् ु ुभयोभयो
(मत्ती 26:47-56; मकूर् स 14:43-50; लूका 22:47-53)

जब येशूले प्राथर्ना िसध्याउनु भयो, उहाँले आफ्ना चेलाहरू
िलएर जानुभयो। ितनीहरू िकद्रोन खोल्सा पािर ऊ बेंसी
गए। अकोर्पिट्ट त्यहाँ जतैुन रूखहरूको बगैंचा िथयो। येशू र

उहाँका चेलाहरू त्यहाँ गए।
2 यहूदा, उहाँको िवश्वासघातकले पिन त्यो ठाउँ िचन्दथ्यो, िकनभने

आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ उसलाई भेट्नु हुन्थ्यो। 3 यहूदाले एकदल
सेनाहरू लगेर त्यस ैबगैंचाितर गयो। यहूदाले मुख्य पूजाहारीहरू र
फिरसीहरूबाट पिन केही िसपाहीहरू ल्याएको िथयो। ितनीहरूले
मशाल, बत्ती र हितयारहरू बोकेर आएका िथए।

4 येशू यी सब ैघट्नाहरू उहाँमािथ हुनेछ भनेर जान्नु हुन्थ्यो। येशूले
बािहर आएर सोध्नु भयो, “ितमीहरू कसलाई खोजी रहेकाछौ?”

5 ती मािनसहरूले भने, “नासरतको येशूलाई।”
येशूले भन्नुभयो, “म येशू हँु।” यहूदा जो येशूका िवश्वाघातक त्यहीं

उिभरहेको िथयो। 6 जब येशूले भन्नुभयो, “म येशू हँु,” तब मािनसहरू
पिछ पिछ हटे अिन भूइँमा लोटे।

7 येशूले ितनीहरूलाई फेिर सोध्नु भयो, “ितमीहरू कसलाई
खोिजरहेको छौ?”
मािनसहरूले भने, “नासरतको येशूलाई।”
8 येशूले भन्नुभयो, “मलेै ितमीहरूलाई भने म येशू हँु। यसथर्

ितमीहरूले मलाई न ैखोिजरहेका हौ भने, यी अरू मािनसहरूलाई
जानदेऊ।” 9 उहाँले यो भन्नुभयो तािक उहाँले जे भन्नुभएको िथयो त्यो
पूरा हुन सक्यो, “तपाईलें मलाई िदनुभएको मध्ये कसलैाई पिन
गुमाईनँ।”

10 िशमोन पत्रुसकोमा एउटा तरवार िथयो। उसले तरवार िनकालेर
मुख्य पूजाहारीको नोकरलाई प्रहार गयोर्। पत्रुसले त्यसको दािहने कान
कािटिदयो। त्यस नोकरको नाउँ माल्ख िथयो। 11 येशूले पुत्रसलाई
भन्नुभयो, “ितम्रो तरवार म्यानमा राख! संकटको कचौरा िपताले मलाई
िदनुभएको छ, के मलेै त्यो निपउँनु?”

अन्नास्कोअन्नास्को अगािडअगािड ययेेशूलाईशूलाई लिगयोलिगयो
(मत्ती 26:57-58; मकूर् स 14:53-54; लूका 22:54)

12 त्यसपिछ िसपाहीहरू र ितनीहरूका सेनापित अिन यहूदीका
हािकमहरूले येशूलाई पके्र। 13 ितनीहरूले येशूलाई बाँधे अिन पिहले
उहाँलाई अन्नासको अगािड लगे। अन्नास प्रधान पूजाहारी कैयाफाका
ससुरा िथए जो यस वषर्को िनिम्त प्रधान पूजाहारी िथए। 14 कैयाफा
ितनी हुन् जसले यहूदीहरूलाई भनेका िथए िक जम्म ैमािनसहरूका
िनिम्त एउटा मान्छे मनर् ु उिचत छ।

पत्रुसलपत्रुसलेे झूटोझूटो बोलबोलेे ययेेशूकोशूको बारबारेमेामा
(मत्ती 26:69-70; मकूर् स 14:66-68; लूका 22:55-57)

15 िशमोन पत्रुस र येशूका अकोर् चेला उहाँसँग ैगए। ती चेलाले प्रधान
पूजाहारीलाई िचनेका िथए। यसथर् उनी येशूसँग प्रधान पूजाहारीको

घरको प्रांगणिभत्र गए। 16 तर पत्रुस बािहर ैढोका निजक बस्यो। ती चेला
जसले प्रधान पूजाहारीलाई िचन्यो र बािहर आयो। उनी त्यस केटीसँग
बोले जसले मािनसहरूलाई ढोका खोिलिदई। तब उसले पत्रुसलाई िभत्र
ल्याए। 17 द्वारपाल केटीले पत्रुसलाई भनी, “ितमी पिन त्यस मािनसको
चेलाहरू मध्ये एक हौ?”
पत्रुसले जवाफ िदयो, “अँहँ, म होइनँ।”
18 जाडोको िदन िथयो। यसलेै नोकहररू र द्वारापालहरूले आगोको

भुङ्ग्रो बनाए। ितनीहरू आगोको विरपिर उिभँद ैआफूलाई न्यानो
पािररहेका िथए। पुत्रस पिन ितनीहरूसँग ैउिभइरहेका िथए।

प्रधानप्रधान पूजाहारीलपूजाहारीलेे ययेेशूलाईशूलाई प्रश्नहरूप्रश्नहरू गरगरेे
(मत्ती 26:59-66; मकूर् स 14:55-64; लूका 22:66-71)

19 प्रधान पूजाहारीले येशूलाई उनका चेलाहरू र उनको िशक्षाको
िवषयमा सोधे। 20 येशूले उत्तर िदनुभयो, “म सधैँ सब ैमािनसहरूसँग
खलु्लम-खलु्ला बोलेको छु। मलेै सधैँ सभा-घर र मिन्दरको के्षत्रमा जहाँ सबै
यहूदीहरू भेला हुन्छन् खलु्लम-खलु्ला िशक्षा िदएकोछु। मलेै किहले पिन
कुन ैकुरो गुप्त रािखनँ। 21 यसथर् िकन प्रश्न गनर् ुहुन्छ? जस जसले मेरो
िशक्षा सुनेकाछन् ती मािनसहरूलाई सोध्नु होस्। मलेै के भने ितनीहरू
िनश्चय जान्दछन्।”

22 जब येशूले त्यसो भन्नुभयो, एकजना द्वारपालले, जो निजकै
उिभइरहेको िथयो उहाँलाई िहकार्यो। त्यस द्वारपालले भन्यो, “तैंले
प्रधान पुजाहारीसँग त्यसरी बात गनेर् होइन।”

23 येशूले उत्तरमा भन्नुभयो, “यिद मलेै केही गल्ती भनेको भए, यहाँ
जो मािनसहरू छन् ितनीहरूको सामुन्ने प्रमाण गर के भूल छ। यिद मलेै
सही कुराहरू गर ेभने, मलाई ितमी िकन िहकार्उँछौ?”

24 तब अनासले येशूलाई कैयाफा प्रधान पूजाहारीकहाँ पठाए।
त्यसबेला सम्म येशू बाँिधएकै हुनुहुन्थ्यो।

पत्रुसलपत्रुसलेे फफेेिरिर झूटझूट बोल्योबोल्यो
(मत्ती 26:71-75; मकूर् स 14:69-72; लूका 22:58-62)

25 िशमोन पत्रुस आगोको छेउमा आफूलाई न्यानो पादैर् उिभरहेको
िथयो। केही मािनसहरूले पत्रुसलाई भने, “ितमी त्यस मान्छेको चेलाहरू
मध्ये एक हौ?”
तर पत्रुसेल अस्वीकार गदैर् भन्यो, “अँहँ, म होइन।”
26 प्रधान पूजाहारीको एकजना नोकर त्यहाँ िथयो। त्यो नोकर त्यस

मान्छेको आफन्त िथयो जसको कान पत्रुसले काटेको िथयो। नोकरले
भन्यो, “ितमीलाई उसँग मलेै बगैंचामा देखेको होइन?”

27 तर फेिर पत्रुसले भन्यो, “अँहँ! म उनीसँग िथइनँ।” अिन त्यहीबेला
भाले बास्यो।

िपलातसकोिपलातसको समक्षसमक्ष ययेेशूलाईशूलाई ल्याइयोल्याइयो
(मत्ती 27:1-2, 11-31; मकूर् स 15:1-20; लूका 23:1-25)

28 त्यसपिछ यहूदीहरूले येशूलाई कैयाफाबाट िलएर रोमी
राज्यपालको महलतफर्  गए। यो िबहानी पख िथयो। यहूदीहरू महलिभत्र
पसेनन्। ितनीहरू आफूले आफूलाई अशुद्ध राख्न चाहेनन् िकनभने
ितनीहरूले िनस्तार चाडको भोज खानु िथयो। 29 यसथर् िपलातस
बािहर िनस्केर यहूदीहरूलाई सोधे, “यस मािनसको िवरुद्धमा ितमीहरूले
के आरोप लगाएकोछौ?”

30 यहूदीहरूले भने, “यो अपराधी हो, यसकारण तपाईकंो समक्ष
ल्याएका छौं।”

31 िपतालसले यहूदीहरूलाई भने, “ितमीहरू ियनलाई आफैं  लजैाऊ
अिन ितमीहरूकै व्यवस्था अनुसार न्याय गर।”
यहूदीहरूले भने, “तर तपाईकंो कानुनले कुन ैमािनसलाई मृत्य ुदण्ड

िदन हामीलाई अनुमित िंददनै।” 32 (यस्तो भयो तािक येशूले कस्तो
मृत्यवुरण गनेर् उहाँको वचन पुरा हुन सक्थ्यो।)

33 त्यसपिछ िपलातस महलिभत्र फकेर् । िपलातसले येशूलाई बोलाएर
सोध, “ितमी यहूदीहरूका राजा हौ?”

34 येशूले भन्नुभयो, “यो तपाईकंो आफ्न ैप्रश्न हो िक अरूले तपाईलंाई
मेरो िवषयमा सोध्नु लगाएको हो?”
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35 िपलातसले भने, “म यहूदी होइन! ितम्रै मािनस र ितनीहरूका
मुख्य पूजाहारीहरूले ितमीलाई मलाई सुिम्पए। ितमीले के भूल गरकेा
छौ?”

36 येशूले भन्नुभयो, “मेरो राज्य यस संसारको होइन। यिद म यस
संसारको हँुदो हँु तब मेरा सेवकहरूले मलाई यहूदीहरूको हातमा पनर् ुबाट
बचाउनुका िनिम्त लडाई ँगनेर् िथए। तर मेरो राज्य िभन्द ैजग्गाको हो।”

37 िपलातसले भने, “यसथर् ितमी एक राजा हौ?”
येशूले उत्तर िदनुभयो, “ितमीले भन्यौ म राजा हँु। त्यो सत्य हो।

सत्यको साक्षीको लािग म जन्मेको िथए। त्यसकैारणले गदार् म संसारमा
आएको हँु। अिन प्रत्येक मािनस जो सत्यको पक्षमा छ, मेरो कुरा
सुन्दछ।”

38 िपलातसले भने, “सत्य के हो?” िपलातसले त्यसो भने पिछ ितनी
फेिर बािहर यहूदीहरूकहाँ गए अिन भने, “मलेै यस मािनसमािथ आरोप
लगाउन केही दोष पाइन। 39 ितमीहरूको एक रीित अनुसार मलेै
ितमीहरूको िनस्तार चाडको समयमा एक जना कैदीलाई मुिक्त िदनुपछर् ।
ितमीहरू यस ‘यहूदीहरूको राजालाई’ मुिक्त िदइयोस् भन्ने चाहन्छौ?”

40 यहूदीहरूले फेिर िचच्याउँद ैभने, “अँहँ, यसलाई होइन!
बारब्बालाई मुक्त गिरयोस्।” (बारब्बा एक डाँकू िथयो।)

तब िपलातसले येशूलाई लजैाने र कोरार् लगाउने आदेश
िदए। 2 िसपाहीहरूले काँडादार हाँगाहरूका एउटा मुकुट
गँुथे अिन येशूको टाउकोमा लगाई िदए। त्यसपिछ

ितनीहरूले बजैनी रगंको वस्त्र उनको शरीरमा पिहराइ िदए 3

िसपाहीहरूले धेर ैपल्ट येशूको छैउमा आउँद ैभने, “प्रणाम, हे
यहूदीहरूका राजा!” भन्द ैउहाँको अनुहारमा थप्पड लगाए।

4 फेिर िपलातस एक पल्ट बािहर िनस्के र यहूदीहरूलाई भने, “हेर! म
येशूलाई ितमीहरू कहाँ ल्याउँदछुै िकनभने मलेै उसको िवरूद्धमा आरोप
लगाउने कुन ैकारण पाइनँ।” 5 येशू बािहर आए। उहाँले काँडेदार मुकुट
र बजैनी वस्त्र लगाउनु भएको िथयो। िपलातसले यहूदीहरूलाई भने,
“त्यो मान्छो यही हो।”

6 जब मुख्य पूजाहारीहरू र यहूदीका द्वारपालहरूले येशूलाई देखे
ितनीहरू िचच्याए, “कू्रसमा यसलाई टाँग्नुहोस्! कू्रसमा यसलाई
टाँग्नुहोस्!”
तर िपलातसले भने, “ितमीहरू ियनलाई लजैाऊ र कू्रसमा टाँग। मलेै

उनीमािथ आरोप लगाउने कुन ैकारण न ैपाईनँ।”
7 यहूदीहरूले उसलाई उत्तर िदए, “हाम्रो व्यवस्था बमोिजम ऊ मनैर्

पछर् , िकनभने उसले दावी गरकेो छ िक ऊ परमेश्वरको पुत्र हो।”
8 जब िपलातसले यो सुने, उनी साह्रै डराए। 9 िपलातस महलिभत्र

फेिर पसे। उनले येशूलाई सोधे, “ितमी कहाँबाट आएका हौ?” तर येशूले
उसलाई जवाफ िदनुभएन। 10 िपलातसले भने, “के ितमी मसँग
बोल्दनैौ? याद गर, ितमीलाई मुक्त पानेर् अिधकार मिसत छ। अिन
ितमीलाई कू्रसमा टाँग्ने अिधकार पिन मिसत छ।”

11 येशूले जवाफ िदनुभयो, “तपाईलंाई मािथबाट निदइएको भए
ममािथ तपाईकंो केही अिधकार हुने िथएन। त्यसलेै ती मािनस जसले
मलाई तपाईलंाई सुिम्पयो उिनहरू तपाई ंभन्दा महा-पापको दोषी हुन्।”

12 त्यसपिछ, िपलातसले येशूलाई मुक्त पानेर् कोिशश गर।े तर
यहूदीहरूले ितनलाई कराउँद ैभने, “कसलेै आफैं लाई राजा बनाउँछ भने
त्यो िसजर िबरोधी हो। यसथर् उसलाई तपाई ंछुट्करा िदनु हुन्छ भने
तपाई ंिसजरको िमत्र हुनु हुन्न।”

13 िपलातसले यहूदीहरूले के भने सुने। यसलेै उसले येशूलाई महल
बािहर ल्याए त्यस ठाउँलाई “ढुङ्गाको पाटी” भिनन्छ। (जसलाई िहब्रू
भाषामा गब्बाथा ) भिनन्छ। त्यो न्यायसनमा िपलातस बसे। 14 यो प्रायः
िनस्तार चाड़को तयारी गनेर् िदनको मध्यान् भएको िथयो। िपलातसले
यहूदीहरूलाई भने, “ितमीहरूका राजा यहाँ छन्!”

15 यहूदीहरू िचच्याए, “त्यसलाई उत ैलानु होस्, लानु होस्!
त्यसलाई कू्रसमा मानर् ु होस्।”
िपलातसले यहूदीहरूलाई सोधे, “के मलाई ितमीहरूको राजालाई

कू्रसमा टाँग्न लगाउँछौ?”
मुख्य पूजाहारीहरूले भने, “िसजर मात्र हाम्रो राजा हुनुहुन्छ।”
16 तब येशूलाई कू्रसमा झुण्ड्याएर मानर् ु भनेर िपलातसले

ितनीहरूलाई सुम्पे।

ययेेशशू ूक्रकूू्रसमासमा मनमनर्र् ुभयोुभयो
(मत्ती 27:32-44; मकूर् स 15:21-32; लूका 23:26-39)

िसपाहीहरूले येशूलाई लगे। 17 येशूले आफ्नो कू्रस बोक्नु भयो अिन
उहाँ “खोपडी ठाऊँ” तफर्  जानु भयो (िहब्रू भाषामा “गलगथा” भिनन्छ)
18 गलगथामा येशूलाई कू्रसमा टाँगे। ितनीहरूले दइुजना मािनसहरू
उहाँको दइु पिट्ट अिन येशूलाई बीचमा राखे। 19 िपलातसले संकेत
पटमा लेखे अिन कू्रसमा टाँिसिदए। त्यो संकेतपटमा लेिखएको िथयो।
“नासरतको येशू, यहूदीहरूका राजा।” 20 िपलातसले त्यो िहब्रू ल्यािटन
र ग्रीक भाषामा लेखेका िथए। धेर ैयहूदीहरूले त्यो संकेतपट पढे िकनभने
कू्रसमा येशूलाई टाँगेको ठाउँदेिख शहर निजकै िथयो।

21 यहूदीहरूका मुख्य पूजाहारीहरूले िपलातसलाई भने,
“‘यहूदीहरूका राजा’ भनेर, नलेख्नु होस्, बरू लेख्नुहोस्, ‘यो मान्छेले
भनेकोछ, म यहूदीहरूको राजा हँु।’”

22 िपलातसले उत्तर िदए, “मलेै जे लेखें-लेखें, बद्ली गिरनेछैन।”
23 कू्रसमा येशूलाई टाँिगसके पिछ िसपाहीहरूले उहाँका वस्त्र

उतािरिदए र त्यस वस्त्रलाई ितनीहरूले चार टुक्रमा च्याते, प्रत्येक
िसपाहीले एक-एक गररे पाए। ितनीहरूले कुतार् सम्म खोिलिदए जो एउटै
लुगाको टुक्रालाई मािथ देिख तलसम्म िसलाएको िथयो। 24 यसथर्
िसपाहीहरूले आपसमा भने, “यसलाई हामीले भाग गनर् च्यात्नु हँुदनै।
यसलाई िचट्ठा लगाऊ कसको नाउँमा पछर् ।” धमर्शास्त्रमा भने जस्त ैत्यो
हुनगयोः
“ितनीहरूले आपसमा मेरा लुगाहरू बाँडे,
अिन मेरो लुगामा िचट्ठा हाले।”

भजनसगं्रह 22:18
िसपाहीहरूले त्यस ैगर।े

25 येशूकी आमा कू्रसकै निजक उिभएकी िथइन। उहाँकी आमाको
बिहनी, क्लोपासकी पत्नी पिन मिरयमसँग उिभरहेकी िथइन्। मग्दिलनी
मिरयम पिन उिभरहेकी िथइन्। 26 येशूले आफ्नी आमालाई देख्नु भयो।
उहाँले ती उिभनेहरूमा आफ्ना चेलाहरूलाई पिन देख्नु भयो। उहाँले
आफ्ना आमालाई भन्नु भयो, “हे िप्रय नारी ितम्रो पुत्र यहाँ छ।” 27

त्यसपिछ आफ्ना चेलालाई भन्नुभयो, “यहाँ ितम्रा आमा हुनुहुन्छ।” तब
त्यसपिछ, ती चेलाहरूले येशूकी आमालाई आफ्ना घरमा लगे।

ययेेशशू ूमनमनर्र् ु ुभयोभयो
(मत्ती 27:45-56; मकूर् स 15:33-41; लूका 23:44-49)

28 त्यसपिछ, येशूले जान्नुभयो िक सब ैकामहरू िसिद्धयो। उहाँले
धमर्शास्त्रमा लेिखएको िसद्ध होस् भिन भन्नुभयो, “मलाई ितखार् लाग्यो।”
29 त्यहाँ िसकार्ले भिरएको एउट भाँडो िथयो। यसथर् िसपाहीहरूले
स्पन्जमा त्यो सोसे र िहसप उिद्भदको हाँगामा त्यसलाई डुबाए। त्यसलाई
ितनीहरूले येशूको मुख सम्म पुयार्ईिदए। 30 उहाँले िसकार् खानु भयो,
स्वाद िलनु भयो। तब उहाँले भन्नुभयो “िसिद्धयो।” येशूको िशर झुक्यो र
उहाँले अिन्तम सास फेनर् ु भयो।

31 यो िदन तयारीको िदन िथयो अकोर् िदन िवशेष िवश्रामको िदन
िथयो। यहूदीहरूले िवश्रामको िदन त्यो मृत शरीर कू्रसमा झुण्ड्याई राख्न
चाहेनन्। तब ितनीहरूले िपलातसलाई ती मािनसहरूको खटु्टा भाँच्नुका
िनिम्त आदेश मागे तािक ितनीहरू िछटो मनर् सकुन्। अिन ितनीहरूको
मृत शरीर कू्रसबाट तल झानर् सिकयोस्। 32 िसपाहीहरू आए र पिहला
येशूको छेऊको कू्रसको मान्छेको खटु्टा भाँचे। त्यसपिछ ितनीहरूले
कू्रसमा भएको येशूकै छेऊको अकोर् मान्छेको खटु्टा भाँचे। 33 तर जब ती
िसपाहीहरू येशूको छेऊमा गए, ितनीहरूले देखे उहाँ अिघ न ैमिरसक्नु
भएको िथयो। यसलेै ितनीहरूले उहाँको खटु्टा भाँचेनन्।

34 तर एकजना िसपाहीले उहाँको कोखामा भालाले घोंचे। रगत र
पानी बािहर िनस्कयो। 35 ऊ जसले त्यो देख्यो ऊ गवाही भयो अिन
उसको गवाही सत्य छ। उसले जान्दछ िक उसले साँच्चो बोिलरहकोछ।
उसले गवाही िदन्छ तािक ितमीहरूले पिन िवश्वास गनर् सक्छौ। 36 यी
सब ैकुराहरू घटे तािक धमर्शास्त्र साँच्चो हुन्छः “उहाँको एउटै हड्डी पिन
भाँिचनछैन।” 37 अकोर् ठाउँमा धमर्शास्त्र भन्छः “मािनसहरूले उनलाई
हेनर्छन् जसलाई भालाले रोप्नेछन्।”

यूहन्ना 18:35 728 यूहन्ना 19:37
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ययेेशशू ूगािडनुभयोगािडनुभयो
(मत्ती 27:57-61; मकूर् स 15:42-47; लूका 23:50-56)

38 त्यसपिछ अिरमािथयावासी योसेफ नाम भएकोले िपलातसलाई
येशूको मृत-शरीर लजैान पाऊँ भनेर िवन्ती गर।े योसेफ येशूका चेलाहरू
मध्ये एक िथए। तर ितनले यहूदीहरूको डरले यो गुप्त राखे। िपलातसले
योसेफलाई येशूको शरीर लान सक्छ भनेर अनुमित िदए। त्यसकारण
योसेफ येशूको शरीर िलएर गए।

39 िनकोदेमस योसेफसँग गए। िनकोदेमस ती एकजना मािनस िथए
जो येशूकहाँ राती आउँदथ्यो र बात गदर्थ्यो। िनकोदेमसले तेत्तीस िकलो
जित मसलाहरू त्यहाँ ल्याए। त्यो मूरर् र एलवाको िमश्रण िथयो। 40 यी
दइु मािनसहरूले येशूको मृत शरीर लगे। उहाँको शरीर ितनीहरूले
सुगन्धीत द्रव्यसिहत सूती कपडाले बाँधे। यसरी न ैयहूदीहरूले
मािनसहरूलाई गाड्दथे। 41 जुन ठाउँमा येशू कू्रसमा टाँिगए, त्यहाँ एक
बगैंचा िथयो। बगैंचामा एक नयाँ िचहान िथयो। कुन ैमािनस पिन पिहल्यै
किहले त्यहाँ गिडएको िथएन। 42 मािनसहरूले येशूलाई त्यहीं नयाँ
िचहानमा राखे कारण यो निजक िथयो अिन यहूदीहरू आफ्ना िवश्रामको
िदन तयारी गनर् थालेका िथए।

ककेेहीही चचेेलाहरूललाहरूलेे ययेेशूकोशूको िचहानिचहान िरत्तोिरत्तो पाएपाए
(मत्ती 28:1-10; मकूर् स 16:1-8; लूका 24:1-12)

हप्ताको पिहलो िदन िबहान ैमिरयम मग्दिलनी येशूको
िचहानमा गई। ितनले देिखन िक त्यो ठूलो चट्टान जो
िचहानको द्वारमा रािखएको िथयो त्यो ढुङ्गा हाटाइएको

िथयो। 2 यसलेै मिरयम िशमोन पत्रुस र अन्य चेलाहरूकहाँ गई
(जसलाई येशूले धेर ैमाया गनर् ुहुन्थ्यो।) मिरयमले ितनीहरूलाई भिनन,
“ितनीहरूले प्रभुको देहलाई िचहानबाट लगेछन्। हामी जान्दनैौ
ितनीहरूले उहाँलाई कहाँ राखेका छन्।”

3 यसकारण पत्रुस र अकोर् चेला िचहानमा जानलागे। 4 ितनीहरू
दबुजैना दगुर,े तर अकोर् चेला पत्रुस भन्दा िछटो दगुर।े यसलेै अकोर् चेला
िचहानमा पिहले पुगे। 5 चेलाले िनहुिरएर तलितर हेर।े ितनीहरूले सूती
लुगाको टुक्राहरू मात्र त्यहाँ रहेको देखे, ितनीहरू िभत्र झरनेन्।

6 त्यसपिछ िशमोन पत्रुस आइपुग्यो। पुत्रस िचहान िभत्र गयो। उसले
सूती लुगाको टुक्रा मात्र त्यहाँ रहेको देख्यो। 7 उसले येशूको टाउँको
बाँिधएको लुगा पिन देख्यो। त्यो लुगा पट्याएर सूतीको कपडाका
टुक्रादेिख अलग्गा रािखएको िथयो। 8 त्यसपिछ अकोर् चेला पिन पस्यो।
यो मािनस अिघ िचहानमा पिहलो पुग्ने चेला िथयो। ितनले िभत्र पुगेर जे
देखे त्यो िवश्वास गर।े 9 ती चेलाहरूले अझ बुझेका िथएनन िक
धमर्शास्त्रले भनेकोछ िक येशू मृत्यबुाट जागी उठ्न ैपछर् ।

ययेेशशू ूमिरयममिरयम मग्दिलनीकीमग्दिलनीकी अिघअिघ ददेेखाखा पनपनर्र् ु ुभयोभयो
(मकूर् स 16:9-11)

10 त्यसपिछ चेलाहरू आफ्ना घर फकेर् । 11 तर मिरयम िचहानकै
बािहर उिभएर रोइरही। जब रोई रहेकी िथइन् िचनहान िभत्र हेनर् ु ितनी
िनहुिरन्। 12 मिरयमले सेतो वस्त्रमा दइु स्वगर्दतूहरू देखी। ितनीहरू
जहाँ येशूको टाउकोपट्टी र अकोर् स्वगर्दतू येशूको खटु्टापट्टी बिसरहेका
िथए।

13 स्वगर्दतूहरूले मिरयमलाई सोधे, “हे! नारी! िकन रोईरहेकी छौ?”
मिरयमले जवाफ िदइन, “कसलेै मेरा प्रभुको शरीर लगेर गएछ।

ितनीहरूले कहाँ राखेका छन् मलाई थाहा छैन।” 14 मिरयमले यित
भिनसकेर जब फिर्कन उनले उहाँलाई त्यहाँ उिभरहनु भएको देिखन्। तर
ितनले येशू भनेर िचिननन्।

15 येशूले उनलाई सोध्नुभयो, “नारी, ितमी िकन रोइरहेछौ? ितमी
कसलाई खोिजरहेछौ?”
मिरयमले उहाँलाई त्यहाँ बगैंचाको माली सम्झी। तब मिरयमले

उहाँलाई सोधी, “के ितमीले येशूलाई लग्यौ, महोदय? भन उहाँलाई कहाँ
राखेकाछौ। म त्यही जानेछु र उहाँलाई लानेछु।”

16 येशूले उसलाई भन्नुभयो, “हे मिरयम।”

मिरयम येशू तफर्  फकीर् र यहूदी भाषामा उसलाई भनी, “ रब्बोनी ”,
अथर्त “हे गुरुज्यू।”

17 येशूले उसलाई भन्नुभयो, “मलाई नछोऊ। म अझ्झ सम्म
िपताकोमा गई सकेको छुइन। तर मेरा दाज्यू-भाइहरू भएकोमा जाऊ, र
ितनीहरूलाई यसो भनः ‘म मेरो िपता र ितमीहरूका िपताकहाँ फकीर्
जाँदछुै। म मेरो परमेश्वर र ितमीहरूको परमेश्वरकहाँ फकीर् जाँदछुै।’”

18 मिरयम मग्दिलनी चेलाहरूकहाँ गईन् अिन उनीहरूलाई भिनन,
“मलेै प्रभुलाई भेटें।” अिन येशूले जे भन्नु भएको िथयो ती सब भिनिदइन्।

ययेेशशू ूचचेेलाहरूकहाँलाहरूकहा ँददेेखाखा पनपनर्र् ु ुभयोभयो
(मत्ती 28:16-20; मकूर् स 16:14-18; लूका 24:36-49)

19 हप्ताको पिहलो िदन िथयो। चेलाहरू त्यो बेलुकी भेला भएका िथए।
यहूदीहरूको डरले दलैोहरू बन्द िथयो। तब येशू आउनु भयो र
ितनीहरूका सामुने उिभनु भयो। येशूले भन्नुभयो “शािन्त ितमीहरूसँग
रहोस्।” 20 येशूले यित भने पिछ उहाँले आफ्ना हात र कोखा देखाउनु
भयो। तब चेलाहरूले प्रभुलाई देखेर अित खशुी भए।

21 त्यसपिछ येशूले फेिर भन्नुभयो, “शािन्त ितमीहरूसँग रहोस्।
िपताले मलाई पठानु भयो। त्यस्त ैप्रकारले अब म ितमीहरूलाई
पठाइरहेछु।” 22 यती भिनसके पिछ, येशूले चेलाहरूमािथ श्वास फुकेर
भन्नुभयो, “पिवत्र आत्मा लेओ। 23 यिद ितमीहरूले मािनसहरूका पाप
क्षमा गिरिदयौ भने ितनीहरूका पापहरू क्षमा हुनेछ। यिद त्यसो गरनेौ
भने ितनीहरूका पापहरू क्षमा हुनेछैन्।”

ययेेशशू ूथोमासथोमासँँगग ददेेखापनखापनर्र् ुभयोुभयो

24 थोमा जसलाई िददमुस भिनन्छ, येशू चेलाहरूकहाँ आउनु हँुदा
िथएनन्। बाह्रजना मध्ये थोमा एकजना िथए। 25 अरू चेलाहरूले
थोमालाई भने, “हामीले प्रभुलाई देख्यौं।” थोमाले भने, “म त्यित बेला
सम्म िवश्वास गिर्दन जबसम्म काँटीले छेिडएका दागहरू उहाँको हातमा
देिख्दन अिन औलंा त्यो काँटीको दागहरूमा रािख्दन र उहाँको कोखामा
मेरो हात रािख्दन।”

26 एक हप्तापिछ सबजैना चेलाहरू घरमा जम्मा भएका िथए। थोमा
ितनीहरूसँग िथए। दलैो बन्द िथयो, तर येशू आउनु भयो र ितनीहरू
समक्ष उिभनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, “शािन्त ितमीहरूमा रहोस्।” 27

त्यसपिछ येशूले थोमालाई भन्नुभयो, “आऊ ितम्रो औलंा यहाँ िछराऊ।
मेरा हातहरू हेर, ितम्रो हात मेरा कोखमा पसाउ। शकंा गनर् छोड अिन
िवश्वास गनर् थाल।”

28 थोमाले येशूलाई भने, “मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर!”
29 येशूले थोमालाई भन्नुभयो, “ितमीले मलाई िवश्वास गयौर् िकनभने

ितमीले मलाई देख्यौ। ती मािनसहरू धन्य हुन् जस-जसले मलाई
नदेिखकन ैिवश्वास गर।े”

ययूहून्नालहन्नालेे योयो पुस्तकपुस्तक िकनिकन ललेेखखेे
30 येशूले धेर ैअरू चमत्कारहरू देखाउनु भएको उहाँका चेलाहरूले

देखेका िथए। ती चमत्कारहरू यस पुस्तकमा लेिखएको छैन। 31 तर ती
कुराहरू लेिखए तािक ितमीहरूले िवश्वास गनर् सक्छौ िक येशू न ैख्रीष्ट
हुन्; जो परमेश्वरको पुत्र हुन् भिन जब ितमीहरू उहाँलाई िवश्वास गछौर्,
ितमीहरूले उहाँको नाममा जीवन पाउन सक्छौं।

ययेेशशू ूसातजनासातजना चचेेलाहरूसलाहरूसँँगग ददेेखाखा पनपनर्र् ू ूभयोभयो

त्यसपिछ, येशू फेिर आफ्ना चेलाहरू समक्ष देखा पनर् ु भयो।
त्यो ितिबिरयास झीलको छेउमा भएको िथयो। यो यसरी हुन
गयो। 2 केही चेलाहरू भेला भएका िथए। ितनीहरू िशमोन

पत्रुस, थोमा (िददमुस भिनने), गालीलको कानाका नथानेल, जबदीका
दइु छोराहरू र अन्य दइुजना उहाँका अन्य चेलाहरू त्यहाँ िथए। 3

िशमोन पत्रुसले भन्यो, “म माछा पक्रन जान्छु।”
अरू चेलाहरूले भने, “हामी ितमीिसत ैजानेछौं।” तब सब ैचेलाहरू गए

र डुङ्गामा चढे। त्यसरात ितनीहरूले केही पक्रन सकेनन्।

यूहन्ना 19:38 729 यूहन्ना 21:3



4 अकोर् िमरिमर ेिबहानमा येशू िकनारमा उिभनुभयो। तर चेलाहरूले
येशू हुनुहुनथ्यो भनेर िचनेनन्। 5 तब येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो,
“साथीहरू हो! ितमीहरूले कुन ैमाछा पिक्रयौ?”
चेलाहरू ले भने, “अहँ।”
6 येशूले भन्नुभयो, “माछा मानेर् जाल फ्याँक ितमीहरूको डुङ्गाको

दािहनेपिट्ट। ितमीहरू त्यहाँ केही माछाहरू पाउनेछौ।” ितनीहरूले त्यसै
गर।े ितनीहरूले यित धेर ैमाछाहरू पके्र िक ितनीहरूले डुङ्गातफर्  जाल
तान्न पिन सकेनन्।

7 येशूले प्रेम गनर् ुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने, “ती मािनस प्रभु हुन्।”
पत्रुसले “ती मािनस प्रभु हुन्” भनेको सुने र आफ्ना ओढ्ने बेररे पानीमा
हामफाले िकनभने ितनले काम गनर्लाई लुगा खोलेका िथए। 8 अन्य
चेलाहरू डुङ्गामा चढेर िकनारमा आए। ितनीहरूले माछाले भिरएको
जाल ताने। ितनीहरू िकनारदेिख टाढा िथएनन्। ितनीहरू लगभग सय
िमटर िभत्र िथए। 9 जब ितनीहरू िकनारमा पुगे, ितनीहरूले जिलरहेको
तातो कोइला देखे। त्यहाँ आगोमा केही माछा अिन केही रोटीका टुक्रा
िथए। 10 येशूले भन्नुभयो, “ितमीहरूले भखर्र ैपके्रको केही माछाहरू
ल्याऊ।”

11 िशमोन पत्रुस डुङ्गातफर्  गए र िकनार ितर जाल ताने। त्यो ठूला-
ठूला माछाले भिरएको िथयो। त्यहाँ जम्मा एक सय ित्रपन्नवटा माछाहरू
िथए। माछाहरू एकदम ैगह्रों िथयो र पिन जाल फाटेन। 12 येशूले
ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “आऊ अिन खाऊ।” कुन ैपिन चेलाहरूले
उहाँलाई सोध्ने आँट गरनेन्, “तपाई ंको हुनुहुन्छ?” ितनीहरूलाई उहाँ
प्रभु न ैहुनुहुन्छ भनेर थाहा िथयो। 13 येशू जानु भयो अिन रोटी
िलनुभयो। उहाँले रोटी िलएर ितनीहरूलाई िदनुभयो। येशूले माछा पिन
िलएर ितनीहरूलाई िदनुभयो।

14 यस्तो प्रकारले येशूले आफ्नो मृत्यूबाट पुनरूत्थान भएर
चेलाहरूिसत तेस्रोपल्ट देखा पनर् ु भयो।

पत्रुससपत्रुससँँगग ययेेशूकोशूको वातार्लापवातार्लाप

15 जब ितनीहरूले खाइसके, येशूले िशमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो,
“योआनेसको पुत्र िशमोन, यी अन्य मािनसहरूले भन्दा ज्यादा ितमी
मलाई प्रेम गछौर्?”
पत्रुसले जवाफमा भने, “ज्यू प्रभु, तपाई ंजान्नु हन्छ म प्रेम गछुर्

तपाईलंाई।”
त्यसपिछ येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, “मेरा भेंडा़हरूलाई खवुाऊ।”

16 फेिर पत्रुसलाई भन्नुभयो, “िशमोन योआनेसको पुत्र, ितमी मलाई
प्रेम गछौर्?”
पत्रुसले जवाफमा भने, “ज्यू, प्रभु, तपाई ंजान्नु हुन्छ म प्रेम गछुर्

तपाईलंाई।”
त्यसपिछ येशूले भन्नुभयो, “मेरा भेंडा़हरू को हेरचाहा गर।”
17 तेस्रोपल्ट येशूले पत्रुसलाई सोध्नुभयो, “िशमोन, योआनेसको पुत्र,

ितमी मलाई प्रेम गछौर्?”
पत्रुस उदास भए, िकनिक येशूले उसलाई तेस्रो पल्ट सोध्नुभयो,

“ितमी मलाई प्रेम गछौर्ं?” पत्रुसले भने, “प्रभु तपाई ंसब थोक जान्नुहुन्छ।
मलेै तपाईलंाई प्रेम गछुर्  भनेर पिन जान्नुहुन्छ।”
येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, “मेरा भेंडा़हरूलाई खवुाऊ। 18 म

ितमीलाई साँच्चो भन्छु। जब ितमी जवान िथयौ, ितमीले आफ्नो पेटी
स्वय ंकस्थ्यौ र जहाँ इच्छा छ त्यहाँ जान्थ्यौ। जब ितमी बूढा हुनेछौ
ितमी हात छाडनेछौ र कोही अरूले पेटी किसिदनेछ। त्यही मािनसले
ितमीलाई अगुवाई गनेर्छ जहाँ जान ितम्रो इच्छा नभएतापिन।”

19 येशूले देखाउन चाहानु हुन्थ्यो कस्तो मृत्यलेु पत्रुसले परमेश्वरलाई
मिहमा प्रदान गनेर्छ। त्यसपिछ उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो, “मेरो पिछ
लाग।”

20 पत्रुसले फकेर् र हेदार् देखे जुन चेलाहरू येशूलाई प्रेम गथेर् उहाँको
पिछ िहड्न थाले। त्यो त्यही चेला जो साँझको भोजमा प्रभुको छातीमा
अडेसलागेर बसेका िथए र भनेका िथए, “प्रभु, त्यो को होला जसले
तपाईलंाई िवश्वासघात गनेर्छ?”

21 जब पत्रुसले त्यस भक्तलाई देखे, उसले येशूलाई सोध्यो, “प्रभु
उसलाई के गनेर्?”

22 येशूले जवाफ िदनुभयो, “यिद म चाहन्छु िक जब सम्म म आँउिदन
त्यो जीिवत रहे ितमीलाई के भयो त? ितमी मेरो पिछ लाग।”

23 यसरी यो कुरा भाइहरूमा यित सम्म फैिलन गयो िक उसको त्यो
चेला मदैर्न। तर येशूले त्यो मदैर्न भिन भन्नु भएको िथएन। तर यो भन्नु
भएको िथयो िक, “यिद म यो चाहन्छु िक जबसम्म म आऊँिदन त्यो यहीं
जीिवत रहे ितमीलाई के भयो त?”

24 उही यो चेला हो जसले यस भनाईद्वारा साक्षी िदन्छ औ जसले यी
लेखेका छन्। हामी जान्दछौ िक उसको गवाही सत्य छ। 25 येशूले अरू
पिन धेर ैकामहरू गनर् ु भएकोछ। ती िवषयमा एक एक गररे सब ैलेिखए
भने म सोच्दछु िक जो पुस्तकहरू लेिखन्छ ती यित अिधक हुनेछ िक
सारा पृथ्वीमा त्यो अटाउने छैन।
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प्रेिरतप्रेिरत

लूकालूका ललेेख्छन्ख्छन्

िप्रय िथयोिफलस,
मलेै मेरो प्रथम पुस्तकमा, येशूले जे-जे गनर् ु भयो र िसकाउनु

भयो प्रत्येक कुरो लेखें। 2 मलेै येशूको सम्पूणर् जीवन बारे
लेखें, प्रारम्भदेिख उहाँ स्वगर् ितर उचािलनु भए सम्म। यो घट्ना हुनु
अिघ उहाँद्वारा चुिनएका प्रेिरतहरूिसत उहाँले बातिचत गनर् ु भयो।
प्रेिरतहरूले के गनर् ु पछर्  भन्ने कुरा पिवत्र आत्माको सहयोग िलएर उहाँले
बताउनु भयो। 3 यी सब ैघट्नाहरू येशूको मृत्य ुपिछ भयो, अिन उहाँले
आफ्ना प्रेिरतहरूलाई आफू िजउँदो रहेको शिक्तशाली प्रमाणहरूले
प्रमािणत गनर् ु भयो। येशू मृत्यबुाट बौरी उठे पिछ प्रेिरतहरूले उहाँलाई
चालीस िदनको अविधमा धेर ैपल्ट देखे। उहाँले ितनीहरूसँग परमेश्वरका
राज्यको िवषयमा बताउनुभयो। 4 एक समय जब येशू ितनीहरूसँग खाई
रहनु भएको िथयो, उहाँले ितनीहरूलाई यरूशलेम नछोड्ने कुरा
भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “िपताले ितमीहरूको लािग प्रितज्ञा गनर् ु
भएकोछ, जुन मलेै ितमीहरूलाई पिहल्य ैभिनसकेकोछु। त्यो प्रितज्ञा प्राप्त
गनर्लाई ितमीहरूले यरूशलेममा पिर्खनु पछर् । 5 यूहन्नाले मािनसहरूलाई
पानीद्वारा बिप्तस्मा िदए, तर केही िदन पिछबाट ितमीहरूले पिवत्र
आत्माद्वारा बिप्तस्मा िलनेछौ।”

ययेेशूकोशूको स्वगार्रोहणस्वगार्रोहण

6 प्रेिरतहरू जम्मा भए। ितनीरूले येशूलाई सोधे, “हे प्रभु के यो
इस्राएललाई राज्य फेिर िफतार् िदने तपाईकंो समय यही हो?”

7 येशूले ितनीहरूलाई भन्नुभयो, “िपता मात्र एक हुनुहुन्छ जसको
िमित र समयहरू िनणर्य गनेर् अिधकार छ। ितमीहरू यी कुराहरू बारे
जान्न सकै्तनौ। 8 तर पिवत्र आत्मा ितमीमािथ आउनु हुनेछ अिन
ितमीहरूले शिक्त पाउनेछौ। ितमीहरू मािनसहरूबीच मेरो गवाही हुनेछौ।
पिहले ितमीहरू यरूशलेमका मािनसहरूका िनिम्त गवाही हुनेछौ। तब
ितमीहरूले यहूिदयामा, सामिरयामा अिन संसारका प्रत्येक ठाउँका
मािनसहरूलाई बताउनेछौ।”

9 येशूले प्रेिरतहरूलाई ती कुराहरू भिनसके पिछ उहाँ मािथ आकाश
सम्म उचािलनु भयो। प्रेिरतहरूले हेदार् हेदैर् येशू बादलिभत्र पस्नु भयो
अिन ितनीहरूले उहाँलाई देख्न सकेनन्। 10 येशू टाढा गइरहनु भएको
िथयो अिन प्रेिरतहरूले आकाश तफर्  हेिररहेका िथए। अचानक दइुजना
मािनसहरू सेतो वस्त्र धारण गररे ितनीहरूका छेउमा उिभए। 11 ती
दइुजना मािनसहरूले प्रेिरतहरूलाई भने, “गालीलका मािनसहरू,
ितमीहरू यहाँ िकन आकाशतफर्  हेदैर् उिभरहेकाछौ? ितमीहरूले येशूलाई
ितमीहरूदेिख स्वगर्-आरोहण भएको देख्यौ। जसरी ितमीहरूले उहाँलाई
जानु भएको देख्यौ त्यसरी न ैउहाँ फकीर् आउनु हुनेछ।”

नयाँनया ँप्रेिरतप्रेिरत चुिनएचुिनए

12 त्यसपिछ प्रेिरतहरू जतैून पवर्तदेिख यरूशलेम ितर लागे। यो
पवर्त यरूशलेमदेिख प्राय आधा माईल टाढो छ। 13 प्रेिरतहरू शहरिभत्र
पसे। ितनीहरू त्यही ठाउँमा गए जहाँ ितनीहरू बसेका िथए; यो कोठा
मािथल्लो तलामा िथयो। प्रेिरतहरू िथए पत्रुस, यूहन्ना, याकूब अिन्द्रयास,
िफिलप, थोमा, बथर् ुलम,ै मत्ती, याकूब (अल्फयसको छोरो) र िशमोन
(कनानी) र यहूदा (याकूबको छोरो)।

14 प्रेिरतहरू एक साथ िथए। एकै उद्वेश्यको लािग ितनीहरूले
लगातार प्राथर्ना गिररहेका िथए। केही नारीहरू, मिरयम येशूको आमा
अिन उहाँका भाइहरू पिन त्यहाँ प्रेिरतहरूसँग िथए।

15 केही िदन पश्चात् त्यहाँ िवश्वास गनेर्हरूको सभा भइरहेको िथयो।
सभामा झण्डै एक सय बीस जना मािनसहरू िथए। पत्रुस उिभए र भने,
16 “भाइहरू हो! दाऊदको माध्यम पिवत्र आत्माले केही घट्नाहरू
घट्नेछन् भनी धमर्शास्त्रमा भनेका िथए। उनी यहूदाको िवषयमा बात
गिररहेका िथए जो हाम्रा दलका एक जना िथए। यहूदाले हामीिसत सेवा
गरकेा िथए अिन ती मािनसहरूका मागर् दशर्क भए जसले येशूलाई पके्र।”

18 (यहूदालाई पसैा िदएर त्यसो गनर् खटाएको िथयो। आफ्नो दषु्ट
कामको पसैाले एउटा जमीन िकन्यो। तर यहूदा उँधो मुण्टो भएर
पछािरयो, त्यसको शरीर खलु्ला भएर फुट्यो, सब ैआन्द्रा भँुडीहरू
िनिस्कए। 19 यो घट्नाबाट सम्पूणर् येरूशलेमको जनसाधरणले िशक्षा
पाए। त्यसकैारणले त्य खेतको नाउँ मािनसहरूले हकल्दामा राखे।
ितनीहरूको भाषामा हकल्दामाको अथर्, “रगतको खेत” हुन्छ।)

20 पत्रुसले भने, “भजनसंग्रहमा यहूदाको िवषयमा यस्तो लेिखएको
छः
‘उसको घर जनहीन होस्।
कोही पिन त्यहाँ नबसुन्।’

भजनसगं्रह 69:25
अिन यस्तो पिन लेिखयो:
‘त्यसको काम अरू कसलेै लजैाओस्।’

भजनसगं्रह 109:8
21 “यसकैारण अब अकोर् मािनस हामीसँग सिम्मिलत होस् र येशू

पुनरुत्थान हुनु भएको गवाही बनोस्। यो मािनस हाम्रै टोलीको हुनुपछर्
जो प्रभु येशूको जीवनकाल भिर हामीसँग रहेको हुनु पदर्छ। यो मािनस
यूहन्नाले मािनसहरूलाई बिप्तस्मा िदएको िदनदेिख येशूको स्वगर्-आरोहण
भएको िदनसम्म हामीसँग रहेको हुनुपछर् ।”

23 प्रेिरतहरूले दइुजना मािनसहरू टोलीको समक्ष राखे। एकजना
यूसुफ बणर्बास िथए। जसलाई जस्तस पिन भिनन्थ्यो। अकोर् मािनस
मित्तयास िथयो। 24 प्रेिरतहरूले प्राथर्ना गर,े “प्रभु, तपाईलें सब ैको
मनका कुराहरू जान्नु हुन्छ। हामीलाई देखाउनु होस् यी दइुजना मध्ये
कसलाई यो काम गराउन तपाईलें छान्नु भएको छ। यहूदाले त्यसलाई
छाडे अिन ितनी वास्तवमा कहाँका िथए त्यहीं गए। प्रभु, हामीलाई
देखाउनुहोस् िक कुन मािनसले एक प्रेिरतको स्थान िलनु पनेर् हो।” 26

प्रेिरतहरूले दइु जनाबाट एकजना छान्नलाई िचट्ठा गर।े िचट्ठामा
मित्तयासको नाउँ पयोर्। यसकैारणले अन्य एघारजना प्रेिरतहरू सिहत
ऊ पिन एक प्रेिरत हुन पुगे।

पिवत्रपिवत्र आत्माकोआत्माको आगमनआगमन

जब पेिन्तकोसको िदन आइपुग्यो, प्रेिरतहरू सब ैएकै ठाउँमा
जम्मा भएका िथए। 2 अचानक स्वगर्बाट जोडले हुरी बतास
चले जस्त ैएउटा आवाजले ितनीहरू जुन कोठामा बिसरहेका

िथए त्यस कोठालाई सम्पूणर् प्रकारले ढािकिदयो। 3 ितनीहरूले आगोका
ज्वालाहरू जस्तो देखे। ती ज्वालाहरू िवभािजत भएर प्रत्येक
मािनसमािथ बस्यो। 4 ितनीहरू सब ैपिवत्र आत्माले पिरपूणर् भए र
ितनीहरूले िविभन्न भाषाहरूमा बोल्न थाले। पिवत्र आत्माले
ितनीहरूलाई त्यसो गनर् शिक्त प्रदान गनर् ुभयो।

5 त्यसबेला यरूशलेममा केही धािर्मक यहूदीहरू बस्थे। ितनीहरू
संसारको प्रत्येक राष्ट्रबाट आएका िथए। 6 ितनीहरू धेर ैजसो आवाज
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सुने पिछ आए। प्रेिरतहरूले आ-आफ्ना भाषामा बोलेको सुनेर ितनीहरू
छक्क पर।े

7 यी सब ैयहूदीहरू यसमा आश्चर्य चिकत भए। ितनीहरूले बुझेनन् िक
कसरी प्रेिरतहरू यस्तो गनर् सक्षम भए। ितनीहरूले भने, “हेर! यी
मािनसहरू जो बोिलरहेका छन् ितनीहरू सब ैगालीलबाट आएका हुन्।
8 तर हामी ितनीहरूले बोलेका शब्दहरू हाम्रो आफ्न ैभाषामा सुिनरहेका
छौं। यो कसरी सम्भव भयो? हामी िविभन्न ठाउँहरूबाट आएका हौं 9

पाथीर्या, मेदीया, एलाम, मेसोपोटािमया, यहूिदया, कपोिदिसया, पोन्टस,
एिशया, 10 िफ्रिगया, प्यािम्फिलया, िमश्रदेश, साईिरन छेउको िलिबया,
रोम 11 के्रती र अरबीयाबाटा। हामी कितपय जन्मजात यहूदीहरू हौं
अिन अरू कितलाई यहूदी धमर्मा पिरवतर्न गिरको छ। हामी ती िविभन्न
देशहरूबाट आएका हौं। तर हामी ती मािनसहरूलाई हाम्रो आफ्नै
भाषामा सुन्न सक्छौं। ितनीहरूले परमेश्वरको िवषयमा भनेका सब ैमहान
कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं।”

12 मािनसहरू सब ैआश्चर्य चिकत र अलमल्ल भए। ितनीहरूले
आपसमा प्रश्न गर,े “यसको मतलब के हुन सक्थ्यो?” 13 तर अन्य
मािनसहरू ितनीहरूमािथ हाँिसरहेका िथए। ती मािनसहरूले सोचे िक
प्रेिरतहरूले खबु दाखरस िपए अिन माते।

पत्रुसकोपत्रुसको मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई सम्बोधनसम्बोधन

14 त्यसपिछ पत्रुस अन्य एघार जना प्रेिरतहरूिसत उिभए। सबै
जनसमुदायले सुन्ने गररे उनले जोडसँग कराएर भने। उनले भने, “मेरा
यहूदी दाज्यू-भाइहरू र यरूशलेमाका बािसन्दाहरू, मलाई ध्यान िदएर
सुन! म ितमीहरूले जान्नु पनेर् आवश्यक कुराहरू भन्न लागेको छु। 15 यी
मािनसहरू ितमीहरूले सोचे जस्त ैमातेका छैनन्। अिहले िबहानको
भखर्र नौ मात्र बजेको छ। 16 आज यहाँ भइरहेका कुरा अगमवक्ता
योएलले भनेका छन्:

17 ‘परमेश्वर भन्नुहुन्छः
अिन्तम िदनहरूमा सब ैमािनसहरूमािथ मेरो आत्मा खन्याइिदनेछु।
ितम्रा छोरा अिन छोरीहरूले अगमवाणी गनेर्छन्।
ितम्रा जवान मािनसहरूले दशर्नहरू देख्नेछन्।
ितम्रा बूढा मािनसहरूले िवशेष दशर्नहरू देख्नेछन्।

18 त्यसबेला, म मेरो सेवकहरू, पुरुष र स्त्रीहरूमािथ,
मेरो आत्मा खन्याउनेछु,
अिन ितनीहरूले अगमवाणी गनेर्छन्।

19 म छक्कपदोर् चीजहरूमािथ आकाशमा देखाउनेछु,
तल पृथ्वीमा, म प्रमाणहरू िदनेछु।
त्यहाँ रगत, आगो, र घना धँूवा हुनेछ।

20 घाम अन्धकारमय भई बिद्लने छ,
अिन जुन रगत सरह रिक्तम हुनेछ।
तब परमप्रभुको महान् र मिहमामय िदन आउनेछ।

21 अिन हरके मािनस ज-जसले परमप्रभुमािथ िवश्वास गनेर्छ
बचाइनेछ।’

योएल 2:28-32
22 “मेरो यहूदी दाज्यू-भाइहरू, यी शब्दहरूमा ध्यान देऊः नासरतको

बािसन्दा येशू िविशष्ट मािनस हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले यो स्पष्ट रुपमा
ितमीहरूलाई देखाउनु भयो। परमेश्वरले येशूको माध्यमद्वारा शिक्तशाली
अिन आश्चर्जनक कुराहरू गररे यसलाई प्रमाण गनर् ुभयो। ितमीहरू सबै
जनाले यी कुराहरू देखेका छौ। 23 येशूलाई ितमीहरूमा सुिम्पएको
िथयो अिन ितमीहरूले उहाँलाई मारयौ। ती मािनसहरूका सहायता
िलएर जोिसत परमेश्वरको िनयम छैन ितमीहरूले येशूलाई कू्रसमा िकला
ठोक्यौ। तर परमेश्वरलाई यी सब ैघट्ना हुने थाहा िथयो। यो परमेश्वरकै
योजना िथयो। परमेश्वरले यो योजना धेर ैअिघ बनाउनु भएको िथयो। 24

येशूले मृत्यकुो पीडा खप्नु परयो, तर परमेश्वरले उहाँलाई मृत्यबुाट
छुटकारा िदनुभयो। मृत्यलेु येशूलाई समाल्न सकेन। परमेश्वरले येशूलाई
मृत्यबुाट ल्याउनु भयो। 25 दाऊदले येशूको िवषयमा यस्तो भनेका
िथएः
‘सधैँ मलेै प्रभुलाई मेरो सम्मुख देखें,
मलाई बचाउँन उहाँ मेरो दािहनेितर हुनुहुन्छ।

26 यसलेै मेरो हृदय आनिन्दत छ,
र मेरो मुख आनन्दिसत बोल्दछ।
हो, मेरो शरीले पिन आशामा भरोसा गनेर्छ,

27 िकनभने तपाईलें मेरो प्राणलाई पातालमा छोड्नुहुने छैन।
तपाईलें आफ्ना एक पिवत्र जनलाई िचहानमा कुहुन िदनुहुने छैन।

28 ितमीहरूले मलाई कसरी बाँच्न िसकायौ,
ितमीहरू मेरो छेउमा आउनेछौ अिन मलाई आनन्दले भिरिदनेछौ।’

भजनसगं्रह 16:8-11
29 “मेरा दाज्यू-भाइहरू, म ितमीहरूलाई पूणर् रूपले हाम्रा पुखार्

दाऊदको िवषयमा भन्न सक्छु। उहाँ मनर् ु भयो र गािडयो। उहाँको िचहान
अझ सम्म हामीसँग छ। 30 दाऊद एक अगमवक्ता िथए अिन परमेश्वरले
भन्नु भएका कुराहरू जान्दथे। परमेश्वरले दाऊदलाई वचन िदनु भएको
िथयो िक उनकै पिरवारबाट कुन ैएकजनालाई दाऊद जस्त ैराजा
बनाउनेछु भनी। 31 यस्तो घट्ना हुन अिघ न ैदाऊदलाई यो कुरा थाहा
िथयो। यसकैारण येशूको पुनरुत्थानको िवषयमा दाऊदले भनेः
‘उहाँलाई नरकमा छािडएको िथएन।
उहाँको शरीर िचहानमा सडेन।’

32 यो उन ैयेशू हुन जसलाई परमेश्वरले मृत्यबुाट बौराए, हामी सब ैत्यस
सत्यको गवाही छौं। 33 यसकारण परमेश्वरले उहाँको दािहने पिट्ट
येशूलाई उठाउनु भयो। परमेश्वरले उहाँलाई पिवत्र आत्मा िदनु भयो, जो
उहाँले िदन प्रितज्ञा गनर् ु भएको िथयो। अिन उहाँले त्यो पिवत्र आत्मा
खनाउनु भयो जो ितमीहरूले अिहले देख्छौ अिन सुन्छौ। 34 दाऊद
स्वगर्मा चिढगएनन्। यो त येशू हुनुहुन्थ्यो जो स्वगर् जानुभयो। दाऊद
आफैं ले भनेः
‘परमप्रभुले मेरो प्रभुलाई भन्नु भयोः
मेरो दािहने तफर्  बस,

35 जबसम्म ितम्रा शत्रुहरू ितम्रो पाइताला मुिन रािख्दन।’
भजनसगं्रह 110:1

36 “यसलेै सब ैयहूदी मािनसहरूले यो सत्यलाई जान्नु पछर् ः
परमेश्वरले येशूलाई प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनु भयो। उहाँ त्यही मािनस
हुनुहुन्थ्यो जसलाई ितमीहरूले कू्रसमा िकला ठोक्यौ।”

37 जब मािनसहरूले त्यो सुने ितनीहरू अत्यन्त ैदःुखीत भए।
ितनीहरूले पत्रुस र अन्य प्रेिरतहरूलाई सोधे, “हे भाइहरू हो, हामीले के
गनर् ु पछर्?”

38 पत्रुसले ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरूका हृदयहरू अिन जीवनहरू
पिरवतर्न गर, तब ितमीहरू प्रत्येक येशू ख्रीष्टको नाउँमा बिप्तस्मा लेओ।
तब परमेश्वरले ितमीहरूका पापहरूलाई क्षमा गिरिदनु हुनेछ र ितमीहरूले
पिवत्र-आत्माको उपहार पाउनेछौ। 39 यो प्रितज्ञा ितमीहरूको लािग
अिन ितमीहरूको बालकहरूको लािग अिन ती सब ैमािनसहरूका लािग
पिन हो जो टाढा छन्। यो ती प्रत्येक मािनसको लािग हो जसलाई प्रभु
हाम्रा परमेश्वरले आफैं मा बोलाउनु हुन्छ।”

40 पत्रुसले ितनीहरूलाई यी अिन अन्य अनेक शब्दहरूद्वारा चेतावनी
पिन िदए, “उनीहरूलाई आग्रह गर ेिक स्वय ंितमीहरूले यी दषु्ट पुस्ताबाट
जोगाऊ।” 41 तब ती मािनसहरू जसले पत्रुसका सन्देश माने, बिप्तस्मा
िलए। त्यस िदनमा झण्डै तीन हजार जित मािनसहरू िवश्वासीहरूको
झुण्डमा थिपए।

िवश्वासीहरूकोिवश्वासीहरूको बांढाईबांढाई

42 ती िवश्वासीहरू लगातार आपसमा भेटघाट गिररहे। ितनीहरूले
आफ्ना समय प्रेिरतहरूले िदएका िशक्षा िसक्नमा प्रयोग गर।े ितनीहरू
एकअकार्मा साझेदार भए। ितनीहरू एक साथ खाँद ैिथए अिन एक साथ
प्राथर्ना गदैर् िथए। 43 प्रेिरतहरूले धेर ैशिक्तपूणर् र आश्चर्यपूणर् कामहरू
गर।े अिन प्रत्येक मािनसले आश्चर्य िमिश्रत भय अनुभव गर।े 44 सबै
िवश्वासीहरू सँग ैबसे। सब ैकुराहरू आपसमा बाँडचँुड गर।े 45

िवश्वासीहरूले आफ्नो जमीनहरू र आफ्नो जे जित सम्पित्तहरू िथए,
सब ैबेचे अिन बेचेर पाएको पसैा हरके मािनसको आवश्यकताको
अनुपातमा बाँडे। 46 ितनीहरूको प्रत्येक िदन मिन्दर प्राङ्गाणमा भेट
हुन्थ्यो। ितनीहरू सबकैो एउटै उद्देश्य िथयो। ितनीहरू आनिन्दत भएर
अिन इमान्दारी हृदय िलएर आफ्ना घरमा सँग ैरोटी टुक्राए अिन खाए।
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47 ितनीहरूले परमेश्वरको प्रशसंा गर ेअिन सब ैमािनसहरूले
उनीहरूलाई मन पराउँथे। अिधक भन्दा अिधक मािनसहरूले संरक्षण
पाए र प्रभुले ितनीहरूलाई िवश्वासीहरूको हूलमा सिम्मिलत गर।े

पत्रुसलपत्रुसलेे एकएक लङ्गडोलङ्गडो मािनसलाईमािनसलाई िनकोिनको पादपादर्र्छन्।छन्।

एकिदन पत्रुस र यूहन्ना मिन्दर गए। त्यितबेला अपरान्हको तीन
बजेको िथयो। यो दिैनक प्राथर्ना गनेर् बेला िथयो। 2 जब
ितनीहरू मिन्दर प्राङ्गण ितर गईरहेका िथए, त्यहाँ एकजना

मािनस िथए। जीवनभिर न ैत्यो मािनस लङ्गडो िथयो। ऊ िहँड्न सकै्तन
िथयो, यसलेै केही साथीहरूले उसलाई बोक्ने गथेर् र प्रत्येक िदन
मिन्दरमा ल्याउने गथेर्। ितनीहरूले त्यो लङ्गडो मािनसलाई मिन्दर बािहर
एउटा ढोकाको मध्ये छेउमा राखे जसलाई सुन्दर-द्वार भिनन्थ्यो। त्यहाँ
त्यस मािनसले मिन्दर जाने मािनसहरूसँग पसैा माग्ने गथ्योर्। 3 त्यसिदन
त्यो मािनसले पत्रुस र यूहन्नालाई मिन्दरको प्राङ्गणिभत्र गइरहेको देख्यो।
उसले ितनीहरूसँग पसैा माग्यो।

4 पत्रुस र यूहन्नाले त्यस लङ्गडो मािनसलाई एकटक लाएर हेर ेअिन
पत्रुसले भने, “हामीलाई हेर!” 5 त्यस मािनसले ितनीहरूबाट केही
पाउने आशाले ितनीहरूलाई ध्यान लगाएर हेयोर्। 6 तर पत्रुसले भने,
“मसँग कुन ैसुन अथवा चाँदी छैन, तर मसँग जे छ त्यो ितमीलाई िदनेछु।
नासरतको येशू ख्रीष्टको शिक्तले जुरूक्क उठ र िंहड्।”

7 त्यसपिछ पत्रुसले त्यस मािनसको दािहने हात पके्रर उठाए अिन
अचानक उसको खटु्टा अिन गोली गाँठाहरू बिलयो भयो। 8 त्यो मािनस
उिफ्रयो र जुरूक्क उिभयो र िहँड्न थाल्यो। त्यो मिन्दरको प्राङ्गणिभत्र
ितनीहरू सँग ैगयो। त्यो िहँड्द,ै उफँ्रद,ै परमेश्वरको स्तुित गाईरहेको
िथयो। 9 सब ैमािनसहरूले उसलाई िचने िक त्यो मािनस लङ्गडो िथयो
र उ प्रत्येक िदन मिन्दरको सुन्दर द्वारको सामु बसेर पसैा माग्दथ्यो। अब
ितनीहरूले त्यही मािनसहरूलाई िंहड्द ैर प्रभुको स्तुित गाउँद ैगरकेो
देखे। मािनसहरू छक्क पर।े ितनीहरूले यो कसरी हुन सक्यो भनेर बुझ्न
सकेनन्।

पत्रुसपत्रुस मािनसहरूमािनसहरू ससँँगग बोल्दछबोल्दछ

11 त्यो मािनसले पत्रुस र यूहन्नालाई लगातर समाित रह्यो। सबै
मािनसहरू चिकत भएका िथए कारण त्यो लङ्गडो मािनस िनको भएको
िथयो। ितनीहरू पत्रुस र यूहन्ना भएको सुलेमानको दलानमा दगुर।े

12 जब पत्रुसले यस्तो देखे, उनले मािनसहरूलाई भने, “मेरा यहूदी
दाज्यू-भाइहरू हो! ितमीहरू िकन यसमा अचम्म मािनरहेका छौ?”
ितमीहरूले हामीलाई यस्तो प्रकारले हेिररहेकाछौ िक मानौं, हामीले हाम्रो
शिक्त र भिक्तले त्यो मािनसलाई िहँड्ने सामथर् बनायौं। 13 होइन! यो
परमेश्वरले गनर् ु भएको हो! उहाँ अब्राहामका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर
र याकूबका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्र सब ैपुखार्हरूका परमेश्वर
हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँका खास सेवक येशूलाई मिहिमत तुल्याउनु भयो
जसलाई ितमीहरूले मानर् भनी सुिम्पयौ। िपलातसले येशूलाई मुक्त
गिरिदने िनणर्य गरकेा िथए। तर ितमीहरूले येशूलाई हामी चाहँदनैौ
भन्यौ। 14 येशू पिवत्र र असल हुनुहुन्थ्यो, तर ितमीहरूले भन्यौ
ितमीहरूर उहाँलाई चाहँदनैौ। ितमीहरूले येशूको सट्टामा ज्यानमारालाई
छोडी माग्यौ। 15 अिन ितमीहरूले एक यस्तो मािनसलाई मायोर् जो
जीवनको श्रोत हुनुहुन्छ! तर परमेश्वरले उहाँलाई मृत्यबुाट बौराउनु भयो।
हामी त्यसको गवाही छौं-हामीले आफ्न ैआँखाले देखेका हौं।

16 “येशूमा िवश्वास रहेकै कारण यो मािनस अिहले िनको भयो। यस्तो
हुन गएको कारण चािहँ हामी येशूको शिक्तमा पूणर् िवश्वास राख्दछौ।
येशूमा िवश्वास भएको कारणले यो मािनस िनको भएको छ। ितमीहरूले
उसलाई देख्छौ अिन ितमीहरूले उसलाई िचन्छौ।

17 “मेरा दाज्यू-भाइहरू, ितमीहरूले येशूलाई के-के गयौर्, म जान्दछु।
ितमीहरूले आफैं ले बुझेनौ ितमीहरू के गिररहेका िथयौ, ितमीहरूका
नेताहरूले पिन बुझेनन्। 18 परमेश्वरले सब ैअगमवक्ताहरूको
माध्यमद्वारा भिनसक्नु भएको िथयो िक ख्रीष्ट पीिडत हुनेछन् र मनेर्छन्।
मलेै ितमीहरूलाई भनेकोछु कसरी परमेश्वरले यी कुराहरू पूणर् गनर् ुभयो।
19 यसलेै ितमीहरूले आफ्ना हृदयहरू र जीवन पिरवतर्न गनैर् पछर् !
परमेश्वर तफर्  फकर्  अिन उहाँले ितमीहरूको पापहरूलाई क्षमा िदनुहुन्छ।

20 त्यसपिछ प्रभुले ितमीहरूलाई आित्मक िवश्रामको समय िदनुहुनेछ।
उहाँले येशूलाई पठानुहुनेछ, जसलाई उहाँले ितमीहरूका िनिम्त ख्रीष्टको
रुपमा चुन्नु भएकोछ।

21 “तर येशू त्यसबेला सम्म स्वगर्मा बस्न ैपछर् , जब सम्म हरके थोक
फेिर व्यविस्थत हँुदनै। परमेश्वरले यस समयको िवषयमा धेर ैपिहल्यै
उहाँको पिवत्र अगमवक्ताद्वारा भिनसक्नु भएको िथयो। 22 मोशाले
भन्नुभयो, ‘परमप्रभु ितमीहरूका परमेश्वरले ितमीहरूलाई एकजना
अगमवक्ता िदनुहुनेछ। त्यो अगमवक्ता ितमीहरूका आफ्न ैसम्प्रदायबाट
आउनेछन्। ऊ म जस्त ैहुनेछ। ती अगमवक्ताले भनेका सब ैकुराहरू
ितमीहरूले पालन गनर् ु पनेर्छ। 23 यिद कुन ैमािनसले त्यो अगमवक्ताको
भनाई पालन गरने भने उसलाई परमेश्वरको मािनसहरूबाट अलग गिरनु
पछर्  अिन ध्वंश पािरनु पछर् ।’

24 “शामूएल र सब ैअन्य अगमवक्ताहरू जो उनी पिछ आए
परमेश्वरको िनिम्त बोले अिन ितनीहरूले यो समयको बारमेा भने। 25

ितमीहरूले अगमवक्ताहरूले जे भने ती ग्रहण गिरसकेकाछौ। ितमीहरूले
परमेश्वर अिन ितमीहरूका पुखार्हरू माझ भएको करार स्वीकार
गिरसकेकाछौ। परमेश्वरले तपाईहंरूका पुखार् अब्राहामलाई भन्नुभयो,
‘पृथ्वीमा भएको सब ैराष्ट्रहरू ितमीहरूका सन्तानद्वारा धन्य हुनेछ।’ 26

परमेश्वरले उहाँका खास सेवक पठाउनु भयो। उहाँले उनलाई पिहले
ितमीहरूकहाँ न ैपठाउनु भयो ितमीहरू प्रत्येकलाई दषु्ट पथबाट हटाएर
आशीष िदनलाई परमेश्वरले येशूलाई पठाउनु भयो।”

यहयहूूदीदी सभासभा समक्षसमक्ष पत्रुसपत्रुस रर ययूहून्नाहन्ना

जब पत्रुस र यूहन्ना मािनसहरूसँग बोिलरहेका िथए, केही
मािनसहरू ितनीहरूकहाँ आए। ितनीहरू यहूदी पूजाहारीहरू
मिन्दरको देखरखे गनेर्हरूको कप्तान र केही सदकुीहरू िथए।

2 पत्रुस र यहून्नाले जे जती कुराहरू मािनसहरूलाई िसकाए
त्यसकारणले ितनीहरू िरसाइसकेका िथए। ती दइु प्रेिरतहरूले भन्द ैिथए
मािनसहरू मृत्यबुाट जाग्नेछन्। येशूको उदाहरण िदएर ितनीहरूले यो
िसकाए। 3 यहूदी अगुवाहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई पके्र अिन जेलमा
थुनामा राखे। रात पिरसकेको िथयो, यसलेै ितनीहरूले पत्रुस र
यूहन्नालाई अकोर् िदन सम्म जेलमा राखे। 4 तर धेर ैमािनसहरू ज-
जसले पत्रुस र यूहन्नाको समाचार सुनेका िथए, ितनीहरू िवश्वासी बिनए।
यसथर् अिहले त्यहाँ प्रायः पाँच हजार पुरूषहरू िवश्वासीहरूको हूलमा
िथए।

5 अकोर् िदन यहूदी अगुवाहरू, बूढा यहूदी अगुवाहरू र शास्त्रीहरू
यरूशलेममा भेट्न गए। 6 प्रधान पूजाहारी हन्नास, कैयाफा, यूहन्ना र
अलेकजाण्डरहरू त्यहाँ िथए। सब ैमानिसहरू जो प्रधान पूजाहारी चुिनने
एक पिरवारका िथए। 7 ितनीहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई सबजैना समक्ष
उभ्याए। यहूदी अगुवाहरूले ितनीहरूलाई धेर ैपल्ट सोधे, “यस लङ्गडो
मािनसलाई ितमीहरूले कसरी ठीक पायोर्? के शिक्तले ितमीहरूले यो
काम गरयौ? कसको अिधकार िलएर ितमीहरूले यसो गयौर्?”

8 तब पिवत्र आत्माले पत्रुस भिरपूणर् भयो। उनले ितनीहरूलाई भने,
“मािनसहरूका अगुवाहरू र बूढा अगुवाहरूः 9 ितमीहरूले यस्ता असल
काम गरकेो िवषयमा अिहले हामीलाई प्रश्न गिररहेछौ िक यो लङ्गडो
मािनस कसरी िनको भयो? 10 ितमीहरू सब,ै यहूदी मािनसहरूले जानुन्
िक यो लङ्गडो मािनस नासरतका येशू ख्रीष्टको शिक्तद्वारा िनको भएको
हो! जसलाई ितमीहरूले कू्रसमा िकला ठोक्यौ। परमेश्वरले उहाँलाई
मृत्यबुाट जीवनमा बौराउनु भयो। यो मािनस लङ्गडो िथयो, तर अब ठीक
छ। ऊ ितमीहरू सामु उिभन सामथर् छ येशूको शिक्तले गदार्। 11 येशू
हुनुहुन्छ
‘यो ढुङ्गालाई ितमी डकमीर्हरूले कुन ैमहत्व न ैिदएनौ,
तर यो ढुङ्गा मूल-ढुङ्गा हुनगएको छ।’

भजनसगं्रह 118:22
12 येशू मात्र एक त्यस्तो हुनुहुन्छ जो मािनसहरूलाई बचाउन योग्य हुनु
हुन्छ। उहाँको नाँउ मात्र यो संसारका मािनसहरूलाई िदइएको एक शिक्त
हो, जसद्वारा हामी बचाइन सक्छौ।”

13 यहूदी अगुवाहरूले जाने िक पत्रुस र यूहन्नामा कुन ैत्यसो खास
प्रिशक्षण र िशक्षा छैन रहेछ भनेर। तर अगुवाहरूले पत्रुस र यूहन्ना
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5

िनडरसाथ बोलेका पिन देखेका िथए। यसलेै ितनीहरू छक्क परकेा िथए।
त्यसपिछ मात्र ितनीहरूले पत्रुस र यूहन्ना येशूसँग ैरहन्थे भनेर थाहा पाए।
14 ितनीहरूले त्यो लङ्गडो मािनस दइु प्रेिरतहरूको छेउमा बसेको देखे।
त्यो मािनस िनको भएको िथयो। यसकैारणले ितनीहरूले ती प्रेिरतहरूले
भनेको िवरूद्ध केही उत्तर िदन सकेनन्।

15 यहूदी अगुवाहरूले ितनीहरूलाई महासभाबाट बािहर जान भने।
त्यसपिछ ती यहूदी नेताहरू आपसमा अब के गनर् ु पनेर् भन्ने कुरामा वहश
गर।े 16 ितनीहरूले भने, “हामीहरूले ती प्रेिरतहरूिसत के गनर् ु पनेर्?
यरूशलेमका प्रत्येक मािनसहरूले जान्दछन् िक ितनीहरूले ठूलो
आश्चर्यकमर् गरकेाछन्। यो छलर्ङ्गा छ। हामी यसलाई सत्य होइन भन्न
सकै्तनौ। 17 तर हामीहरू ितनीहरूलाई येशूको िवषयमा मािनसहरूलाई
अझ धेर ैनबताउनु भनेर हामीले ियनीहरूलाई चेताउनी िदनुपछर् । तब यो
िवषय मािनसहरू बीच अझ फैिलने छैन।”

18 यसथर् यहूदी अगुवाहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई फेिर िभत्र बोलाए।
ितनीहरूले ितनीहरूलाई मािनसहरूलाई येशूको नाउँमा कुन ैकुरा
निसकाउनु भनी आदेश गर।े 19 तर पत्रुस अिन यूहन्नाले उत्तर िदए,
“परमेश्वर समक्ष के सही छ? ितमीलाई सुन्नु िक परमेश्वरलाई? ितमीहरू
आफैं  िनणर्य गर। 20 हामी चुपचाप बस्न सकै्तनौ। हामीले जे-जे सुन्यौ र
देख्यौं हामीले ती कुराहरू मािनसहरूलाई भन्नु पछर् ।”

21 यहूदी अगुवाहरूले ितनीहरूलाई दण्ड िदने कुन ैत्यस्तो आधार
पाएनन् िकनभने जे भएको िथयो त्यसमा सब ैमािनसहरू परमेश्वरको
प्रशसंा गिररहेका िथए। यो चमत्कार न ैपरमेश्वरबाट प्रमाण िथयो। जुन
मािनस िनको पािरयो ितनी चालीस वषर्भन्दा ज्यादा उमेर पुगेका िथए
यसकैारणले यहूदी अगुवाहरूले ती प्रेिरतहरूलाई फेिर चेतावनी िदए
अिन ितनीहरूलाई पठाइिदए।

पत्रुसपत्रुस रर ययूहून्नाहन्ना िवश्वासीहरूकहाँिवश्वासीहरूकहा ँफिर्कएफिर्कए

23 पत्रुस र यूहन्नाले यहूदी अगुवाहरूका सभा छोडे अिन आफ्ना
हूलितर गए। ितनीहरूले आफ्ना हूललाई मुख्य पूजाहारीहरू अिन बुढा
यहूदी अगुवाहरूले के-के भनेका िथए सब ैबताई िदए। 24 जब
िवश्वासीहरूले यो सुने, ितनीहरू सबलेै परमेश्वरलाई एउटै हृदयले प्राथर्ना
गर।े ितनीहरूले प्राथर्ना गर,े “हे प्रभु, तपाई ंन ैएक हुनु हुन्छ जसले
पृथ्वी, अकाश, समुद्र र ितनीहरूमा भएका प्रत्येक वस्तु यस पृथ्वीमा
बनाउनु भयो। 25 हाम्रा पुखार् दाऊद तपाईकंो सेवक हुनुहुन्थ्यो। पिवत्र
आत्माद्वारा उनले यी शब्दहरू लेखेः
‘िकन संसारका मािनसहरू परमेश्वरको िवरुद्ध योजनाहरू तयार पाछर्न्?
यी सब ैआशािहन छन्।

26 ‘पृथ्वीका राजाहरू र शासकहरू,
परमप्रभु र उहाँका ख्रीष्ट िवरुद्ध लडाँई ँलड्न एक ठाँउमा भेला भए।’

भजनसगं्रह 2:1-2
27 यी कुराहरू साँिच्च न ैघटेका िथए जब हेरोद, पिन्तयस िपलातस,
जाितहरू अिन यहूदीहरू येशूको िवरुद्धमा यरूशलेममा एकित्रत भए।
येशू ितमीहरूका पिवत्र सेवक हुनु हुन्छ। उहाँ एक हुनु हुन्छ जसलाई
ितमीहरूले ख्रीष्ट हुन िनयिुक्त िदयौ। 28 यी सब ैमािनसहरू तपाईलें
तपाईकंो शिक्त अिन ज्ञानले योजना गरकेा सब ैकमर् गनर् एकित्रत भए। 29

अिन, अब, सुन्नहोस् परमप्रभु! ितनीहरूले के भिनरहेछन्। ितनीहरूले
हामीलाई डर देखाउने कोिशश गिररहेछन्! परमप्रभु, हामी तपाईकंो
सेवकहरू हौ। हामीलाई ती कुराहरू भन्नालाई सहयोग गनर् ुहोस् जुन
तपाई ंहामीद्वारा साहससँग भिनएको चाहनु हुन्छ। 30 प्रमाणहरू िदएर
अिन तपाईकंो पिवत्र सेवक येशूको नाँउद्वारा चमत्काहरू गररे ती रोगी
मािनसहरूलाई िनको पारी तपाईकंो शिक्त देखाउनु होस्।”

31 िवश्वासीहरूका प्राथर्ना पिछ, ितनीहरू जहाँ जुन ठाउँमा भेला
भएका िथए त्यो ठाउँ हिल्लयो। ितनीहरू पिवत्र आत्माले पूणर् भए, र
ितनीहरूले परमेश्वरको सन्देश साहससाथ भने।

िवश्वासीहरूकोिवश्वासीहरूको अअंशंश
32 िवश्वासीहरू िवचारमा अिन आत्मामा एक भएका िथए। त्यस

टोलीमा भएका कसलेै पिन आफ्ना चीजहरूलाई आफ्नो मानेनन्। बरु
ितनीहरूिसत भएको प्रत्येक थोकमा साझेदार भए। 33 प्रभु येशूको

मृत्यबुाट पुनरुत्थान भएको बारमेा प्रेिरतहरूले ठूलो शिक्तसँग गवाही
िदए। अिन परमेश्वरले सब ैिवश्वासीहरूलाई आशीवार्द िदनुभयो। 34

ितनीहरूले चाहेका सब ैवस्तुहरू प्राप्त गर।े ज-जसका आफ्ना जमीन र
घरहरू िथए पसैाको िनिम्त बेची िदए। 35 ितनीहरूले िबक्रीबाट पाएको
पसैा प्रेिरतहरूलाई िदए। त्यसपिछ हरकेलाई उसको आवश्यकता
अनुसार को चीजहरू िदइए।

36 िवश्वासीहरू मध्ये एकजनाको नाउँ यूसुफ िथयो। प्रेिरतहरूले
ितनलाई बणार्बास भन्दथे। बणार्बास नाउँको अथर् हुन्छ “मािनस जसले
अरूलाई सहयोग गछर् ।” उनी साइप्रस देशका एकजना लेवी िथए। 37

यूसुफको आफ्न ैखेत िथयो। त्यो उनले बेची िदए अिन उनले िबक्रीबाट
पाएको पसैा प्रेिरतहरूलाई िदए।

हनिनयाहनिनया रर सफीरासफीरा

हनिनया नाँउ भएको एक मािनस िथए। उनकी स्वास्नीको नाउँ
सफीरा िथयो। हनिनयाले केही सिम्पित बेचे। 2 तर उनले
बेचेर पाएको पसैाको केही अशं मात्र प्रेिरतहरलाई िदए। उनले

बचेको पसैाको केही अशं आफ्नो लािग राखे। उनकी स्वास्नीलाई त्यो
कुरा थाहा िथयो तर ऊ पिन सहमत िथई।

3 पत्रुसले भने, “हनिनया, ितमीले िकन आफ्नो हृदय शतैानलाई
िनयन्त्रण गनर् िदयौ? ितमीले पिवत्र आत्मालाई धोका िदने प्रयास गयौर्।
ितमीले ितम्रो जमीन बेच्यौ, तर आफ्न ैलािग ितमीले िकन बेचेको
पसैाबाट केही अशं राख्यौ? 4 जमीन बेच्न अगाडी, त्यो ितम्रो िथयो।
अिन त्यो बेची सेकपिछ पिन, ितमी त्यो पसैा ितमीले चाहेको कुरामा
चलाउन सक्थ्यौ। यस्तो नराम्रो काम गनेर् िवचार ितम्रो मनमा िकन
आयो? ितमीले परमेश्वरलाई ढाँट्यौ हामी मािनसलाई होइन।”

5 जब हनिनयाले त्यस्तो सुने, उनी लडे र मिरहाले। केही यवुाहरू
आए अिन उनको शरीर ढािकिदए। त्यसपिछ उनको लाश बािहर
िनकालेर गािडिदए! अिन प्रत्येक मािनसले त्यस्तो घट्नाको िवषयमा
सुनेपिछ भयभीत बने।

7 प्रायः तीन घण्टा पिछ ितनकी स्वास्नी सफीरा िभत्र आई। उसलाई
आफ्नो लोग्ने प्रित त्यस्तो घट्ना घट्न गएको थाहा िथएन। 8 पत्रुसले
उसलाई भन्यो, “जमीन बेचेर ितमीले कित पसैा पायौ, मलाई भन। यित
पसैाम ैितमीले जमीन बेच्यौ?”
सफीराले उत्तर िदइ, “हो, हामीले जमीन बेचेर पाएको पसैा त्यित नै

हो।”
9 पत्रुसले भन्यो, “िकन ितमी र ितम्रो लोग्ने प्रभुको आत्मा जाँच्न

सहमत भयौ? सुन! ितमीले ती पदचापहरू सुन्यौ? यी ती मािनसहरूका
हुन जो भखर्र ैितम्रो लोग्नेलाई दफन गररे दलैोमा आइपुगेका छन्!
ितनीहरूले ितमीलाई पिन त्यस ैगरी बोकेर बािहर लानेछन्।” 10 त्यित
न ैबेला सफीरा उसको खटु्टामा लडी र प्राण त्यािग। ती यवुाहरू आए
अिन उसलाई मिरसकेको भेट्टाए। ितनीहरूले उसलाई त्यसरी न ैबािहर
लगे अिन उसलाई उसको लोग्नेकै छेउमा गािडिदए। 11 जम्मै
िवश्वासीहरू र अन्य मािनसहरूले ती घट्नाहरू सुनेपिछ सब ैभयग्रस्त
भए।

प्रभुकाप्रभुका प्रमाणहरूप्रमाणहरू

12 प्रेिरतहरूले मािनसहरू माझ अनेक चमत्कारहरू अिन आश्चर्यमय
कायर्हरू गर।े प्रेिरतहरू एकैसाथ सुलेमानको दलानमा िथए। ितनीहरू
सबकैो एउटै उद्देश्य िथयो। 13 कसलेै पिन प्रेिरतहरूसँग सामेल हुने
आँट गरनेन् तर सब ैमानिसहरूले प्रेिरतहरूको िवषयमा राम्रै कुरा गर।े
14 अिन धेर ैमािनसहरू, पुरुषहरू र स्त्रीहरूले प्रभुमा िवश्वास गर ेअिन
िवश्वासीहरूको टोलीमा सामेल भए। 15 यसकारण ितनीहरूले िबमारी
मािनसहरूलाई गल्लीहरूमा ल्याए। पत्रुस आइरहेकाछन् भन्ने
मािनसहरूले सुनेका िथए। यसलेै ितनीहरूले िबमारीहरूलाई ओछ्यान
अिन चट्टाइहरूमा राखे। िकनभने ितनीहरूले सोचे यिद पत्रुसको छाया
सम्म पिन िबमारीहरूमा पयोर् भने ती िबमारीहरूलाई िनको हुन यथेष्ट
हुनेछ। 16 मािनसहरू यरूशलेमका विरपिरका शहरहरूबाट आएका
िथए। ितनीहरूले िबमारीहरू र साथ ैितनीहरूलाई पिन ल्याए जसलाई
दषु्ट आत्माले सताएको िथयो। ितनीहरू सब ैिनको भए।
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यहयहूूदीहरूलदीहरूलेे प्रेिरतहरूलाईप्रेिरतहरूलाई रोक्नरोक्नेे प्रयासप्रयास

17 प्रधान पूजाहारी र उनका साथीहरू (त्यस टोलीलाई सदकुीहरू
भिनन्थ्यो) इष्यार्ले भिरए। 18 ितनीहरूले प्रेिरतहरूलाई पके्र अिन
जेलमा थुने। 19 तर राती प्रभुको दतूले जेलको दलैोहरू खोिलिदए अिन
ितनीहरूलाई बािहर ल्याए अिन भने, 20 “जाऊ र मिन्दर प्राङ्गणमा
उिभनू अिन मािनसहरूलाई यो नयाँ जीवनको िवषयमा प्रत्येक कुरा
वणर्न गनर् ु।” 21 जब प्रेिरतहरूले यो सुने, ितनीहरू मिन्दर प्राङ्गणमा
िवहान ैगए अिन िसकाउन शुरू गर।े
प्रमुख पूजाहारी र उनका साथीहरू आई पुगे। ितनीहरूले यहूदी

मािनसका समस्त अगुवाहरू सिहत सभाघरमा सभा डाके। ितनीहरूले
प्रेिरतहरूलाई कैं दखानाबाट ल्याउन भनी केही मािनसहरू पठाए। 22

जब ितनीहरू जेल गए ितनीहरूले प्रेिरतहरूलाई पाउन सकेनन्। तब
ितनीहरू फकेर् र आए अिन यस िवषयमा यहूदी अगुवाहरूलाई बताए। 23

ितनीहरूले भने, “जेल बन्द र सुरिक्षत रूपले ताल्चा मारकेो िथयो।
प्रहरीहरू दलैोमा उिभरहेका िथए। तर जब हामीले दलैो खोल्यौं, जेल
खाली िथयो।” 24 मिन्दरका प्रहरीका कप्तान र मुख्य पूजाहारीहरूले त्यो
सुने। ितनीहरू अन्योलमा पर।े ितनीहरू यसबारमेा अश्चर्यिचकत भए
अिन भने, “यसको पिरणाम अब के हुने हो?”

25 तब अकोर् मािनस आयो र ितनीहरूलाई भन्यो, “ध्यान िदनुहोस्!
जसलाई तपाईहंरूले जेलमा हाल्नुभएको िथयो ितनीहरू मिन्दरको
प्रागणंमा उिभरहेका छन्। ितनीहरूले मािनसहरूलाई िशक्षा िदइरहेका
छन्।”

26 त्यसपिछ कप्तान र उनका मािनसहरू बािहर िनस्के अिन
प्रेिरतहरूलाई पके्र अिन ितनीहरूलाई ल्याए। तर िसपाहीहरूले
ितनीहरूलाई केही बलजफ्ती गरनेन्, िकनभने ितनीहरू जनतासँग
डराउँथे। िसपाहीहरू डराए िकनभने मािनसहरू क्रोिधत हुनेछन् अिन
ितनीहरूलाई ढुङ्गा हान्नेछन्।

27 िसपाहीहरूले प्रेिरतहरूलाई यहूदी सभामा ल्याए अिन यहूदी
अगुवाहरू समक्ष उभ्याए। प्रधान पूजाहारीले सोध खोज गर।े 28 उनले
भने, “यस मािनसको िवषयमा मािनसहरूलाई किहले पिन केही
निसकाउनु भनी हामीले ितमीहरूलाई कडा आदेस िदएका िथयौं। तर
हेर, ितमीहरूले के गरकेाछौं! ितमीहरूले यरूशलेम न ैितमीहरूको
िशक्षाले भिरिदयौ। ितमीहरूले यस मािनसको मृत्यकुो िजम्मेवार
हामीलाई ठहयार्उन कोिशश गिररहेछौ।”

29 पत्रुस र अन्य प्रेिरतहरूले जवाफ िदए, “हामीले मािनसहरूलाई
भन्दा परमेश्वरलाई मान्नु पछर् । 30 ितमीहरूले येशूलाई मायौर्। ितमीहरूले
उहाँलाई कू्रसमा झुण्ड्यायौ। तर परमेश्वरले जो हाम्रा पुखार्हरूका परमेश्वर
हुनहुन्छ उहाँलाई मृत्यबुाट बौराउनु भयो। 31 येशूलाई परमेश्वरले अगुवा
अिन मुिक्त दाताको रुपमा आफ्ना दािहने तफर्  उठाउनु भयो। परमेश्वरले
यसो गनर् ुभयो तािक सब ैयहूदीहरूले आफ्ना हृदय र जीवन पिरवतर्न गनर्
सकुन् अिन पापहरूका िनिम्त उहाँबाट क्षमा प्राप्त गनर् सकुन्। 32 हामी
यी कुराका गवाही छौ। अिन पिवत्र आत्मा पिन जो परमश्वरले
ितनीहरूलाई िदनुभएको िथयो जसले उहाँको आज्ञा पालन गर,े यी
कुराहरूको लािग गवाही छन्।”

33 यहूदी नेताहरू यी कुरा सुनेपिछ िरसले चूर भए। ितनीहरूले
प्रेिरतहरूलाई मानर् चाहन्थे। 34 फिरसीहरू मध्ये एकजना त्यस सभामा
जुरूक्क उठे, उसको नाउँ गमिलएल िथयो। उनी शास्त्री िथए र सबै
जनताले उनलाई इज्जत गथेर्। ितनले मािनसहरूलाई केही क्षणको लािग
प्रेिरतहरूलाई सभागृहबाट बािहर लजैान भने। 35 त्यसपिछ उनले
ितनीहरूलाई भने, “इस्राएलका मािनसहरू हो, यी मािनसहरू प्रित
तपाईहंरूले जे गनर् योजना गनर् ु हँुदछै त्यसमा सावधान हुनु होस्। 36

याद गर केही समय अिघ के भएको िथयो जब थ्यूदास प्रकट भयो?
ितनले आफू मुख्य मािनस भएको दावी गर।े झण्डै चार सय मािनसहरूले
उनलाई साथ िदए। तर उसलाई मािरयो। उसको चेलाहरू छरपष्ट भए
अिन आन्दोलन त्यस ैशेष भयो। 37 त्यसपिछ गालीलवासी यहूदा नाउँ
भएको एकजना मािनस आए। यो जनगणनाको समय िथयो। उसले केही
मािनसहरूलाई आफूपिछ लाग्न पिन लगाए र अगुवाई गर।े ऊ पिन
मािरए। अिन ितनका पिछ लाग्नेहरू छरपष्ट भए। 38 यसथर् अब म

ितमीहरूलाई भिनरहेछुः ती मािनसहरूबाट टाढ रहौ। ितनीहरूलाई एकै्ल
छािडदेऊ। यिद ितनीहरूको योजना मािनसहरूबाट अथवा जे
ितनीहरूले गिररहेका छन् त्यो मािनसहरूबाट हो भने यो असफल हुनेछ।
39 तर यिद यो परमेश्वरबाट भएको हो भने, तब ितमीहरूले ितनीहरूलाई
रोक्नु सक्ने छैनौं। ितमीहरूको लडाँई परमेश्वर स्वयकंो िवरुद्धको लडाई ं
भएर समाप्त होला।”
गमिलएलले भनेको कुरामा यहूदी अगुवाहरू सहमत भए। 40

ितनीहरूले प्रेिरतहरूलाई फेिर बोलाए। ितनीहरूले ितनीहरूलाई कुट-
िपट गर ेअिन येशूको िवषयमा मािनसहरूलाई केही अझ अरू नबताउनु
भने। त्यसपिछ ितनीहरूले ितनीहरूलाई छाडी िदए। 41 प्रेिरतहरू त्यो
सभा छाडेर गए। येशूको नाउँमा यसरी अपमािनत पाइनु योग्य भएकोमा
उनीहरू खशुी भए। 42 ितनीहरूले मािनसहरूलाई िशक्षा िदन छाडेनन्
अिन “येशू”न ै“ख्रीष्ट” हुनुहुन्छ भन्ने सुसमाचार मािनसहरूलाई भन्न
छाडेनन्। ितनीहरूले प्रत्येक िदन मिन्दरमा, घर-घरमा त्यसरी न ैप्रचार
गर।े

िवशिवशेेषष कामकोकामको लािगलािग सातजनासातजना चुिनएचुिनए

धर ैभन्दा धेर ैमािनसहरू येशूका चेला हुन थाले। तर त्यही
अविधमा, ग्रीक-भाषी चेलाहरूले यहूदी भाषी चेलाहरूको
िवरुद्ध नािलस गर।े ितनीहरूले दावी गर ेिक ितनीहरूका

िवधवाहरूले दिैनक िवतरणमा ठीक भाग पाइरहेका छैनन्।
2 यसथर् बाह्रजना प्रेिरतहरूले ती सब ैसमूहका चेलाहरूलाई एक

साथ बोलाए, र ितनीहरूलाई भने, “हामीले आहार िवतरणमा सहायता
गनर्का िनिम्त परमेश्वरको वचन िसकाउने काम लत्याएका छौ तर यो
हाम्रो िनिम्त उिचत होइन। 3 यसलेै दाज्यू-भाइहरू हो, ितमीहरूबाटै
सात जना मािनसहरू चुन। ितनीहरू सब ैपुरुष जाित हुनपछर्  जसको
बारमेा मािनसहरूले ती असल छन् भनुन्। ितनीहरू जो चुिनन्छन् ज्ञान
अिन पिवत्र-आत्माले पिरपूणर् भएका हुनपछर् । हामी ितनीहरूलाई यो काम
गनर् िनयकु्त गनेर्छौं। 4 यसप्रकारले हामी हाम्रो समय प्राथर्ना गनर्मा र
परमेश्वरको वचन प्रचार गनर्मा लगाउन समथर् हुनेछौं।”

5 चेलाहरूका जम्म ैटोलीले त्यस्तो िवचार मन पराए। तब ितनीहरूले
यी सातजना मािनसहरू छानेः िस्तफनस (िवश्वासपूणर् र पिवत्र आत्माले
पिरपूणर् भएको मािनस) िफिलप, प्रखरुस, िनकनोर, तीमोन, पिर्मनास र
िनकोलस एिन्टओकको, जो पिहले यहूदी भएका िथए। 6 त्यसपिछ
ितनीहरूले ियनीहरूलाई लगे अिन प्रेिरतहरूकहाँ उपिस्थत गराए।
ितनीहरूले प्राथर्ना गर ेअिन आफ्ना हातहरू ती मािनसहरूमािथ राखे।

7 परमेश्वरको वचन धेर ैमानिसहरूकहाँ पुग्द ैिथयो। यरूशलेममा
चेलाहरूको संख्या बढ्द ैगइरहेको िथयो धेर ैयहूदी पूजाहारीहरू पिन
यस िवश्वासका चेला बने।

िस्तफनसकोिस्तफनसको िवरुद्धिवरुद्ध यहयहूूदीहरूदीहरू

8 िस्तफनस एक अनुग्रही अिन शिक्तशाली मािनसले मािनसहरू माझ
आश्चर्यमय कुराहरू अिन चमत्कार गर।े 9 तर कितपय यूहीहरू आए
अिन िस्तफनसँग तकर्  गर।े यी यहूदीहरू स्वाधीन सभाघरबाट आएका
िथए। यी यहूदीहरू साइिरनीबाट आएका िथए। अलेक्जेिन्ड्रया अिन
िसिलिसया अिन एिशयाका िथए। ितनीहरूले िस्तफनसँग बहस गर।े 10

तर आत्माले िस्तफनलाई बुिद्धमानीसँग बोल्न सघाइरहेको िथयो। यसथर्
यहूदीहरूले ितनीिसत बहस गनर् सकेनन्।

11 तब उनीहरूले केही मािनसहरूलाई घुस िदएर बोल्न लगाए,
“हामीले मोशा र परमेश्वरका िवषयमा िस्तफनसले धमर् िनन्दा गरकेो
सुनेका छौ।” 12 यसो गररे ितनीहरूले मािनसहरू, अग्रज यहूदी
अगुवाहरू र शास्त्रीहरूलाई उक्साए (चम्काए) ितनीहरू कू्रद्ध भए अिन
ितनीहरू आएर िस्तफनसलाई समाते अिन ितनीहरूले उनलाई यहूदी
सभाघरमा यहूदीहरूका सभामा उपिस्थत गराएर।

13 ितनीहरूले केही झूटा गवाहीरू पिन ल्याए। ती झूटा गवाहीहरूले
भने, “यस मािनसले सदवै यो पिवत्र स्थान अिन मोशाको िनयम िवरूद्ध
बोल्छ। 14 नासरतका येशूले यो ठाउँ ध्वंश पानर् ु हुनेछ अिन मोशाले
हामीलाई िदनुभएको दस्तुरहरू बिद्लिदनु हुनेछ भनी यो मािनसले
भनेको सुनेकाछौं।” 15 सभामा बिसरहेका सब ैमािनसहरूले
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िस्तफनसलाई आँखा गाडेर हेर।े उनको अनुहार स्वगर्दतू जस्तो
देिखन्थ्यो, हरकेले त्यो देख्यो।

िस्तफनसकोिस्तफनसको भाषणभाषण

प्रधान पूजाहारीले िस्तफनसलाई भने, “के यी कुराहरू सत्य
हुन्?” 2 िस्तफनसले उत्तर िदए, “मेरा यहूदी िपताहरू र
दाज्यू-भाइहरू, मलाई ध्यानिसत सुन। हाम्रा पुखार् अब्राहाम

समक्ष मिहमामय परमेश्वर प्रकट हुनुभयो। अब्राहाम त्यसबेला
मेसोपोटािमयामा िथए। यो उहाँ हारानमा रहनु भन्दा पिहलेको कुरा हो।
3 परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभयो, ‘ितम्रो देश र त्यहाँका ितम्रा
मिनसहरूलाई छोड अिन त्यो देशमा जाऊ, म ितमीलाई देखाउने छु।’

4 “यसलेै अब्राहामले कल्दी देश छाडे अिन हारानमा बस्न गए।
अब्राहमको िपतकाको मृत्यपुिछ उनलाई परमेश्वरले यो ठाँउमा पठाउनु
भयो, जहाँ अिहले ितमी बस्छौ। 5 तर उहाँले अब्राहामलाई त्यो
जमीनको कुन ैटुक्रा आफ्नो बनाउन िदनुभएन, खािल यसको एक फूट
मात्र पिन िदनुभए। तर ितनले प्रितज्ञा गर ेिक भिवष्यमा त्यो जमीन
उसको अिन उसको उत्तरिधकारीको हुनेछ। यद्यिप त्यस बेला
अब्राहमको कुन ैसन्तान िथएन।

6 “परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, ‘ितम्रो सन्तानहरूले यो ठाउँमा बस्नु
पनेर्छ। त्यहाँका मािनसहरूले ितनीहरूलाई दास बनाउने छन् र चार सय
वषर् सम्म कुव्यवाहर गररे राख्नेछन्। 7 तर म त्यो राष्ट्रलाई दण्ड िदनेछु
जुन राष्ट्रले ितनीहरूलाई दास बनाउनेछ।’ परमेश्वरले यो पिन भन्नुभयो,
‘तब ितम्रा मािनसहरू त्यस देशबाट िनिस्क आउनेछन् अिन ितनीहरूले
यस ठाउँमा मलाई आराधना गनेर्छन्।’

8 “परमेश्वरले अब्राहामसँग एक करार बाँध्नु भयो; यस करारको संकेत
खतना िथयो। यसथर् जब अब्राहमको छोरो भयो, त्यो आठ िदनको पुग्दा
उनले खतना गिरिदए। उनको छोरोको नाउँ इसहाक िथयो। पिछ उसले
आफ्नो छोरो याकूबको पिन खतना गर ेपिछ याकूबले आफ्ना
छोराहरूलाई त्यस ैगर।े ती छोराहरू पिछ बाह्रजना िपताहरू भए।

9 “त्यसपिछ ती िपताहरू यूसुफसँग डाह गनेर् भए। यूसुफलाई
िमश्रदेशमा दास बनाउन बेचे। तर यूसुफसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 10

यूसुफले धेर ैदःुख-कष्टहरू सामना गनर् ु पयोर्, तर परमेश्वरले उनलाई ती
सब ैदःुख-कष्टहरूबाट बचाउनु भयो। िफरऊन िमश्रदेशका राजा िथए।
उहाँले यूसुफलाई मनपराउनु भयो अिन आदर पिन गनर् ु भयो िकनभने
यूसुफमा परमेश्वरबाट पाएको ज्ञान िथयो। उसले यूसुफलाई िमश्र देशका
राज्यपाल बनाए अिन ितनलाई उहाँको घरका सम्पूणर् मािनसहरूमािथ
शासन गनेर् अिधकार िदए। 11 तर सम्पूणर् िमश्रदेश र कनानमा अिनकाल
लागेको िथयो। यसले मािनसहरूलाई अत्यन्त यातना भोगायो। हाम्रा
पुखार्हरूले खाने-कुरा केही पाउन सकेनन्।

12 “तर याकूबले त्यहाँ िमश्रदेशको गोदामहरूमा अन्नको राश छ भनेर
थाहा पाए। यसकारण उनले हाम्रा पुखार्हरूलाई त्यहाँ पठाए। ितनीहरूको
त्यो प्रथम िमश्रदेश यात्रा िथयो। 13 पिछबाट ितनीहरू त्यहाँ दोस्रो पल्ट
गए। त्यसबेला यूसुफले आफ्ना भाइहरूलाई ऊ को हो बताए। अिन
िफरऊनले यूसुफको पिरवारको िवषयमा जान्न पाए। 14 तब यूसुफले
उनका िपता याकूबलाई िमश्र देशमा िनमन्त्रण गनर् केही मािनसहरू
पठाए। उनले जम्म ैआफन्तहरू पिन िनम्त्याए (जम्मा पचहत्तर जना
मािनसहरू)। 15 यसकारणा याकूब िमश्र देश आए। याकूब र हाम्रा
पुखार्हरू नमरून्जेल सम्म त्यहाँ बसे। 16 त्यसपिछ ितनीहरूका
शरीरहरू शकेम्मा पठाइयो अिन ितनीहरूलाई िचहानमा रािखयो। यो
त्यही िचहान हो जुन अब्राहमले शकेममा हमोरका छोराहरूबाट चाँदी
िदएर िकनेका िथयो।

17 “िमश्र देशमा यहूदीहरूको संख्या बढेर गयो। त्यहाँ अिधक भन्दा
अिधक हाम्रा मािनसहरू उपिस्थत िथए। परमेश्वरले अब्राहामलाई िदनु
भएको वचन पूरा हुने समय निजक आइरहेको िथयो। 18 त्यसपिछ एक
अकोर् राजाले िमश्र देशमा शासन गनर् थाल्यो। उसले यूसुफको िवषयमा
केही पिन जानेन्। 19 ती राजाले हाम्रो मािनसहरूलाई हानी पुरयाउन
धूतर् तिरकाहरू प्रयोग गर।े उनले ितनीहरूको भखर्र जन्मेका नानीहरू
मरोस् भनी बािहर राख्न वाध्य गराए।

20 “यो त्यसबेलाको कुरा हो जब बालक मोशा जन्मेका िथए। ती
एउटा खबु ैसुन्दर अिन परमेश्वरलाई खशुी पानेर् बालक िथए। उनलाई
तीन महीना सम्म आफ्नो िपताको घरमा पाले। 21 जब ितनीहरूले
मोशालाई बािहर िनकाले, िफरऊनकी छोरीले ितनलाई आफ्न ैछोरो
सरह स्याहार-सुसार गिरन्। 22 िमश्र देशवासीहरूले ितनलाई जानेको
प्रत्येक िवषयको प्रिशक्षण िदए। ितनी वचन अिन कमर्मा दृढ भए।

23 “जब मोशा चालीस वषर्का भए, उनको आफ्ना यहूदी दाज्यू-
भाइहरूलाई भेट्ने िनणर्य िलए। 24 मोशाले एक यहूदीलाई
िमश्रदेशवासीले नराम्रो व्यवहार गरकेो देखे। यसथर् ितनी त्यो यहूदीको
रक्षा गनर् गए अिन त्यो िमश्र देशीलाई मार ेजसले यहूदीमािथ कुव्यवहार
गिररहेको िथयो। 25 परमेश्वरले उनलाई उनीहरूकै बचाऊको लािग
प्रयोग गिररहनु भएको ितनको यहूदी भाइहरूले बुझ्लान् भन्ने मोशाले
सोचे। तर ितनीहरूले त्यो बुझेनन्।

26 “अकोर् िदन मोशाले दइु यहूदीहरूलाई आपसमा झगडा गरकेो
देखे। उनले ितनीहरूलाई शान्त गराउन खोजे। उनले भने, ‘ए मािनस
हो! ितमीहरू दाज्यू-भाइहरू हो! िकन ितमीहरू एकाकोर् प्रित नराम्रो
व्यवहार गिररहेकाछौ?’ 27 जुन मािनसले अकोर् मािनसिसत कुव्यवहार
गदैर्थ्यो त्यसले मोशालाई घचेट्यो अिन भन्यो, ‘कसले ितमीलाई हाम्रो
शासक अिन न्यायकत्तार् बनायो? 28 जसरी ितमीले िहजो िमश्र
देशवासीलाई मायोर् त्यसरी न ैमलाई माछौर्?’ 29 जब मोशाले त्यस्तो सुने
ितनले िमश्रदेश छोडे। उिन िमद्यानको देशमा नौला मािनस जस्त ैबस्न
थाले अिन त्यहीं उनका दइु छोराहरू भए।

30 “चािलस वषर् पिछ मोशा सीन ैपवर्तको मरूभूिममा िथए। बिलरहेको
पोथ्राको ज्वालामा एकजना स्वगर्दतू ितनको अघािड देखा पर।े 31 जब
मोशाले यस्तो देखे, उनी अचिम्मत भए। जब उनी िनयालेर हेनर् निजक
गए, मोशाले परमप्रभुको आवाजले भन्द ैगरकेो सुने। 32 परमप्रभुले
उनलाई भन्नुभयो, ‘म ितम्रा िपताहरूको परमेश्वर, अब्राहामका परमेश्वर,
इसहाकका परमेश्वर, याकूबका परमेश्वर हँु।’ मोशा डरले काम्न थाले।
उनलाई त्यस बल्द ैगरकेो पोथ्रामा हेनेर् साहस भएन।

33 “परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयो, ‘ितम्रा जुत्ताहरू खोल, िकनभने
जुन ठाउँमा ितमी उिभरहकाछौ त्यो पिवत्र ठाँउ हो। 34 मलेै मेरा
मािनसहरूलाई िमश्र देशमा अत्यन्त ैकष्ट पाइरहेको देखें। मलेै
ितनीहरूको िवलाप सुने। म ितनीहरूलाई बचाउन तल झरें। अब आऊ,
म ितमीलाई िमश्र देश पठाउँछु।’

35 “यो मोशा त्यही मािनस िथए जसलाई यहूदीहरूले चािंहदनै भनेका
िथए। ितनीहरूले उनलाई भनेका िथए, ‘कसले ितमीलाई हाम्रो शासक र
न्यायकत्तार् बनायो?’ त्यही मािनसलाई परमश्वरले शासक र उद्धारकको
रूपमा पठाउनु भएको िथयो। परमेश्वरले मोशालाई स्वगर्दतूको माध्यम
पठाउनु भएको िथयो जो जल्द ैगरकेो पोथ्रामा उनी अिघ देखापरकेो
िथयो। 36 तब मोशाले मािनसहरूका अगुवाई गर।े उनले आश्चयर्मय
कुराहरू अिन चमत्कारहरू िमश्र देशमा लाल सागरमा अिन मरुभूिममा
चालीस वषर् सम्म गर।े

37 “उनी त्यही मोशा िथए जसले यहूदीहरूलाई भनेका िथए,
‘परमेश्वरले ितमीहरूको लािग ितमीहरूकै माझबाट एक अगमवक्ता
पठाउनु हुनेछ। उनी म जस्त ैन ैहुनेछन्।’ 38 उनी त्यही मोशा हुन जो
यहूदीहरूकै जमघटमा एकित्रत भएर मरूभूिममा सँग ैिथए। ितनी त्यो
स्वगर्दतूसँग जो सीन ैपवर्तमा ितनीिसत बोले अिन ितनी हाम्रा
पुखार्हरूसँग िथए। मोशाले परमेश्वरबाट आदेशहरू प्राप्त गर ेजसले जीवन
िदन्छ। मोशाले हामीलाई ती आदेशहरू िदए।

39 “तर हाम्रा पुखार्हरूले मोशाका आज्ञा पालन गनर् चाहेनन्।
ितनलाई स्वीकार गरनेन्। अिन ितनीहरूले िमश्रदेश फकीर् जाने इच्छा
गर।े 40 हाम्रा पुखार्हरूले हारूनलाई भने, ‘मोशाले हामीलाई िमश्र देश
बािहर िनकालेर ल्याए। तर उनलाई के भयो हामी जान्दनैौ। हाम्रा िनिम्त
केही देवताहरू सृिष्ट गिरदेऊ जो हाम्रो अिघ जानेछन् अिन हामीलाई
अगुवाइ गनेर्छन्।’ 41 यसकारणले मािनसहरूले बाछो जस्तो देिखने
एउटा मूिर्त बनाए। त्यसपिछ ितनीहरूले त्यसलाई बिलहरू चढाए।
मािनसहरू आफ्न ैहातले त्यस्तो चीज बनायौं भनेर अत्यन्त खशुी िथए।
42 तर परमेश्वर ितनीहरूबाट टाढा जानु भयो अिन ितनीहरूलाई
आकाशको झूटो देवताहरूको पूजा गनर् छािडिदनु भयो। अगमवक्ताहरूका
पुस्तकमा लेिखए जस्त ैयो घट्योः
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‘ितमी यहूदीहरूले चालीस वषर्सम्म यो मरूभूिममा मेरा िनिम्त पशु-बिल
अिन भेटीहरू अपर्ण गरनेौं;

43 ितमीहरूले ितनीहरूिसत मोलेकको पाल
अिन ितम्रो देवता िरफमका तारा ल्यायौ।
ितनीहरू मुिर्तहरू िथए जो ितमीहरूले पुज्नलाई बनायौ।
ती मूिर्तहरू िथए जसलाई आराधनाका िनिम्त बनाइएको िथयो।
यसकैारण म ितमीहरूलाई बेिबलोन देिख िनकै्क टाढा पठाउनेछु।’

आमोस 5:25-27
44 “हाम्रा पुखार्हरूसँग मरूभूिममा पिवत्र मण्डप िथयो। कसरी तम्बू

बनाउनु मोशालाई परमेश्वरले बताउनु भयो। ितनले परमेश्वरले देखाउनु
भएको योजना अनुसार बनाए। 45 तब यहोशूले हाम्रा पुखार्हरूलाई अरू
राष्ट्रहरूको जमीन हत्याउनुमा अगुवाइ गर।े हाम्रा मािनस जमीनिभत्र पसे
अिन परमेश्वरले अन्य राष्ट्रहरूलाई बािहर खेद्न ुभयो। जब हाम्रा
मािनसहरू त्यस नयाँ जमीनमा गए, ितनीहरूले आफूिसत त्यही मण्डप
लगेर गए। हाम्रा मािनसहरूले त्यो मण्डप आफ्ना पुखार्हरूबाट प्राप्त
गरकेा िथए, अिन ितनीहरूले त्यसलाई दाऊदको समय सम्म जोगाएर
राखे। 46 परमेश्वर दाऊदसँग अत्यन्त खशुी हुनुभयो। दाऊदले
परमेश्वरलाई याकूबको परमेश्वरका िनिम्त भवन िनमार्ण गनर् िदनुहोस् भनी
परमेश्वरलाई आग्रह गर।े 47 तर सुलेमान (दाऊद का पुत्र) एक मािनस
िथए जसले उहाँको लािग मिन्दर िनमार्ण गर।े

48 “तर मािनसको हातले बनाएको मिन्दरमा सवोर्च्च परमेश्वर बस्नु
हुन्न। जस्तो अगमवक्ताले भन्छन्:

49 ‘परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
स्वगर् मेरो िंसहासन हो।
पृथ्वी त्यो ठाउँ हो जहाँ मेरा खटु्टाहरू आराम गछर्न्।
कस्तो प्रकारको घर ितमी मेरो लािग बनाउन सक्छौ?
मलेै आराम गनर् सक्ने स्थान त्यहाँ कहाँ छ?

50 के मेरा हातहरूले यी सब ैकुराहरू बनाएको होइनन्?’”
यशयैा 66:1-2

51 तब िस्तफनसले भने, “ितमी अट्टेरी यहूदी अगुवाहरू! ितमीहरूले
आफ्ना हृदय परमेश्वरलाई िदएका छैनौ! ितमीहरूले उहाँलाई किहल्यै
सुनेनौ! पिवत्र-आत्माले ितमीहरूलाई जे भन्नुहुन्छ त्यो ितमीहरूले सधैँ
िवरोध गछौर्। ितम्रा पुखार्हरूले त्यस ैगर ेअिन ितमीहरू उनीहरू जस्तै
छौ। 52 ितमीहरूका पुखार्हरूले नसताएका कुन ैअगमवक्ता होलान? ती
अगमवक्ताहरूले एक धािर्मक आउनु हुन्छ भनेर पिहल्य ैभिनसकेका
िथए। तर ितमीहरूका पुखार्हरूले ितनीहरूलाई मार।े अिन अिहले
ितमीहरूले एक धािर्मक मािनस प्रित िवश्वासघात गयौर् अिन उहाँलाई
मायौर्। 53 ितमीहरू त्यही मािनसहरू हौ जसले स्वगर्का दतूहरूले
िदएको मोशाको व्यवस्थालाई ग्रहण गयौर् तर पालन गरनेौं।”

िस्तफनसिस्तफनस मािरयोमािरयो

54 जब यहूदी नेताहरूले यी कूरा सुने ितनीहरू िरसले चूर भए अिन
उनको िवरूद्ध दाह्रा िकट्न थाले। 55 तर िस्तफनस पिवत्र-आत्माले
पिरपूणर् िथए। िस्तफनसले उँभो आकाश ितर हेर।े उनले परमेश्वरको
मिहमा देखे। अनले येशूलाई परमेश्वरको दािहने तफर्  उिभरहेको देखे। 56

िस्तफनसले भने, “हेर! मलेै स्वगर् खलु्ला अिन मािनसको पुत्र परमेश्वरको
दािहने तफर्  उिभरहेको देख्छु!”

57 तुरून्त ैसमस्त यहूदी अगुवाहरू एकसाथ ठूलो स्वरमा िचच्याए।
ितनीहरूले आफ्ना हातले कान बन्द गर।े ितनीहरू सब ैएकसाथ
िस्तफनस ितर दौडे। 58 ितनीहरूले उनलाई शहर बािहर फ्याँके अिन
ढुङ्गा हान्न थाले। ती मािनसहरू ज-जसले िस्तफनसको िवरूद्ध झूटो कुरा
गरकेा िथए, ितनीहरूले आफ्ना पोशाक खोलेर शावल नाउँको एक
यवुकलाई िदए। 59 अिन त्यसपिछ ितनीहरूले िस्तफनस मािथ ढुङ्गा
हान्न शुरू गर।े तर िस्तफनस प्राथर्ना गिररहेका िथए। उनले भने, “प्रभु
येशू, मेरो आत्मा ग्रहण गनर् ुहोस्!” 60 तब उनले घँूडा टेके अिन जोडले
िचच्याए, “प्रभु, ियनीहरूलाई यो पापका िनिम्त दोष निदनुहोस्!” यित
भिनसके पिछ िस्तफनसले देह त्याग गर।े

शावलले िस्तफनसलाई मानर् आफ्नो सहमती िदए।केही भक्त-जनहरूले
िस्तफनसलाई गाडे। ितनीहरूले उनको िनिम्त शोक गर।े

िवश्वासीहरूलाईिवश्वासीहरूलाई सताइसताइ

त्यही िदनदेिख यहूदीहरूले यरूशलेममा िवश्वासीहरूलाई खबु ैयातना
िदन थाले। शावलले पिन मण्डली ध्वंश गनेर् प्रयास गिररहेका िथए। ऊ
ितनीहरूको घरमा गए। उसले पुरूष र स्त्रीहरूलाई समाते, तान्द ैबािहर
िनकाले अिन जेलमा थुने। सम्पूणर् िवश्वासीहरूले यरूशलेम छोडेर गए।
त्यहाँ प्रेिरतहरू मात्र बसे। िवश्वासीहरू यहूिदया र सामिरया भिर
फैिलएका िथए। 4 िवश्वासीहरू जो चारिैतर छिरएका िथए, जहाँ ितनीहरू
गए, परमेश्वरको सुसमाचार मािनसहरूलाई सुनाए।

िफिलपलिफिलपलेे सामिरयामासामिरयामा प्रचारप्रचार गदगदर्र्छछ
5 िफिलप सामिरया शहरमा गए अिन ख्रीष्टको िवषयमा प्रचार गर।े 6

मािनसहरूले त्यहाँ िफिलपले चमत्कारहरू गरकेा सुने अिन देखे।
िफिलपले भनेको कुराहरू मािनसहरूको भीडले एक मनले ध्यान लगाएर
सुने। 7 धेर ैजसो मािनसहरू दषु्ट आत्माहरूले भेट्टाएका िथए। तर दषु्ट
आत्माहरू जोडले िचच्याएर मािनसहरूबाट बािहर िनस्के। पक्षाघात
लागेको र लङ्गडो मािनसहरू िनको भए। 8 त्यही कारणले गदार् त्यस
शहरमा मािनसहरू अत्यन्त आनिन्दत िथए।

9 तर त्यस शहरमा िशमोन नाउँ गरकेो एकजना मािनस िथए। िफिलप
त्यहाँ आउन भन्दा अिघ ितनी जाद ूगदैर् िथए अिन सामिरयाका
मािनसहरूलाई चिकत पारकेा िथए। िशमोनले घमण्ड साथ आफूलाई
महान-मािनस दावी गथेर्। 10 िनम्नस्तरका देिख अित प्रमुख
मािनसहरूले िशमोन प्रित खूब ैध्यान िदए। ितनीहरूले भने, “यस
मािनसकोमा ईश्वरीय शिक्त छ त्यसलैाई ‘महान शिक्त’ भिनन्छ!” 11

िशमोनले आफ्ना जाद-ूकलाद्वारा मािनसहरूलाई धेर ैसमयदेिख
प्रभािवत पारकेा िथए अिन तीनीहरू उनका भक्त भएका िथए। 12 तर
िफिलपले मािनसहरूलाई परमेश्वरको राज्यको िवषयमा सुसमाचार एवं
येशू ख्रीष्टको नाउँको िवषयमा बताइिदए। पुरुष-स्त्रीहरू जसले िवश्वास गरे
ितनीहरूले बिप्तस्मा िलए। 13 िशमोन स्वंयले िवश्वास गर ेअिन बिप्तस्मा
िलए। िफिलप एकदम निजकमा बसे। उनले िफिलपले गरकेा
चमत्कारहरू अिन महान कायर्हरू देखे। िशमोन छक्क पर।े

14 प्रेिरतहरू अझ सम्म यरूशलेमा न ैिथए। ितनीहरूले सामिरयाका
मािनसहरूले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर ेभन्ने बारमेा सुने।
यसकैारणले ितनीहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई सामािरया पठाए। 15 जब
ितनीहरू सामािरया पुगे, ितनीहरूले सामिरयाका िवश्वासीहरूले पिवत्र-
आत्मा पावोस् भनेर प्राथर्ना गर।े 16 ती मािनसहरू प्रभु येशूको नाउँमा
बिप्तस्मा भएका िथए, तर पिवत्र-आत्मा ितनीहरू कसमैािथ पिन
आइपुगेको िथएन। यही कारणले गदार् पत्रुस र यूहन्नाले प्राथर्ना गर।े 17

तब ती प्रेिरतहरूले ितनीहरूका हात मािनसहरूमा राखी िदए तब
ितनीहरूले पिवत्र-आत्मा प्राप्त गर।े

18 प्रेिरतहरूले मािनसहरूलाई हात रािखिंददा ितनीहरूमािथ पिवत्र
आत्मा िदइएको िशमोनले देखे। यसकारण िशमोनले प्रेिरतहरूलाई पसैा
देखाउद।ै 19 अिन भने, “यो शिक्त मलाई पिन िदनुहोस् तािक जब मलेै
कसमैािथ हात राख्दा उसले पिवत्र आत्मा प्राप्त गरोस्।”

20 पत्रुसले ितनलाई भने, “ितमी र ितम्रो पसैा दवु ैनष्ट भई जाओस्!
िकनभने ितमीले सोच्यौ िक प्रभुको उपहार पसैाले िकन्न सक्छौ। 21 यस
काममा हामीसँग अशं ग्रहण गनर् सकै्तनौ। िकनभने ितम्रो हृदय परमेश्वर
समक्ष सही छैन। 22 ितम्रो हृदय बद्ली गर अिन यी कुकमर्हरूदेिख टाडो
भई हाल। प्रभुलाई प्राथर्ना गर। हुनसक्छ ितम्रो यस्तो सोचाइलाई उहाँले
क्षमा गिरदनु हुन्छ। 23 िकनभने ितमी कटुता इष्यार्ले भिरएको अिन
पापको अधीनमा भएको म देख्दछु।”

24 िशमोनले जवाफ िदए, “ितमीहरूले मेरो लािग प्रभुलाई प्राथर्ना
गिरदेऊ। प्राथर्ना गिरदेऊ िक ितमीहरूले भनेका कुन ैपिन कुरा म मािथ
नघटोस्।”

25 त्यसपिछ, ती दइु प्रेिरतहरूले आफ्नो गवाही िदए अिन प्रभुको
सन्देश सुनाए। त्यसपिछ ितनीहरू यरूशलेम फकेर् । ितनीहरू जाँदा हँुदी
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सामरीयाका धेर ैशहरहरू भएर गए अिन जता-जता पस्द ैगए। त्यताितर
मािनसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर।े

एिथयोिपयावासीलाईएिथयोिपयावासीलाई िफिलपलिफिलपलेे िशक्षािशक्षा िदएिदए
26 परमेश्वरको एकजना दतूले िफिलपलाई भने, “झट्ट तयार होऊ र

दिक्षणतफर्  जाऊ । यरूशलेमदेिख गाजातफर्  जाने बाटो जाऊ- त्यो बाटो
मरूभूिम भएर जान्छ।”

27 यसकारण िफिलप तयार भए अिन गए। बाटोमा उनले एकजना
एिथयोिपयावासी मािनसलाई देखे जो नपंुसक िथए। उनी एिथयोिपया
देशकी रानी कन्दकीको ठूला अिधकारी िथए। उनी रानीका जम्म ैपसैा-
रूिपयाँका िजम्मेवार िथए। त्यो मािनस आराधना गनर् यरूशलेम गएका
िथए। 28 अिहले ऊ आफ्नो रथमा बसेर घर तफर्  गइरहेका िथए। ितनी
अगमवक्ता यशयैाको पुस्तक पिढरहेका िथए।

29 आत्माले िफिलपलाई भने, “त्यस रथमा जाऊ र त्यसको छेउमा
बस्।” 30 तब िफिलप रथको छेउमा दगुर ेअिन त्यो मािनसले पढी रहेको
सुने। उसले यशयैा अगमवक्ताको पुस्तक पिढरहेको िथयो। िफिलपले
उसलाई भने, “के ितमीले पढेको कुरा बुझ्दछैौ?”

31 त्यस मािनसले भन्यो, “म कसरी बुझ्न सक्छु? मलाई त्यस्तो
मािनसको खाँचो छ जसले मलाई यो व्याख्या गिरिदन सक्छ।” त्यसपिछ
उसले िफिलपलाई उसको छेउमा आएर बस्न िनमन्त्रणा गयोर्। 32 उसले
पढ्द ैगरकेो धमर् शास्त्रको अशं यस्तो िथयोः
“जसरी भेंडा़ कािटन लिगन्छ, भेंडा़को पाठा कत्रनेको सामु चुपचाप
उिभन्छ,
त्यसरी न ैउनी रहे।
त्यसरी न ैउहाँ उिभई रहनु भयो।

33 उहाँको उपहाँस गिरयो अिन उहाँका अिधकारहरू खोिसयो।
पृथ्वीमा उहाँको जीवन समाप्त भयो।
अिन उहाँको पुस्ताको िबषयमा भन्न को सामथर् हुनेछ।”

यशयैा 53:7-8
34 त्यस अिधकारीले िफिलपलाई भने, “दया गररे मलाई भन्नुहोस्

अगमवक्ताले कसको िवषयमा भनेका हुन्? उनले आफ्न ैिवषयमा िक
अन्य कसकैो िवषयमा भनेका हुन?” 35 िफिलपले बताउन थाले। उनले
त्यही धमर्शास्त्रको अशंबाट शुरू गर ेअिन उसलाई येशूको िवषयमा
सुसमाचार भने।

36 उनीहरू बाटोमा गइरहेको बेला पानी भएको ठाउँमा पुगे।
अिधकारीले भन्यो, “हेर! यहाँ पानी छ! कसले मलाई बिप्तस्मा िलन देिख
रोक्न सक्छ?” 37 38 त्यसपिछ अिधकारीले रथ थाम भनेर आदेश
गयोर्। दवु ैिफिलप र अिधकारी पानी भए ितर ओिर्लए अिन िफिलपले
ितनलाई बिप्तस्मा िदए। 39 जब ितनीहरू पानी बािहर आए प्रभुको
आत्मा िफलपबाट खोिसयो अिधकारीले उनलाई फेिर किहल्य ैपिन
देखेन्। अिधकारी आफ्नो घरको बाटो लागे। उनी खशुी िथए। 40 तर
िफिलप अश्दोदको शहरमा देखा पर।े उनी िसजिरयाको शहर ितर
गइरहकैा िथए। अश्दोददेिख िसजिरया जाँदा बाटामा पनेर् प्रत्येक शहरमा
उनले सुसमाचार प्रचार गर।े

शावलकोशावलको जीवनजीवन पिरवतपिरवतर्र्नन

त्यसबेैला शावलले यरूशलेममा प्रभुका चेलाहरूलाई अझ ैडर
देखाउँद ैअिन ितनीहरूलाई मानेर् प्रयास गिररहेको िथयो।
यसलेै ितनी प्रधान पूजाहारीकहाँ गए। 2 शावलले प्रधान

पूजाहारीलाई दमीशकको शहरमा सभाघरहरूका यहूदीहरूलाई ख्रीष्टका
मागर् पिहल्याउनेहरू खोजी िनकाल्ने अिधकार िदँद ैिचट्ठीहरू लेखी माँगे।
उसले यिद कुन ैपुरुष वा स्त्री िवश्वासीहरू भेट्टाए ितनीहरूलाई पके्रर
यरूशलेम फकार्ई ल्याउनेछ।

3 तब शावल दमीशक गए। जब ऊ शहरको नजीक पुगे, अचानक
आकासबाट प्रज्विलत ज्योित उनको चारिैतर चिम्कयो। 4 शावल
भूइँमा लडे। उनले एउटा आवाज उनसँैग बोिलरहेको सुने, “शावल,
शावल! ितमी मलाई िकन सताइरहेछौ?”

5 शावलले भने, “तपाई ंको हुनुहुन्छ प्रभु?”

त्यो आवजले जवाफ िदयो, “म येशू हँु। जसलाई ितमी दःुख िदइरहेका
छौ। 6 उठ अिन शहर तफर्  जाऊ। त्यहाँ कसलेै ितमीलाई के गनर् ु पनेर्
बताई िदनेछ।”

7 शावलसँग यात्रा गरीरहेका मािनसहरू त्यहाँ िठङै्ग उिभरहे। ती
मािनसहरूले आवाज सुने तर कत ैकोही देखनन्। 8 शावल भूइँबाट
उठे। उसको आँखा खोिलयो तर केही देख्न सकेनन्। यसकारण
शावलसँग आएका मािनसहरूले उनको हात पके्रर ितनलाई दमीशक
सम्म लगे। 9 तीन िदन सम्म शावलले न देख्न सक्यो, न खायो न िपयो।

10 दमीशकमा येशूका एकजना चेला िथए। उनको नाउँ हनिनया
िथयो। प्रभुले हनिनयासँग सपनामा भन्नुभयो, “हनिनया!”
हनिनयाले उत्तर िदयो, “म यहाँ छु, प्रभु।”
11 प्रभुले हनिनयालाई भन्नुभयो, “उठ अिन सोझो गल्ली भन्ने गल्लीितर

जाऊ। यहूदाको घर पत्ता लगाऊ। टासर्स भन्ने ठाउँका शावल नाउँ
भएको मािनसलाई खोज। ऊ अिहले त्याहँ प्राथर्ना गिररहेछ। 12

शावलले दशर्न देख्यो। आफ्नो सपनामा उसले हनिनया भन्ने मािनस
आफू भएितर आयो र ितनका हातहरू आफू मािथ रािखिदए जसद्वारा
उसले फेिर देख्न सकून्।”

13 तर हनिनयाले उत्तर िदयो, “प्रभु धेर ैजनाले मलाई यस मािनसको
िवषयमा भिनसेकेको छ। ितनीहरूले भने यस मािनसले यरूशलेममा
तपाईकंा पिवत्र मािनसहरूलाई कितको सताएको छ। 14 अिहले ऊ
दमीशकमा आइपुगेको छ। मुख्य पूजाहारीहरूले तपाईमंा िवश्वास गनेर्
मािनसहरू सबलैाई पक्रनु भनेर उसलाई अिधकार िदएकोछ।”

15 तर प्रभुले हनिनयालाई भन्नुभयो, “जाऊ! मलेै शावललाई मेरो
िवषयमा राजाहरूलाई, यहूदीहरूलाई र अन्य जाितहरूलाई बताउनको
िनिम्त एक पात्रको रूपमा चुनेको छु। 16 म उसलाई सब ैकुरा देखाउनेछु
जसले गदार् मेरो नाउँको लागी उसले कष्ट भोग्नु पछर् ।”

17 यसकारण हनिनया त्यहाँबाट यहूदाका घरतफर्  लाग्यो। उसले
आफ्नो हात शावलमा राखे अिन भने, “शावल, मेरो भाइ, प्रभु येशू जो
ितमी आउँदा बाटोमा देखा पनर् ु भयो उहाँले मलाई ितम्रोमा पठाउनु
भएको छ तािक ितमीले फेिर देख्न सक र पिवत्र आत्माद्वारा ितमी
भिरपूणर् होऊ।”

18 तुरन्त,ै माछाको कत्लाहरू जस्तो केही उसको आँखाबाट खस्यो।
शावल फेिर देख्न सक्ने भए अिन उठेर बिप्तस्मा िलए। 19 त्यसपिछ
उनले अिलकित भोजन गररे पुन शिक्त प्राप्त गर।े

शावललशावललेे दमीशकमादमीशकमा प्रचारप्रचार गदगदर्र्छन्छन्

शावाल केही िदनसम्म चेलाहरूसँग दमीशकमा बसे। 20 चाँडै उनले
यहूदीहरूका सभाघरहरूमा येशूको िवषयमा प्रचार गनर् थाले। उनले
मािनसहरूलाई भने, “येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ।”

21 सब ैमािनसहरू शावलको त्यस्तो कुरा सुनेर छक्क पर।े ितनीहरूले
भने, “यो त्यही मािनस होइन जो यरूशलेममा िथयो अिन यही नाउँमा
िवश्वास गनेर् मािनसहरूलाई नष्ट गनेर् प्रयास गदैर् िथयो? के ऊ यहाँ येशूका
चेलाहरूलाई पक्रन अिन ितनीहरूलाई यरूशलेममा मुख्य
पूजाहारीहरूकहाँ लान आएको होइन?”

22 तर शावल झन् झन प्रभावशाली भए अिन येशू न ैख्रीष्ट हुनुहुन्छ
भनी िसद्ध गदैर् दमीशकमा बस्ने यहूदीहरूलाई अलमल्ल पािरिदए।

शावलशावल यहयहूूदीहरूबाटदीहरूबाट बाँचबाँचेे
23 धेर ैिदन पिछ यहूदीहरूले शावललाई मानेर् योजनाहरू बनाए। 24

यी यहूदीहरूले रात-िदन शहरको ढोकामा शावललाई ढुिकरहेका िथए।
ितनीहरू उनलाई मानर् चाहन्थे। तर शावलले ितनीहरूको योजना
जािनसकेका िथए। 25 एक रात उनका केही िवश्वासीहरूले त्यस
शहरबाट भाग्न उनलाई मद्दत गर।े ितनीहरूले शावललाई एउटा टोकरी
िभत्र हाले अिन शहरको पखार्लको एउटा प्वालबाट िछराएर तल झार।े

शावलशावल यरूशलयरूशलेेममाममा

26 त्यसपिछ शावल यरूशलेमितर गए। उनले िवश्वासीहरूको झुण्डमा
सिम्मिलत हुन कोिशश गर ेतर ितनीहरू उनीबाट डराए। िकनभने शावल
साँची न ैयेशूका चेला हुन् भनेर िवश्वास गरनेन्। 27 तर बणार्बासले
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उनलाई स्वीकार गर ेअिन प्रेिरतहरू कहाँ ल्याए अिन कसरी शावलले
दमीशकको बाटोमा प्रभुलाई देखेका िथए अिन कसरी प्रभु उिनिसत
बोल्नु भयो सो ितनीहरूलाई वणर्न गर।े अिन उसले शावलले कुन ैडर
िबना येशूको िवषयमा दमीशकमा कसरी प्रचार गर ेसो पिन भने।

28 अिन त्यसकारण शावल िवश्वासीहरूसँग ैबसे। उनी जतातत ैिनभर्य
भएर यरूशलेममा प्रभुको प्रचार गदैर् िहँडे। 29 शावल प्रायः ती
यहूदीहरूसँग वातार्लाप गथेर् जसले ग्रीक भाषा जान्दथे। ितनीहरूसँग
उनले तकर् -िवतकर्  पिन गर।े तर उनीहरूले शावललाई मानेर् प्रयास गर।े
30 जब चेलाहरूले त्यो कुरा थाहा पाए िक ितनीहरूले शावललाई
िसजिरया भन्ने शहरमा लगे। त्यहाँ देिख ितनीहरूले उनलाई टासर्स
शहरमा पठाए।

31 त्यसरी चारिैतर यहूिदया, गालील र सामिरयाका मण्डलीहरूमा
शािन्त छायो। िवश्वासीहरूको समुदाय पराक्रमी भए िकनिक ितनीहरू
प्रभुको डरमा बसेका िथए अिन पिवत्र आत्माले उत्सािहत तुल्याइएका
िथए। त्यसलेै गदार् िवश्वासीहरूको संख्यामा बृिद्ध हुन थाल्यो।

पत्रुसपत्रुस िलड्डामािलड्डामा रर जोप्पामाजोप्पामा

32 पत्रुसले यरूशलेम विरपिर सम्पूणर् शहरहरू यात्रा गर।े ितनले ती
िवश्वासीहरूलाई भेटे जो िलड्डामा बस्थे। 33 िलड्डामा ितनको एकजना
आठ वषर् देिख पक्षघात िबमारले ग्रस्त भएको एिनयास भन्ने मािनससँग
भेट भयो। एिनयास आफ्नो िवछ्यौनाबाट चल्न सकै्तन िथयो 34 पत्रुसले
ितनलाई भने, “एिनयास, येशू ख्रीष्टले ितमीलाई िनको पानर् ु हुन्छ, उठ
अिन ितम्रो िवछ्यौना िमलाऊ।” एिनयास तत्काल जुरूक्का उठयो। 35

िलड्डा अिन शारोमा सब ैमािनसहरूले उसलाई देखे अिन प्रभु येशूमािथ
िवश्वास बढाए।

36 जोप्पा भन्ने शहरमा येशूका एकजना चेली िथए। उनको नाउँ
तिबता िथयो। उनको ग्रीक नाउँ डोरकस् िथयो जसको अथर् हो “हिरणी”।
ितनले मािनसहरूका लािग सदवै असल कामहरू गरकेी िथईन् अिन
खाँचो परकेाहरूलाई सधैँ पसैा िदिन्थन्। 37 पत्रुस िलड्डामा भएको बेला
तबीता िबमार भई अिन मरी। ितनीहरूले उनको शरीर धोई-पखालेर
मािथल्लो तल्लामा रािखिदए। 38 जोप्पामा भएका चेलाहरूले पत्रुस
िलड्डामा िथयो भन्ने सुने। िलड्डा जोप्पाको छेउमा िथयो। यसथर्
ितनीहरूले पत्रुसकहाँ दइुजना मािनसहरू पठाए। ितनीहरूले उनलाई
िबन्ती गर,े “दया गररे हामी भएको ठाउँमा िछटो आउनुहोस्।”

39 पत्रुस तयार भए अिन ितनीहरूसँग लागे। जब ितनी आइपुगे
ितनीहरूले ितनलाई मािथल्लो कोठामा लगे। सब ैिवधवाहरू पत्रुसका
विरपिर रँूद ैउिभए। ितनीहरू रोई-कराई िवलाप गिररहेका िथए। तिबता
जीउँदो हँुदा बनाएकी कोटहरू साथ ैअन्य पोषाकहरू ितनीहरूले देखाए।
40 पत्रुसले ती सबजैनालाई कोठा बािहर पठाए। उनले घँुडा टेके अिन
प्राथर्ना गर।े त्यसपिछ ितनी तबीताको मृतशरीरपट्टी फिर्कए र भने,
“तबीता जुरूक्क उठ!” उनले आँखाहरू खोिलन्। जब ितनले पत्रुसलाई
देिखन्, ितनी उठेर बिसन्। 41 पत्रुसले ितनलाई हातको साहारा िदएर
उठाए। त्यसपिछ उनले िवश्वासीहरूलाई डाके, िवधुवीहरूलाई कोठािभत्र
बोलाए। ितनले तिबता जीउँदो भएकी ितनीहरूलाई देखाए!

42 जोप्पाको चारिैतरका मािनसहरूले त्यो घट्नाको िवषयमा सुने।
धेरजैना प्रभुलाई िवश्वास गनर् लागे। 43 पत्रुस जोप्पामा धेर ैिदनसम्म
बसे। उनी िशमोन नाउँको छालाको काम गनेर् कमीर्सँग बसे।

पत्रुसपत्रुस रर कनीर्िलयसकनीर्िलयस

िसजिरया भन्ने शहरमा कनीर्िलयस नाउँ भएको एकजना
मािनस िथए। उनी रोमन एकाईका पल्टनका एकजना कप्तान
िथए जसलाई “इटािलयन” भिनन्थ्यो। 2 कनीर्िलयस एक

जना धािर्मक मािनस िथए। उनी र अन्य मािनसहरू जो उनकै घरमा
बस्थे साँच्चो परमेश्वरलाई आराधना गथेर्। उनले गरीबहरूलाई यथाशक्य
पसैा-रूिपया िदन्थे कनीर्िलयसले िनत्य परमेश्वरको प्राथर्ना गथेर्। 3 एक
पल्ट अपरान्ह तीन बजेितर, कनीर्िलयसले स्पष्ट एउटा दशर्न देखे। त्यहाँ
ितनले एक स्वगर्दतू आफूितर ै“कनीर्िलयस!” भन्द ैआइरहेको देखे।

4 कनीर्िलयसले स्वगर्दतूलाई डराएर हेर ेअिन भने, “तपाई ंके चाहनु
हुन्छ, प्रभु?”

स्वगर्दतूले भने, “परमेश्वरले ितम्रो प्राथर्ना सुन्नु भयो अिन गरीब,
दःुखीहरूप्रित गरकेो दया देख्नु भयो। परमेश्वरले ितम्रो सम्झना गनर् ु
हँुदछै। 5 केही मािनसहरू जोप्पा शहरमा पठाऊ। िशमोनलाई फकार्ई
ल्याउन ितम्रा केही मािनसहरू पठाऊ जसलाई पत्रुस पिन भिनन्छ। 6

िशमोन जुन मािनसकोमा बस्दछै उसको नाउँ पिन िशमोन न ैहो । उसले
छालाको काम गछर् । उसको घर समुद्रको निजकमा छ।” 7

कनीर्िलयससँग बोल्ने स्वगर्दतू गए कनीर्िलयसलले आफ्ना दइुजना
नोकरहरू र एकजना िसपाहीलाई बोलाए। त्यो िसपाही धामीर्क प्रवृितका
मािनस िथए। ितनी कनीर्िलयसको मािनसगत सहयोगी िथयो। 8

कनीर्िलयसले ती तीनजैनालाई राम्ररी गररे कुरा सम्झाए। त्यसपिछ
ितनीहरूलाई जोप्पा पठाइिदए।

9 अकोर् िदन ती तीनजैना जोप्पा शहर नजीक आईपुगे। त्यसबेला
पत्रुस छानामािथ प्राथर्ना गनर् भनी गए। त्यो मध्याह्रको बेला िथयो। 10

पत्रुस भोको िथए। ितनी खान चाहन्थे। ितनीहरूले भोजन तयार
गिररहेको बेला दशर्न देखे। 11 उनले आकाश खलु्ला देखे अिन ठूलो
लुगाको टुक्रा जस्तो केही तल खिसरहेथ्यो। त्यो ठूलो लुगा त्यसका चार
कुना द्वारा अिडएको िथयो अिन भूइँमा झिररहेको िथयो। 12 नाना
िकिसमका प्राणीहरू त्यहाँ िथए- िहँड्ने प्राणीहरू, धिस्रने प्राणीहरू, अिन
हावामा उड्ने चरा-चुरूङ्गीहरू। 13 त्यसपिछ एउटा आवाजले पत्रुसलाई
भन्यो, “उठ पत्रुस, कुन ैपिन एउटा सजीव प्राणी माररे खाऊ।”

14 तर पत्रुसले भने, “म त्यस्तो किहल्य ैगनैर् छैन, प्रभु! मलेै त्यस्तो
कुन ैपिन अशुद्ध र अपिवत्र खाना खाएको छैन।”

15 तर आवाजले उसलाई दोस्रो पलट भन्यो, “परमेश्वरले ती सबै
कुराहरू शुद्ध भएको घोषणा गनर् ु भएको छ। यसथर् ितमी त्यसलाई
‘अपिवत्र’ नसोच!” 16 यस्तो घट्ना तीनपल्ट भयो। त्यसपिछ सबै
चीजहरू आकशितर ैफकार्एर लग्यो। 17 यस्तो दशर्नको मतलव के होला
भनेर पत्रुस छक्क पर।े
यसबेला कानीर्िलयसले पठाएका मािनसहरूले िशमोनको घर पत्ता

लगाए। ितनीहरू दलैोमा उिभरहेका िथए। 18 ितनीहरूले जोडले बोलाए
अिन सोधे, “के िशमोन पत्रुस यहाँ बस्छन्?”

19 पत्रुस त्यही दशर्नको िवषयमा सोिचरहेका िथए। तर आत्माले
उनलाई भन्नुभयो, “हेर! तीनजना मािनसहरूले ितमीलाई खोिजरहेछन्।
20 उठ अिन तल्लो तलामा जाऊ। ती मािनसहरूसँग अप्ठेरो, नमानी
जाऊ। मलेै ितनीहरूलाई ितमीकहाँ पठाएको हँु।” 21 तब पत्रुस ती
मािनसहरू भएकहाँ तल्लो तलामा ओलेर्। उनले भने, “ितमीहरूले
खोिजरहेको मािनस म हँु। ितमीहरू िकन यहाँ आयौ?”

22 ती मािनसहरूले भने, “कनीर्िलयस एक सिैनक अधीकारी हुन्।
उनी धािर्मक प्रवृितका मािनस हुन् उनी परमेश्वरको आराधना गदर्छन्।
सम्पूणर् यहूदीहरूले उहाँलाई सम्मान गदर्छन्। एक पिवत्र स्वगर्दतूले
उहाँको घरमा तपाईलंाई िनमन्त्रणा गनर् ु भन्नु भएथ्यो तािक उहाँले
तपाईबंाट केही सन्देशहरू सुन्न सकुन्।” 23 पत्रुसले ितनीहरूलाई िभत्र
आउने र आज राती त्यही बस्ने आग्रह गर।े
अकोर्िदन पत्रुस तयार भएर ती तीनजना मािनसहरूसँग गए। केही

जोप्पाका चेलाहरू पिन पत्रुससँग गए। 24 अकोर्िदन ितनीहरू िसजिरया
भन्ने शहरमा आइपुगे। कनीर्िलयसले ितनीहरूलाई पिर्खरहेका िथए।
उनले पिहल्यबैाट आफ्ना सन्तानहरू र आफ्ना साथीहरूलाई घरमा
भेला गिरसकेका िथए।

25 जब पत्रुस घरिभत्र पसे, कनीर्िलयसले उनीसँग भेट गर ेअिन
पत्रुसको पाउमा िनहुिरएर श्रद्धा गर।े 26 तर पत्रुसले उनलाई उठ्ने
आग्रह गर।े पत्रुसले भने, “उठ! म केवल ितमी जस्त ैमािनस हँु।”

27 पत्रुस कनीर्िलयसँग वातार्लाप गदैर् िभत्र पसे अिन त्यहाँ धेरै
मािनसहरू भेला भएका देखे।

28 उनले ितनीहरूलाई भने, “ितमीहरूले जान्दछौ िक यहूदी भएर
अरू वंशका मािनसहरूसँग यसरी सँगत गनर् ु अथवा मािनसहरूकोमा
जानु यहूदीहरूको व्यवस्थाको िवरुद्ध हो। तर परमेश्वरले मलाई देखाई
सक्नु भएको छ िक मलेै कसलैाई ‘अपिवत्र’ अथवा ‘अशुद्ध’ भनेर भन्नु
हँुदनै। 29 त्यसकैारणले म यहाँ कुन ैआके्षप िवन ैआएँ। अब मलाई भन,
के कारणले मलाई यसरी बोलाएको हो”

30 कनीर्िलयसले भने, “चार िदन अिघ, म घरमा प्राथर्ना गिररहेको
िथएँ। त्यसबेला अपरान्ह तीन बजेको िथयो। अचानक एकजना स्वगर्दतू
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चिम्कलो लुगा लगाएर मेरो सामुन्ने उिभए। 31 ितनले भने, ‘कनीर्िलयस!
परमेश्वरले ितम्रो प्राथार्ना सुन्नु भयो अिन गरीब दःुखीहरूलाई ितमीले दान
िदएको देख्नु भयो। परमेश्वरले ितमीलाई याद गनर् ु हुन्छ। 32 त्यसलेै शहर
जोप्पामा मािनसहरू पठाऊ र िशमोन जसलाई पत्रुस पिन भिनन्छ यहाँ
आउने िनवेदन गर। पत्रुसलाई आउने आग्रह गर। उनी िसमोन छालाको
कमीर्को घरमा बसेकाछन्। उसको घर समुद्रको छेउमा छ।’ 33

यसकारण मलेै तपाईलंाई तुरून्त िलएर आउन भिन मािनस पठाएँ।
तपाई ंआइिदनु न ैहाम्रो लािग राम्रो भयो। यहाँ हामी अब परमेश्वर समक्ष
छौं ती सब ैकुराहरू सन्नुलाई जो प्रभुले भन्नु भिन तपाईलंाई आदेश िदनु
भएकोछ”

कनीर्िलयसकोकनीर्िलयसको घरमाघरमा पत्रुसकोपत्रुसको भाषणभाषण

34 पत्रुसले बोल्न शुरू गर,े “अब मलेै साँच्चै बुझ्नु िक परमेश्वरको
िनिम्त सब ैमािनसहरू एक समान हुन्। 35 अिन हरके राष्ट्रमा परमेश्वरले
त्यसलाई स्वीकार गनर् ुहुन्छ, जसले उहाँको आराधाना गछर्  अिन जे सही
छ त्यो गछर् । 36 परमेश्वर यहूदीहरूसँग बोल्नु भएको छ। परमेश्वरले येशू
ख्रीष्टको जो सब ैमािनसहरूका परमप्रभु हुनुहुन्छ उनको माध्यमद्वारा
शािन्तको सुसमाचार उनीहरूका लािग पठाउनु भयो।

37 “यहूिदया भिर के भयो भन्ने कुरा ितमीहरूलाई थाहा होला। यो
गालीलमा यूहन्नाले बिप्तस्माको बारमेा मािनसहरूलाई प्रचार गर ेपिछ
शुरू भएको हो। 38 ितमी नासरतका येशूको िवषयमा जान्दछौ।
परमेश्वरले उहाँलाई पिवत्र-आत्मा र शिक्त प्रदान गररे ख्रीष्ट बनाउनु भयो।
येशू चारिैतरका मािनसहरूको लािग राम्रो काम गदैर् जानुभयो अिन
प्रेतात्मा वा दषु्टात्मा लागेका मािनसहरूलाई उहाँले िनको पानर् ुभयो।
यसले परमेश्वर येशूको साथमा भएको प्रमाण िदँदछ।

39 “हामीले उहाँले यहूिदया र यरूशलेममा गनर् ु भएका सम्पूणर्
कायर्हरू देख्यौं। हामी त्यो देिखरहेका छौ। त्यसको गवाही बिनरहेछौ।
तर ितनीहरूलले उहाँलाई काठले बनाएको कू्रसमा झुण्ड्याएर मार।े 40

तर, उहाँको मृत्य ुभएको तीन िदन पिछ परमेश्वरले उहाँलाई बौराउनु भयो
अिन मािनसहरूलाई छलर्क्क येशूलाई देखाइिदनु भयो। 41 तर येशूलाई
सब ैमािनसहरूले देख्न सकेनन्। जजसलाई परमश्वरले गवाहीको रूपमा
छान्नु भएको िथयो ितनीहरूले मात्र येशूको दशर्न पाए। हामी ती
गवाहीहरू हौं उहाँ मृत्यबुाट बौर ेपिछ हामीले येशूसँग ैखाना-िपना गयौर्ं।

42 “येशूले हामीलाई प्रचार गनर् ु अिन मािनसहरूलाई भन्नुभयो िक
उहाँलाई मात्र परमेश्वरले जीउँदो मािनसहरू अिन मृतहरूको पिन न्याय
गनर्का िनिम्त छान्नु भएको हो। 43 प्रत्येक मािनस जसले येशूमािथ
िवश्वास गदर्छ येशूको नाउँमा उसले पापहरू माफ पाउनेछ। सम्पूणर्
अगमवक्ताहरूले उनको सत्यता सािवत गर।े”

गगैरैर-यहयहूूदीहरूसदीहरूसँँगग पिवत्रपिवत्र-आत्माआत्मा

44 पत्रुस बोिलरहेको बेला सन्देश सुन्ने ती सब ैमािनसहरूमा पिवत्र
आत्मा उत्रनु भयो। 45 यहूदी िवश्वासीहरू जो पत्रुससँग त्यहाँ आएका
िथए ितनीहरू छक्क पर ेिकनकी गरै-यहूदीहरूमा पिन पिवत्र-आत्माको
उपहार बिर्षएको िथयो। 46 यहूदीहरूले ती गरै-यहूदीहरूले िविभन्न
भाषाहरू बोलेका र परमेश्वरको स्तुित गरकेो सुने। त्यसपिछ पत्रुसले भने,
47 “के कसलेै पानीलाई रोक्न सक्छ जसद्वारा यी मािनसहरूलाई
बिप्तस्मा िलनबाट रोक्न सिकन्छ? ितनीहरूले पिन हामीहरूले जस्तै
पिवत्र आत्मा प्राप्त गरकेा छन्।!” 48 तब पत्रुसले कनीर्िलयस, उनका
सन्तानहरू अिन साथीहरूलाई येशू ख्रीष्ट को नाउँमा बिप्तस्मा िदने आज्ञा
िदए। तब मािनसहरूले पत्रुसलाई केही िदन सम्म त्यही बिसिदने िबन्ती
गर।े

पत्रुसपत्रुस यरूशलयरूशलेेमम फकफकर्र् न्छन्न्छन्

यहूिदयामा प्रेिरतहरू र दाज्यू-भाइहरूले गरै यहूदीहरूले
पिन परमेश्वरको िशक्षालाई स्वीकार गरकेो थाहा पाए। 2 तर
जब पत्रुस यरूशलेम फिर्कए कितपय यहूदी िवश्वासीहरूले

उनीसँग त्यस िवषयमा बहस गर।े 3 ितनीहरूले भने, “तपाई ंती गरै-
यहूदीहरूका घर जानुभयो। तपाईलें त्यस्ता मािनसहरूसँग बसेर भोजन
सम्म गनर् ुभयो!”

4 पत्रुसले ितनीहरूलाई सम्पूणर् कथा िवस्तार गररे बताए। 5 उनले
भने, “म जोप्पा शहरमा िथएँ। मलेै प्राथर्ना गिररहेको बेला एउटा दशर्न
पाएँ। त्यस दशर्नमा मलेै ठूलो लुगा जस्तो केही आकाशबाट तल
ओिर्लरहेको देखे। त्यसलाई त्यसको चार ैकोणबाट समाितएको िथयो।
त्यो म भएकोमा आयो। 6 जब मलेै िभत्र हेर मलेै त्यहाँ चारखटु्टे स्थलचर
पशुहरू जगंली जनावर घस्रने सपर् जाितय प्रािण अिन आकाशका
चराचुरूङ्गीहरू देखें। 7 तब मलेै एउटा आवाजले मलाई भिनरहेको सुने,
‘उठ पत्रुस! कुन ैपिन जीिवत प्राणी मार र खाऊ!’

8 “तर मलेै भने, ‘म कदािप त्यसो गनेर् छैन, प्रभु! मलेै त्यस्तो कुनै
चीज खाएको छैन जुन अपिवत्र अथवा अशुद्ध हो।’

9 “तर आकाशबाट आएको आवाजले फेिर भन्यो, ‘परमेश्वरले घोषणा
गनर् ुभयो िक यी सब ैचीजहरू शुद्ध छन। यसथर् ितमी ितनीहरूलाई
अपिवत्र नसोच!’

10 “यस्तो तीनपल्ट भयो। त्यसपिछ सम्पूणर् थोक आकाश ितरै
लिगयो। 11 त्यस ैसमयमा म बिसरहेको घरमा तीनजना मािनहरू आए।
ती तीनजना मािनसहरूलाई िसजिरया शहरबाट मेरो िनिम्त पठाइका
िथए। 12 आत्माले मलाई निहिच्कचाइ कन जाऊ भन्नुभयो। यी छः जना
दाज्यू-भाइहरू पिन मसँग आए। हामी कनीर्िलयसको घरमा गयौं। 13

कनीर्िलयसले घरमा उिभरहेको स्वगर्दतूलाई देखेको कुरा गर।े स्वगर्दतूले
उनलाई भने, ‘केही मािनसहरू जोप्पाितर पठाऊ अिन िशमोन पत्रुसलाई
आउनु भन्ने िनमन्त्रन गर। 14 उनले ितमीहरूलाई ती कुरा भन्नेछन्
जसले ितमीलाई अिन ितम्रा घरमा बस्ने सब ैमािनसहरूलाई
बचाउँनेछन्।’

15 “जब मलेै भाषण शुरू गरें, पिवत्र आत्मा ितनीहरूमा त्यसरी नै
आउनु भयो जसरी प्रारम्भमा हामीकहाँ आउनु भएको िथयो। 16 तब
मलाई प्रभु येशूको वचनको सम्झना भयो। प्रभुले भन्नुभएको िथयो,
‘यूहन्नाले मािनसहरूलाई पानीले बिप्तस्मा गर,े तर ितमी पिवत्र
आत्माद्वारा बिप्तस्मा हुनेछौ।’ 17 प्रभुले ती मािनसहरूलाई त्यही उपहार
िदनु भयो जुन हामीलाई िदनुभएको िथयो जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमािथ
िवश्वास गर।े तब म को हँु परमेश्वर को काम बन्द गनेर्?”

18 जब यहूदी िवश्वासीहरूले यी कुराहरू सुने, ितनीहरूले तकर्  गनर्
छाडे। ितनीहरूले परमेश्वरको प्रशसंा गर ेर भने, “तब परमेश्वरले गरै-
यहूदीहरूलाई पिन हृदय पिरवतर्न गनेर् अिन हाम्रो जस्त ैजीवन प्राप्त गनेर्
अनुमित िदनु भयो।”

एिन्टओकएिन्टओक तफतफर्र्  सुसमाचारसुसमाचार

19 िस्तफनस मािरए पिछ खेदो शुरू गिरएको कारणले िवश्वासीहरू
चार ैतफर्  छरपष्ट भए। कितपय िवश्वासीहरू फोिनिसया, साइप्रस र
इिन्टओक जस्ता टाढा-टाढा ठाउँहरूमा गए। तर ितनीहरूले
यहूदीहरूलाई मात्र सुसमाचार भने। 20 कितपय ती िवश्वासीहरू साइप्रस
र साइरनेीका नागिरकहरू िथए। जब ती मािनसहरू एन्टओक आइपुगे,
ितनीहरू ग्रीकहरूसँग पिन बोल्न लागे अिन ितनीहरूलाई प्रभु येशूको
िवषयमा सुसमाचार भने। 21 प्रभुको शिक्त ितनीहरूसँग िथयो। अिन
ठूलो संख्यामा मािनसहरूले प्रभुलाई िवश्वास गनर् अिन अनुशरण गनर्
लागे।

22 एिन्टओकमा नयाँ िवश्वासीहरू भएका समाचहरू यरूशलेमको
मण्डलीमा पुग्यो। यसलेै ितनीहरूले बणार्बासलाई एिन्टओकमा पठाए।
23 बणार्बास एक असल मािनस िथए। ऊ पिवत्र-आत्मा र िवश्वासले
पिरपूणर् िथयो। जब उनी त्यहाँ आइपुगे बणर्बासले एिन्टओकका
मािनसहरूमा परमेश्वरले अत्यन्त अिधक आशीवार्द िदनु भएको देखे।
यसले उनलाई अत्यन्त खशुी बनायो। उनले ितनीहरूलाई भने, “आफ्ना
िवश्वास किहल्य ैनहराऊ। सधैँ प्रभुको आज्ञा िभत्री हृदयले पालन गर।”
अिधक भन्दा अिधक मािनसहरू परम-प्रभुका िवश्वासीहरू भए।

25 त्यसपिछ, बणार्बास टासर्स भन्ने शहरतफर्  लागे। उनी शावललाई
खोिजरहेका िथए। 26 शावललाई जब उनले भेट्टाए, बणार्बासले
ितनलाई एिन्टओक लगे। शावल र बणार्बास त्यहाँ पुरा एक वषर् बसे।
ितनीहरूले त्यँहा मण्डलीका सभाहरूमा भाग िलए अिन धेरै
मािनसहरूलाई िशक्षा िदए। प्रथमपल्ट एिन्टओकमा िवश्वासीहरूलाई
“ख्रीष्टयनहरू” भिनए।
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27 यस समयमा केही अगमवक्ताहरू यरूशलेमाबाट एिन्टओक ितर
गए। 28 ितनीहरू मध्ये एकजना अगाबस िथए। एिन्टओकमा अगाबस
उिभए अिन पिवत्र-आत्माको माफर् त अगमवाणी गर,े “सम्पूणर् संसारभिर
महा-अिनकाल हुनेछ।” (यो सम्राट क्लौिडयसको समयमा घट्यो)। 29

चेलाहरूले यहूिदयामा बस्ने आफ्ना दाज्यू-भाइ र िददी-बिहनीहरूलाई
सहायता पठाउने िनणर्य गर।े प्रत्येकले आफूले जित सिकन्छ िदने िनणर्य
िलए। 30 ितनीहरूले पसैा बटुले र बणार्बास र शावललाई िदए
ितनीहरूले ती पसैा यहूिदयाका अग्रजहरूलाई िदए।

हहेेरोदरोद अिग्रपालअिग्रपालेे मण्डलीलाईमण्डलीलाई सताएसताए

त्यित न ैबेला (त्यही समयम)ै राजा हेरोदले मण्डलीका
कितपय मािनसहरूलाई सताउन थाले। 2 हेरोदले
याकूबलाई तरवाले मानर् ु भन्ने हुकुम िदए। याकूब यूहन्नाका

भाइ िथए। 3 हेरोदले देखे िक यहूदीहरूले त्यो मन पराए। यसकारण
उनी अिघ गए अिन पत्रुसलाई पिन पके्र। यो घट्ना यहूदीहरूको िनस्तार
चाडको समयमा घटेको िथयो। 4 हेरोदले पत्रुसलाई पके्रर जेलमा राखे।
सोह्र-जना िसपाहीहरूले पत्रुसलाई कडा नजरमा राखे। हेरोदले
पत्रुसलाई िनस्तार चाडको पिछ जनता समक्ष ल्याउने योजना गर।े 5

यसलेै उनले पत्रुसलाई जेलमा राखे। तर मण्डलीले पत्रुसको लािग
परमेश्वरलाई लगातर प्राथर्ना गिररहे।

पत्रुसलपत्रुसलेे जजेेलल छोडदछन्छोडदछन्

6 पत्रुस दइुजना िसपाहीहरूका माझमा सुितरहेका िथए। उनलाई
दइुटा साङ्गलाले बाँिधएको िथयो। अरू िसपाहीहरू कैदखानाको ढोकामा
पहरा िदइरहेका िथए। यो रातको समय िथयो। हेरोदले पत्रुसलाई
भोिलपल्ट जनतासमक्ष ल्याउन सोंिचरहेथ्यो। 7 अचानक परमप्रभुको
स्वगर्दतू त्यहाँ उिभयो। कोठाभिर प्रकाश चिम्कयो। स्वगर्दतूले पत्रुसलाई
एकपट्टी स्पशर् गररे उनलाई व्यूँझाए। दतूले भने, “चाँडो, उठ!”
साङ्गलाहरू पत्रुसका हातहरूबाट सुिल्कए। 8 स्वगर्दतूले पत्रुसलाई भने,
“तयार हौ, ितम्रा जुत्ताहरू लगाऊ।” पत्रुसले त्यस ैगर।े दतूले भन्यो,
“ितम्रो वस्त्र लगाऊ र मेरो पिछ लाग।”

9 तब स्वगर्दतू त्यहाँबाट िनिस्कए र पत्रुस पिन उनकैो पिछ लागे ।
पत्रुसले जानेनन् िक स्वगर्दलेू जे गिररहेका िथए त्यो साँच्चो िथयो। उनले
सोचे िक उनले दशर्न देिखरहेछन्। 10 पत्रुस र स्वगर्दतू पिहलो त्यसपिछ
दोस्रो पहर ेचौकीहहरू भएर िनिस्कए। तब ितनीहरू फलामको द्वार भए
ितर पुगे जसले ितनीहरूलाई शहरदेिख छुट्याएको िथयो। त्यो प्रवेशद्वार
ितनीहरूका िनिम्त आफैं  खिुलयो। त्यस द्वार भएर ितनीहरू बािहर
िनस्के र एक खण्डको दरूी पार गररे गए। त्यसपिछ अचानक स्वगर्दतू
अिल्पए।

11 तब पत्रुसले के भएको िथयो भनेर थाहा पाए अिन आफैं लाई भने,
“अब मलेै थाहा पाएँ िक यो वास्तवमा सत्य रहेछ। प्रभुले आफ्ना
स्वगर्दतू पठाउनु भयो अिन मलाई हेरोदबाट बचाउनु भयो। यहूदीहरूले
ममािथ केही अिप्रय घट्ना हुन्छ भिन सोचे होलान्। तर मलाई प्रभुले ती
सब ैकष्टहरूबाट मुक्त पानर् ुभयो”

12 त्यसको िवषयमा जाने पिछ पत्रुस मिरयमको घरतफर्  लागे। मिरयम
यूहन्नाकी आमा िथइन्। (यूहन्नालाई मकूर् स पिन भिनन्थ्यो।) धेरै
मािनसहरू त्यहाँ जम्मा भएका िथए। ितनीहरू सबलेै प्राथर्ना गिररहेका
िथए। 13 पत्रुसले बािहरबाट दलैो ढक्ढकाए। रोदा नाउँ गरकेी केटी
ढोका खोल्न भिन गई। 14 रोदाले पत्रुसको आवाज िचनी र खशुी भई।
खशुीले गदार् उसले ढोका खोल्न सम्म भुली। उनी िभत्र गई र जम्मा
भएका झुण्डलाई भनी, “पत्रुस ढोकामा हुनुहुन्छ!” 15 ितनीहरूले
रोदालाई भने, “तँ पागल होस्!” तर उसले यो साँच्चो हो भनी रही। ती
झुण्डले भने, “यो पत्रुसको स्वगर्दतू हुनुपछर् ।”

16 तर पत्रुसले दलैो ढक्ढकाई रहे। जब चेलाहरूले ढोका उघार ेतब
उनीहरूले पत्रुसलाई देखे। ितनीहरू उनलाई देखेर छक्क पर।े 17 पत्रुसले
हातको ईशारा गररे ितनीहरूलाई चूपचाप बस्नु भने। उनले, कसरी
परमप्रभुले उनलाई जेलबाट मुक्त गराइिदनु भयो, वणर्न गर।े उनले भने,
“याकूब र अन्य दाज्यू-भाइहरूलाई पिन बताइिदनु।” पिछबाट पत्रुस
अकोर् ठाँउ तफर्  लागे।

18 अकोर्िदन िसपाहीहरू अत्तािलए। ितनीहरू छक्क पदैर् िथए
पत्रुसलाई के भएको हुन सक्थ्यो? पत्रुस यसरी हाराएकोमा ितनीहरू
अन्योलमा पर।े 19 राजा हेरोदले पत्रुसलाई चारिैतर खोज तलाश गर ेतर
पाउन सकेनन्। तब हेरोदले िसपाहीहरूलाई सोधखोज गनर् थाले। पत्ता
नलाग्दा िसपाहीहरूलाई न ैमानेर् हुकुम िदए।

हहेेरोदरोद अिग्रपाकोअिग्रपाको मृत्यमृत्युु

पिछ हेरोद यहूिदयाबाट िसजिरया शहरमा केही समयको लािग त्यही
बसे। 20 हेरोद टायर र सायडनवासीहरूसँग अत्यन्त िरसाएका िथए।
यसथर् ितनीहरू एक समूहको रूपमा हेरोदकहाँ आए। ितनीहरूले
हेरोदका िनजी सेवक बलस्तको सहयोग प्राप्त गर ेअिन हरोदलाई
शािन्तको लािग िबन्ती गर।े िकनभने ितनीहरूले राजा हेरोदको देशबाट
न ैभोजन प्राप्त गदैर् िथए।

21 हेरोदले ितनीहरूसँग एकिदन भेट गनेर् िनश्चय गर।े त्यस िदन
हेरोदले सुन्दर शाही-पोषाक लगाएका िथए। उनी राजिंसहासनमा बसे
अिन मािनसहरूलाई सम्बोधन गर।े 22 मािनसहरू िचच्याए, “यो त
परमेश्वरको आवाज हो मािनसको होइन!” 23 हेरोदले यस्तो प्रशसंा ग्रहण
गर ेअिन प्रभुको मिहमालाई मान्यता िदएनन्। यसलेै प्रभुको दतूले
उनलाई रोगी तुल्याए। उनलाई िभत्र-िभत्रै कीराले खायो अिन मर।े

24 परमेश्वरको सन्देश चारतैफर्  िंफिजरहेथ्यो अिन अिधक भन्दा
अिधक मािनसहरूलाई पूणर् प्रभाव पायोर्। िवश्वासीहरूका समूहहरू धेरै
गुणा बढेर गए।

25 बणार्बास र शावलले यरूशलेममा आफ्ना काम िसद्धाए पिछ
एिन्टओक फकेर् । ितनीहरूका साथमा यूहन्ना (मकूर् स) पिन िथए।

बणार्बासबणार्बास रर शावललशावललेे खासखास कामकाम प्रदानप्रदान गरगरेे

एिन्टओकको मण्डलीमा केही अगमवक्ताहरू र िशक्षकहरू
िथए। ितनीहरू बणार्बास, िसिमयोन (उसलाई पिन
भिनन्थ्यो) लुिसयस (साइिरनीवासी) मनेन (हेरोद राजसँगै

हुिर्कएको मािनस) र शावल िथए। 2 ती मािनसहरू सवलेै प्रभुको सेवा
गिररहेका िथए अिन उपवास िलएका िथए। पिवत्र आत्माले ितनीहरूलाई
भन्नुभयो, “खास कामको लािग मलाई बणार्बास र शावल देऊ। मलेै
ितनीहरूलाई त्यो काम गनर्लाई छानेकोछु।”

3 तब ितनीहरूले उपवास र प्राथर्ना गर,े ितनीहरूले बणार्बास र
शावल मािथ आफ्नो हात राखे अिन बािहर पठाए।

साइप्रसमासाइप्रसमा बणार्बासबणार्बास रर शावलशावल

4 बणार्बास र शावललाई पिवत्र आत्माले पठाउनु भएको िथयो।
ितनीहरू िसल्यिुसयामा शहरतफर्  गए। ितनीहरू िसल्यिुसयाबाट
जलयात्रा गदैर् साइप्रस पुगे। 5 तब ितनीहरू सलािमस भन्ने ठाउँमा पुगे,
त्यहाँ यहूदीहरूका सभाघरहरूमा ितनीहरूले परमेश्वरको सुसमाचारको
प्रचार गर।े यूहन्ना र मकूर् स पिन सहयोगीको रूपमा ितनीहरूलसँग ैिथए।

6 ितनीहरूले सम्पूणर् टापू पार गररे पाफोस भन्ने शहरमा आइपुगे।
ितनीहरूले त्यहाँ एक यहूदी जादवूाला भेटे। उसको नाउँ बारयेशू िथयो।
उनी एक झूटो अगमवक्ता िथए। 7 बारयेशू सधैँ न ैसिर्गयस पौलस
प्रशासकिसत बस्दथे। सिर्गयस पौलस एक बुिद्धमानी मािनस िथए। उनले
बणार्बास र शावललाई बोलाए। उनी परमेश्वरको सन्देश सुन्न चाहन्थे। 8

तर जादगूर इलुमास, बणार्बास र शावलको िवरोधमा िथयो। ग्रीक भाषामा
येशूलाई इलुमास भिनन्छ। इलुमासले प्रशासकलाई येशूमािथ िवश्वास गनर्
रोक्न चाहन्थे। 9 तर शावल पिवत्र आत्माले पूणर् भएका िथए। पावलले
(शावलको अकोर् नाउँ) इलुमासलाई हेर।े 10 अिन भने, “तँ शतैानको
छोरो! तँ सब ैसही कुराको शत्रु होस्। तँमा शतैानी छक्कापन्जा मात्र छ। के
तलेै सधैँ प्रभुको सत्यहरूलाई झूटहरूमा पिरणत गनर् छोडदनैस्! 11

अब प्रभुले तँलाई छुनु हुनेछ अिन तुरन्त ैतँ अन्धा हुनेछस्। केही समय तँ
केही देख्न सक्ने छैनस् यहाँ सम्म िक घामको िकरण पिन देख्दनैस्।”
तुरन्त ैइलुमासमािथ धुम्म अिन अन्धार झयोर्। ऊ विरपिर घुम्यो, अिन

हात समातेर उसको मागर् देखाउनलाई मािनसहरू खोज्यो। 12 जब
प्रशासक सिर्गयस पावलले यो देखे, उनले िवश्वास गर।े प्रभुको िशक्षाको
िवषयमा उनी आचयर् चिकत भए।
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पावलपावल रर बणार्बासलबणार्बासलेे साइप्रससाइप्रस छाडछाडेे

13 पावल र उनीसँग भएका मािनसहरू पाफोसबाट जहाजमा गए।
ितनीहरू प्यािम्फिलयाको एक शहर पगार्मा आई पुगे। तर यूहन्ना मकूर् सले
ितनीहरूलाई छाडे, उनी यरूशलेम फकेर् । 14 ितनीहरूले आफ्ना यात्रा
जारी राखे अिन पगार् देिख िपिसिदया शहरको एिन्टओकितर गए।
िवश्रामको समयमा, ितनीहरू यहूदीहरूका सभाघरिभत्र गए र बसे। 15

मोशाका िनयमहरू र अगमवक्ताहरूको पुस्तकहरू पाठ गिरए। त्यसपिछ
सभा-घरको कमर्चारीहरूरले पावल र बणार्बासलाई एक समाचार पठाए।
यो समाचारमा भिनएको िथयोः “बन्धुहरू, यिद तपाईहंरू केही भन्नुहुन्छ,
जो मािनसहरूका िनिम्त लाभदायक छ भने, कृपया भन्नुहोस!”

16 पावल उिभए। उनले आफ्नो हात उठाए र भने, “मेरा यहूदी
दाज्यू-भाइहरू एवं अन्य जनसमूह जसले प्रभुलाई साँच्चो श्रद्धा गदर्छ,
कृपया मेरो कुरालाई ध्यानिसत सुिनदेऊ! 17 इस्राएलका परमेश्वरले
हाम्रा पुखार्हरू छान्नु भयो। जब ितनीहरू िमश्रदेशमा परदेशी भएर बसेका
िथए परमेश्वरले ितनीहरूलाई सफल गराउनका िनिम्त सहयोग गनर् ुभएको
िथयो। परमेश्वरले ितनीहरूलाई िमश्रदेशबाट आफ्ना महान शिक्तद्वारा
िनकाली ल्याउनु भयो। 18 अिन परमेश्वरले उनीहरूको व्यवहार त्यस
मरूभूिममा चालीस वषर् सम्म सहनु भयो। 19 परमेश्वरले कनान देशमा
सातवटा राष्ट्रहरूलाई पूणर् ध्वंश पानर् ु भयो। उहाँले ती जमीनहरू केवल
उहाँका मािनसहरूलाई िदनुभयो। 20 यी सम्पूणर् घट्नाहरू लगभग् 450
वषर्को अविध सम्म िथयो।

“त्यसपिछ, परमेश्वरले अगमवक्ता शामूएलको अविधसम्म ितनीहरूलाई
न्यायकत्तार्हरू िदनुभयो। 21 तब मािनसहरूले राजाको माग गर।े
परमेश्वरले कीशका छोरो शावललाई िदनुभयो। शावल िबन्यामीन कुलका
िथए। उनले चालीस वषर्सम्म राजा भएर राज गर।े 22 शावललाई हटाए
पिछ परमेश्वरले दाऊदलाई ितनीहरूका राजा बनाउनु भयो। परमेश्वरले
दाऊदको िवषयमा यसो भन्नु भयोः ‘यस्सीको छोरा दाऊद एउटा मािनस
हो जसले मलेै सोचे जस्तो सोच्छ। मलेै चाहे अनुसार सब ैकामहरू
उसले गनेर्छ।’

23 “परमेश्वरले आफ्नो वचन अनुसार दाऊदको एउटा सन्तानलाई
मुिक्तदाताको रूपमा इस्राएलमा पठाउनु भयो। त्यो वंशका सन्तान येशू
हुनुहुन्छ। 24 येशू आउन अिघ यूहन्नाले सब ैयहूदीहरूमा प्रचार गर।े
यूहन्नाले ितनीहरूलाई भने ‘ितमीहरू स्वय ंपिरणत हुन चाहन्छौ भिन
देखाउनका िनिम्त बिप्तस्मा लेऊ।’ 25 यूहन्नाले आफ्नो काम िसध्याउने
बेलामा भने, ‘म को हँु भनेर ितमीहरू ठान्छौ? म ख्रीष्ट होइन। तर उहाँ, म
पिछ आउनु हुनेछ। म उहाँको जुत्ता फुकाल्ने सम्मको योग्यको छैन।’

26 “मेरा दाज्यू-भाइहरू! अब्राहाम पिरवारका नानीहरू अिन ितमी
धमर्भीरू गरै-यहूदीहरू, ध्यान िदएर मेरो कुरा सुन। यो मुिक्तको समाचार
हामीकहाँ पठाइसकेको छ। 27 यरूशलेमका िनवासीहरू अिन
ितनीहरूका अगुवाहरूले येशू स्वय ंन ैमुिक्तदाता हुन् भनेर जान्दै
जानेनन्। अगमवक्ताहरूले येशूको िवषयमा लेखेका शब्दहरू हरके
िवश्रामका िदनमा मािनसहरू प्रित पिढन्छ तर ितनीहरूले ती बुझेनन्।
यहूदीहरूले येशूलाई िनन्दा गर।े तर अगमवक्ताहरूले भनेका शब्दहरू
पूणर् भयो। 28 ितनीहरूले येशू िकन मनर् ु पथ्योर् भन्ने कुन ैखास कारण
भेटाएनन्, तर ितनीहरूले उहाँलाई मानर् भिन िपलातसिसत माग गर।े

29 “यी यहूदीहरूले येशूको िवषयमा के हुनेवाला िथयो, धमर्शास्त्रमा
लेिखएका सब ैपुरा गर।े तब ितनीहरूले येशूलाई कू्रसबाट झार ेअिन
िचहानमा हाले। 30 तर परमेश्वरले उहाँलाई मृत्यबुाट बौराई उठाउनु
भयो! 31 यस घट्ना पिछ, धेर ैिदन, मािनसहरू जो-जो येशूसँग
गािललीदेिख यरूशलेमसम्म साथ गएका िथए उनीहरूले उहाँलाई देखे।
अिहले ती मािनसहरू न ैउहाँको अरू मािनसहरूका िनिम्त गवाही हुन्।

32 “हाम्रा पूवर्जहरूलाई िदएको प्रितज्ञाको बारमेा सुसमाचार हामी
ितमीहरूलाई भन्छौ। 33 हामी ितमीहरूका बालकहरू हौं अिन
परमेश्वरले यो प्रितज्ञा हाम्रा िनिम्त येशूलाई मृत्यूबाट बौराइ उठाउनु भएर
पूरा गनर् ु भएको छ। हामीले भजनसंग्रहमा पिन यो कुरा पढ़छौं:
‘ितमीहरू मेरा पुत्र हौ।
आज म ितिमहरूका पुखार् भएँ।’

भजनसगं्रह 2:7

34 परमेश्वरले येशूलाई मृत्यबुाट बौराउनु भयो। येशू फेिर किहल्य ैपिन
िचहानिभत्र पस्नु हुनेछैन न त धुलो न ैहुनुहुनेछ। तब परमेश्वरले भन्नुभयो,
‘म ितमीहरूलाई पिवत्र र सत्य प्रितज्ञाहरू िदनेछु जुन मलेै दाऊलाई
िदएँ।’

यशयैा 55:3
35 तर अकोर् ठाउँमा भजनसंग्रहले भन्छ,
‘ितम्रो एकजनाको पिवत्र शरीरलाई िचहानमा कुहुन िदइने छैन।’

भजनसगं्रह 16:10
36 “दाऊदले आफ्नो अविध भिर परमेश्वरको इच्छा अनुसार सेवा गर।े

त्यसपिछ दाऊदको मृत्य ुभयो अिन उनका आफ्न ैपुखार्हरूसँग दफन
गिरयो। अिन उनको शरीर िचहानमा सड्यो। 37 तर एक जसलाई
परमेश्वरले मृत्यबुाट बौराउनु भयो उहाँको शरीर िचहानमा कुहेन। 38

दाज्यू-भाइहरू ितमीहरूले यो बुझ्नु पछर् ः उहाँको माफर् त ितमीहरूको
पापहरूका िनिम्त क्षमा प्रदान गिरएको छ। अिन हरके मािनस जसले
उहाँमा िवश्वास गछर्  ती सब ैकुराहरूबाट मुक्त गिरन्छ जसको िनिम्त
मोशाको व्यवस्थाले ितमीलाई मुक्त गनर् सकेन। 40 अगमवक्ताहरूले केही
घट्ना घट्नेछ भनेर भने, होिशयार! सावधन! यस्तो घट्ना आफूमा घट्न
नदेऊ। अगमवक्ताले भनेः

41 ‘जसले शकंा गछौर्, सुन्!
ितमीहरू छक्क पनर् सक्छौ, तर मेरो नजरदेिख टाढा हौ अिन तुरन्तै

मर;
िकनभने ितमीहरूको अविधमा,
म केही गनेर्छु जुन ितमीहरू िवश्वास गनेर् छैनौ।
यिद कसलेै ितमीहरूलाई त्यसको वणर्न िंददा पिन ितमीहरूले िवश्वास
गनेर् छैनौ!’”

हबकूक 1:5
42 पावल र बणार्बासले सभाघर छोडेर गइरहेको बेला मािनसहरूले

फेिर अकोर् िवश्रामको िदनमा आउनुहोस् भने अिन यी कुराहरूबाट अझ
अिधक भन्नु होस् भनी ितनीहरूलाई िवन्ती गर।े 43 सभा िसिद्धए पिछ
धेर ैयहूदीहरूले अिन धेर ैमािनसहरू जो यहूदी धमर्मा पिरणत भएका
िथए अिन सत्य परमेश्वरको आराधना गदैर् िथए, ितनीहरूको पिछ गए।
पावल अिन बणार्बास ितनीहरूिसत बोले अिन परमेश्वरको अनुग्रह
पाईरहन उत्साह िदए।

44 अकोर् िवश्रामको िदनमा, शहरका प्रायः जम्म ैमािनसहरू प्रभुको
वचन सुन्नलाई एकित्रत भए। 45 जब यहूदीहरूले ती मािनसहरूलाई
त्यहाँ देखे ितनीहरूमा खूब ैडाह उत्पन्न भयो। ितनीहरूले नराम्रा शब्दहरू
भने अिन पावलसँग तकर् -िवतकर्  गर।े 46 तर पावल र बणार्बासले िनडर
भएर बोले। “परमेश्वरको सन्देश पिहला ितमी यहूदीहरूलाई भन्न
आवश्यक िथयो। तर ितमीहरूले सुन्न अस्वीकार गयौर्। ितमीहरू आफैं ले
आफूलाई अनन्त जीवनको िनिम्त अयोग्य ठान्यौ अब हामी अन्य
जाितहरू तफर्  फकर् नेछौं। 47 यही न ैपरमप्रभुले हामीलाई गनर् ु भिन
आज्ञा गनर् ु भएकोछ। परमप्रभुले भन्नुभयोः
‘मलेै ितमीहरूलाई अन्य जाितको लािग ज्योित बनाएकोछु,
तािक ितमीहरूले मुिक्तको मागर् सारा संसारमा देखाउन सक्छौ।’”

यशयैा 49:6
48 जब गरै यहूदीहरूले पावलले त्यसो भनेको सुने ितनीहरू खशुी

भए। ितनीहरूले प्रभुको सन्देशलाई सम्मान गर।े अिन कितपय
मािनसहरूले त्यो सन्देशमा िवश्वास गर।े ितनीहरू त्यही मािनसहरू िथए
जसलाई अनन्त जीवनको लािग छािनएका िथए।

49 अिन प्रभुको सन्देशले सारा के्षत्रभिर प्रचार पाइरहेथ्यो। 50 तर
यहूदीहरूले शहरका कितपय मुख्य नारीहरू जो सत्य परमेश्वरको
आराधना गिररहेका िथए, अिन मुख्य पुरूषहरूलाई पावल र बणार्बासको
िवरुद्ध उस्काए। ती मािनसहरूले पावल र बणार्बासलाई सताउने काम
शुरू गर ेअिन ितनीहरूलाई शहरबाट बािहर िनकाले। 51 यसकैारणले
पावल र बणार्बासले ितनीहरूको िवरुद्ध आफ्ना खटु्टाका धुलाहरू
टक्टकाए। त्यसपिछ ितनीहरू आइकोिनयम भन्ने शहरतफर्  लागे। 52 तर
एिन्टओकमा भएका चेलाहरू आनिन्दत र पिवत्र आत्माले पिरपूणर् िथए।

प्रेिरत 13:13 742 प्रेिरत 13:52
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पावलपावल रर बणार्बासबणार्बास आइकोिनयममाआइकोिनयममा

पावल र बणार्बास आइकोिनयम शहरमा गए। ितनीहरू
यहूदीहरूका सभाघर िभत्र पसे (उिनहरूले प्रत्येक शहरमा
गर ेजस्त)ै ितनीहरूले यस्तो प्रकारले बोले िक धेर ैयहूदीहरू

अिन गरै-यहूदीहरूले उनीहरूले भनेका कुरामा िवश्वास गर।े 2 तर केही
यहूदीहरूले िवश्वास गरनेन्।। ती यहूदीहरूले गरै-यहूदीहरूलाई उक्साए
अिन िवश्वासीहरूको िबरुद्ध कुभावना सृिष्ट गर।े

3 तब पावल र बणार्बास आइकोिनयममा लामो समय सम्म बसे र
प्रभुको िवषयमा िनडर भई प्रचार गर।े ितनीहरूले परमेश्वरको दयाको
प्रचार गर।े अिन प्रभुले ितनीहरूलाई चमत्कारहरू र आश्चयर्मय कुराहरू
गनेर् शिक्त िदनु भएर ितनीहरूका सन्देश प्रमािणत गनर् ुभयो। 4 कितपय
मािनसहरू यहूदीहरूका पक्षमा िथए, जब अन्य मािनसहरू पावल
यहूदीहरूका पक्षमा िथए। यसरी त्यो शहरका मािनसहरू दइु भागमा
बाँिडए।

5 कितपय गरै-यहूदीहरू, कितपय यहूदीहरू अिन यहूदीहरूका
अगुवाहरूले पावल र वणार्बासलाई हािन पुयार्उने प्रयास गर।े ितनीहरूले
उनीहरूलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मानर् चाहन्थे। 6 जब पावल र बणार्बासले
त्यस्तो षड़यन्त्रहरू थाहा पाए ितनीहरूले त्यो शहर छोडे अिन
लाइकाओिनयाका िलस्त्रा अिन डबीर् शहरहरू र त्यसका विरपिरका
के्षत्रहरू तफर्  गए। 7 ितनीहरूले त्यहाँ पिन सुसमाचार प्रचार गर।े

पावलपावल िलस्त्रािलस्त्रा रर डबीर्माडबीर्मा

8 िलस्त्रामा एकजना लङ्गडो मािनस िथयो। ऊ जन्म ैदेिख लङ्गडो
िथयो अिन किहले पिन िंहडेको िथएन। 9 उसले पावलले भनेका
कुराहरू सुन्यो। पावलले उसलाई सोझ ैहेर ेअिन यो थाहा पाए िक
उसमा जाित हुन्छु भन्ने प्रशस्त िवश्वास िथयो। 10 यसथर् पावल जोडले
िचच्याए, “आफ्नो खटु्टामा उिभ!” त्यो मािनस उिफ्रयो र विरपिर िहँड्न
थाल्यो।

11 जब पावलले जे गर ेत्यो मािनसहरूले देखे ितनीहरू
लाइकाओिनया भाषामा िचच्याए। ितनीहरूले भने, “देवताहरू
मािनसहरू जस्त ैभएका छन् अिन ितनीहरू हामीकहाँ आएका छन्!” 12

मािनसहरूले बणार्बासलाई “िजउस” र पावललाई “हमेर्स” भन्न लागे
िकनभने उनी प्रमुख वक्ता िथए। 13 िजउसको मिन्दर शहरको निजकमा
िथयो। त्यस मिन्दरका पूजाहारीले शहरका द्वारहरूमा केही साँढेहरू
अिन फूलका मालाहरू ल्याए। त्यो पूजाहारी र त्यहाँ बस्ने मािनसहरूले
पावल र बणार्बासलाई बिल अपर्ण गनर् चाहन्थे।

14 तर जब ती प्रेिरतहरू पावल र बणार्बासले त्यस्तो कुरा थाह पाए,
ितनीहरूले आफ्न ैलुगाहरू च्याते। मािनसहरू ितर दौडे अिन िचच्याएः
15 “हे मािनसहरू हो! ितमीहरूले िकन यसो गिररहेकाछौ? हामी
देवताहरू होइनौं! हामी ितमीहरू जस्त ैमािनसहरू मात्र हौं! हामी
ितमीहरूलाई सुसमाचार भन्न आयौं तािक ितमीहरू यस्ता बेकारका
कुराहरूबाट हट्न सक्छौ अिन जीिवत परमेश्वर तफर्  फकर् न्छौ। उहाँ नै
एक हुनुहन्छ जसले आकाश, पृथ्वी, समुद्र अिन ियनीहरूमा भएका हरके
थोक बनाउनु भयो।

16 “िबतेका िदनहरूमा उहाँले सब ैजाितहरूलाई आफ्नो इच्छा
अनुसार बाँच्न िदनुभयो 17 तर पमेश्वरले गनर् ु भएको कायर्ले उहाँको
वास्तिवकताको प्रमाण गयोर्। उहाँले ितमीहरूका लािग असल कामहरू
गनर् ुभयो उहाँले ितमीहरूलाई आकाशबाट वषार् िदनुभयो। उहाँले ठीक
समयमा न ैितमीहरूलाई फसल िदनुभयो। उहाँले ितमीहरूलाई प्रशस्त
आहार िदनुभयो र साथ ैितमीहरूका हृदय आनन्दले पिरपूणर् पािरिदनु
भयो।”

18 पावल र बणार्बासले ितनीहरूलाई ती कुराहरू भने। तर ैपिन
ितनीहरूले ती भीडलाई ितनीहरूको बिलहरू अपर्ण गनर् निदनलाई िनकै
संघषर् गनर् ु पयोर्।

19 त्यसपिछ एिन्टओक र आइकोिनयमाबाट केही यहूदीहरू आए।
ितनीहरूले पावल र बणार्बासको िवरुद्ध मािनसहरूलाई भड्काए अिन
त्यसकैारणले ितनीहरूले पावलमािथ ढुङ्गा होने र शहरदेिख बािहर तानी
िनकाले । मानिसहरूले पावललाई मािरयो भनी सोचे। 20 येशूका

चेलाहरू (िवश्वासीहरू) पावलको विरपिर जम्मा भए। अिन उनी उठे र
शहरितर फिर्कए। अकोर्िदन उनी र बणार्बसले त्यो शहर छाडे अिन डबीर्
ितर लागे।

एिन्टओकएिन्टओक ितरितर फकार्ईफकार्ई

21 पावल र बणार्बसले डबीर्मा सुसमाचार प्रचार गर।े धेर ैमािनसहरू
येशूका चेला भए। पावल र बणार्बास िलस्त्रा, आइकोिनयम र एिन्टओक
शहर ितर फिर्कए। 22 ती शहरहरूमा ितनीहरूले चेलाहरूलाई
आित्मकरूपले पराक्रमी तुल्याए। ितनीहरूले उनीहरूलाई िवश्वासमा दृढ
रहन सहायता गर।े ितनीहरूले भने, “हामी परमेश्वरको राज्यमा अनेक
यातनासहेर प्रवेश गनर् ु पछर् ।” 23 ितनीहरूले हरके मण्डलीको िनिम्त
अग्रजहरू िनयकु्त गर।े ितनीहरूले ती अग्रजहरूका िनिम्त उपवास र
प्राथर्ना गर।े ती अग्रजहरूले प्रभुमा आफ्ना िवश्वास सुम्पे अिन
यसकैारणले पावल र बणार्बासले ितनहरूलाई उहाँको देखरखेमा छाडे।

24 पावल र बणार्बास िपिसिदया देश भएर प्यामिफिलया भन्ने देशमा
आए। 25 ितनीहरूले सन्देश पगार् शहरमा प्रचार गर ेअिन अटािलया भन्ने
शहर तफर्  गए। 26 अिन त्यहाँबाट समूद्र यात्रा गररे ितनीहरू िसिरया
अन्तगर्त एिन्टओकितर गए। यही एउटा शहर हो जहाँ िवश्वासीहरूलाई
परमेश्वरको अनुग्रहमा सुिम्पएर यो काम गनर् पठाए। अब ितनीहरूले त्यो
काम िसद्धयाएका िथए।

27 जब पावल र बणार्बास त्यहाँ आईपुगे ितनीहरूले मण्डलीका
सदस्यहरूको एउटा सभा बोलाए। परमेश्वरले ितनीहरूसँग जे गनर् ु भयो
सो वृतान्त ितनीहरूले िवश्वासीहरूलाई बताइिदए। ितनीहरूले भने,
“परमेश्वरले ढोका उघािरिदनु भयो तािक अन्य जाितहरूले पिन िवश्वास
गनर् सकुन्!” 28 पावल अिन बणार्बास चेलाहरूिसत धेर ैलामो समय
सम्म एिण्टओकमा बसे।

यरूशलयरूशलेेममाममा सभासभा

त्यसपिछ कितपय मािनसहरू यहूिदयाबाट एिन्टओकमा
आए। ितनीहरूले गरै- यहूदी दाज्यू-भाइहरूलाई िशक्षा िदन
शूरू गरःे “मोशाको व्यवस्था अनुसार जब सम्म खतना

हुदनैौ तबसम्म ितमीहरूको मुिक्त हुने छैन।” 2 पावल र बणार्बास यस्तो
िशक्षाको घोर िवरोधी िथए अिन ितनीहरूले यस िवषयमा ती
मािनसहरूसँग बहश गर।े तब मण्डलीले पावल, बणार्बास र अन्य
मािनसहरूलाई यरूशलेम पठाउने िनणर्य िलए। ती मािनसहरू त्यस
िवषयमा प्रेितहरू र अग्रजहरूसँग अझ बहश गनर् गए।

3 उनीहरूको यात्रालाई मण्डलीले सहयोग गयोर्। ितनीहरू फोिनिसया
र सामिरया भएर गए। ती देशहरूमा ितनीहरूले कसरी गरै-यहूदी
मािनसहरू सत्य परमेश्वरतफर्  मोडीए भनेर बताए। यो खबरले सब ैदाज्यू-
भाइहरूलाई खबु ैआनन्द तुल्यायो। 4 पावल, बणार्बास र अन्य
मािनसहरू यरूशलेम आइपुगे। त्यहाँका प्रेिरतहरू, अग्रजहरू र सम्पूणर्
िवश्वासीहरूले ितनीहरूलाई स्वागत गर।े पावल, बणार्बास र अन्य
मािनसहरूले परमेश्वरले उनीहरूमाफर् त गनर् ु भएको सब ैकुराहरू भने। 5

यरूशलेममा कितपय िवश्वासीहरू जो फिरसीहरूको दलका िथए उठे
अिन भने, “गरै-यहूदी िवश्वासीहरूले खतना गनैर् पछर् । मोशाको व्यवस्था
मान्नै पछर्  भनेर हामीले भन्नु पछर् !”

6 तब प्रेिरतहरू, अग्रजहरू यस समस्या मािथ एकित्रत भएर अध्ययन
गनर् थाले। 7 यस िवषयमा त्यहाँ लामो तकर्  सभा बस्यो। पत्रुस उिभए
अिन भने, “मेरा दाज्यू भाइहरू! प्रारिम्भक िदनहरूमा के भयो तपाईहंरू
राम्रोसँग जान्नु हुन्छ। परमेश्वरले तपाईहरू माझबाट न ैउहाँको
सुसमाचारको संदेश गरै-यहूदीहरूलाई प्रचार गनर्लाई मलाई छान्नु भयो।
ितनीहरूले मबाट सुसमाचार सुने अिन िवश्वास गर।े 8 परमेश्वरले
प्रत्येकको हृदय जान्नु हुन्छ अिन उहाँले यी गरै-यहूदीहरूलाई स्वीकार
गनर् ुभयो। परमेश्वरले हामीलाई उहाँले िदनुभए जस्त ैितनीहरूलाई पिवत्र
आत्मा िदनुभए हामीलाई यो देखाउनु भएको छ। 9 परमेश्वरको लािग ती
मािनसहरू कुन ैपिन खण्डमा हामी भन्दा िभन्न छैनन्। िवश्वासद्वारा
परमेश्वरले उनीहरूका हृदय शुद्ध पािरिदनु भयो। 10 ितमीहरू िकन गरै-
यहूदी दाज्यू-भाइहरूरको िघच्रोमा जुवा वाँिधिदनु चाहन्छौ? के ितमीहरू
परमेश्वरलाई क्रोिधत बनाउन प्रयास गिररहेका छौ? हामी र हाम्रा
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पुखार्हरू त्यो जुवा बोक्न असमथर् िथयौं! 11 होइन, हामी िवश्वास गछौं
िक दवु ैहामी र यी मािनसहरू प्रभु येशूको अनुग्रहले बचाइनेछौं।”

12 त्यसपिछ सम्पूणर् दल न ैशान्त भए। ितनीहरूले पावल र
बणार्बासको कुराहरू ध्यान िदएर सुने। पावल र बणार्बासले ितनीहरूका
माध्यम गरै-यहूदीहरू माझ परमेश्वरले गनर् ु भएका जम्म ैचमत्कारहरू र
आश्चयर्जनक कामहरू बार ेवृतान्त सुनाए। 13 ितनीहरूले भनी सकेपिछ
याकूबले भने, “मेरा दाज्यू-भाइहरू, ध्यान लगाएर मेरो कुरा सुन। 14

िशमोनले ितमीहरूलाई कसरी परमेश्वरले गरै-यहूदीहरूलाई आफ्नो प्रेम
प्रकट गनर् ु भयो सोही कुरा बताए। प्रथम पल्ट परमेश्वरले गरै-
यहूदीहरूलाई ग्रहण गनर् ुभयो अिन ितनीहरूलाई आफ्नो मािनस बनाउनु
भयो। 15 अगमवक्ताहरूको वचनहरू यो सँग सहमत छः

16 ‘त्यसपिछ म फकीर् आउँने छु।
म दाऊदको घर फेिर बनाउने छु,
जुन ढलेको छ।
उसको घरको भागहरू फेिर बनाईिदने छु।
जुन ध्वंश भएको छ,
अिन म उसको घर नयाँ बनाउनेछु।

17 तािक अन्य सब ैमािनसहरूले प्रभुलाई खोज्नेछन् अन्य सब ैगरै-
यहूदीहरू पिन मेरा आफ्ना मािनसहरू हुन्।
प्रभुले त्यस ैभन्नु भयो।
अिन उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जसले सब ैयी चीजहरू गनर् ुहुन्छ।’

अमोस 9:11-12
18 ‘ती चीजहरू प्रारिम्भक कालदेिख न ैजािनएको हो।’
19 “यसलेै हामीले गरै-यहूदीहरूलाई बोझ िदनुहँुदनै जो परमेश्वरप्रित

फकेर् काछन्। 20 बरू हामीले ितनीहरूलाई यी कुराहरूमा बताउँद ैएउटा
िचट्ठी लेख्नु पछर् ः
मूिर्तलाई चढाएको चीजहरू नखाऊ। यसले खाद्य अशुद्ध पाछर् ।
कुन ैव्यिभचार नगर्।
रगत नखाऊ।
िनमोठेर मािरएका पशुहरू नखाऊ।

21 ितनीहरूले त्यसो गनर् ु हँुदनै िकनभने त्यहाँ अझ ैत्यस्ता मािनसहरू
छन् जसले मोशाको व्यवस्था िसकाउँछन्। मोशाको वचनहरू धेर ैवषर्
देिख प्रत्येक िवश्रामको िदनमा सभाघरमा पिढन्दछै।”

गगैरैर-यहयहूूदीदी िवश्वासीहरूलाईिवश्वासीहरूलाई िचट्ठीिचट्ठी

22 तब प्रेिरतहरू, अग्रजहरू र समस्त मण्डलीले िनणर्य िलए िक
पावल र बणार्बासको साथमा आफ्न ैकेही मािनसहरू एिन्टओकमा
पठाउने। ितनीहरूले यहूदा जसलाई बणार्बास पिन भिनन्छ र
िसलासलाई छाने। ती मािनसहरूलाई यरूशलेमका दाज्यू-भाइहरूले
खबु ैसम्मान गथेर्। 23 मण्डलीले ितनीहरूका हातमा यो िचट्ठी पठाए।
एिन्टओक शहर अिन िसिलिसया र िसिरया देशका
गरै-यहूदी दाज्यू-भाइहरूलाई ितमीहरूका दाज्यू-भाइ प्रेिरतहरू,
अग्रजहरूबाट अिभवादनः
िप्रय दाज्यू-भाइहरू,
24 हामीले सुनेकाछौिक कितपय हाम्रा मण्डलीका मािनसहरू
ितमीहरूकहाँ आए अिन ितनीहरूले भनेका कुराहरूले ितमीहरूलाई
दःुखी र िखन्न पायोर्। तर हामीले ितनीहरूलाई त्यसो भन भनेर भनेनौं!
25 ितमीहरूकहाँ केही चुिनएका मािनसहरू पठाउन एकमत भएकाछौं।
ितनीहरू हाम्रा िप्रय िमत्र बणार्बास र पावलसँग आउनेछन्। 26

ितनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवामा आफ्ना जीवन समपर्ण गरकेाछन्।
27 त्यसलेै हामीले उनीहरूसँग यहूदा र िसलासलाई पिन पठाउँद ैछौं।
ितनीहरूले यही िचट्ठीमा भएका कुराहरू मुखले भन्न गईरहेका छन्। 28

पिवत्र आत्माले सोच्दछ िक हामीहरूले ितमीहरूलाई अिधक िजम्मेवार
िदनु हँुदनै। अिन त्यसमा हामी सहमत छौं। ितमीहरूले यित मात्र गनर् ु
आवश्य छः

29 मूिर्तहरूलाई चढाएको खाद्य नखाऊ।
रगत नखानु, िनमोठेर मािरएको पशुहरू नखानु,
कुन ैप्रकारको यौन पापहरू नगनर् ु।

यिद ितमीहरू उपयकु्त कुराहरूबाट टाढा रहन्छौ भने, ितमीहरूले राम्रो
गनेर्छौ।
अब हामी िबदा माग्छौं।

30 यसथर् पावल, बणार्बास, यहूदा र िसलासले यरूशलेम छाडेर
एिन्टओक गए। त्यहाँ ितनीहरूले िवश्वासीहरूको समूह भेला पार ेअिन
ितनीहरूलाई िचट्ठी िदए। 31 िवश्वासीहरूले त्यो िचट्ठी पिढसके पिछ
त्यसले उत्सािहत पारकेोमा ितनीहरू आनिन्दत भए। 32 यहूदा र
िसलास पिन अगमवक्ताहरू िथए। ितनीहरूलाई उत्साह िदन र दृढ
बनाउन ितनीहरूले पिन िनकै कुराहरू गर।े 33 त्यहाँ केही समय बसे
पिछ यहूदा र िसलास फकेर् । ितनीहरूले िवश्वासीहरूबाट शािन्तको
आशीवार्द पाए पिछ यरूशलेमका दाज्यू-भाइहरू जसले ितनीहरूलाई
त्यस काममा पठाएका िथए ितनीहरूकहाँ फकेर् । 34

35 तर पावल र बणार्वास एन्टओकमा न ैबसे। ितनीहरू र अन्य
मािनसहरूले त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गर ेअिन प्रभुको संदेश िसकाए।

पावलपावल रर बणार्बासबणार्बास छछुुिट्टएिट्टए
36 केही िदन पिछ, पावलले बणार्बासलाई भने, “हामीले धेरै

शहरहरूमा प्रभुको सन्देश भन्यौं। हामी ती शहरहरूमा हाम्रा दाज्यू-भाइ
िददी-बिहनीहरू के गदैर् होलान् भनेर हेनर्लाई एकपल्ट भेट्न जानु पछर् ।”

37 बणार्बासले यूहन्ना मकूर् सलाई पिन सँग ैलजैान चाहन्थे। 38 तर
ितनीहरूको प्रथम यात्रामा न ैितनीहरूलाई यूहन्ना मकूर् सले छाडेका िथए।
प्यािम्फिलयामा उनले ितनीहरूसँग एक साथ निलन जोड गर।े 39

पावल र बणार्बास माझमा यस िवषयमा गहन चचार् भयो। ितनीहरू छुट्टीए
अिन िभन्दा िभन्द ैबाटो लागे। बणार्बास मकूर् सलाई िलएर समूद्र यात्रा गदैर्
साइप्रसितर लागे।

40 पावलले िसलासलाई आफूिसत लान चुने अिन गए।
अिन्टओकका दाज्यू-भाइहरूले पावललाई प्रभुको रखेदेखमा राखे अिन
बािहर पठाइिदए। 41 मण्डलीहरू अझ बिलयो बनाँउद ैपावल र िसलास
िसिरया र िसिलिसया देशहरू हँुद ैगए।

ितमोथीितमोथी पावलपावल रर िसलाससिसलाससँँगग गएगए

पावल डबीर् र िलस्त्रा शहरहरूमा पुगे। ख्रीष्टका एकजना चेला
ितमोथी त्यहाँ िथए। ितमोथीकी आमा यहूदी िथइन् तर
येशूमा िवश्वास गिर्थन्। उनको बाबु ग्रीक िथए। 2 िलस्त्रा र

आइकोिनयमवासी िवश्वासीहरूले ितमोथीलाई सम्मान गथेर्। ितनीहरूले
उनको िवषयमा राम्रो कुरा गथेर्। 3 पावलले आफ्नो यात्रामा ितमोथीलाई
साथ लान चाहन्थे। तर त्यस इलाकामा बस्ने यहूदीहरूलाई उनको बाबू
यहूदी होइन ग्रीक हुन भनेर थाहा िथयो। यसलेै पावलले यहूदीहरूलाई
खशुी पानर्को लािग ितमोथीलाई खतना गर।े

4 ितनीहरू शहरहरू हँुद ैयात्रा गर ेअिन यरूशलेमका प्रेिरतहरू र
अग्रजहरूले िदएको िनणर्यहरू र िनयमहरू िवश्वासीहरूलाई बताए अिन
ितनीहरूलाई यी िनयमहरू पालन गनर् भने। 5 यसकारण मण्डलीहरू
िवश्वासमा बिलयो बिनद ैअिन िदन प्रित िदन संख्यामा बढ्द ैिथयो।

पावललाईपावललाई एिशयाबाटएिशयाबाट बोलाइयोबोलाइयो

6 पावल र ितनीसँग अन्य मािनसहरू िफ्रिगया र गलितया भन्ने देश
हँुद ैगए। पिवत्र आत्माले ितनीहरूलाई एिशया देशमा देश सुसमाचार
प्रचार गनेर् अनुमित िदनु भएन। 7 पावल र ितमोथी माइिसया देश ितर
लागे। ितनीहरू िबथिनया देश जान जाहन्थे। तर येशूको आत्माले
त्याताितर जाने अनुमित िदनु भएन। 8 यसथर् ितनीहरू माइिसया देश
भएर त्रोआस शहर गए।

9 त्यस रात पावलले एउटा दशर्न पाए। उनको दशर्नमा एकजना
मािनस म्यािसडोिनयाबाट उनकोमा आयो। त्यस मािनस त्यहाँ उिभयो र
िवन्ती गयोर्, “म्यािसडोिनया पार गनर् ुहोस् अिन हामीलाई सहयोग
गनर् ुहोस्!” 10 पावलले त्यस्तो सपना देखे पिछ हामी तुरन्त
म्यािसडोिनया जान तयार भयौं। हामीले बुझ्यौं िक परमेश्वरले हामीलाई
ती मािनसहरूलाई सुसमाचार भन्न बोलाउनु भएको हो।
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िलिडयाकोिलिडयाको पिरवतपिरवतर्र्नन

11 एउटा जहाजमा त्रोआस छाडी हामी समुद्र यात्रा गदैर् सोमोथ्रेसको
टापुितर गयौं। अकोर् िदन हामी समुद्र यात्रा गररे िनयापोिलस शहर आई
पुग्यौं। 12 त्यसपिछ हामी िफिलप्पी गयौं। यो म्यािसडोिनया अञ्चलको
मुख्य शहर हो अिन यो रोमीहरूको शहर हो। हामीहरू यहाँ केही िदन
बस्यौं।

13 िवश्रामको िदनमा हामी शहरको मुख्य फाटकबाट िनस्क्यौं अिन
नदी ितर गयौं। हामीले सोच्यौं िक त्यहाँ प्राथर्ना गनेर् एउटा ठाउँ हुन
सक्थ्यो। केही पत्नी मािनसहरू त्यहाँ भेला भएका िथए। यसकारण हामी
बस्यौं अिन ितनीहरूसँग बात गनर् लाग्यौं। 14 त्यहाँ थाइआटीरा भन्ने
शहरबाट िलिडया नाउँकी एक पत्नी मािनस पिन िथई। उसको पेशा
बगैुनी लुगा बेच्ने िथयो। ितनले साँच्चो परमेश्वरको आराधना गिर्थन्।
िलिडयाले पावल बोलेको सुिनरहेकी िथई अिन प्रभुले पावलले भनेको
कुरा िवश्वास गराउन उसको हृदय उगािरिदनु भयो। 15 ितनी र उनका
घरमा बस्ने सबलैाई बिप्तस्मा गिरयो। त्यसपिछ िलिडयाले आफ्नो घरमा
हामीलाई िनम्तो गिरन्। ितनले भिनन्, “यिद तपाईहंरूले मलाई प्रभु
येशूको साँच्चो िवश्वासी मान्नु हुन्छ भने, मेरो घरमा आउनु होस् अिन बस्नु
होस्।” ितनले आफ्ना घरमा हामीलाई बस्न भनी जोड गिरन्।

पावलपावल रर िसलासिसलास जजेेलमालमा

16 एक समय जब हामी प्राथर्ना स्थलमा गइरहेको बेला यो घट्ना
घट्यो। एउटी नोकनीर् केटीले हामीलाई भेटी। उिभत्र एउटा खास आत्मा
िथयो। त्यस आत्माले उसलाई भिवष्यमा के हुन सक्छ भन्ने कुरा बताउने
शिक्त िदयो। त्यसो गररे त्यस नोकनीर्ले आफ्नो मािलकहरूको िनिम्त धेरै
पसैा कमाउँिथ। 17 त्यस केटीले पावल र हामीलाई पछ्याई। त्यो
िचच्याई अिन भनी, “यी मािनसहरू एकदम ैसवोर्च्च परमेश्वरको दास हुन्!
ितनीहरूले मुिक्तको बाटो ितमीहरूलाई बताइरहेछन।” 18 उसले यस्तो
धेर ैिदनसम्म गरी। यसले पावललाई िदक्क लाग्यो अिन यसलेै ऊ फिर्कयो
अिन त्यो आत्मालाई भन्यो, “येशू ख्रीष्टको शिक्तले म तँलाई आज्ञा गछुर् ,
त्यस केटीबाट बािहर िनस्की!” त्यो आत्मा लगत्तै बािहर िनस्क्यो।

19 यस केटीका मािलकहरूले त्यो देखे अिन ितनीहरूलाई थाहा भयो
अिन ितनीहरूले बुझे िक अब त्यस केटीले पसैा कमाउन सिक्तनँ। यसलेै
ितनीहरूले पावल र िसलासलाई पके्र अिन मुख्य ठाउँमा पुयार्ए जहाँ
शहरका अिधकारीहरू िथए। 20 पावल र िसलासलाई पके्रर ल्याए अिन
हािकमहरूलाई भने, “यी मािनसहरू यहूदी हुन्। ियनीहरूले हाम्रो शहरमा
गडबडी गराईरहेछन्। 21 ियनीहरूले रीित-िथितहरू िसकाउँदछैन जो
हामीलाई ग्रहण गनर् अनुमित छैन्। हामी रोमन नागिरकहरू हौं र ती
कुराहरू गनर् सकै्तनौर्।”

22 भीडले मािनसहरूलाई पावल र िसलासमािथ आक्रमण गनर् साथ
िदयो। त्यहाँका हािकमहरूले पावल र िसलासको लुगाहरू च्याती िदए र
मािनसहरूलाई कुट्ने आदेश िदए। 23 ितनीहरूले पावल र िसलासलाई
धेरपैल्ट कुट-िपट गर ेअिन ितनीहरूलाई जेलमा थुने। जेलका
अिधकारीलाई ितनीहरूले भने, “ियनीहरूलाई खबु ैहोिशयारी साथ पहरा
िदनु!” 24 जेलको अिधकारीले त्यस्तो िवशेष आदेश सुनेपिछ पावल र
िसलासलाई िनकै्क िभत्र पुग्ने जेलमा थुने। उनले ितनीहरूका खटु्टा
िठङु्गरामा कसे।

25 मध्यरात ितर पावल र िसलासले प्राथर्ना गदैर् र प्रभुको भजनहरू
गाईरहेका िथए। अन्य कैदीहरूले ितनीहरूलाई सुने। 26 अचानक त्यहाँ
ठूलो भूईचंालो आयो जसले जेलको जग पिन हिल्लयो। त्यसपिछ तुरुन्तै
जेलको सब ैढोकाहरू खोिलए। सब ैकैदीहरू बाँिधएका साङ्गलाहरूबाट
मुक्त भए। 27 जब जेल अिधकारी जागे। उनले जेलका सब ैढोकाहरू
खोिलएका देखे। कैदीहरू अिघ न ैभागी सेकको कुरा उसले सोच्यो।
यसकारण तरवार िनकालेर जेल अिधकारी आफैं लाई मानर् तयार भएको
िथयो। 28 तर पावल िचच्यायो, “आफैं लाई घात नगर। हामी सब ैजना
यहीं छौं।”

29 जेल अिधकारीले बत्ती ल्याउन आदेश गर।े त्यसपिछ ऊ डरले
काम्द ैिभत्र दौड्यो ऊ पावल र िसलासको सामु लड्यो। 30 त्यसपिछ

ितनीहरूलाई बािहर िनकाल्यो अिन भन्यो, “महोदयहरू! मुिक्त
पाउनलाई मलेै के गनर् ु पलार्?”

31 ितनीहरूले उसलाई भने, “प्रभु येशूमा िवश्वास गर तब ितमी र
ितम्रो घरका मािनसहरूले मुिक्त पाउनेछन्।” 32 यसथर् पावल र
िसलासले प्रभुको सन्देश जेल अिधकारी र उसको घरमा भएका सबलैाई
भने। 33 िनकै्क रात िछिप्पसकेको िथयो, त्यसकारण जेल अिधकारीले
पावल र िसलासलाई ल्याएर ितनीहरूका घाउहरू धोइिदए। तुरन्त ैजेल
अिधकारी र उसका जम्म ैकुटुम्बलाई बिप्तस्मा िदइयो। 34 तब जेल
अिधकारीले पावल र िसलासलाई आफ्नो घर लगे अिन केही भोजन
गराए। ऊ र उसको कुटुम्बका सब ैमािनसहरू अत्यन्त ैखशुी भए
िकनभने ितनीहरूले परमेश्वरलाई िवश्वास गरकेा िथए।

35 अकोर् िबहान हाक्कीमहरूले केही िसपाही हरूलाई जेल
अिधकारीकहाँ खबर िदएर पठाए; “ती मािनसहरूलाई छोिडिदनु!”

36 जेल अिधकारीले पावललाई भन्यो, “हाकीमहरूले यी िसपाहीहरू
तपाईहंरूलाई छोड्न लाउन पठाएका हुन्। तपाईहंरू अब शािन्तले जान
सक्नु हुन्छ।”

37 तर पावलले िसपाहीहरूलाई भने, “ितम्रा हाकीमहरूले हामीले
गल्ती गरकेो कारण प्रमाण गनर् सकेनन्। तर ितमीहरूले हामीलाई
मािनसहरूका अगाडी कुट-िपट गर ेअिन जेलमा थुने। हामी रोमी
नागिरक हौं, यसलेै हाम्रो अिधकार छ। अिहले ितनीहरूले हामीलाई गुप्ती
रूपमा पठाउन चाहन्छन्? होइन! ितनीहरू स्वय ंआउनु पछर्  अिन
हामीलाई बािहर िनकाल्नु पछर् ।”

38 िसपाहीहरूले जे पावलले भने ती हाकीमहरूलाई सुनाई िदए। जब
हाकीमहरूले पावल र िसलास रोमी नागरीक भनेर जाने, ितनीहरू
भयग्रस्त भए। 39 यसकारण ितनीहरू पावल र िसलासकहाँ आएर
आफ्नो भूल प्रित क्षमा याचना गर।े ितनीहरूले पावल र िसलासलाई
जेलबाट िनकालेर शहर छाडी जाऊ भने। 40 तीनीहरू जेलबाट िनस्के
पिछ िसध ैिलिडयाको घरितर लागे। ितनीहरूले त्यहाँ कितपय दाज्यू-
भाइहरूलाई देखे र ितनीहरूलाई उत्साह िदए। त्यसपिछ पावल र
िसलास आफ्नो बाटो लागे।

िथस्सलोिनकामािथस्सलोिनकामा पावलपावल रर िसलासिसलास

पावल र िसलास अिम्फपोिलस र अपोल्लोिनया भएर आफ्नो
यात्राितर लागे। ितनीहरू िथस्सलोिनका भन्ने शहरमा आई
पुगे। जहाँ यहूदीहरूको एउटा सभाघर िथयो। 2 पावल त्यस

सभाघरमा यहूदीहरूलाई हेनर् सधैँ झैं गए। ती िवश्राम िदनहरूमा
धमर्शास्त्रको िवषयमा पावलले उनीहरूसँग चचार्-पिरचचार् गर।े 3

पावलले यहूदीहरूिसत धमर्शास्त्रको व्याख्या गिररहे अिन उनले ख्रीष्ट
मनैर् पछर्  र मृत्यबुाट जाग्न पछर्  भन्ने यथाथर् बातए। पावलले भने, “यी
मािनस येशू जसको िवषयमा म ितमीहरूलाई घोषणा गिररहेछु उहाँ ख्रीष्ट
हुनुहुन्छ।” 4 कितपय यहूदीहरूले उनको कुरा िवश्वास गर ेअिन पावल र
िसलाससँग सिम्मिलत हुने िनणर्य गर।े त्यहाँ अनेकौं धमर्भक्त ग्रीक
पुरुषहरू र अनेक िविशष्ट नारीहरू जो िथए ितनीहरू पिन पावल र
िसलाससँग सामेल भए।

5 तर यहूदीहरूले िवश्वास गरनेन् डाह गर।े ितनीहरूले केही दषु्ट
मािनसहरू जो बजारमा घुिमिंहड्थे भाड़ामा ल्याए। ती दषु्ट मािनसहरूले
त्यहाँ थुप्रेर शहरमा खलैा-बलैा मच्चाउन थाले ितनीहरू पावल र
िसलासलाई जनसमक्ष ल्याउन चाहन्थे। 6 तर ती मािनसहरूले पावल र
िसलासलाई भेटेनन्। यसलेै जेसन र अन्य िवश्वासीहरूलाई तान्द ैघचेट्दै
नगरका अिधकारीहरू समक्ष ल्याए। ितनीहरू कराए, “यी मािनसहरूले
संसारको प्रत्येक ठाँउमा न ैसमस्या खड़ा गरकेा छन्। अिहले ियनीहरू
यहाँसम्म पिन आईपुगे! 7 जेसनले आफ्ना घरमा ितनीहरूलाई बास
िदए। ितनीहरू सबलेै िसजरको िनयमहरू िवरुद्ध काम गिररहेछन्।
ितनीहरू भन्छन्, येशू नाउँको अकैर्  एक जना राजा छन्।”

8 शहर अिधकारीहरू र अन्य मािनसहरूले ती आरोपहरू सुने अिन
ितनीहरू एकदम िखन्न भए। 9 ितनीहरूले जेसन र अन्य
िवश्वासीहरूलाई जिरमाना ितनर् लगाए अिन ितनीहरूलाई छाडी िदए।
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पावलपावल रर िसलासिसलास िबिरयािबिरया ितरितर जान्छन्जान्छन्

10 त्यही रात िवश्वासीहरूले पावल र िसलासलाई िबिरया भन्ने शहर
तफर्  पठाए। िबिरयामा ितनीहरू यहूदीहरूका सभाघरमा गए। 11 यी
यहूदीहरू िथस्सलोिनकाका भन्दा असल िथए। ितनीहरूले खबु ैचासो
िलएर पावल र िसलासले भनेको संन्देश सुिनरहेथे। यहूदीहरूले प्रत्येक
िदन धमर्शास्त्र पढने गथेर्। ितनीहरू कुरा सत्य न ैहो की भनेर जान्न
चाहन्थे। 12 ितनीहरू धेरलेै िवश्वास गर ेअिन धेर ैप्रमुख ग्रीक पुरुष र
नारीहरूले पिन ती कुराहरू िवश्वास गर।े

13 तर जब यहूदीहरूले िबिरयामा पिन पावल र िसलासले परमेश्वरको
वचनको िवषयमा प्रचार गिररहेको िथस्सलोिनयामा थाहा पाए, ितनीहरू
िबिरयामा पिन आए। अिन ितनीहरूले आएर िबिरयाका मािनसहरूलाई
भडकाए अिन आन्दोिलत पानर् शुरू गर।े 14 यसलेै िवश्वासीहरूले
पावललाई समुद्र तटमा झट्टै पठाए। तर िसलास र ितमोथी त्यही
िबिरयामा बसे। 15 िवश्वासीहरू जो पावलसँग गए ितनीहरूले पावललाई
एथेन्स् सम्म पुरयाए। तब ितनीहरू ितमोथी र िसलासलाई पावलको
खबर िलएर गए। खबरमा िथयोः “जितसक्दो चाँडो मकहाँ आइहाल।”

एथएथेेन्समान्समा पावलपावल

16 पावलले ितमोथी र िसलासलाई एथेन्समा पिर्खरहेका िथए। पुरा
नगर न ैमूतीर्हरूले भिरएको देखेर पावलको हृदय िवचिलत िथयो। 17

सभाघरमा पावलले यहूदीहरू र धमर्भक्त ग्रीकहरूसँग बात गर।े पावलले
बजारमा डुली िहँड्ने मािनसहरूसँग पिन बात गर।े 18 त्यहाँ कितपय
इिपक्यरुीया र स्तोइक दाशर्िनकहरूसँग िनकै्क िवचार-िवमषर् भयो।
ितनीहरू मध्ये कितले भने, “यो कथा वाचकले के भन्न खोिजरहेको

छ?” जब पावलले येशू अिन उहाँको मृत्यबुाट बौरी उठेको वणर्न
गिररहेथे। केही अरूले भने, “उसले अन्य कोही देवताहरूका िवषयमा
कुरा गरकेो जस्तो लाग्छ।”

19 ितनीहरूले पावललाई अरयैापागस् महासभामा लगे। ितनीहरूले
भने, “जुन नयाँ िशक्षा तपाई ंप्रचार गनर् ु हँुदछै, हामीलाई यो िवषयमा केही
बताउन सक्नु हुन्छ? 20 यस्तो प्रकारको कुरा हामीले अिध किहल्यै
सुनेका िथएनौ। हामी तपाईकंो िशक्षाको अथर् बुझ्न चाहन्छौ।” 21

एथेन्सका सम्पूणर् मािनसहरू र अन्य देशहरूबाट आएका मािनसहरू जो
एथेन्समा िथए ितनीहरू अत्यन्त ैनयाँ िवचारको िवषयमा कुरा गररे र
सुनेर आफ्नो सब ैसमय िबताइरहन्थे।

22 त्यसपिछ पावल एरयैापागस् महासभा अगाडी उिभए र भने,
“एथेन्सका मािनसहरू! म तपाईहंरूलाई प्रत्येक तिरकामा अित धािर्मक
पाउँछु। 23 म तपाईहंरूको नगर िभत्र गएँ अिन तपाईहंरूले पुज्ने
कुराहरू पिन देखें। मलेै त्यहाँ एउटा वेदी पिन पाए जहाँ लेिखएको रहेछः
‘ अनजान देवतालाई ।’ तपाई ंत्यस देवतालाई पूज्नु हँुदो रहेछ जसलाई
जान्नुहुन्न। म उही परमेश्वरको िवषयमा भिनरहेछु!

24 “उहाँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सारा संसार बनाउनु भयो र
संसारका सब ैथोक बनाउनु भयो। उहाँ धतीर् र स्वगर्का परमप्रभु
हुनुहुन्छ। उहाँ मािनसहरूले बनाएका मिन्दरहरूमा बस्नु हुन्न! 25 उहाँ नै
जीवन, प्राण र प्रत्येक चीज मािनसहरूलाई िदनुहुन्छ। उहाँलाई
मािनसहरूको कुन ैसहयोगको खाँचो छैन। उहाँलाई चाहेका सब ैकुराहरू
उहाँसँग छन्। 26 परमेश्वरले प्राम्भमा एकजना पुरुष बनाउनु भयो अिन
त्यही मािनसबाट िविभन्न मानव जाित बनाउनु भयो। परमेश्वरले
ितनीहरूलाई संसारको प्रत्येक ठाउँमा पिन बस्न िदनुभयो। परमेश्वरले
ितनीहरूलाई कित समय सम्म र कुन अञ्चलमा बस्ने पक्का गिरिदनु भयो।

27 “परमेश्वरले उहाँलाई मािनसहरूले खोजेको चाहनु हुन्थ्यो। हुन
सक्छ ितनीहरूले विरपिर उहाँलाई अँध्यारोमा खोज्लान् अिन पाउलान्।
तर वास्तवमा उहाँ हामी प्रत्येकबाट टाढो हुनुहुन्न। 28 ‘हामी उहाँसँगै
बाँच्छौं। हामी उहाँसँग ैिंहड्छौं। हामी उहाँसँग ैछौं।’ जस्तो तपाईहंरूका
किवहरूले पिन भनेः ‘हामी उहाँकै बालकहरू मात्र हौं।’

29 “हामी परमेश्वरका बालकहरू हौं। यसलेै, हामीले यस्तो सोच्नु
पदैर्न िक परमेश्वर सुन, चाँदी अथवा ढुङ्गाका मूिर्त जस्ता हुनुहुन्छ। उहाँ
मानव कल्पनाले बिनएका कुन ैकला जस्तो हुनुहुन्न। 30 िबतेका
िदनहरूमा मािनसहरूले परमेश्वरलाई बुझेनन्, तर उहाँले ध्यान िदनु

भएन। तर अब, परमेश्वरले सब ैमािनसहरूलाई प्रत्येक ठाँउमा आफ्नो
हृदय र जीवन पिरवतर्न गनर् आदेश िदनु हुन्छ। 31 परमश्वरले संसारका
सारा मािनसहरूलाई ठीकसँग जाँच्न एक िदन िनणर्य गरी सक्नु
भएकोछ। यो गनर् ुको लािग उहाँले एकजना मािनसलाई प्रयोग गनर् ुहुन्छ।
परमेश्वरले पिहल्य ैएक मािनस चुन्नु भएको िथयो अिन परमेश्वरले मुत्यबुाट
बौराएर प्रत्येकलाई प्रमाण िदनुभयो!”

32 जब ितनीहरूले येशू मृत्यबुाट बौरी उठेका िवषयमा सुने कितपयले
िगल्ला गर।े तर अरूले भने, “कोही अकोर् समयमा यस िवषयमा ितमीले
हामीलाई अझ भन्नेछौं।” 33 पावल ितनीहरूबाट गए। 34 तर कितपय
मािनसहरूले पावलसँग सिम्मिलत भए अिन िवश्वासी बने। ती िवश्वास
गनेर्हरूमा एकजाना िडयनुिसयस िथए। उनी अिरयोपेग्स महासभाका एक
सदस्य िथए। अकोर् िवश्वास गनेर् मािनस एक डामािरस नाउँ भएकी स्त्री
िथई र केही अरूहरूले पिन िवश्वास गर।े

कोिरन्थमाकोिरन्थमा पावलपावल

पिछ, पावलले एथेन्स छोडे अिन कोिरन्थ गए। 2 ितनले
त्यहाँ अक्वीला नाउँ भएको एकजना यहूदी भेटे। अक्वीला
पोन्टस भन्ने प्रदेशमा जिन्मएका िथए। तर उनी र उनकी

पत्नी िप्रिस्कला भखर्र ैइटालीबाट कोिरन्थ आइपुगेका िथए िकनभने
क्लौिडयसले सब ैरोम छोडनु पछर्  भन्ने आदेश गरकेा िथए। पावल
ितनीहरूलाई भेट्न गए। 3 ितनीहरूले पावलले जस्त ैतम्बू बनाउने काम
गथेर्। पावल ितनीहरूसँग ैबसे र ितनीहरूसँग तम्बू बनाउने काम गर।े

4 प्रत्येक िवश्रामको िदन पावल सभाघरमा यहूदीहरू र ग्रीकहरूसँग
कुरा गथेर्। ितनले येशूमा िवश्वास पानर् लगातार ितनीहरूमािथ प्रयत्न
गिररहे। 5 िसलास र ितमोथी म्यािसडोिनयाबाट पावललाई भेट्न
कोिरन्थमा आए। त्यसपिछ आफ्नो समय मािनसहरूलाई सुसमाचार
भन्नमा िबताए। उनले यहूदीहरूलाई येशू न ैख्रीष्ट हुन भनेर देखाए। 6 तर
यहूदीहरूले पावलको िशक्षाहरू ग्रहण गरनेन्। यहूदीहरले एकदमै
िनन्दनीय वचनहरू लगाए। यसकारण पावलले आफ्नो लुगाहरूबाट
धुला झार।े उनले यहूदीहरूलाई भने, “यदी ितमीहरू मुिक्त चाँहदनैौ भने,
त्यो ितमीहरूकै गल्ती हुनेछ! मलेै आफूले सक्दो गरें। अब म गरै-
यहूदीहरूकहाँ जानेछु।”

7 पावल सभाघरबाट िबदा िलए अिन टाइटस जुसटस नाउँ भएको
मािनसको घरमा गए। त्यस मािनस सत्य परमेश्वरको पूजाहारी िथयो।
उसको घर सभाघरकै अकोर्पिट्ट िथयो। 8 िक्रस्पस सभाघरको प्रमुख
िथए। िक्रस्पस र अन्य सब ैमािनसहरू जो उनको घरमा बस्दथे
उनीहरूले प्रभुमा िवश्वास गर।े कोिरन्थका धेर ैमािनसहरूले पिन पावल
ले प्रचारगरकेो सु-समचारमा िबस्वास गर।े कोिरन्थका धेर ैमािनसहरूले
पिन पावलको समाचार ध्यान लगाएर सुने अिन िवश्वास गर ेअिन
बिप्तस्मा िलए।

9 राित पावलले दशर्न पाए। यो दशर्नमा प्रभुले ितनलाई भने,
“नडराऊ! लगातार मािनसहरूसँग बोिलरहौ! नरोक! 10 म ितमीसँग छु।
ितमीलाई नोक्सान पानर् कुन ैप्रयत्न सफल हुदैंन। मेरा धेर ैमािनसहरू
यस शहरमा छन्।” 11 पावल त्यहाँ डेढ वषर्सम्म बसे, अिन ितनीहरू
माझ परमेश्वरको वचनको िशक्षा िदए।

पावललाईपावललाई गिल्लयोगिल्लयो सामुसाम ुल्याइयोल्याइयो

12 गिल्लयो अखयैा अञ्चलका राज्यपाल भए। कोही यहूदीहरूले
उनीिसत न्यायलयमा लगे। 13 यहूदीहरूले गिल्लयोलाई भने, “यस
मािनसले हाम्रो कानूनको िवरुद्ध ईश्वर पूज्नु भनेर मािनसहरूलाई
फकाउने चेष्टा गदैर्छ!”

14 पावलले केही भन्न लागेका िथए तर गिल्लयोले यहूदीहरूलाई भने,
“यिद यी कुराहरू गल्ती अथवा अपराधपूणर् कामका भए म ितमीहरूका
कुरा सुन्ने िथएँ। 15 तर यी शब्दहरू, नाउँहरू र ितमीहरूकै व्यवस्था
िवषयको हो। यसथर् यी समस्याहरू ितमीहरू आफैं  िमलाऊ। म त्यस्ता
प्रकारका कुराहरूमा न्यायकतार् हुन चाहन्न।” 16 तब ितनीहरूलाई
गिल्लयोले न्यायलयबाट िवदा िदए।
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17 तब ितनीहरूले सभाघरका अध्यक्ष सोस्थेिनजलाई पके्र अिन
न्यायलय सामुन्ने ितनलाई कुटे। तर गिल्लयोले यसमा केही चासो
देखाएन।

पावलपावल एिन्टओकएिन्टओक फकफकेर्ेर्
18 पावल दाज्यू-भाइहरूसँग धेर ैिदन बसे। त्यपिछ िवदा िलएर

जलपथबाट िसिरया गए। िप्रिस्कला र अक्वीला पिन ितनीसँग ैिथए।
िंकिक्रयामा परमेश्वरसँग आफ्नो प्रितज्ञा पुरा गनर् पावलले आफ्नो केश
कटाए। 19 त्यसपिछ ितनीहरू एिफसस्मा गए। त्यहाँ ितनले िप्रिस्कला
र अक्वीलालाई छाडी राखे। ितनी एिफसस्मा हँुदा सभाघरमा गए अिन
यहूदीहरूसँग बात गर।े 20 ितनीहरूले पावललाई अझ ैकेही िदन सम्म
बस्ने आग्रह गर ेतर ितनले मानेनन्। 21 पावलले िवदा िलएर िहँड्ने
बेलामा भने, “यिद परमेश्वरको इच्छा भयो भने म तपाईहंरूकोमा
आउनेछु।” अिन ितनी एिफससबाट जल यात्रा गररे गए।

22 पावल िसजिरया शहरमा गए। तब मण्डलीलाई अिभवादन गनर्
उनी यरूशलेम सम्म गए अिन तब एिन्टओक झर।े 23 त्यहाँ ितनी केही
समय बसे। त्यसपिछ त्यहाँबाट ितनी गलाितया र िफ्रिगया प्रदेशहरूमा
गए। अिन चेलाहरूको उत्साह बढाए।

अपोल्लसअपोल्लस एिफससएिफसस रर अखअखैयैामायामा

24 अपोल्लस नाउँ भएको एकजना यहूदी एिफससमा आए। उनी
एलेक्जेिन्ड्रया भन्ने शहरमा जिन्मएका िथए। उनी एक िवद्वान मािनस
िथए। उनलाई धमर्शास्त्रमािथ राम्रो ज्ञान िथयो। 25 उनले प्रभुको मागर्को
िवषयमा राम्ररी िसकेका िथए अिन पुरा उत्सािहत िथए। येशूका िवषयमा
उनले जे जित कुरा गर ेसब ैसही िथयो। तर उनले यूहन्नाले बातएको
बिप्तस्माको िवषयमा मात्र जान्दथे। 26 उनी सभाघरमा िनधर्क्क बोल्न
थाले। िप्रिस्कला र अक्वीलाले उनले भनेको सुने। ितनीहरूले उनलाई
आफ्नो घरमा लगे अिन परमश्वरको बाटोको िवषयमा उनलाई अझ स्पष्ट
पाररे बुझाई िदए।

27 अपोल्लस अखयैा देशमा जान इच्छुक िथए। यसलेै एिफससका
दाज्यूभाइहरूले उनलाई सहयोग गर।े अखयैामा भएका येशूका
चेलाहरूलाई ितनीहरूले त्यहाँ अपोल्लासलाई ग्रहण गनर् ु भिन िचट्ठी लेखे.
अखयैामा प्रभुको अनुग्रहले गदार् येशू प्रित यी चेलाहरूको िवश्वास िथयो
अिन अपोल्लस ितनीहरूको ठूलो सहायक बने। 28 उनले सबै
मािनसहरूका समक्ष यहूदीहरूको िवरोधमा वहस गर।े अपोल्लासले
प्रत्यक्ष यहूदीहरू गल्ती भएको प्रमाण गर।े उनले धमर्शास्त्रको आधारमा
येशू न ैख्रीष्ट हुन भन्ने प्रमाण िदए

पावलपावल एिफससमाएिफससमा

अपोल्लस कोिरन्थ शहरमा भएको बेला, पावल एिफससको
बाटो भएर धेर ैठाउँहरू भ्रमण गिररहेका िथए। एिफससमा
पावलले कितपय चेलाहरूर भेटे। 2 पावलले उनीहरूलाई

सोधे, “के ितमीहरूले िवश्वास गदार् पिवत्र आत्मा पायौ?”
ितनीहरूले भने, “हामीले किहल्य ैपिन पिवत्र-आत्मा छ भन्ने सुनेका

छैनौ।”
3 तब पावलले सोधे, “कस्तो प्रकारको बिप्तस्मा ितनीहरूले िलयौ?”
ितनीहरूले भने, “यूहन्नाले बताएको अनुसार बिप्तस्मा हामी िलएका

छौं।”
4 पावलले भने, “यूहन्नाले मािनसहरूलाई आफ्नो जीवन पिरवतर्न

गनर् चाहनेलाई बिप्तस्मा िदन्थे। यूहन्नाले भन्थे एकैजनालाई मात्र िवश्वास
गर जो ऊ पिछ आइरहेछन्। ितनी ‘येशू’ हुन्।”

5 जब ितनीहरूले यो सुने, ितनीहरूले प्रभु येशूको नाउँमा बिप्तस्मा
िलए। 6 त्यसपिछ पावलले ितनीहरूमािथ हातहरू रािखिदए अिन पिवत्र
आत्मा ितनीहरूमा आउनुभयो। तब ितनीहरूले िविभन्न भाषाहरू बोल्न
थाले र अगमवाणीहरू गनर् थाले। 7 ितनीहरूको हुलमा लगभग बाह्रजना
िथए।

8 पावल सभाघरमा गए अिन साहससँग बोले। तीन महीनासम्म
पावलले त्यस ैन ैगर।े उनले यहूदीहरूसँग वहश गथेर् अिन ितनीहरूलाई
परमेश्वरको राज्यको िवषयमा प्रेिरत गथेर्। 9 तर कितपय यहूदीहरू कठोर

िथए । ितनीहरूले िवश्वास गरनेन्। ितनीहरूले परमेश्वरको बाटोको
िवषयमा धेर ैिनन्दनीय कुराहरू मािनसहरू समक्ष गर।े यसथर् पावलले
ितनीहरूलाई छाडे अिन चेलाहरूलाई साथमा िलएर िंहडे अिन हरके
िदन िटरान्नसको पाठशालामा गएर वहस गनेर् गथेर्। 10 पावलले यस्तो
काम दइु वषर् सम्म गर।े यस्तो कायर्को कारणले गदार्, प्रत्येक यहूदी र
ग्रीकले एिशया देशमा प्रभुको वचन सुने।

स्कस्केेवाकावाका छोराहरूछोराहरू

11 परमेश्वरले केही असाधरण चमत्कारहरू गनेर्लाई पावललाई प्रयोग
गनर् ु भयो। 12 पावलले चलाएका रूमालहरू र लुगाहरू लगर ेितनीहरूले
िवमारीहरूमािथ राखे। जब ितनीहरूले यसो गर ेितनीहरू िनको हुन्थे
अिन दषु्ट आत्माहरू ितनीहरूबाट बािहर िनस्कन्थे।

13 कितपय यहूदीहरू ठाउँ-ठाउँ डुल्द ैदषु्ट-आत्माहरू मािनसहरूबाट
हटाईिदन्थे।स्केवाका सात जना छोराहरूले त्यस्तो गथेर् (स्केवा प्रमुख
पुजाहारी िथए) तब यी यहूदीहरूले प्रभु येशूको नाम प्रयोगगरी
मािनसहरूबाट दषु्ट-आत्माहरू भागउने चेष्टा गथेर्। ितनीहरू भन्थे, “म
तँलाई त्यो येशूको नाउँमा जसको नाउँ पावलले प्रचार गछर् , आदेश गछुर् ,
बािहर आइज।”

15 तर एक पल्ट एउटा दषु्ट आत्माले ती यहूदीहरूलाई भने, “म
येशूलाई िचन्दछु, अिन पावललाई िचन्दछु, तर ितमीहरू चाँिह को हौ?”

16 तब त्यस मािनस जसमा दषु्ट आत्मा चढेको िथयो त्यो उिफ्रएर ती
यहूदीलाई झिम्टयो। उ सब ैभन्दा विलयो िथयो। उसले ितनीहरूलाई
कुट्यो र ितनीहरूको लुगाहरू च्याितिदयो। ती यहूदीहरू त्यस घरबाट
नाङै्ग र घाइते अवस्थामा भागे।

17 एिफससका सम्पूणर् मािनसहरू, यहूदीहरू र ग्रीकहरूले यी
कुराहरू थाहा पाए अिन िनकै्क डराए अिन ितनीहरू सबलेै प्रभु येशूको
नाउँमा धेर ैभन्दा धेर ैसम्मान गनर् थाले। 18 धेर ैमािनसहरू पिन जो
िवश्वासी भएका िथए, अिघ आए अिन ितनीहरूको दषु्ट कायर्हरू सबकैो
सामु स्वीकार।े 19 ितनीहरूमध्ये कित जनाले टुनामुना प्रयोग गरकेा
िथए। ितनीहरूले आफ्नो टुनामुनाका पुस्तकहरू ल्याए अिन सबकैो
अिघ ती पुस्तकहरू जलाए। ती पुस्तकहरूको मूल्य झण्डै पचास हजार
चाँदीका िसक्काहरू जित अनुमान गिरयो। 20 यस्तो प्रकारले, प्रभुको
वचन चारिैतर फैिलन थाल्यो अिन मािनसहरूमा जोडले प्रभाव पादैर्
गयो।

पावलकोपावलको यात्रायात्रा गनगनेर्ेर् योजनायोजना

21 तब कुराहरू भइसके पिछ, पावलले म्यािसडोिनया र अखयैा अिन
यरूशलेम जाने योजना बनाए। पावलले सोचे, “यरूशलेम भ्रमण गिरसके
पिछ म रोम भ्रमण गछुर् ।” 22 ितमोिथ र इरास्तस दइुजना पावलका
सहकमीर्हरू िथए। पावलले ितनीहरूलाई म्यािसडोिनया अगाडी नै
पठाए। पावल केही समयको लािग एिशयाम ैबसे।

एिफससमाएिफससमा अशान्तअशान्त

23 तर त्यस समयमा एिफससमा ठूलो अशािन्त भएको िथयो। यो
आशािन्त परमेश्वरको मागर्को िवषय िलएर भएको िथयो। 24 त्यहाँ
डेमेित्रयस नाउँ भएको एकजना मािनस िथए। उनले चाँदीको काम गथेर्।
उनले देवी आतेर्िमस मिन्दरको चाँदीको सानो नमुनाहरू बनाए। यसरी
यस्तो िशल्पी कमीर्हरूलाई िनकै काम िदएर पसैा िदए

25 डेमेित्रयसले यी सब ैसुनारहरूलाई र यस्ता व्यवसायिसत
सम्बिन्धत सब ैमािनसहरूलाई भेला गर ेअिन ितनीहरूलाई भने,
“ितमीहरू राम्ररी जान्दछौ, यस कामबाट हामीले िनकै पसैा कमाउँछौ।
26 तर हेर, यो पावल भन्ने मािनसले के गिररहेछ! सुन उसले के
भिनरहेछ! पावलले धेर ैजनालाई प्रभािवत र पिरवतर्न गिरसक्यो। उसले
यहाँ एिफससमा र एिशयाको सारा देशहरूमा यस्तो कायर्हरू
गिरसकेकोछ। पावलले भन्छ िक मािनसहरूले बनाएको देवताहरू साँच्चो
देवताहरू होइनन्। 27 पावलले भनेका त्यस्ता कुराहरूले मािनसहरू
हाम्रो पेशा िवरुद्ध हुने खतरा हुन्छ। तर त्यहाँ अकोर् खतरा पिन छः
मािनसहरूले सोच्न सक्लान िक महान देवी आतेर्िमसको मिन्दर कुनै
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महत्वपूणर् कुरो होइन! त्यस अवस्थामा उनको महानता नष्ट हुनेछ।
आतेर्िमस देवी सारा एिशया र संसारको प्रत्येक ठाउँमा न ैपूिजन्छन्।”

28 यस्तो कुरा सुनेपिछ ितनीहरू क्रोिधत भए। ितनीहरू िचच्चाउन
थाले, “आिर्तिमस, एिफससका महान देवी हुन्!” 29 शहरका सबै
मािनसहरू अस्तब्यस्त भए। ितनीहरूले गायस र अिरस्ताखर्सलाई
समाते। (यी दइुमािनसहरू म्यसोडोिनयावासी िथए र पावलसँग यात्रा
गिररहेका िथए।) सब ैमािनसहरू रङं्ग-भवनितर दगुर।े 30 पावल पिन
त्यस िभत्र जान चाहन्थे, अिन मािनसहरूको िभड़लाई सम्बोधन गनर्
चाहन्थे तर येशूका चेलाहरूले ितनीहरूलाई जान िदएनन्। 31 त्यस
देशका कितपय नेताहरू पावलका िमत्रहरू िथए।ितनीहरूले पावलाई
तमासा-घरिभत्र नजानु भन्ने खबर पठाए।

32 कितपय मािनसहरू एउटा कुरामा िचच्याईरहेका िथए कितपय
अकैर्  कुरामा िचच्याई रहेका िथए। त्यो सभा अन्योलपूणर् िथयो। धेरै
मािनसहरू त्यहाँ आफू िकन आएका िथए बुझेकै िथएनन्। 33

यहूदीहरूले अलेकज्याण्डर नाउँ भएको एक जना मािनसलाई जनताको
अगाडी उभ्याए। मािनसले उनलाई अब के गनर् ु सो भने।अलेकज्याण्डरले
आफ्नो हात ती िभड़हरू भएितर हल्लाए िकनभने उसले ितनीहरूलाई
ब्याख्या गररे बुझाउन चाहन्थे। 34 तर जब मािनसले चाल पाए िक
अलेकज्याण्डर एक यहूदी िथए, ितनीहरू सबबैाट दइु घण्टा सम्म एउटै
स्वर आयो, “एिफससवासीहरूकी आतेर्िमस महान हुन्।” यो आवाज दइु
घण्टा सम्म चिलरह्यो।

35 त्यसपिछ शहरका हाकीमले ितनीहरूलाई शान्त पानेर् प्रयास गरे
अिन भने, “एिफससका मािनसहरू हो! के संसारमा कोही मािनस छन्
जसले एिफसस शहरको महादेवी आतेर्मस मिन्दर छ अिन उनको मूिर्त
जो स्वगर्वाट झरकेो हो भन्ने जान्दनै? 36 कुन ैमािनसले पिन त्यो सत्य
होइन भन्न सकै्तन। यसथर् ितमीहरू शान्त हौं अिन केही गनर् भन्दा अगाडी
सोच।

37 “ितमीहरूले यी मािनसहरूलाई ल्यायौ, तर ितनीहरूले हाम्रो देवी
िवरूद्ध एक शब्द पिन िनन्दा गरकेा छैनन्। ितनीहरूले मिन्दरबाट केही
पिन चोरकेा छैनन्। 38 हाम्रो न्यायालयहरू छन् अिन त्यहाँ
िनणार्यकहरू छन्। डेमेित्रयस र उनका कारीगरहरूको कसकैो िवरोधमा
केही छ भने ितनीहरू न्यायलयहरू जाउन्। न्यायलयमा ितनीहरूले
आपसमा दोषारोपन गरून्।

39 “अरू अझ केही चचार् गनर् बाँकी रहे ती कुराहरू शहरवासीहरूको
िनयिमत सभाले िमलाउने छ। 40 िकनभने आज यहाँ घटेको घट्नाको
कारणले अब दङ्गाको दोष आउने सम्भावना छ। िकनभने आजको यस
सभाको जब कुन ैठोस कारण ैछैन, यस समस्याको िवषयमा वास्तवमा
वयान िदन सिंकदनै।” 41 शहरका हािकमले यित भनेर सबलैाई घर-घर
जान भने।

पावलपावल म्यािसडोिनयाम्यािसडोिनया रर ग्रीसग्रीस जाँदछन्जाँदछन्

जब गडबडी शान्त भयो, पावलले येशूका चेलाहरूलाई
उनलाई भेट्न भनी बोलाए। उनले ितनीहरूलाई उत्साह
िदए र िवदा िलए। पावल ितनीहरूसँग िवदा िलएर

म्यािसडोिनया गए। 2 म्यािसडोिनया भएर जाँदा उनले येशूका
चेलाहरूलाई उत्साह िदन धेर ैकुरा गर।े तब उनी ग्रीस गए। 3 उनी त्यहाँ
तीन महीना बसे।
उनी समुद्रयात्राबाट िसिरया जान ठीकठाक पदैर्थे, तर उनको िवरुद्धमा

केही यहूदीहरूले षड्यन्त्रहरू रचेका िथए। यसलेै पावलले म्यािसडोिनया
भएर िसिरया जाने िनणर्य िलए। 4 कितपय मािनसहरू उनीसँग िथए।
ितनीहरू िथएः पाईरसको छोरो िबिरयावासी सोपाटर,
िथस्सलोिनकावासी, अिरस्ताखर्स र िसकन्डस, डबीर् शहरका िनवासी
गायस, ितमोथी अिन एिशयाबाट दइुजना जो टाइिककस र त्रोिफमस
िथए। 5 ितनीहरू हामी भन्दा अिघ गए अिन ितनीहरूले हामीहरूले
हामीलाई त्रोअसमा पिर्खए। 6 अखमीरी रोटीको चाड पिछ हामी समुद्र
यात्रा गररे िफिलप्पीितर गयौं। हामीले ती मािनसहरूलाई पाँच िदनपिछ
त्रोआसमा भेट्यौं। हामी त्यहाँ सात िदन बस्यौं।

त्रोआसमात्रोआसमा पावलकोपावलको अिन्तमअिन्तम यात्रायात्रा

7 सप्ताहको पिहलो िदन, हामी सब ैप्रभुको भोज खान एकित्रत भयौं।
पावलले अकोर् िदन िवदा िलने सम्झी ितनीहरूसँग बात मार।े पावलले
मध्यरात सम्म गफ जारी राखे। 8 हामी मािथल्लो तलामा जहाँ भेला
भएका िथयौं। त्यहाँ धेर ैबत्तीहरू िझिलिमिल बिलरहेको िथयो। 9 त्यहाँ
एक यटुाइकस नाउँको यवुा िथयो जो झ्यालमा बिसरहेको िथयो। पावल
गफमा मस्त िथए, अिन यटुाइकसलाई िनद्राले ग्रस्त पायोर्। अन्तमा,
यटुाइकस त्यही िनदायो अिन तेस्रो तल्लाको झ्यालबाट भूइँमा पछािरयो।
जब मािनसहरू उसलाई उठाउन गए तब ऊ मिरसकेको िथयो।

10 पावल यटुाइकस कहाँ ओिर्लए। उनले घँुडा टेकेर अगाँलो हाले।
पावलले अन्य िवश्वासीहरूलाई भने, “सुतार् नगर, ियनी िजउँद ैछन्।” 11

पावल फेिर मािथल्लो तल्लामा गए। उनले रोटी टुक्राए अिन खाए। पावल
ितनीहरूसँग धेर ैबेरसम्म कुरा गिररहे। उनको गफ सिकन्दा िमिर्मरे
िबहान भइसकेको िथयो। त्यसपिछ पावल गए। 12 मािनसहरूले त्यस
यवुकलाई िलएर घर गए। ऊ िजउँद ैिथयो अिन ितनीहरूलाई आराम
भयो।

त्रोआसदत्रोआसदेिेखिख िमलिमलेेटसकोटसको यात्रायात्रा

13 हामी अस्सोस ितर समुद्रयात्रामा पावल भन्दा अिघ गयौं। हामीले
प्रथम पावललाई न ैभेट्यौ। उनले हामीसँग अस्सोसमा भेट्ने र जहाजमा
सामेल हुने योजना गर।े पावलको जमीनबाटै अस्सोस जाने इच्छाले गदार्
यस्तो कायर्क्रम बनाए। 14 पिछ पावललाई हामीले अस्सोसमा भेट्यौं।
अिन उनी हामीसँग जहाजमा आए। हामी सब ैिमितलेनेमा गयौ। 15 हामी
जाहजबाटै गयौं अिन अकोर् िदन िचओस टापू पुग्यौं। अकोर् िदन हामी
समुद्र यात्रा गररे सामोस भन्ने टापू गयौं। एकिदन पिछ हामी िमलेटस
पुग्यौं। 16 पावलले पिहले न ैएिफससमा नरोिकने भनेर िनणर्य िलएका
िथए। उनी एिशयामा धेर ैिदन बस्न पिन चाहेनन्। उनी हतारमा िथए
िकनभने उनी सम्भव भए पेिन्तकोष पवर्मा यरूशलेममा हुन चाहन्थे।

पावलपावल एिफससवासीएिफससवासी बुज्रुकहरूसबुज्रुकहरूसँँगग बोल्छन्बोल्छन्

17 िमलेटसबाट पावलले एिफससमा खबर पठाए अिन त्यो खबरमा
पावलले एिफससको मण्डलीका अग्रजहरूलाई उनीकहाँ आइिदने
िनमन्त्रण गर।े

18 जब अग्रजहरू आए, पावलले ितनीहरूलाई भने, “म एिशयामा
पिहलो पल्ट आएको िदनदेिख न ैितमीहरू जान्दछौ, ितमीहरूसँग जित
समय िबताँए, म कस्तो प्रकारले बसें। 19 तर यहूदीहरूले मेरो िवरुद्ध
धेर ैषडयन्त्रहरू गर ेजसले गदार् मलेै प्रभुकै सेवा गरें। 20 मलेै प्रत्येक िदन
जित पिन काम गरें ितमीहरूकै भलाईको लािग गरें। मलेै येशूको िवषयमा
सुसमाचार ितमीहरूलाई भनें अिन मलेै मािनसहरूको अिघ अिन
ितमीहरूको प्रत्येक घरमा िसकाएँ। 21 मलेै सब ैयहूदीहरू अिन
ग्रीकहरूलाई हृदय पिरवतर् गनर् परमेश्वरमा आउनु भने। मलेै ितनीहरू
सबलैाई हाम्रो प्रभु येशूमािथ िवश्वास गर भनें।

22 “तर अब पिवत्र आत्माको आदेश पालन गनैर् पछर् । म यरूशलेम
जान ैपछर्  र म जािन्दन त्यहाँ मेरो के गित हुन्छ। 23 म यित जान्दछु िक
प्रत्येक शहरमा पिवत्र आत्माले भन्छ िक बन्धन र कष्टहरूले यरूशलेममा
मलाई पिर्खरहेको छ। 24 म मेरो आफ्न ैजीवनलाई ध्यान िदन्न। मुख्य
कुरो मलेै मेरो कायर् गरी सक्नु पछर् । म त्यो कायर् िसद्धाउन चाहन्छु जुन
प्रभु येशूले सुिम्पनु भयो मािनसहरूलाई परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचार
भन्नु।

25 “अिन अब मलाई ध्यान िदएर सुन। म जान्दछु िक ितमीहरू
कसलेै पिन मलाई फेिर किहल्य ैदेख्ने छैनौ। म ितमीहरूसँग सधैँ िथएँ,
मलेै ितमीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको िवषयमा सुसमाचार भने। 26

यसथर् आज म भन्न लािगरहेछु िक म िनःसन्देह छु यिद ितमीहरू मध्ये
कसलेै मुिक्त पाएनौ भने परमेश्वरले मलाई दोष लगाउनु हुनेछैन! 27 म यो
भन्न सक्छु िकनभने म जान्दछु िक मलेै ितमीहरूलाई सब ैकुराहरू भनें
जुन ितमीहरूले जानुन् भन्ने परमेश्वर चाहनु हुन्थ्यो। 28 ितमीहरू आफैं  र
सब ैबगालको िनिम्त सावधान बस्। पिवत्र आत्माले ितमीहरूलाई त्यो
बगालको हेरचाह गनर् अिन परमेश्वरको मण्डलीको गोठालो गनर् सुिम्पनु
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भएको छ, जुन परमेश्वरले मण्डलीलाई आफ्न ैरगतले िकन्नु भएको छ।
29 म जान्दछु िक म गई सके पिछ कितपय पुरुषहरू ितमीहरूका दलमा
आउनेछन्। ितनीहरू कु्रर ब्वाँसोहरू जस्ता हुन्। ितनीहरूले यो
बथानलाई ध्वंश पानेर् कोिशश गनेर्छन्। 30 ितमीहरूका आफ्न ैझुण्डबाट
पिन त्यस्ता मािनसहरू देखा पनेर्छन् जसले सत्य कुरोलाई बङ्ग्याउने
छ। ितनीहरूले येशूका चेलाहरू िवभािजत गराउन चेष्टा गनेर्छन् अिन
ितनीहरूलाई पछ्याउनु भन्नेछन्। 31 यसलेै सावधान बस्। प्रत्येक िदन
यो कुरा याद गनर् ुः म ितमीहरूसँग तीन वषर् सम्म िथएँ। त्यस समय मलेै
ितमीहरूलाई चेतावनी िदइरहें। मलेै रात-िदन ितमीहरूलाई िशक्षा िदएँ।
म प्रायः ितमीहरूको लािग रोएँ पिन।

32 “अब म ितमीहरूलाई परमेश्वरको िजम्मामा अिन उहाँको
अनुग्रहको संदेशमा छाडेर जाँदेछु जसले ितमीहरूलाई बिलयो
बनाउनेछ। त्यो सन्देशले ितमीहरूलाई आशीवार्द िदनेछ जुन परमेश्वरले
उहाँका सब ैपिवत्र मािनसहरूलाई िदनुहुन्छ। 33 मलेै किहल्य ैपिन
आफ्नो लािग कसकैो पसैा र लुगाहरू चािहनँ। 34 ितमीहरू जान्दछौ
मलेै आफ्नो र जो मसँग िथए ितमीहरूको खाँचो पूिर्त आफैं  गरें। 35 मलेै
ितमीहरूलाई सधैँ म जस्त ैखट भनेर देखाएँ अिन जो दबुर्ल छन्
ितनीहरूलाई मद्दत गर भनें। मलेै प्रभु येशूको वचन याद गनर् िसकाँए।
येशूले भन्नुभयो, ‘िलनु भन्दा पिन िदनुमा न ैधेर ैआनन्द छ।’”

36 जब पावलले ती कुराहरू भिनसके, उनी घँुडा टेकेर बसे र
प्रत्येकले िमलेर प्राथर्ना गर।े 37 ितनीहरू प्रत्येक न ैरोए, धेर ैरोए।
ितनीहरू अत्यन्त उदास भए कारण पावलले भनेका िथए िक िवशेष गरी
अब ितनीहरूले उनलाई किहल्य ैदेख्ने छैनन्। ितनीहरूले पावललाई
अङ्गालो हाले र चुम्बन गर।े ितनीहरू उनलाई िवदा िदन जहाज सम्म
गए।

पावलपावल यरूशलयरूशलेेमम जाँदछनजाँदछन

हामीले अग्रजहरूबाट िबदा िलए पिछ जहाज चल्न शुरू
भयो। हामी समुद्र यात्रा गररे सोझ ैकस टापू गयौं। अकोर् िदन
रोडसको टापूमा आयौ। त्यहाँदेिख पटारा पुग्यौं। 2 पटारामा

हामीले एक जहाजमा समुद्र यात्रा गररे गयौं।
3 हामी साइप्रस टापूको छेउमा पुग्यौं। हामी त्यसलाई उत्तर िदशा तफर्

हेनर् सक्दथ्यौ तर हामी रोिकएनौ। हामी िसिरया देशमा गयौं। हामी टायर
शहरमा थािमयौं िकनभने जहाजले बोकेको माल वस्तु झानर् ु िथयो। 4

हामीले टायर शहरमा येशूका चेलाहरू भेट्यौं र उनीहरूसँग ैसात िदन
बस्यौं। ितनीहरूलाई पिवत्र आत्माले िदएको खबरको आधारमा
ितनीहरूले पावललाई यरूशलेम नजानु भनी चेतावनी िदए। 5 तर जब
हामीले त्यहाँको भ्रमण शेष गयोर्, िवदा िलयौं र यात्रा जारी न ैराख्यौ। सबै
येशूका चेलाहरू यहाँ सम्म िक स्वास्नीमािनसहरू र केटाकेटीहरूले पिन
हामीलाई िबदा िदन शहर बािहरसम्म आए। हामी सबलेै िकनारमा घँूडा
टेक्यौ अिन प्राथर्ना गयौर्। 6 त्यसपिछ हामीले िवदा िलएर जहाजमा
चढ्यौ। चेलाहरू घर फकेर् ।

7 हामी टायरदेिख आफ्नो यात्रा जारी राख्द ैटोलेमाइस शहरमा गयौं।
हामीले चेलाहरूलाई स्वागत गरयौं र उनीहरूसँग एकिदन बस्यौं। 8

अकोर् िदन टोलेमाइस शहर छाड्यौ अिन िसजिरया शहरमा गयौं। हामी
िफिलपको घरमा गयौं र बस्यों। िफिलप सुसमाचर प्रचार गररे पमेश्वरको
सेवा गिररहेका िथए। 9 उनका चारजना अिववािहत छोरीहरू िथए र
ितनीहरूले अगामवाणी गनेर् प्रितभा पाएका िथए।

10 त्यहाँ धेर ैिदन बसेपिछ, एकजना अगमवक्ता अगाबस यहूिदयाबटा
आए 11 ितनी हामीकहाँ आए र पावलको पेटी मागे। त्यसपिछ
अगाबसले त्यो पेटीले हात र खटु्टा बाँधे अिन भने, “पिवत्र आत्माले,
भन्नुहुन्छ, ‘यो पेटी जसको हो उसलाई यसरी यरूशलेमा यहूदीहरूले
बाँध्नेछन्। त्यसपिछ ितनीहरूले उसलाई गरै-यहूदी मािनसहरूकहाँ
सुिम्पन्छन्।’”

12 हामी सबलेै ती शब्दहरू सुन्यौं। यसलेै हामीहरू र येशूका अरू
स्थानीय चेलाहरूले पावललाई यरूशलेम नजानु भनेर िबन्ती गयौर्ं। 13

तर पावलले भने, “ितमीहरू िकन रोई रहेछौ? िकन मलाई यित साह्यो
िखन्न पारी रहेछौ? म यरूशलेममा बाँिधन तयार छु। म प्रभु येशूको
नाउँको िनिम्त मनर् सम्म तयार छु!”

14 हामीले उनलाई यरूशलेमबाट टाढा राख्न सकेनौं। यसकारण
हामीले उनलाई िबन्ती गनर् छोडी िदयौं र भन्यौं, “हामी प्राथर्ना गछौर्ं िक
जे प्रभुले चाहनु हुन्छ त्यही हुनेछ।”

15 त्यसपिछ हामी यरूशलेममितर जान तयार भयौं 16

िसजिरयावासी येशूका कितपय चेलाहरू हामीसँग गए। ती चेलाहरूले
हामीलाई साईप्रसका मािनस मनासोनको घरमा लगे। मनासोन येशूका
एकजना एकदम पुरानो चेला िथए। ितनीहरूले हामीलाई उनको घरमा
लगे र हामी त्यहीं बस्यौं।

पावलपावल याकयाकूूबलाईबलाई भभेेटट गनगनर्र् जाँन्छन्जाँन्छन्

17 यरूशलेममा िवश्वासीहरू हामीलाई देखेर अत्यन्त खशुी भए। 18

अकोर्िदन, याकूबलाई भेट्न पावल हामीसँग गए। सब ैअग्रजहरू पिन
त्यहाँ िथए। 19 पावलले प्रत्येकलाई अिभवादन गर ेअिन परमेश्वरले
अयहूदीहरूको बीचमा उहाँको सेवकहरूको माध्यमले के-के कामहरू
गनर् ुभयो एक-एक गरी वृतान्त सुनाए।

20 जब अग्रजहरूले यी कुराहरू सुने, ितनीहरूले परमेश्वरको प्रशसंा
गर।े त्यसपिछ ितनीहरूले पावललाई भने, “भाइ! ितमीहरूले देख्छौ िक
कित हजारौं यहूदीहरू िवश्वासी भए। तर ितनीहरू सबलेै सोच्छन् िक
मोशाको व्यवस्था खबु ैमहत्वको छ। 21 अरू देशहरूमा गरै-यहूदीहरू
माझमा बस्ने यहूदीहरूलाई ितमीले मोशाको व्यस्था पालन नगनर् ु भनी
िशक्षा िदयौ भन्ने ितनीहरूले सुनेकाछन् िक यहूदीहरूका छोरा-
छीरीहरूलाई खतना गनर् ु पदैर्न र हाम्रो रीित-िरवाज मान्नु पदैर्न भनी
ितमीले िशक्षा िदयौ।

22 “के गनर् ु पनेर्? यहाँ यहूदी िवश्वासीहरूले ितमी आएको िनश्चय चाल
पाउनेछन्। 23 यसथर् के गनर् ु पनेर् हो हामी बताउँछौं हाम्रा चारजना
मािनसहरूले परमेश्वरलाई वाचा गरकेा छन्। 24 ियनीहरूलाई िलएर
जाऊ र ितनीहरूसँग ैआफू पिन चोिखनु। ितमीले ितनीहरूको केश
खोरने पसैा देऊ यसो गर ेयो प्रमाण हुनेछ िक ितम्रो िवषयमा ितनीहरूले
जे सुने त्यो सत्य होइन। ितनीहरूले ितमीले मोशाको िनयम ितम्रो आफ्नै
जीवनमा पालन गरकेो देख्नेछन्।

25 “गरै-यहूदी िवश्वासीहरूको िवषयमा हामीले ितनीहरूलाई िचट्ठी
यसो भन्द ैपठाएका छौः

‘मूिर्तहरूमा चढाएको खाद्य नखानु।
िनमोठेर मारकेा पशू नखानु, रगत नखानु।
र कुन ैप्रकारको व्यिभचार नगनर् ु।’”

पावलकोपावलको पक्राऊपक्राऊ

26 पावल ती चारजना मािनसहरू आफ्नो साथ िलएर गए र
ितनीहरूका चोिखने उत्सवमा भाग िलए। त्यसपिछ चोिखने िदनको
समापन किहले हुने अिन ितनीहरू प्रत्येकलाई भेटी िदइने त्यसको
उद्घोषण गनर् ितनी मिन्दरिभत्र गए।

27 जब सात िदन िबत्न लागेको िथयो कितपय एिशयाका यहूदीहरूले
पावललाई मिन्दर प्रागणंमा देखे। ितनीहरूले सब ैमािनसहरूलाई
उत्तेिजत बनाए अिन पावललाई पके्र। 28 ितनीहरू जोडले िचच्याए,
“यहूदीहरू हो, हामीलाई सघाऊ। यही मािनस हो जसले मोशाको
व्यस्थाको िवरूद्ध, आफ्न ैमािनसहरूका िवरुद्ध, यी मिन्दरको िवरुद्ध,
िशक्षा िदइरहेछ। यो मािनसले यी कुराहरू सब ैमािनसहरूलाई चारिैतर
िसकाइरहेछ। अिन उसले कितपय गरै-यहूदीहरूलाई मिन्दरको प्राङ्गणमा
ल्याएकोछ। उसले यस पिवत्र ठाउँलाई अशुद्ध पारकेो छ!” 29

यहूदीहरूले यसो भनेको कारण उनीहरूले एिफससका त्रोिफमसलाई
पावलसँग यरूशलेमा देखेका िथए अिन सोचे िक उनलाई पावलले
मिन्दर के्षत्रिभत्र ल्याएको छ।

30 यरूशलेममा खलबल मिच्चयो। मािनसहरू सब ैितरबाट दौडेर आए
अिन पावललाई पके्र अिन तानेर मिन्दरको के्षत्रबाट बािहर िनकाले।
मिन्दरको प्रवेशद्वारहरू तुरुन्त ैबन्द भए। 31 जब मािनसहरूको भीडले
पावललाई मानर् तरखर गदैर् िथए रोमन सेनापितले सम्पूणर् शहरमा
गण्डागोल भइरकेो सूचना पाए। 32 सेनापित तुरन्त त्यस ठाउँमा केही
सेना अिधकारीहरू र सेनाहरू साथमा िलएर पुगे। मािनसहरूले सेनापित
र सेनाहरू आएका देखे, ितनीहरूले पावललाई कुटिपट गनर् छोडे।
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33 तब सेनापित पावलको छेउमा गएर पक्राउ गर।े सेनापितले आफ्ना
सेनाहरूलाई पावललाई दइुवटा साङ्लाहरूले बाँध्नु भनी हुकूम िदए।
त्यसपिछ सेनापितले सोधे, “यो मािनस को हो? उसले के गल्ती गरकेो
छ?” 34 कितपय मािनसहरूले एक थरीका कुराहरू गिररहेका िथए अिन
अन्य कितपय मािनसहरूले अकोर् थरीका कुराहरू गिररहेका िथए।।
यस्तो अन्योलका कुराहरूले गदार् सेनापितले सत्य कुरा पत्ता लगाउन
सकेनन्। तसथर्, सेनापितले सेनाहरूलाई सेना भवनमा पावललाई
लजैान भन्ने हुकूम गर।े 35 सम्पूणर् जनसमूह ितनीहरूका पिछ आए। जब
िसपाहीहरू िसँढीका छेउमा आइपुगे, तब ितनीहरूले मािनसहरूको
िंहसाको कारणले पावललाई बोकेर लगे। मािनसहरू ितनीहरूलाई
पछ्याउद ैकराए, “त्यसलाई मार!”

37 सेनाहरू पावललाई सनै्य भवनमा लजैान तयार िथए। तर पावल
सेनापितसँग बोले। उनले सोधे, “तपाईलंाई केही भन्न सक्छु?”
सेनापितले भने, “अर!े ितमी ग्रीक भाषा बोल्छौ? 38 मलेै सोचेको

मािनस ितमी होइन रहेछौ? मलेै ितमीलाई िमश्रदेशवासी सिम्झरहेको
िथएँ जसले (सरकाको िवरुद्ध) केही अिघ िवद्रोह गनर् थालेको िथयो। र
ऊ मरुद्यानमा चार हजार ज्यानमाराहरूका अगुवा भएका िथए।”

39 पावलले भने, “म िसिलिसयाका देशबाट आएको यहूदी हँु म त्यहाँ
प्रिसद्ध शहर टासर्सको नागिरक हँु। दया गररे मलाई मािनसहरूसँग
बोल्न िदनुहोस्।”

40 सेनापितले पावललाई मािनसहरूसँग बोल्नु अनुमित िदए।
यसकारण उनी िसँढीमा उिभए अिन उनले हातको इशाराले मािनसहरू
शान्त हुन भने। जब मािनसहरू शान्त भए पावल ितनीहरूसँग बोले।
उनले यहूदी भाषामा ितनीहरूसँग बोले।

पावलपावल मािनसहरूसमािनसहरूसँँगग बोल्छन्बोल्छन्

पावलले भने, “मेरा दाज्यू-भाइहरू, र िपताहरू मलाई ध्यान
िदएर सुन! ितमीहरूका सामु म आफ्नो बचाउको पक्षमा कुरा
गनेर्छु।”

2 पावलले यहूदी भाषामा बोलेको यहूदीहरूले सुने। जब पावलले
यहूदी भाषा बोलेको यहूदीहरूले सुने ितनीहरू झन चुपचाप बसे।
पावलले भने,

3 “म एक यहूदी हँु। म िसिलिसया प्रदेशको टासर्समा जन्मेको हँु। तर
म यही शहरमा हुिर्कएको हँु। म गमलीयलको िशष्य िथएँ। उहाँले मलाई
हाम्रा िपता पुखार्हरूका िनयम अनुसार कडासँग प्रिशक्षण गराउनु भयो।
म परमेश्वरमा अत्यन्त उत्साही छु ितमीहरू जस्त ैआज जो यहाँ छौ। 4

जसले येशूको मागर् अप्नाए ितनीहरूलाई मलेै मृत्यकुो मुख सम्म खेदो
गरें। मलेै पुरुष र नारीहरूलाई पके्र अिन जेलमा थुनें।

5 “प्रधान पूजाहारीहरू र सम्पूणर् बूढा यहूदी अगुवाहरू यसका गवाही
छन्। दमीशकका यहूदी दाज्यू-भाइहरूका िनिम्त ितनीहरूबाट मलेै िचठ्ठी
िलएँ । म त्यहाँ पिन येशूका चेलाहरूलाई पक्राउन र ितनीहरूलाई दण्ड
िदलाउन यरूशलेम ल्याउन भिन गएको िथएँ।

पावललपावललेे आफ्नोआफ्नो पिरवतपिरवतर्र्नन बारबारे ेभन्छन्भन्छन्

6 “म दमीशकको बाटो जाँद ैगदार् अचानक एक घट्ना घट्यो। त्यित
बेला मध्यान्न भएको िथयो जब म दमीशक निजक पुगेको िथए। अचानक
आकाशबाट एक शिक्तशाली ज्योित मेरो विरपिर चिम्कयो। 7 म भूइँमा
लडें। मलाई केही भिनरहेको एक आवाज सुनें, ‘शावल, शावल, ितमीले
िकन मलाई सताइरहछौ?’

8 “मलेै सोधें, ‘तपाई ंको हुनुहुन्छ प्रभु?’ त्यस आवाजले भन्यो, ‘म
नासरतको येशू हँु, जसलाई ितमाले सताइरहेछौ।’ 9 मािनसहरू जो
मसँग िथए ितनीहरूले ज्योित देखे, तर ती एक मसँग जो बात गदैर्
हुनुहुन्थ्यो, त्यो आवाज ितनीहरूले सुनेनन्।

10 “मलेै भने, ‘मलेै के गनर् ु पलार् प्रभु?’ प्रभुले जवाफ िदनु भयो, ‘उठ
अिन दमीशक जाऊ। ितमीले गनर् ु पनेर् मलेै ठीक गरकेो काम त्यहाँ
ितमीलाई भिननेछ।’ 11 मलेै केही देख्न सिकन िकनभने त्यो तीब्र
उज्यालो ज्योितले मलाई अन्धा बनायो। मसँग भएका मािनसहरूले
मलाई मेरो हात समातेर दमीशक लगे।

12 “दमीशकमा एकजना हनािनया नाउँ भएको मािनस िथए। उनी
मोशाको व्यवस्था पालन गनेर् श्रद्धालु भक्त िथए। त्यहाँ बस्ने यहूदीहरूले
उनलाई सम्मान गथेर्। 13 हनिनया मकहाँ आए अिन भने, भाइ शावल!
ितम्रो दृिष्ट प्राप्त गर! अचानक मलेै उनलाई देख्न सकें ।

14 “हनिनयाले भने, ‘हाम्रा िपता पुखार्हरूका परमेश्वरले ितमीलाई
उहाँको इच्छा जान्न, ती धािर्मकतालाई देख्ने अिन उहाँको मुखबाट
शब्दहरू सुन्न पिहल्य ैचुिनसक्नु भएको िथयो। 15 सब ैमािनसहरूका
िनिम्त ितमी उहाँको गवाही बन्नेछौ। ितमीले उनीहरूलाई आफूले देखेका
र सुनेका कुराहरू भन्नेछौ। 16 अब ितमी बेसी नपखर्। उठ, उहाँको
नाउँमािथ िवश्वास गररे बिप्तस्मा लेऊ र ितम्रा पापहरू पखाल।’

17 “त्यसपिछ, म यरूशलेम फकेर्ं । जब म मिन्दरमा प्राथर्ना गिररहेको
िथएँ मलेै एक दशर्न पाँए। 18 मलेै येशूलाई देखें र उहाँले मलाई
भन्नुभयो, ‘झट्टै गर, यरूशलेम छोडीहाल तुरन्त ैिकनभने मािनसहरूले
मेरो िवषयमा ितमीले िदएको गवाही स्वीकानेर् छैनन्।’

19 “मलेै भने, ‘तर प्रभु, मािनसहरूले जान्दछन् िक म न ैएक हँु जो
तपाईकंो िवश्वासीहरूलाई सभाघरहरूिभत्र पक्रन र कुट्न गएँ। 20

मािनसहरूले यो पिन जान्दछ िक तपाईकंो गवाही, िस्तफनसको जब
रगत बग्यो, म त्यहाँ पिन त्यस काण्डमा सहयोग गदैर् उनलाई मानेर्हरूको
लुगाहरू रँूगेर बसेको िंथएँ।’

21 “तर येशूले मलाई भन्नुभयो, ‘गई हाल तुरून्त ैतब म ितमीलाई
टाढा गरै-यहूदीहरू भएकोमा पठाउने छु।’”

22 पावलले भनेको यो अिन्तम कुराहरूमा मािनसहरूले ध्यान
िदएनन्। उनीहरूले उनको कुरा उनले त्यित भनुन्जेल सम्म सुने। तब
प्रत्येक मािनस िचच्याए, “उसलाई मार! उसलाई संसारदेिख हटाई देऊ।
यो बाँच्न योग्य छैन!” 23 ितनीहरूले कराँउद ैउनीहरूका लुगाहरू
फ्याँकीिदए। ितनीहरूले धूलोहरू हावामा उडाए। 24 तब सेनापितले
िसपाहीहरूलाई भने पावललाई सनै्य भवनमा लजैाऊ। उनले
िसपाहीहरूलाई कुटपीट गररे ितनलाई जाँच गनेर् आदेश िदए। यसो गदार्
कत ैमािनसहरू िकन यसरी ितनको िवरोधमा कराईरहेछन् जान्न सिकने
ितनी आशा गदैर्ं िथए। 25 यसलेै कुटपीट गनर् िसपाहीहरूले पावललाई
बाँध्द ैिथए। तर पावलले त्यहाँ उिभरहेको सेना अिधकारीलाई भने, “के
एक रोमी नागरीकलाई जो दोषी हो भन्ने प्रमाण न ैनभई, ितम्रो कोरार्
लगाउने अिधकार छ?”

26 जब सेना अिधकारीले त्यस्तो सुने ऊ सेनापित कहाँ गएर ती कुरा
भने। सेना अिधकारीले भन्यो, “ितमी जान्छौ ितमीले के गिररहेका छौ?
यो मािनस रोमी नागिरक हो।”

27 सेनापित पावलकहाँ आए र भने, “मलाई भन ितमी साँच्चै रोमी
नागिरक हौ?”
पावलले जवाफ िदए, “हजुर।”
28 सेनापितले भने, “मलेै एक रोमी नागिरक हुनलाई धेर ैपसैा खचर्

गरकेो छु।”
तर पावलले भन्यो, “म रोमी नागिरक भएर ैजन्मेको िथएँ।”
29 ती मािनसहरू जसले पावललाई प्रश्नहरू गनर् तयार भइरहेका

िथए, पावललाई छाडेर गए। सेनापित डराई रहेका िथए िकनभने उसले
पावललाई अिघबाटै बाँिधसकेको िथयो अिन पावल एक रोमी नागिरक
िथए।

पावलपावल यहयहूूदीदी अगुवाहरूसअगुवाहरूसँँगग बोल्छन्बोल्छन्

30 सेनापितले यहूदीहरू िकन पावललाई दोष्याईरहेछन् बुझ्न
चाहन्थे। यसथर् अकोर् िदन उनले पूजाहारीहरू यहूदीहरू अिन सारा महा-
सभालाई भेला हुने आदेश िदए। सेनापितले पावललाई बाँधेका
साङ्गलाहरू खोिलिदए। त्यसपिछ पावललाई ल्याए अिन ितनीहरूको
सामुन्ने उभ्याए।

पावलले यहूदी-महासभालाई हेर ेअिन भने, “मेरा दाज्यू-
भाइहरू हो, मलेै आज सम्म मेरो जीवन राम्रो िवचारमा नै
िबताँए।” 2 हनािनया, प्रधान पूजाहारी पिन त्यहाँ िथए।

हनिनयाले पावलले भनेको सुने र मािनसहरूलाई पावलको मुखमैा
िहकार्उन आदेश िदए जो पावलको छेउमा उिभएका िथए। 3 पावलले
हनिनयालाई भने, “परमेश्वरले पिन ितमीलाई िहकार्उनु हुनेछ। ितमी एक
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मलैा िभत्ता जस्तो छौ जुन सेतो रगंले पोतेको छ। मोशाको व्यस्था
अनुसार मेरो न्याय गनर् ितमी त्यहाँ बिसरहेका छौ यद्यिप ितमी मलाई
िहकार्उनेर्ं आदेश िदएर कानुन अमान्य गिररहेका छौ।”

4 पावलको छेउमा उिभरहेका मािनसहरूले भने, “ितमीले त्यसरी
प्रभुको प्रधान पूजाहारीसँग बात गनर् ु हँुदनै, ितमीले उनलाई िनन्दा
गिररहेछौ!”

5 पावलले भने, “दाज्यू-भाइहरू, मलाई थाहा िथएन िक उनी प्रधान
पूजाहारी हुन्। धमर्शास्त्रमा यस्तो लेिखएको छ, ‘ितमीले ितम्रा
मािनसहरूका अगुवाको िवषयमा खराब कुराहरू गनर् ु हँुदनै।’ ”

6 सभामा कितपय मािनसहरू सदिुकहरू िथए र अन्य फिरसीहरू
िथए। यो सोचेर पावलले एउटा िवचार िनकाले। उनी महा-सभाप्रित
िचच्याए, “मेरा दाज्यू-भाइहरू, म फरसीको छोरो फरसी हँु। म यहाँ
मुद्दामा छु िकनभने म िवश्वास गछुर्  मािनसहरू मृत्यबुाट बौरी उठ्ने छन्!”

7 जब पावलले त्यसो भने, त्यहाँ फिरसी र सदकुीहरू माझ गहन तकर्
शुरु हुन थाल्यो। सभा दइु दलमा िवभाजन भयो। 8 सदकुीहरूको
िवश्वास िथयो मािनसहरू मर ेपिछ ितनीहरू फेिर िजउँदो हँुदनैन्, अिन
स्वगर्दतू अथवा आत्मा हँुदनै। तर फिरसीहरू यी सबमैा िवश्वास गछर्न्।
9 ती सब ैजना यहूदीहरू जोड-जोडले िचच्याउन थाले। कितपय
शास्त्रीहरू, जो फरसीहरू िथए, उिभए र तकर्  गर,े “हामीले यस
मािनसको िवरुद्ध कुन ैगल्ती पाएनौं। हुन सक्छ दमीशकको बाटोमा
स्वगर्दतूले अथवा आत्माले उसँग बोल्यो होला!”

10 तकर्  लड़ाईमँा बिद्लयो। यहूदीहरूले पावललाई टुक्रा-टुक्रा
पानेर्छन् भनेर सेनापित डराए। यसलेै सेनापितले िसपाहीहरूलाई तल
गएर पावललाई यहूदीहरूबाट िलइकन सनै्य-भवनमा राख्न लगाए।

11 अकोर् रात, प्रभु येशू आउनु भयो अिन पावलको छेउमा उिभनु
भयो अिन भन्नुभयो, “साहसी बन! जसरी ितमीले यरूशलेममा मेरो
िवषयमा भन्यौ, रोममा पिन गएर मेरो िवषयमा बताउनु पछर् ।”

ककेेहीही यहयहूूदीहरूकोदीहरूको पावललाईपावललाई मानमानेर्ेर् योजनायोजना

12 अकोर् िबहान कितपय यहूदीहरूले पावललाई मानेर् योजना बनाए।
ितनीहरूले जब सम्म पावललाई मादैर्नौं न खाने न ैछौं न िपउने न ैछौं
भन्ने प्रितज्ञा गर।े 13 चालीस जना भन्दा धेर ैयहूदीहरू त्यस समूहमा
िथए जसले यस षड्यन्त्रमा भाग िलए। 14 ती यहूदीहरू मुख्य
पूजाहारीहरू र बूढा अगुवा पूजाहारीहरू भएकोमा गए अिन भने, “हामी
आफैं ले प्रितज्ञा गरकेा छौं िक हामी पावललाई नमारून्जल सम्म न केही
िपउँछौं न केही खानेछौं। 15 यसकारण यसलेै हामी तपाईहंरूलाई यस्तो
गराउन चाहन्छौं तपाईहरूकहाँ ल्याउनु भनी खबर पठाउनु होस्।
ितनलाई भन्नुहोस् िक पावलसँग तपाईलें धेर ैप्रश्नहरू गनर् ु छ। पावल यहाँ
आई पुग्न अिघ न ैहामी उसलाई मानर् त्यारी भई बाटोमा बस्नेछौं।”

16 तर पावलको भािनजले यो षड़यन्त्र थाहा पाए। उनी सनै्य भवनमा
गए र पावललाई सुनाईिदए। 17 तब पावलले एकजना सेना
अिधकारीलाई बोलाए अिन भने, “यस जवानलाई सेनापितकहाँ िलएर
जाऊ। उसकोमा उनको िनिम्त खवर छ।” 18 यसकारण सेना
अिधकारीले त्यस जवान मािनसलाई सेनापितकहाँ लगे। अिधकारीले
भन्यो, “कैदी पावलले भन्यो िक यस जवान मािनसलाई तपाई ंकहाँ
लजैाउनु, िकनभने उसले तपाईलंाई केही खबर िदन चाहन्छ।”

19 सेनापितले त्यस जवन मािनसलाई एकांत ठाउँमा लगे, जहाँ
उनीहरू खलुासँग बात मानर् सक्थे। सेनापितले भने, “ितमीले मलाई
केही भन्न चाहन्छौ?”

20 त्यस जवान मािनसले भन्यो, “यहूदीहरूले पावललाई अझ धेरै
प्रश्न गनेर् िनहँूमा तपाईलंाई भोिल महासभामा पावललाई ल्याई माग्ने
िनणर्य गरकेा छन्। 21 तर ितनीहरूलाई िवश्वास नगनर् ुहोस्। त्यहाँ
चालीस जना भन्दा धेर ैमािनसहरू लुकेर पावललाई मानर् बसेकाछन्।
ितनीहरूले उनलाई नमार ेसम्म न िपउने, न खाने कसम खाएका छन्!
अिहले ितनीहरू तपाईकंो सहमितको िनिम्त पिर्खरहेका छन्।”

22 सेनापितले त्यस जवान मािनसलाई यसो भनेर पठाईिदए।
“कसलैाई पिन ितमीले यसो भने, भनेर नभन्नु।”

पावललाईपावललाई िसजिरयािसजिरया पठाईयोपठाईयो

23 त्यसपिछ सेनापिलले दइु सनै्य अिधकारीहरूलाई डाके। अिन
भने, “िसजिरया जानको िनिम्त 200 िसपाहीहरू 70 घोड सवार र 200
भालाधारी िसपाहीहरू तयार पार। ितनीहरू राती 9 बजे िहडन तयार
हुनु पछर् । 24 केही घोडाहरू पावलको लािग पिन ल्याऊ तािक
पावललाई राज्यपाल फेिलक्सकहाँ सुरिक्षत पुयार्उन सिकन्छ।” 25

सेनापितले यस्तो एउटा िचट्ठी पिन उनलाई लेखे:
26 क्लौिडयस लायिसअसबाट,
महामिहम राज्यपाल फेिलक्सलाई,
नमस्कार:
27 यहूदीहरूले यो मािनसलाई पके्रका िथए अिन मानेर् योजना गिररहेका
िथए। मलेै चाल पाँए िक उनी एक रोमी नागिरक रहेछन्। यसकारण म
मेरा िसपाहीहरूसँग गएँ अिन उनलाई बचाएँ। 28 म जान्न चाहन्थें िक
ितनीहरूले उनलाई िकन दोष लगाइरहेका छन्। यसलेै मलेै ितनीहरूका
महासभामा उनलाई पुयार्एँ। 29 मलेै थाहा पाएँ िक ितनीहरूकै
व्यवस्थाको प्रश्नहरूको सम्बन्धमा ितनलाई दोषी ठह्राइएको रहेछ। तर
ती िवषयहरूमा ितनलाई जेल पठाउनु तथा मृत्य ुदण्ड िदनु कुन ैपिन
योग्य ठहिंरदनै। 30 मलाई सुनाईयो िक कितपय यहूदीहरूले उनलाई
मानेर् षडयन्त्र गिररहेका िथए। यसलेै मलेै उनलाई तपाईकंहाँ तुरन्तै
पठाएँ। यहूदीहरू जसले ितनलाई दोष्याउँदछैन् तपाई ंअिघ उनको
िवषयमा यहूदीहरूसँग भएको दोष देखाउन पिन लगाएको छु।

31 िसपाहीहरूले ितनीहरूलाई भनेका कुराहरू गर।े िसपाहीहरूले
पावललाई िलएर एिन्टप्यािट्रस शहरमा राित न ैलगे। 32 अकोर् िदन
घोडसवार पावलसँग िसजिरयागए। तर अन्य िसपाहीहरू र
भालाधारीहरू यरूशलेम सनै्य-भवन ितर ैफकेर् र आए। 33 घोडसवार
िसपाहीहरू िसजिरयािभत्र पसे अिन राज्यपाललाई िचट्ठी िदए। त्यसपिछ
उनीकहाँ पावललाई सुम्पे।

34 राज्यपालले िचट्ठी पढे पावललाई सोधे, “ितमी कुन देशका हौं?”
राज्यपालले पावल िसिलिसयाका हुन भनेर जाने। 35 राज्यपालकले
भने, “ितमीलाई दोष्याउनेहरू यहाँ आउँदा म ितम्रो मुद्दा िलनेछु।” अिन
त्यसपिछ उनले पावललाई हेरोदको राजमहलमा सुरिक्षत राख्न आदेश
िदए।

यहयहूूदीहरूलदीहरूलेे पावललाईपावललाई दोषदोष लगाएलगाए

पाँचिदन पिछ हनािनया िसजिरया गए। उनी प्रधान पूजाहारी
िथए। उनले कितपय बुढा यहूदी अगुवाहरू र ततर् ुल्लस
नाउँका वकीललाई आफ्नो साथमा ल्याए। ितनीहरू

राज्यपालकको सामु पावलको िवरुद्ध मुद्दा उठाउन िसजिरया गए। 2

पावललाई सभामा डािकयो अिन ततर् ुल्लसले उनको िवरुद्ध यसो भन्दै
मुद्दा पेश गनर् थाले,

“महामिहम फेिलक्स, तपाईलें गदार् न ैहाम्रा मािनसहरूले शािन्त
उपभोग गिररहेका छन् अिन तपाईकैं दरू-दिर्शताले हाम्रो देशमा हुन पनेर्
सुधारहरू भए। 3 हामी ती कुराहरूका लािग तपाईलंाई प्रत्येक ठाउँमा र
हरके तिरकाले धन्यवाद प्रकट गछौर्। 4 तर म तपाईकंो धेर ैसमय नष्ट
गनर् चाहँिदन। यसथर् म केही शब्दमा तपाई अिघ मुद्दा पेश गनेर्छु। दया
गरी, धयैर् धारण गिरिदनु होला। 5 यो मािनस एक समस्या ल्याउने
मािनस हो र यसले जतातत ैसंसारभिर यहूदीहरू माझ दङ्गा मचाँउछ। यो
नासरीदलका नेता हो। 6 यसले मिन्दर अपिवत्र बनाउन खोिजरहेको
िथयो तर हामीले यसलाई रोक्यौ। जब तपाईलें यस मािनसलाई जाँच
गनर् ु हुनेछ हामीले उमािथ लाएको सब ैदोषहरू सत्य हुन भन् आफैं  बुझ्नु
हुनेछ।” 9 अन्य यहूदीहरू सहमत भए अिन भने, “यी कूराहरू साँिच नै
सत्य हुन्।”

पावलपावल फफेेिलक्सकोिलक्सको अगाडीअगाडी

10 राज्यपालकले पावललाई बोल्ने संकेत गनर् ुभयो। यसकारण
पावलले राज्यपाललाई जवाफ िदए, “राज्यपाल फेिलक्स, म जान्दछु
िक तपाई ंधेर ैसमयदेिख यस राष्ट्रको न्यायकतार् हुनुहुन्छ। यसथर् म
आफ्नो बचाउ पक्ष पेश गनर् पाउँदा खशुी छु। 11 म यरूशलेममा
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आराधाना गनर्लाई बाह्र िदन अिघ मात्र गएँ। तपाई ंआफैं  यो सत्य हो
भनेर जाँच्न सक्नु हुन्छ। 12 यी यहूदीहरू जसले मलाई दोष लगाए
उनीहरूले मलाई मिन्दरमा कससँैग बोलेको भेटेनन्। मलेै कत ैसभाघर
मिन्दरमा अथवा यो शहरको अन्यत्र कत ैसमस्या खडा गनर् भीड जम्मा
गरकेो छैन। 13 ती यहूदीहरूले मेरो िवरुद्धमा अिहले जे दोषारोपण गरे
त्यसको प्रमाण िदन सकै्तनन्।

14 “तर म तपाईलंाई भन्दछुैः म हाम्रा िपता पुखार्हरूका परमेश्वरलाई
येशूका चेलाले जस्त ैआराधना गदर्छु। यहूदीहरू भन्छन् येशूको मागर्
गल्ती हो। तर मोशाको व्यवस्थाहरूमा बताएको प्रत्येक कुरो अिन
अगमवक्ताहरूले िकताबमा लेखेकाहरू म िवश्वास गछुर् । 15 म परमेश्वरमा
त्यही आशा गछुर्  जो यी यहूदीहरू गछर्न् िक धमीर् अिन अधमीर् मृत्यबुाट
बौरी उठ्नेछ । 16 यही कारणले म सधैँ परमेश्वर अिन मािनसहरूको
अिघ त्यही गनेर् प्रयास गछुर्  जुन मेरो िवश्वासमा सही हुन्छ।

17 “म धेर ैवषर्देिख यरूशलेमबाट टाढा रहेको िथएँ। म त्यहाँ मेरा
मािनसहरूका िनिम्त केही दानको उपहारहरू िलएर बिल चढाउनु
फकेर् को िथएँ। जित बेला ितनीहरूले मलाई मिन्दरमा भेटे मलेै शुिद्धकरण
िविध िसद्धाएको िथएँ। मलेै मेरो विरपिर कुन ैभीड जम्मा गरकेो िथइन् न
त त्यहाँ मलेै कुन ैप्रकारको अशािन्त न ैसृिष्ट गरकेो िथएँ। 19 तर
कितपय एिशयाबाट आएका यहूदीहरू त्यहाँ िथए। यिद ितनीहरूसँग
साँच्चै मेरो िवरोधमा केही गवाही भए त्यो प्रमाण गनर् ितनीहरू यहीं हुन पनेर्
20 अथवा यहूदीहरूलाई जो यहाँ छन् सोध्नु होस् यिद ितनीहरूले मेरो
िवरुद्ध केही गल्तीहरू पाएका छन् िक जित वेला म यरूशलेममा
यहूदीहरूको एक महासभामा िथएँ। 21 मलेै खाली ितनीहरूको समक्ष
एउटै कुरोको घोषणा गरकेो िथएँ ‘आज मेरो न्याय गिरदछै िकनभने
मािनहरू मृत्यबुाट जाग्नेछन् भनेर म िवश्वास गदर्छु।’”

22 फेिलक्सले येशूमागर् िवषयमा धेर ैकुराहरू जान्दथे। उनले मुद्दा
स्थिगत गर ेअिन भने, “जब सेनापित, लायिसअस यहाँ आउँछन् म यी
कुराहरूको िवषयमा िनणर्य गनेर्छु।” 23 फेिलक्सले सनै्य अिधकारीलाई
पावललाई सुरक्षामा राख्न भने। तर ितनले सनै्य अिधकारीलाई भने िक
पावललाई केही स्वतन्त्र िदनु अिन उनको आश्यकता पुरा गनर् उनको
साथीहरूलाई वाधा निदनु।

पावलपावल फफेेिलक्सिलक्स रर उहाँकोउहाँको पत्नीसपत्नीसँँगग बोल्दछन्।बोल्दछन्।

24 केही िदन पिछ फेलक्स आफ्नी यहूदी पत्नीसँग आए। उनको नाउँ
द्रूिसल्ला िथयो। फेिलक्सले पावललाई ल्याउनु भनेर आज्ञा िदए।
फेिलक्सले ख्रीष्ट येशूमा िवश्वासप्रित पावलले भनेको कुराहरू सुने। 25

तर फेिलक्स डराए जब पावलले धािर्मक जीवन, आत्मा संयम र
भिवष्यमा हुने न्यायको िवषयमा भने। फेिलक्सले भने, “अिहले जाऊ।
जब मसँग समय हुन्छ म ितमीलाई फेिर बोलाउने छु।” 26 तर
फेिलक्सको पावलसँग बात गनेर् अकोर् कारण िथयो। फिलक्सले
पावलबाट घुस पाउने आशा गरकेा िथए। यसथर् उनले पावललाई
बारम्बार बोलाएर कुराकानी गथेर्।

27 तर दइु वषर् पिछ पोिर्सअस फेस्तस राज्यपाल भए। फेिलक्स अब
राज्यपाल रहेनन्। तर फेिलक्सले पावललाई कैदी न ैबनाएर राखे।
िकनभने उनले यहूदीहरूलाई खशुी पानर् चाहन्थे।

पावललपावललेे सम्राटसम्राट िसजरलाईिसजरलाई भभेेट्नट्न चाहन्थचाहन्थेे

फेस्तस राज्यपाल भए, अिन ितन िदन पिछ उनी
िसजिरयाबाट यरूशलेम गए। 2 मुख्य पूजाहारीहरू र अित
मुख्य यहूदी अगुवाहरूले पावलको िवरुद्ध ितनीहरूको मुद्दा

पेश गर।े 3 ितनीहरूले फेस्तसलाई ितनीहरूको लािग सहायता गिरिदने
िवन्ती गर,े यहूदीहरू फेस्तसबाट के चाहन्थे भने पावललाई यरूशलेम
पठाइयोस्। ितनीहरूले बाटैमा पावललाई मानेर् षडयन्त्र गरकेा िथए। 4

तर फेस्तसले जवाफ िदए, “हँुदनै! पावललाई िसजिरयामा रािखनेछ। म
स्वय ंपिन िसजिरया चाँडै जान्छु। 5 ितमीहरूका अगुवाहरू पिन मसँग
जानु पछर् । यिद उसले केही गल्ती साँिच्चन ैगरकेा भए ितनीहरूले
िसजिरयामा पावललाई आरोप लगाउन सक्छन्।”

6 फेस्तस यरूशलेममा आठ-दश िदन भन्दा धेर ैबसेनन्। त्यसपिछ
उनी िसजिरया फकेर् र गए। अकोर् िदन फेस्तसले िसपाहीहरूलाई

पावललाई उहाँकहाँ ल्याउनु अह्राए। फेस्तस न्याय-आसनमा बसे। 7

पावल न्यायालायमा आए। यरूशलेमबाट आएका यहूदीहरू उनको
विरपिर उिभए। यहूदीहरूले पावलको िवरोधमा िनकै दोष देखाई धेरै
अिन गम्भीर आरोपहरू ल्याए। तर ितनीहरूले त्यसको प्रमाण िदन
सकेनन्। 8 तब पावलले आफ्नो बचाऊ पक्षमा भने, “मलेै यहूदीहरूको
कानुन, मिन्दर अथवा िसजरको िवरुद्ध कुन ैकाम गरकेो छैन।”

9 तर फेस्तस यहूदीहरूलाई खशुी पानर् चाहन्थे। यसलेै उसले
पावललाई सोधे, “के ितमीमािथ लगाइएको यी आरोपहरूमा मेरो अिघ
न्याय पाउन यरूशलेम जान चाहान्छौ?”

10 पावलले भने, “म अिहले िसजरको न्यायालय अिघ उिभएकोछु,
अिन यस ठाउँमा मलेै न्याय पाउनु पछर् । मलेै यहूदीहरूका िवरूद्ध केही
गल्ती काम गरकेो छैनः यो सत्य तपाई ंराम्ररी जान्नु हुन्छ। 11 यिद म
कुन ैअपराधको दोषी छु भने अिन मलाई मृत्य ुदण्ड भोगाँउछ भने म
मृत्य ुदण्डदेिख भाग्ने प्रयास गनेर् छैन। तर ममािथ लगाईएका आरोपहरू
आधारहीन िनिस्कए तब कुन ैपिन मािनसले मलाई यी यहूदीहरूलाई
सुिम्पन सकै्तन। म चाहन्छु मेरो मुद्दा िसजरले सुनी िदउन्।”

12 फेस्तसले आफ्ना महासभासँग परामर्श गर।े त्यसपिछ उनले भने,
“ितमी िसजरलाई उजुर गर। यसथर् ितमी िसजरकहाँ जाऊ।”

पावलपावल हहेेरोदरोद अिग्रपाअिग्रपा समक्षसमक्ष

13 केही िदनपिछ राजा अिग्रपा र विर्णस फेस्तसलाई भेट्न िसजिरया
आए। 14 ितनीहरू त्यहाँ धेर ैिदन बसे। फेस्तसले राजालाई पावलको
मुद्दाबार ेबताए अिन भने, “यहाँ एकजना मािनस छ जसलाई फेिलक्सले
कैदमा राखी छोडेको छ। 15 जब म यरूशलेम गएँ त्यहाँका मुख्य
पूजाहारीहरू र बुढा यहूदी अगुवाहरूले उनको िवरुद्ध मुद्दा हालेकाछन्।
यी यहूदीहरू मबाट उसलाई मृत्यदुण्ड िदलाउन चाहन्छ्न्। 16 तर मलेै
ितनीहरूलाई भने, ‘जब केही दण्डनीय अपराध गरकेो िवरुद्धमा आरोप
लगाईन्छ, रोमीहरूकोमा त्यो रीित छैन िक त्यस मािनसलाई
अिभयोक्ताहरूकहाँ सुम्पने। प्रथम उसलाई दोषारोपण गनेर् मािनसहरूसँग
मुखा-मुख गराउनु पछर् , अिन उसले ती दोषारोपनहरूको िवरुद्ध स्वयं
बचाऊ गनेर् मौका पाउनु पछर् ।’

17 “यसथर् ती यहूदीहरू मसँग आए। अिन मलेै समय नष्ट गिरनँ। अकोर्
िदन म न्याय-आसनमा बसें अिन त्यस मािनसलाई यहाँ ल्याउने आदेश
िदएँ। 18 यहूदीहरू उठे अिन आरोप लगाए। तर यहूदीहरूले कुन ैनराम्रो
अपराधको लागी दोषाएनन् जुन आशा गरकेो िथएँ। 19 जुन कुरा
ितनीहरूले भने त्यो आरोप खाली ितनीहरूको आफ्न ैधमर्को िवषय
मािथ मतभेद र येशू नाउँ भएको मािनसको िवषयमा मात्र िथयो। येशू मरे
तर पावल भन्दछ ऊ अझ ैपिन िजउँदो छन्। 20 म यस िवषयमा धेरै
कुरा जािन्दन, यसकैारण मलेै प्रश्नहरू गिरनँ। तर मलेै पावललाई भने, ‘के
ितमी यरूशलेम जान्छौ, यी कुराहरूमा त्यहाँ न्याय गराउन?’ 21 तर
पावललाई िसजिरयामा न ैरािखयो कारण उिन िसजरबाट िनणर्य
चाहन्थे। यसलेै मलेै आदेश िदएँ िक म जब सम्म पावललाई िसजरकहाँ
पठाउन सिक्तन उसलाई त्यहीं राख्नु।”

22 अिग्रपाले फेस्तसलाई भने, “म त्यो मािनसको कुरा सुन्न चाहन्छु।”
फेस्तसले भने, “भोिल तपाईलें सुन्न सक्नु हुन्छ।”
23 अकोर् िदन आिग्रपा र विर्णस िनकै गवर्कासाथ आए। ितनीहरू

न्यायालयिभत्र सेनापितहरू र शहरका प्रमुख मािनसहरू िलएर पसे।
अिग्रपा र विर्णस, सनै्य अिधकारी, िसजिरयाका प्रमुख मािनसहरू न्याय-
कक्षमा गए। फेस्तसले िसपाहीहरूलाई पावललाई िभत्र ल्याउनु भनेर
हुकूम गर।े

24 फेस्तसले भने, “राजा अिग्रपा र ितमीहरू सबजैना हामीसँग भेला
भएका छौ, यस मािनसलाई हेर। यहाँ भएका सबजैना यहूदीहरू र
यरूशलेममा भएका यहूदीहरूले यस मािनसको िवरुद्ध गुनासो पोखेका
छन् र कराए िक उसको बाँच्ने अिधकार छैन। 25 जब मलेै जाँिचरहेको
िथएँ उसले केही यस्तो भूल गरकेो मलेै पाइन तािक उसलाई मृत्य ुदण्ड
िदइयोस्। अिन आफैं ले िसजरकहाँ अपील गर।े यसकैारण ियनलाई मलेै
रोम पठाउने िनणर्य गरें। 26 तर मलेै उनको िवषयमा िसजरलाई के
लेख्ने कुन ैिनिश्चत आधार पाइन। यसकारण उनलाई मलेै तपाईहंरू
सबकैो समक्ष उभ्याएँ। म आशािन्वत छु िक तपाईहंरूको प्रश्न पश्चात
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तपाईहंरूले सुझावहरू मलाई िदनुहुनेछ तािक म िसजरलाई केही लेख्न
सक्छु। 27 उसको िवरोधमा दोषहरू नऔलं्याई केही कैदीहरू
िसजरकहाँ पठाउनु मूखर्ता हो भन्ने म िवश्वास गछुर् ।”

पावलपावल राजाराजा अिग्रपाअिग्रपा समक्षसमक्ष

अिग्रपाले पावललाई भने, “ितमी आफ्नो सुरक्षाको लािग
बोल्न सक्नेछौ।” यसथर् पावलले आफ्नो हात उठाए अिन
यसो भन्द ैबोल्न थाले। 2 “राजा अिग्रपा, तपाईहंरू अिघ

उिभन पाउनु मेरो भाग्य हो, यहूदीहरूले ममािथ थोपरकेो दोषहरूको म
जम्म ैउत्तर िदनेछु। 3 म अत्यन्त ैखशुी छु िक म तपाईहंरूको सामुन्ने
बोल्न योग्यको छु िकनभने तपाईहंरू यहूदी रीितहरू र प्रश्नहरू जुन
िवषयमा ितनीहरूले तकर्  गछर्न् सो जान्नु हुन्छ। कृपाया धयैर्साथ मेरो
कुरा सुिनिदनु होस्।

4 “सब ैयहूदीहरूले मेरो सम्पूणर् जीवनको िवषयमा जान्दछन्। मेरो
देशमा अिन यरूशलेममा पिन मेरो जीवन शलैीको िवषयमा ितनीहरू
जान्दछन्। 5 यी यहूदीहरूले धेर ैसमयदेिख मलाई िचन्छन्। यिद
ितनीहरूले इच्छा गर ेमलाई एक असल फिरसी मान्न सक्छन्। अिन
फिरसीहरूले यहूदी धमर्को व्यवस्थाहरू अन्य कुन ैयहूदी समुदायले
भन्दा अझ कट्टर प्रकारले मान्दछन। 6 परमेश्वरले हाम्रा िपता-
पुखार्हरूलाई िदनुभएको प्रितज्ञाको भरोसामा म यस परीक्षामा अिहले
खडा छु। 7 यो प्रितज्ञा प्राप्त गनेर् आशामा हाम्रा बाह्र जाितहरू िनमग्न
रात-िदन परमेश्वरको आराधना गिररहेका छन्। हे राजान्, यही आशाको
िनिम्त म यी यहूदीहरूद्वारा दोिषएको हँु। 8 तपाईहंरूलाई परमेश्वरले
मरकेो मािनसहरू बौराउँनु हुन्छ भन्ने कुरा ग्रहण गनर् िकन अप्ठेरो परकेो?

9 “जब म फिरसी िथएँ, मलेै यस्तो पिन सोचे िक नासरतका येशूको
नाउँ िवरुद्ध धेर ैकुराहरू मलेै गनर् ुपछर् । 10 अिन यरूशलेममा मलेै
िवश्वासीहरूका िवरुद्ध धेर ैकामहरू गरें। मुख्य पूजाहारीहरूले ती
िवश्वासीहरूलाई जेलमा थुन्ने अिधकार िदएका िथए। जब येशूका
िवश्वासीहरू मािरए मलेै यो राम्रो कुरा भयो भनेर सहमत िदएँ। 11 जम्मै
सभाघरहरूमा मलेै ितनीहरूलाई धेर ैपल्ट येशूको िवषयमा जबरजस्ती
नराम्रो कुरो भनाएर दण्ड िदएँ। म यित क्रोिधत िथएँ िक म िवदेशका
शहरहरूमा पिन ितनीहरूको खेदो लाउनु गएँ।

पावललपावललेे ययेेशूलाईशूलाई ददेेखखेेकोको ककुुरारा भन्दछभन्दछ

12 “एक समयमा, मुख्य पूजाहारीहरूले मलाई दमीशक शहर जाने
अनुमित अिन अिधकार िदए। 13 हे राजन! दमीशक जाने बाटोमा मलेै
एउटा ज्योित आकाशबाट आइरहेको देखें। यो मध्यान्हको समय िथयो।
त्यसको प्रकाश सूयर्को भन्दा ज्यादा िचिम्कलो िथयो। त्यो प्रकाश म र
मसँग जाने मािनसहरूका विरपिर चिम्कयो। 14 हामी सब ैजना भूइँमा
लड्यौ। त्यसपिछ मलेै यहूदी भाषामा एक आवाज सुनें। त्यो आवाजले
मलाई भन्यो, ‘शावल, शावल िकन मलाई सताइरहेका छौ? ितमी मसँग
लडेर केवल आफैं लाई चोट पुयार्इरहेका छौ।’

15 “मलेै भने, ‘ितमी को हौ प्रभु?’
“प्रभुले भन्नुभयो, ‘म येशू हँु। म त्यही हँु जसलाई ितमी सताइरहेछौ।

16 उठ अिन उभ! मलेै ितमीलाई मेरो सेवक चुनेको छु। ितमी मेरो गवाही
भएर मािनसहरूलाई मेरो िवषयमा ितमीले के देख्यौ अिन मलेै के प्रकट
गछुर्  सब ैबातउनेछौ। यसकैारण म आज ितमीकहाँ आएँ। 17 म ितम्रो
आफ्न ैमािनसहरूलाई ितमी माथी घात पानर् िदने छैन। अिन म ितमीलाई
गरै-यहूदीहरूबाट पिन जोगाउने छु। म ितमीलाई ती मािनसहरू कहाँ
पठाउँदछुै। 18 ितमीले मािनसहरूलाई सत्य देखाउनेछौ। मािनसहरू
अँन्ध्यारोबाट उज्यालोमा फकर् नेछन्, बिद्लनेछन् अिन शतैानको
शिक्तबाट परमेश्वरमा ढिल्कनेछ। त्यसपिछ ितनीहरूको पापहरू क्षमा
गिरनेछ अिन मेरो िवश्वासले जो मािनसहरू पिवत्र पािरएकोछन्
ितनीहरूसँग एक बनाइनेछ।’”

पावललपावललेे आफ्नोआफ्नो कायकायर्र्कोको िवषयमािवषयमा भन्छन्भन्छन्

19 पावल लगातार बोिलरहेः “राजा अिग्रपा, स्वगर्बाट यो दशर्न मलेै
पाए पिछ यसलाई पालन गनर् मलेै अश्वीकार गिरन। 20 मलेै
मािनसहरूलाई आफ्ना हृदय र जीवन शलैी पिरवतर्न गर भन्न थाले।

उनीहरूलाई परमेश्वर प्रित फकर्  र यस्तो कायर् गर जसद्वारा ितमीहरूको
हृदय अिन जीवन शलैी वास्तवमा पिरवतर्न भएको चाल पाईनेछ भनें यी
कुरा सवर्प्रथम मलेै दमीशकमा भनें। त्यसपिछ म यरूशलेम गएँ अिन
यहूिदयाको प्रत्येक ठाउँमा गएर यी कुरा भनें। म यी कुराहरू भन्न गरै-
यहूदीहरूकोमा पिन गएँ।

21 “यही कारणले यहूदीहरूले म मिन्दरमा भएको समय पके्र अिन
मलाई मानर् चेष्टा गर।े 22 आज सम्म पिन मलेै परमेश्वरको सहायता
पाइरहेकोछु अिन यसथर् म यहाँ उिभरहेको छु अिन जे देखे भिनरहेको
छु। तर मलेै नयाँ कुरा भिनरहेको छैन। मोशा र अगमवक्ताहरूले जे हुन्छ
भनेका छन् म त्यही भिनरहेको छु। 23 ितनीहरूले भने िक ख्रीष्ट मनेर्छ र
मृत्यबुाट बौरी उठने प्रथम मानिस उही हुनेछ। मोशा र अगमवक्ताहरूले
भनेका िथए िक ख्रीष्टले यहूदी र गरै-यहूदीहरूमा प्रकाश ल्याउने छ।”

पावललपावललेे अिग्रपालाईअिग्रपालाई मनाउनमनाउन खोज्योखोज्यो

24 पावलले आफ्नो बचाऊको लािग ती कुराहरू भिनरहेको बेला,
फेस्तस िचच्यायो, “पावल ितमी पागल हौ। ितम्रो अिधक िबद्याले
ितमीलाई पागल बनायो।”

25 पावलले भने, “महामिहम फेस्तस, म पागल होइन। जे कुराहरू
मलेै भने ती सत्य हुन्। मेरो शब्दहरू गम्भीर छन्। 26 राजा अिग्रपाले यी
कुराहरूको िवषयमा जान्नु हुन्छ। म उहाँसँग स्वतन्त्र रूपमा कुरा गनर्
सक्छु। म िनिश्चत छु िक उहाँ कुन ैपिन कुरामा अपिरिचत हुनुहुन्न। िकभने
यी कुराहरू कुन ैगुप्ती जग्गामा घटेन। 27 राजा अिग्रपा! के तपाई ं
अगमवक्ताहरूले लेखेको कुरामा िवश्वास गनर् ु हुन्छ? म जान्दछु तपाई ं
िनश्वास गनर् ु हुन्छ।”

28 राजा अिग्रपाले पावललाई भने, “के ितमी मलाई यित सहजै
ख्रीष्टयन बनाउन सक्छौ?”

29 पावलले भने, “यो सिजलो अथवा अप्ठेरो मेरो िनिम्त मुख्य
होइन। म परमेश्वरिसत प्राथर्ना गदर्छु िक तपाई ंमात्र िकन, मलाई
बाँिधएको साङ्लो बाहेक आजका जम्म ैमेरा श्रोताहरू म जस्त ैहुनेछन्।”

30 राजा अिग्रपा, राज्यपाल फेस्तस, विर्णस अिन ितनीहरूसँगै
बिसरहेका अन्य मािनसहरू सब ैजराक-जुरूक्क उठे। 31 सभाघर छाडेर
गए अिन आपसमा यसो भन्द ैबात गनर् लागे, “यो मािनसलाई मानर् ु हँुदनै,
जेलमा पिन राख्नु हँुदनै, साँिच न ैउसले त्यस्तो नराम्रो काम गरकेो छैन
जसमा िक उसलाई मृत्य ुदण्ड अथवा कारावास होस्।” 32 अिन
अिग्रपाले फेस्तसलाई भने, “यिद यस मािनसले िसजरलाई अपील
नगरकेो भए ऊ छोिडन सक्थ्यो।”

पावलपावल समुद्रयात्राद्वारासमुद्रयात्राद्वारा रोमरोम

यो िनश्चय गिरएको िथयो िक हामी समुन्द्रयात्राबाट इटाली
जाँदथै्यौं। एक सनै्य अिधकारी जुिलयसले पावल र अन्य
केही कैदीहरूलाई पहरा िदइरहेका िथए। जुिलयस सम्राटको

पल्टनका िथए। 2 हामी एड्र िमिटयमबाट आएको एिशयाको िविभन्न ठाउँ
हँुद ैजाने जहाजमा चढ्यौं जुन जानु तयार िथयो। हामीसँग अिरस्ताखर्स
िथए। ितनी म्यािसडोिनयामा िथस्सलोिनकाका एक नागिरक िथए।

3 अकोर्िदन हामी सायडन शहर आई पुग्यौं। जुिलयसले पावललाई
भद्र व्यवहार गर।े उनले पावललाई आफ्नो साथीहरूसँग भेट्न जान
िदए, तािक ितनीहरूले पावलको आवश्यकतालाई ध्यान िदउन्। 4

हामीले सायडन शहर छोड्यौं अिन साइप्रस टापूको छेऊ लागेर गयौं
िकनभने बतास हाम्रो िवपरीत बहँद ैिथयो। 5 हामीले िसिलिसया र
प्यािम्फिलया तट हँुद ैसमुद्र पार गरयौं। त्यसपिछ हामी लाइिसयामा
माइरा आईपुग्यौ। 6 माइरामा त्यस सनै्य अिधकारीले
अलेकजाण्डिरयाको जहाज पाए जुन इटाली गइरहेको िथयो। यसकारण
उसले हामीलाई यस जहाजमा रािखिदए।

7 हामी समुन्द्रयात्रा गररे धेर ैिदनसम्म िबस्तार ैिंहडी रह्यौं िकनभने
बतास हाम्रो मागर्को िवरुद्ध चिलरहेको िथयो अिन स्नाइडस् भन्ने ठाउँमा
खबु किठन साथ पुग्यौं। त्यस प्रकारले हामी धेर ैटाढा जान सकेनौ।
यसकारण हामी सालमोन छेउ के्रट टापूको दिक्षण ितर लाग्यौ। 8 खबुै
किठन साथ हामी िकनारा भएर गयौं। त्यसपिछ हामी सुरिक्षत बन्दरगाह
भन्ने ठाउँमा आयौं। लुिसया भन्ने शहर त्यहाँ देिख निजकै िथयो।
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9 तर हामीले िनकै समय नष्ट गरकेा िथयौं। यो समुद्र यात्रा गनर् ु
भयङकर डरलाग्दो िथयो िकनभने यहूदीहरूका उपवासको िदन
गइसकेको िथयो। यसलेै पावलले ितनीहरूलाई सावधान गराए र भने,
10 “हेर मािनसहरू हो, म देख्छु हाम्रो यात्रा िवपदजनक हुनेछ अिन
नोक्सान दायी केवल जहाज र सामानको िनिम्त मात्र होइन हाम्रो आफ्नो
ज्यानको सम्म क्षित हुनेछ।”

11 तर जहाजका कप्तान र मािलकले पावलको कुरामा सहमत
िदएनन्। यसलेै सेना अिधकारीले पावलले भनेको मानेनन्। बरू उसले
मािलक र जहाज कप्तानले भनेको कुरा माने। 12 अिन सुरिक्षत
बन्दरगाहमा शीतकालमा जहाज राख्न उिचत जग्गा िथएन। यसलेै धेरै
मािनसहरूले जहाज त्यहाँ नराख्ने िनणर्य िलए। मािनसहरूले फोिनक्स
जान सिकने आशा गर।े शीतकालमा जहाज त्यहाँ रोिकन अथवा रहन
सक्थ्यो। फोिनक्स एउटा दिक्षण पिश्चम अिन उत्तर पिश्चम पिट्ट फकेर् को
के्रट टापूको शहर िथयो।

आआँँधीधी-तूफानतूफान

13 त्यसपिछ, मन्द बतास दिक्षणबाट बहन थाल्यो। जहाजका
मािनसहरूले भने, “यस्त ैबतासको प्रितक्षा गिररहेका िथयौं, ऐले हामीले
त्यस्त ैपायौं!” यसकारण ितनीहरूले लङ्गार ताने। जहाजलाई के्रटको
िकनार ैिकनार पाररे लगे। 14 तर त्यितबेला तेज “उत्तरपूवीर्” बतास त्यो
टापु पार गररे आयो। 15 त्यस बतासले जहाजलाई आफ्नौ। िदशाितर
लग्यो कारण हामी त्यसको िवपरीत जान सकेनौं। यसथर् हामीले
जहाजमा आफ्नो िनयन्त्रण छाड्यौं औ बतास र छाल पिट्ट न ैजहाज
जान िदयौं।

16 हामी तलितर सानो टापू कलौदा गयौ। तब हामीले खबु
खिठनसाथ जीवनरक्षक डुङ्गा जहाजमा ल्याउन सक्यौं। 17 जीवनरक्षक
डुङ्गालाई जाहजमा ल्याए पिछ ितनीहरूले जहाजको विरपिर एक साथ
राख्नलाई डोरीले बाँधे। तर जाहज िसरिटसको बलौटे धापमा फस्न
सक्छ भनेर मािनसहरू डराए। यसलेै ितनीहरूले जहाजलाई बतासले नै
उठावओस् भनेर पाल मुनी झार।े

18 अकोर् िदन, आँधीको झोक्काले जहाजलाई िनकै िहकार्यो,
मािनसहरूले समानहरू जाहजबाट फ्याँके। 19 एकिदन पिछ ितनीहरूले
जहाजको यन्त्रहरू पिन फ्याँकीिदए। 20 धेर ैिदनसम्म यस्तो बाक्लो
आँधीले गदार् हामीले घाम, ताराहरू केही पिन देखेनौं। आँधी एकदमै
डरलाग्दो गितमा चल्यो। हामीले बाँच्ने आशा त्याग्यौं। हामी मनेर् रहेछौ
भनेर सोच्यौं।

21 धेरिैदन सम्म मािनसहरूले केही खाएनन्। तब एकिदन पावल
ितनीहरू समक्ष उिभए अिन भने, “मािनसहरू हो, ितमीहरूलाई मलेै के्रट
छोड्नु हँुदनै भनेको िथएँ। ितमीहरूले मेरो कुरा सुन्नु पथ्योर्। तब
ितमीहरूले यस्तो प्रकारको दःुख र नोक्सान खप्नु पनेर् िथएन। 22 तर
अब म भिनरहेछु साहसी हौ। ितमीहरू कोही पिन मनेर् छैनौ! तर जहाज
हराउने छ। 23 िहजो राित परमेश्वरबाट स्वगर्दतू मकहाँ आए। उहाँ उही
परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको म हँु र जसलाई म सेवा गछुर् । 24 उहाँले
भन्नुभयो, ‘पावल भयभीत न हौ! ितमी िसजर समक्ष उिभन ैपछर् । अिन
परमेश्वरले ितम्रो खाितर ितमीसँग समुद्रयात्रा गनेर्हरू सबलैाई बचाउनु
हुनेछ।’ 25 मािनसहरू हो, सहास नगुमाऊ! म परमेश्वरमा िवश्वास गछुर् ।
उहाँको दतूले मलाई भने जस्त ैसब ैहुनेछ। 26 तर पिन हामी कुन ैएक
टापूमा धक्का खान ैपछर् ।”

27 चौधौ रात सम्ममा पिन हामी एिड्रया समुद्र विरपिर बिहरहेथ्यौ।
जहाज चालकहरूले कुन ैजमीनको छेउितर पुगेको िवचार गर।े 28

ितनीहरूले डोरीको टुप्पामा एक गहु्रँ चीज बाँधेर समुद्रमा फािलिदए।
त्यसो गदार् ितनीहरूले पानीको गिहयार्ई 120 फीट पता लगाए। ितनीहरू
अझ केही पर सम्म गएर फेिर डोरी समुद्रमा फाले। यस पल्ट 90 फीट
गिहरो पाए। 29 ितनीहरू जाहज चट्टानसँग ठोिकन पुग्ला भनेर
डराइरहेका िथए। यसकारण ितनीहरूले लङ्गार फयाँके अिन तब
ितनीहरूले िदनको उज्यालो आओस् भनी प्राथर्ना गर।े 30 कितपय
चालकहरू जहाज छोडेर भाग्न चाहन्थे। ितनीहरूले जीवन रक्षक डंुङ्गाहरू
पानीमा ओह्राले। ितनीहरूले यस्तो भान पार ेिक ितनीहरू जहाजको
अिधिल्तरबाट अझ ैलङ्गारहरू झादैर्ंछन्। 31 तर पावलले सनै्य

अिधकारी र अन्य िसपाहीहरूलाई भने, “यिद यी मािनसहरू जहाजमा
बस्दनैन् भने तपाईहंरू बाँच्नु हुनेछैन!” 32 तब त्यो जीवनरक्षक डंुङ्गा
पानी िभत्रै जावओस् भनेर िसपाहीहरूले डोरी कािटिदए।

33 प्रातःकाल हुन भन्दा पिहले पावलले मािनसहरूले केही खाउन्
भनी मनाउन थाले। उनले भने, “िबतेका चौध िदनदेिख ितमीहरू
पिर्खरहेछौ अिन हेिररहेछौ। ितमीहरू चौध िदनदेिख भोकै छौ।
ितमीहरूले केही खाएका छैनौ। 34 अब म िबन्ती गिररहेछु केही खाऊ।
यो ितमीहरूलाई बाँच्नको लािग आवश्यक हो। ितमीहरू कसकैो पिन
टाउकोको एउटा केश पिन नष्ट हँुदनै।” 35 पावलले यसो भिनसके पिछ,
उसले केही रोटी िलए र पमेश्वरलाई प्रत्येकको अघािड धन्यवाद चढाए।
उनले रोटी डुक्राहरू पादैर् खान थाले। 36 ितनीहरू सबलेै सहास बटुले
अिन खान थाले। 37 हामी जम्मा दइु सय छ्यात्तर मािनसहरू जहाजमा
िथयौं। 38 जित हामीले चाह्यौं त्यित न ैखायौं। तब ितनीहरूले
जहाजबाट गहु्रँ सामानहरू समुद्रमा जहाजलाई हलुङ्गो पानर्लाई फ्याँके।

जहाजजहाज नष्टनष्ट भयोभयो

39 जब उज्यालो भयो जहाज चालकहरूले जमीन देखे। तर यो कुन
जग्गा हो ितनीहरूलाई थाहा भएन। यिद सम्भव भए ितनीहरूले
जहाजलाई िकनारमा लजैान खोज्थे। 40 यसथर् ितनीहरूले लङ्गारको
डोरी खोिलिदए अिन त्यसलाई समुद्रमा फ्याँकी िदए। तब ितनीहरूले
अिघिल्तरको पाल बतासको लािग उठाए र िकनार ितर गयो। 41 तर
जहाज बालुवाको धापमा पयोर्। जहाजको अिधल्लो भाग त्यहीं अडिकयो
अिन जहाज चल्न सकेन। तर ठूल्ठूला छालहरूले जोडले िहकार्यो अिन
जहाजको पिछल्लो भाग टुक्राटुक्रा पािरिदयो।

42 िसपाहीहरूले कैदीहरूलाई मानर् चाहे तािक ितनीहरू पौिरनु
नपाउन् अिन भाग्न नसकुन्। 43 तर सनै्य अिधकारीले पावललाई िजउँदै
बचाउन चाहन्थे। यसलेै उनले कैदीहरूलाई मानेर् अनुमित िदएनन्। उनले
कैदीहरू जसले पौिरन सक्थे पिहले हाम फाल्न र जमीनमा जाने आदेश
िदए। 44 अन्य मािनसहरूले तख्ता अथवा काठको टुक्राहरू प्रयोग गररे
जान सक्थे। यसरी प्रत्येक मािनस जमीनमा पुगे। कोही मािनसहरू पिन
मरनेन्।

माल्टाकोमाल्टाको टापूमाटापूमा पावलपावल

जब हामी सुरिक्षतसँग जमीनमा ओिर्लयौं जान्न पायौं िक यो
टापूलाई माल्टा भिनदो रहेछ। 2 पानी पिररहेको िथयो र
जाडो िथयो। तर त्यहाँका रथैाने मािनसहरू हामीरूिसत

साथी झैं भए। ितनीहरूले हाम्रो लािग आगो बािलिदए र हामी सबलैाई
िनम्तो गर।े 3 पावलले दाउराको िंझजाहरू जम्मा गर ेअिन आगोमा
हािलिदए। तातोले गदार् एक िवषालु सपर् बािहर आयो अिन पावलको
हातमा डस्यो। 4 त्यहाँ बस्नेहरूले पावलको हातमा सपर् झुिण्डरहेको
देखे। ितनीहरूले भने, “यो मान्छे हत्यारा हुन ैपछर् । ऊ पानीमा मरने, तर
न्यायले उसलाई बाँच्न िदएन।”

5 तर पावलले हात झड्काले अिन सपर्लाई आगोमा हािलिदए।
पावललाई अिलकित पिन केही भएन। 6 मािनसहरूले सोंचे िक पावल
सुिनन्छ, अथवा हटात लडेर मछर् । ितनीहरूले िनकै्क बेरसम्म पावललाई
हेर ेर मछर्  िक भनी पिर्खरहे तर त्यस्तो कुन ैनराम्रो घट्ना घटेन।
यसकारण पावलप्रितको आफ्नो धारणा मािनसहरूले बद्ली गर।े
ितनीहरूले भने, “उनी परमेश्वर हुन्!”

7 त्यहाँ छेउछाउमा केही जमीन िथयो। त्यहाँ टापूका एक प्रमुख
मािनस िथए। उनको नाउँ पिब्लयस िथयो। छेवमैा ितनको जग्गा-
जमीनहरू िथयो। उनले हामीहरूलाई आफ्नो घरमा िनम्त्याए, अिन
ितनले हामीिसत िशष्ट व्यवाहर गर।े उनको घरमा हामी तीन िदन सम्म
बस्यौं। 8 पिब्लयसको बाबु िबमार िथए। उनी ज्वरो र रगत मासीले थलो
परकेा िथए। तर पावल उनीकहाँ गए अिन प्राथर्ना गर।े प्राथर्ना पिछ
उनले आफ्नो हातहरू उनीमािथ राखीिदए र िनको पार।े 9 यस्तो घट्ना
पिछ त्यस टापूका सब ैिबमारीहरू पावलकहाँ आए। पावलले
ितनीहरूलाई पिन िनको पािरिदए।
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10 त्यस टापूका मािनसहरूले हामीलाई धेर ैसम्मान गर।े हामी त्यहाँ
तीन महीना सम्म बस्यौं। जब हामी िहँड्न तयार भयौं तब त्यहाँका
मािनसहरूले हामीलाई चािहने सामग्रीहरू िदए।

पावलपावल रोमरोम जाँदछजाँदछ

हामी अलेक्जेिन्ड्रयाबाट जहाजमा चढ्यौं। जहाज ठण्डा महीनाको
बेला माल्टामा रहेको िथयो। जहाजको अिगिल्तर जमल्याहा
देवताहरूको िचन्ह िथयो। 12 हामी िसराक्यसु शहरमा पुग्यौं। त्यहाँ हामी
तीन िदनसम्म बस्यौं अिन तब गयौं। 13 हामी रिेगयम शहरमा
आइपुगयौं। अकोर् िदन दिक्षण-पिश्चमबाट बतास बहन थाल्यो, यसकारण
हामी जान सक्यौं। एक िदनपिछ हामी पिटओली शहरमा आइपुग्यौं। 14

हामीले त्यहाँ केही दाज्यू-भाइहरू पायौं। ितनीहरूले हामीलाई त्यहाँ एक
हप्ता बस्न अनुरोध गर।े अन्तमा रोम आईपुग्यौ। 15 त्यहाँका
िवश्वासीहरूले आइपुगेको थाहा पाए। ितनीहरू हामीलाई भेट्न अिप्पयस
बजार र तीन-धमर्शाला भन्ने ठाउँमा आए। जब पावलले ितनीहरूलाई
देखे परमेश्वरलाई धन्यवाद िदए अिन उिन सहासी भए।

पावलपावल रोममारोममा

16 त्यसपिछ हामी रोम गयौं। पावललाई रोममा एकै्ल बस्न िदइयो। तर
उनको सुरक्षाको िनिम्त एकजना सेना बसे।

17 तीन िदन पिछ पावलले त्यहाँका मुख्य-मुख्य यहूदीहरू बोलाई
पठाए। जब ितनीहरू एक साथ आए, पावलले भने, “मेरा यहूदी दाज्यू-
भाइहरू! मलेै हाम्रो मािनसहरूको िवरुद्धमा केही गरकेो छैन। न त मलेै
मेरा पुखार्हरूको रीित-िरवाज िवरुद्ध न ैकेही गरकेो छु। तर मलाई
यरूशेलममा पक्राइयो र रोमीलाई सुिम्पइयो। 18 रोमीहरूले धेर ैप्रश्नहरू
गर।े तर ितनीहरूले मलाई मृत्य ुदण्ड िदनलाई कारण पाएनन्। यसथर्
ितनीहरूले मलाई स्वतन्त्र िदन चाहे। 19 तर यहूदीहरूले िवरोध गर।े
अत िसजरको अिघ मेरो जाँच गराउन मलाई रोम पठाइयोस् भिन मलेै
भन्नु पयोर्। तर मलेै मेरा आफ्नो मािनसहरूको िवरोधमा केही आपित्त गनर् ु
छैन। 20 यही कारण म ितमीहरूसँग भेट्न र बोल्न चाहन्छु। म यो
साङ्गालाले बाँिधएको छु िकनभने इस्राएलको आशामा म िवश्वास गछुर् ।”

21 यहूदीहरूले पावललाई उत्तर िदए, “हामीले ितम्रो िवषयमा
यहूिदयाबाट कुन ैिचट्ठीहरू पाएका छैनौ। न त हाम्रा कुन ैयहूदी दाज्यू-

भाइहरू जो यहूिदयाबाट आए केही खबरहरू न ैल्याए न ितम्रो िवषयमा
केही खराब भने। 22 हामी ितम्रो िवचारहरू सुन्न चाहन्छौ। हामी जान्दछौ
िक यस पन्थको िवषयमा मािनसहरूले चारिैतर खराब भिनरहेकाछन्।”

23 पावल र यहूदीहरूले सभा गनेर् िदन रोजे। त्यस िदन धेर ैजना
यहूदीहरूले पावललाई घरमा भेटे। िदनभिर पावल ितनीहरूसँग बात
गिररहे। पावलले परमेश्वरको राज्यको िवषयमा ितनीहरूलाई व्याख्या
गर।े पावलले मोशाको व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले लेखेका कुराहरूको
उपयोग गररे येशूको िवषयमा ितिनहरूलाई िवशवास गराउन खोजे। 24

कितपयले उनको कुरामा िवश्वास गर ेतर कितपयले गरनेन्। 25

ितनीहरूमा तकर्  भयो। यहूदीहरू जान लागेका िथए तर पावलले अझ
ितनीहरूलाई एउटा कुरा भनेः “पिवत्र आत्माले यशयैा अगमवक्ताको
माध्यमद्वारा ितम्रा पुखार्हरूको िवषय सत्य छ भने। उनले भने,

26 ‘यो मािनस भए ितर जाऊ र ितनीहरूलाई भनः
ितमीहरू सुन्न त सुन्छौ,
तर ितमीहरू बुझ्दनैौ।
ितमीहरू हेछौर् अिन देख्छौ,
तर ितमीहरू जे देख्छौ बुझ्ने छैनौ!

27 हो, यी मािनसहरूका मन अिहले बन्द छन्।
यी मािनसहरूका कानहरू छन् तर ितनीहरूले सुन्दनैन्,
अिन यी मािनहरूका आँखाछन् तर सत्य हेनर् मान्दनैन्।
यस्तो भएकोछ,
यसलेै ितनीहरूले आफ्ना आँखाहरूले देख्ने छैनन्,
आफ्ना कानहरूले सुन्ने छैनन्,
आफ्ना मनले बुझ्ने छैनन्,
यस्तो भएको छ यसलेै ितनीहरू मपिट्ट फिर्कने छैनन्।’

यशयैा 6:9-10
28 “म चाहन्छु ितमी यहूदीहरूले जान िक परमेश्वरले गरै-यहूदीहरूका

िनिम्त मुिक्त पठाउनु भएको छ। ितनीहरूले सुन्ने छन!” 29
30 पावल पूरा दइु वषर् आफ्नो भाड़ाको घरमा बसे। उनले सबै

मािनसहरूलाई स्वागत गर ेजो उनीसँग भेट्न आए। 31 पावलले
परमेश्वरको राज्यको िवषयमा प्रचार गर।े उनले प्रभु येशू ख्रीष्टको िवषयमा
भने। उनी एकदम िनभर्य िथए अिन कसलेै पिन उनलाई बोल्नलाई रोक्न
सकेनन्।
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रोमीरोमी

ख्रीष्ट येशूको सेवक पावलबाट, अिभवादन!
परमेश्वरले मलाई एक प्रेिरत भनेर बोलाउनु भयो अिन सबै

मािनसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन मलाई छान्नु भएको छ। 2

परमेश्वरले धेर ैपिहले न ैआफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा उहाँका
मािनसहरूलाई सुसमाचार िदनु भनेर वचन िदनुभएको िथयो। त्यो वचन
पिवत्र धमर्शास्त्रमा लेिखएको छ। 3 सुसमाचार भन्नु नैं हाम्रा प्रभु येशू
ख्रीष्ट, परमेश्वरका पुत्रको िवषयमा बताउनु हो। एउटा मािनसको रूपमा
उहाँ दाऊद पिरवारमा जिन्मनु भएको िथयो। पिवत्र आत्मा द्वारा येशूलाई
परमेश्वरको पुत्र भनेर देखाउनु भयो। उहाँलाई महान शिक्तले मृत्यबुाट
बौरीउठाउनु भयो।

5 ख्रीष्ट द्वारा परमेश्वरले मलाई प्रेिरतको खास काम सुिम्पनु भयो।
परमेश्वरले यो काम सारा राष्ट्रहरूका जाितहरूलाई डोयार्एर प्रभुमािथ
िवश्वास गनर् र उहाँको कुरा पालन गनर् भनेर सुिम्पनु भयो। यो म ख्रीष्टको
िनिम्त गदर्छु। 6 अिन रोममा भएका मािनसहरूलाई पिन येशू ख्रीष्ट कै
पिरवार बन्नु भनेर बोलाईयो।

7 यो पत्र ितमीहरू सब ैरोमवासीहरूलाई हो िक प्रभुले ितमीहरूलाई
आफ्ना पिवत्र मािनसहरू भनेर बोलाउनु भएको छ। ितमीहरू ती
मािनसहरू हौ जसलाई परमेश्वरले प्रेम गनर् ुहुन्छ।
ितमीहरूलाई हाम्रो िपता परमेश्वरबाट र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र

शािन्त।

धन्यवादकोधन्यवादको प्राथप्राथर्र्नाना

8 सवर्प्रथम ितमीहरू सब ैजनाको लािग येशू ख्रीष्ट द्वारा मेरो
परमेश्वरलाई म धन्यवाद प्रकट गदर्छु। म मेरो परमेश्वरलाई त्यस कारणले
धन्यवाद प्रकट गदर्छु िक संसारमा चारिैतर मािनसहरूले ितमीहरूको
िवश्वासको िवषयमा प्रशसंा गिररहेका छन्। 9 प्रत्येक समयमा म प्राथर्ना
गदर्छु र सधैँ सम्झना गदर्छु। प्रभुलाई यो सत्य हो भन्ने थाहा छ। परमेश्वर
एक हुनुहुन्छ जसको सेवा म आफ्नो आत्मामा उहाँकै पुत्रको
सुसमाचारको प्रचारद्वारा गछुर् । म प्राथर्ना गछुर्  िक मलाई ितमीहरूलाई
भेट्ने अनुमित िदईयोस्। परमेश्वरले चाहनु भयो भने मात्र यी सब ैहुनेछन्।
11 म ितमीहरूलाई हेनर् एकदम ैइच्छुक छु। म ितमीहरूलाई कुनै
आित्मक उपहार िदन चाहन्छु जसले ितमीहरूलाई दिरलो बनाओस्।
12 मेरो भन्नुको तात्पयर् हामी प्रत्येकलाई िवश्वासले परस्परमा प्रोत्साहन
गरोस्। ितमीहरूको िवश्वासले मलाई सहयोग गछर्  अिन मेरा िवश्वासले
ितमीहरूलाई सहयोग गछर् ।

13 दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरूले जान िक मलेै
धेर ैपटक ितमीहरूकहाँ आउने योजना गरें। म ितमीहरूकहाँ आउन
चाहन्थे तािक ितमीहरूलाई आित्मक तवरले सहायता पुयार्उन सकँु। म
ितमीहरूलाई अन्य गरै-यहूदीहरूलाई जस्त ैसहयोग गनर् चाहन्छु।

14 मलाई लाग्छ मलेै सब ैमािनसहरूको सेवा गनर् परकेो छः ग्रीकहरू,
गरै-ग्रीकहरू, ज्ञानी र मूखर् मािनसहरू। 15 यसलेै म रोममा हुने
ितमीहरूलाई पिन सुसमाचार प्रचार गनर् इच्छुक छु।

16 म सुसमाचारसँग शमार्उँनिदन तर गौरव गछुर् । सुसमाचार त्यस्तो
शिक्त हो जुन परमेश्वरले प्रयोग गनर् ुहुन्छ। जसले उहाँमािथ िवश्वास गछर्
पिहले यहूदी र गरै-यहूदीहरूलाई रक्षा गनर्लाई प्रयोग गनर् ुहुन्छ। 17

सुसमाचारले मािनसहरूलाई उहाँसँग धािर्मक बन्ने कुरो प्रकट गरकेो छ।
परमश्वरको बाटोले मािनसहरूलाई शुरूदेिख अन्तसम्म िवश्वासद्वारा
धािर्मकता ितर डोयार्उँदछ। जस्तो धमर्शास्त्रमा भिनएको छ, “जुन मािनस
परमेश्वरको िवश्वासमा ठीक रहँदछ ऊ अनन्त सम्म बाँच्नेछ।”

सबसबैलैलेे गलतगलत गरगरेे
18 परमेश्वरको क्रोध स्वगर्बाट प्रकट भयो। िकनिक मािनसहरूले

उहाँको िवरूद्धमा दषु्ट र नराम्रा कामहरू गर।े ितनीहरूसँग सत्य छ, तर
त्यो सत्य उनीहरूका दषु्ट-कायर्ले लुकाई िदएको छ। 19 परमेश्वरले
आफ्नो क्रोध देखाउनुभयो, िकनभने उहाँको बारमेा जान्नुपनेर् प्रत्येक कुरो
परमेश्वरले स्पष्टिसत देखाइिदनु भएकोछ। हो, उहाँले आफ्नो बारमेा सबै
कुराहरू स्पष्ट बताई िदइसक्नु भएकोछ।

20 परमेश्वरको िवषयमा धेर ैकुराहरू छन् जुन मािनसहरूले देख्न
सकै्तनन् उहाँकै अनन्तको शिक्त र अन्य थोकहरू जसले उहाँलाई
परमेश्वर भिन िचनाउँछ। तर संसारको शुरूदेिख न ैती सब ैचीजहरू बुझ्न
मािनसहरूलाई सिजलो छ। ती थोकहरू स्पष्ट छन् जुन परमेश्वरले
बनाउनु भएको िथयो। यसलेै ती सब ैमािनसहरू आफूले गरकेो खराब
कामहरूबाट परमेश्वरदेिख उम्कन पाउँदनैन्।

21 मािनसहरूले परमेश्वरलाई िचने। तर ितनीहरूले उहाँलाई
परमेश्वरको रूपमा मिहमा गरनेन् र धन्यवाद पिन प्रकट गरनेन्।
मािनसहरूका िवचारहरू बेकामका भए अिन अन्धकारले ितनीहरूको
मुखर् बुिद्धलाई ढाकी िदयो। 22 मािनसहरूले आफूलाई ज्ञानी भनेर ठाने
अिन ितनीहरू मूखर् बने। 23 ितनीहरूले परमेश्वरको मिहमा गनर् छोिडिदए
जो अनन्त हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरको मिहमालाई संसािरक वस्तु जस्ता
देिखने मूिर्त-पूजासँग साटे। मािनसहरूले परमेश्वरको मिहमालाई चरा-
चुरूङ्गी, पशुहरू र सपर्हरू जस्ता देिखने बनाइएका मूिर्त-पूजासँग साटे।

24 मािनसहरू पापले भिरएका िथए, ितनीहरू दषु्ट कामहरू गनर्
चाहन्थे। यसलेै परमेश्वरले ितनीहरूलाई पापपूणर् जीवनम ैजीउन् भनेर
छोिडिदनु भयो। त्यसलेै ितनीहरूले एका-अकार्मा आफ्ना शिररहरूको
अनादर गदैर् यौन-पापहरू गर।े 25 ती मािनसहरूले परमेश्वरको सत्यलाई
झूटमा पिरवतर्न गर।े आफैं द्वारा बनाइएका ती थोकहरूलाई पुज्न र सेवा
गनर् थाले। तर परमेश्वरले बनाउनु भएको कुराहरूको उनीहरूले न त पूजा
गर ेन सेवा गर।े परमेश्वरको प्रशसंा सधैँ हुनपछर् । आिमन।

26 मािनसहरूले त्यस्तो कायर्हरू गरकेाले परमेश्वरले ितनीहरूलाई
लाजमदोर् काम गनर्लाई छोिडिदनु भयो जुन ितनीहरू गनर् चाहन्थे। पत्नी
मािनसहरूले पुरुषहरूसँग प्राकृितक यौन सम्पर्क छडेर स्त्रीसँग नै
अप्राकृितक यौन सम्पर्क गनर् थाले। 27 त्यस्त ैप्रकारले लोग्ने-
मािनसहरूले पिन स्त्रीसँगको प्राकृितक यौन छोडेर अन्य लोग्ने-
मािनसहरूसँग अप्राकृितक सम्बन्ध राख्न थाले। ितनीहरूले आपसमा
लाजमदोर् कामहरू गर।े अिन ितनीहरूले गल्ती काम गरकेोले
ितनीहरूका शरीरले कष्ट पाए।

28 परमेश्वरको सत्य ज्ञान राख्नु पछर्  भन्ने कुरालाई मािनसहरूले
महत्व िदएनन्। त मािनसहरूले नगनर् ु पनेर् काम गर।े यसलेै व्यथर्कै
कामहरू गरोस् भनेर परमेश्वरले छािडिदनु भयो। 29 ितनीहरूको मन
हरके प्रकारको पाप, दषु्ट्याइँ, स्वाथर्पन र घृणाले भिरयो। ती मािनसहरू
आफैं मा डाह, हत्याको भावना, झझैगडा झूटा र एक-अकार्मा दिुर्वचारले
भिरए। 30 ितनीहरू आपसमा दषु्ट्याई ँपूणर् कुराहरू गछर्न्। ितनीहरू
परमेश्वरलाई घृणा गछर्न्। ितनीहरू रूखो, अहकंार अिभमानी, र ढीट
छन्। ितनीहरूले नराम्रा कामहरू गनेर् नयाँ बाटोहरू खोिज िहँड्छन्।
ितनीहरूले आफ्ना माता-िपतालाई पिन टेदैर्नन्। 31 ितनीहरू मूखर् छन्
र ितनीहरूले आफ्नो भाकलहरू पूरा गदैर्नन्। ितनीहरूमा अरूहरू प्रित
प्राकृितक ममता हँुदनै अिन कसलैाई पिन दया देखाउँदनैन्। 32

ितनीहरूले परमेश्वरको धािर्मक िवधान जान्दछन्। त्यस्ता मािनसहरू मनैर्
पछर्  भन्ने परमेश्वरको िनयम ितनीहरू जान्दछन्। तथािप ितनीहरूले ती
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गल्ती कामहरू गरी मात्र रहेनन् तर अरूले त्यसो गरकेो पिन ठीकै ठाने।

ितमीितमी यहयहूूदीहरूदीहरू पिनपिन पापपूणपापपूणर्र् छौछौ

यिद ितमीले अरूलाई जाँच गनर् सक्छु भनेर सोच्छौ भने, तब
ितमी भूल धारणामा छौ। ितमी पिन पापको दोषी छौ। ितमीले
अरू मािनसहरूलाई जाँच गछौर् तर ितमीले पिन त्यस्त ैनराम्रो

कामहरू गरकेा हुन्छौ। यसकारण जब ितमी ितनीहरूलाई जाँच गछौर् तब
ितमी आफैं ले आफूलाई जाँच गिररहेका हुनेछौ। 2 ज-जसले नराम्रा
कामहरू गछर्न् उनीहरूलाई परमेश्वरले न्याय गनर् ुहुन्छ। अिन हामी
जान्दछौं िक परमेश्वरको न्याय ठीक हँुदछ। 3 ितमीहरूले पिन ती गल्ती
काम गनेर्लाई जाँच गछौर्। तर ितमी आफैं  पिन त्यस्त ैनराम्रो काम
गिररहेका हुन्छौ। यसलेै ितमीहरूलाई थाहा छ िक परमेश्वरले िनश्चय
न्याय गनर् ुहुनेछ अिन त्यसबाट ितमीहरू भाग्न पाउने छैनौ। 4 के ितमी
परमेश्वरको दया, सहनशीलता र धयैर्लाई नकानर् सक्छौ? के ितमीहरू
उहाँको दया ितमीहरूकै हृदय र जीवन पिरवतर्नको िनिम्त हो भन्ने
कुरालाई अमान्य ठान्छौ?

5 तर ितमीहरू आफूलाई पिरवतर्न गनेर् कुरामा अत्यन्त उग्र र हठी
छौ। यसकारण ितमीहरूले आफैं  प्रित परमेश्वरको क्रोधलाई उकास्दछैौ
जुन परमेश्वरको न्यायको बेलामा बुझ्ने छौ। 6 परमेश्वरले मािनसहरूका
आ-आफ्नो कमर् अनुसार पुरस्कार अथवा दण्ड िदनुहुनेछ। 7 कितपय
मािनसहरू परमेश्वरको मिहमा, सम्मान, र जीवनको लािग बाँच्दछन् जुन
किहल्य ैनष्ट गनर् सिंकदनै। ती मािनसहरू जो यी कुराहरूका िनिम्त
बाँच्दछन्, उनीहरू सधैँ असल कमर् गदर्छन्। परमेश्वरले ितनीहरूलाई
अनन्त जीवन दान गनर् ु हँुदछ। 8 तर अन्य मािनसहरू स्वाथीर् र सत्य
पछ्याउन अस्वीकार गछर्न्। ितनीहरूले दषु्टताको बाटो अफ्नाउँदछन्।
परमेश्वरले उनीहरूलाई दण्ड र क्रोध िदनुहँुदछ। 9 जसले दषु्ट कामहरू
गछर्न् उनीहरूलाई परमेश्वरले दःुख र पीडाहरू िदनुहुनेछ-पिहले
यहूदीहरूलाई र गरै-यहूदीहरूलाई पिन। 10 तर जसले असल कमर् गछर्
उनीहरूलाई परमेश्वरले गौरव, सम्मान र शािन्त प्रदान गनर् ु हुनेछ पिहले
यहूदीहरूलाई र त्यसपिछ गरै-यहूदीहरूलाई। 11 परमेश्वरले सबलैाई
समान न्याय गनर् ु हुनेछ।

12 जस-जसले व्यवस्था िबना पापकमर् गरकेाछन् ितनीहरू व्यवस्था
िबना न ैनाश हुनेछन्। जसले व्यवस्था पाएर पिन पाप कमर्हरू गछर्न्
ितनीहरूको न्याय व्यवस्था अनुसार न ैगिरने छ। 13 व्यवस्था सुनेर मात्र
मािनसहरू परमेश्वरको अिघ धािर्मक ठहिरदनैन्, तर व्यवस्थाको पालन
गररे धािर्मक बन्दछन्।

14 गरै-यहूदीहरूसँग व्यवस्थान ैछैन। तर जब उनीहरूले व्यवस्था
अनुरूपका कुराहरू स्वभावतः गछर्न् भने ितनीहरूसँग व्यवस्था नभए ता
पिन व्यवस्था भएकै बराबर हो। 15 िकनिक ितनीहरूले िसद्ध गछर्न िक
व्यवस्थाले भने अनुसारको कुरा उनीहरूको हृदयमा लेिखएको हुन्छ। र
उनीहरूका िववेकले पिन उनीहरूलाई त्यस ैभन्छ। अिन उनीहरूको कमर्
अनुसारका िवचारहरूले ितनलाई दोष्याउँछन वा समथर्न गछर्न्।

16 यी सम्पूणर् कुराहरू त्यस िदनमा मात्र हुने गदर्छ जब परमेश्वरले
मािनसहरूका हृदयका गुप्त कुराहरूको न्याय गनर् ुहुनेछ। अिन जुन
सुसमाचार म प्रचार गदर्छु, यसले यही भन्छ िक परमेशवरको न्याय ख्रीष्ट
येशू द्वारा हुनेछ।

यहयहूूदीहरूदीहरू रर व्यवस्थाव्यवस्था

17 ितमी को हौ? ितमी आफैं ले आफूलाई यहूदी भन्दछौ। ितमी
व्यवस्थामा भरोसा गछौर् अिन आफ्नो परमेश्वरको घमण्ड गछौर्। 18 ितमी
जान्दछौ िक परमेश्वरले ितमीहरूबाट के चाहनु हुन्छ। अिन ितमीहरू कुन
कुरो मुख्य छ त्यो जान्दछौ, िकनभने ितमीहरूलाई व्यवस्थाले
िसकाएको छ। 19 ितमीहरू सोच्दछौं िक ितमीहरू न ैजनताका
मागर्दशर्क हौ तर ितमीहरू ठीक मागर् जान्दनैौ। ितमी सोच्दछौ िक
ितमीहरू जनताको िनिम्त ज्योित हौं तर आफू स्वय ंन ैअन्धकारमा छौ।
20 ितमीले आफूलाई ती अज्ञानी मािनसहरूलाई सही कुरा िसकाउने
भनेर सम्झन्छौ। अिन ितमीहरू आफूलाई मािनसहरूका उपदेशक भनेर
ठान्दछौ जसले धेर ैिसक्नु परकेो छ। ितमीहरूसँग व्यवस्था छ यसलेै
ितमीहरू सोच्दछौ की सब ैकुराहरू जान्दछौं र सब ैसत्य ितमीहरूसँगै

छ। 21 ितमीहरूले अन्य मािनसहरूलाई िसकाउँदछैौ। यसकारण
ितमीहरू आफैं लाई िकन पढाउँदनैौ? ितमीहरू अरूलाई नचोर भन्छौ तर
आफैं चािहँ चोदैर्छौं? 22 ितमीहरू मािनसहरूलाई व्यिभचारको पाप नगनर् ु
भन्छौ। तर ितमीहरू आफैं  चाँिह त्यस्ता पाप गदर्छौ। ितमीहरू मूतीर्-
पूजालाई घृणा गदर्छौ। तर ितमीहरू आफैं  मूिर्तका मिन्दरहरूको धन
िकन लुट्छौ? 23 परमेश्वरको व्यवस्थाको िवषयमा ितमीहरू घमण्ड
गछौर्ं। तर ितमीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गररे उहाँलाई अनादर
गछौर्। 24 धमर्शास्त्रमा लेिखएको छः “ितमीहरूको कारणले, अन्य गरै-
यहूदीहरूद्वारा परमेश्वरको अपमान भएको छ।”

25 यिद ितमीहरूले व्यवस्था अनुशरण गरकेो भए ितमीहरूको
खतनाको माने रहने िथयो। तर यिद ितमीहरूले व्यवस्था भङ्ग गयौर् भने
ितमीहरू किहल्य ैखतना नभएको ठहर्ने छौ। 26 गरै-यहूदीहरूको खतना
भएको हँुदनै। तर यिद ितनीहरूले व्यवस्था अनुसार त्यसो गर ेभने
ितनीहरू खतना भएका ठहदर्छन्। 27 ितमी यहूदीहरूसँग िलिखत
व्यवस्था र खतना छ, तर ितमीहरूले व्यवस्था भङ्ग गयौर्। यसकारण ती
मािनसहरू जसको शारीिरक खतना भएको छैन, तर ितनीहरूले
व्यवस्थालाई मान्दछन्, यसले ितमीहरू दोषी भएको देखाउँदछ।

28 यिद एक मािनस शारीिरक रूपले मात्र यहूदी हो भने ऊ साँच्चो
अथर्मा यहूदी होइन। सत्य खतना शािरिरक खतना मात्र होइन। 29 एक
मािनस मनको िभत्री तहबाट मात्र साँच्चो यहूदी हँुदछ। साँच्चो खतना
आत्माद्वारा हृदयमा भएको हँुदछ िवधानद्वारा होइन। यो आत्माले गरकेो
हँुदछ, िलिखत व्यवस्थाले गरकेो हँुदनै। हृदयमा खतना भएको मािनसले
मात्र परमेश्वरबाट प्रशसंा पाउँदछ, अिन मािनसहरूबाट होइन।

यसकारण के यहूदीहरूमा अन्य गरै-यहूदीहरूमा नभएको कुरा
छ त? खतनामा के िवशेषता छ? 2 हो, यहूदीहरूसँग धेरै
िवशेष कुराहरू छन्। मुख्य कुरा यो होः परमेश्वरले आफ्ना

िशक्षाहरूबाट यहूदीहरूलाई िवश्वास गनर् ु भयो। 3 यो सत्य हो िक
कितपय यहूदीहरू परमेश्वरको आज्ञाकारी िथएनन्। तर त्यसले के
परमेश्वर भाकल पूरा गनर् रोक्नेछ? 4 अँहँ! परमेश्वर सत्य भएर ैरहनु हुन्छ,
सब ैमािनसहरू झूटो भए पिन। धमार्शास्त्रमा लेिखएको छ,
“ितमीहरू आफ्ना वचनमा सच्चा प्रमािणत हुनेछौ जब बोल्दछौ,
अिन ितमीहरूले िजत्नेछौ जब ितनीहरूको न्याय हुनेछ।”

भजनसगं्रह 51:4
5 जब हामी गल्ती गछौर्, त्यसले परमेश्वर सही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अझ

स्पष्ट पादर्छ। यसकारण के हामी भन्न सक्छौ िक परमेश्वरले हामीलाई
दण्ड िदनु हँुदा उहाँ बेठीक बिननु हुन्छ? म मानव िवचारको अनुसार
बोल्दछुै। 6 होइन! यिद परमेश्वरले हामीलाई दण्ड िदन सक्नु भएन भने,
उहाँले संसारलाई न्याय गनर् सक्नु हुन्न।

7 कुन ैमािनसले भन्न सक्ला, “जब म झूटो बोल्छु, यसले परमेश्वरलाई
अझ ैबडी मिहमा िदँदछ, िकनभने मेरो झूटले परमेश्वरको सत्यलाई प्रकट
गदर्छ। यसकारण म िकन पापीको रूपमा न्याय गिरनु?” 8 तब हामी भन्न
सक्छौ, “हामीले दषु्ट काम गनर् पछर्  तािक असल चीज आउला।” कितपय
मािनसहरूले हामीलाई िनन्दा गदैर् भन्छन् िक हामी न ैत्यस्तो कुरा
िसकाउँछौ। ती भतर्सना हुन ैपछर् ।

सबसबै ैमािनसहरूमािनसहरू दोषीदोषी छन्छन्

9 यसकारण हामी यहूदीहरू के अन्य मािनसहरू भन्दा शे्रष्ट छौं?
होइन, कदािप छैनौं। हामीले पिहल्य ैभिनसकेका छौं िक यहूदीहरू र ग-ै
यहूदीहरू सब ैसमानरूपले पापको शिक्त मुिन छौं। 10 धमर्शास्त्रले
भन्दछ,
“त्यहाँ पापरिहत मािनस कोही छैनन्।
एउटै पिन छैनन्!

11 त्यहाँ कोही बुझ्झकी मािनस छैनन्।
त्यहाँ परमेश्वरको खोजी गनेर् एकैजना पिन छैन।

12 सबलेै परमेश्वरपिट्ट पीठ फकार्एका छन्,
अिन सब ैबेकम्मा भएका छन्।
असल कमर् गनेर् कोही छैन।
एकैजना पिन छैन।”

भजनसगं्रह 14:1-3
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13 “मािनसहरूका मुख खलु्ला िचहानहरू जस्ता छन्।
ितनीहरू आफ्ना िजब्रोले अरूलाई धोका िंददछन्।”

भजनसगं्रह 5:9
“ितनीहरूले जुन कुराहरू भन्दछन् ती सपर्का िवष जस्ता हँुदछन्।”

भजनसगं्रह 140:3
14 “ितनीहरूका मुखहरू श्राप र तीतोपनले भिरपूणर् छन्।”

भजनसगं्रह 10:7
15 “ितनीहरूका खटु्टा हत्या गनर्मा छीटो कुद्दछन्।

16 जता-जता ितनीहरू जान्छन् त्यहाँ सवर्नाश र िवपित्त
ल्याउँदछन्।

17 ितनीहरू शािन्तको बाटो जान्दनैन्।”
यशयैा 59:7-8

18 “ितनीहरूमा परमेश्वरको डर र सम्मान छैन।”
भजनसगं्रह 36:1

19 हामी जान्दछौं िक व्यवस्थाले भने झैं, त्यो व्यवस्थाकै अधीनमा
हुनेहरूलाई हो। यसले सारा मानवीय बहानाहरूको अन्त गनेर्छ सम्पूणर्
संसारलाई परमेश्वरको न्यायको अधीनमा ल्याउने छ। 20 िकनभने
व्यवस्थालाई पछ्याएर कोही पनी परमेश्वरको अिघ धमीर् हुन सकै्तन।
व्यवस्थाले हाम्रो पापलाई मात्र औलं्याउँछ।

प्रभुलप्रभुलेे कसरीकसरी मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई ठीकठीक बनाउनुबनाउन ुहहुुन्छन्छ
21 तर अब व्यवस्था िबना न ैमािनसहरूलाई धािर्मक बनाउने

परमेश्वरको नयाँ बाटो देखा परकेो छ। व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले
हामीलाई त्यस नयाँ बाटोको िवषयमा भनेका छन्। 22 परमेश्वरले
हामीलाई येशू ख्रीष्टमा िवश्वासको माध्यमद्वारा धमीर् बनाउनु हुन्छ।
परमेश्वरले कुन ैपक्षपात िबना न ैसबलैाई धमीर् बनाउनु हुन्छ जसले
ख्रीष्टमा िवश्वास गछर् । 23 सब ैमािनसहरूले पाप गरकेा छन् अिन
परमेश्वरको मिहमासम्म पुग्न चुकेका छन्। 24 मािनसहरू परमेश्वरको
अनुग्रहद्वारा धमीर् बनाइए। यो िसत्तैको उपहार हो। येशू ख्रीष्टको
माध्यमद्वारा परमेश्वरले मािनसहरूलाई पापबाट मुक्त गराउँद ैधमीर्
बनाउनु हुन्छ। 25 परमेश्वरले हामीहरूका पापहरूको छुटकाराको िनिम्त
येशूलाई पठाउनु भयो। ितनीहरूका िवश्वासको कारणले परमेश्वरले
येशूका रगतद्वारा मािनसहरूलाई पापको क्षमा िदनुहुन्छ। उहाँ धािर्मक
हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनलाई परमेश्वरले यसो गनर् ु भयो। आफ्नो धयैर्को
कारणले परमेश्वरले मािनसहरूलाई ितनीहरूले गरकेा पापहरूको िनिम्त
सजाय िदनु भएन। 26 अिहले पिन उहाँ धािर्मक न ैहुनुहुन्छ भन्ने देखाउन
परमेश्वरले यसो गनर् ु भयो। परमेश्वरले यस्तो देखाउन गनर् ुभयो िक उहाँ
न्यायी हुनुहुन्छ र येशूमा उनीहरूको िवश्वासद्वारा मािनसहरूलाई धािर्मक
पिन बनाउन सक्नु हुन्छ।

27 यसकारण हामीले आफैं ले त्यस्तो घमण्ड गनेर् कुन ैठाउँ छ? अँहँ,
कुन ैठाउँ छैन। िकन ठाउँ छैन? िकनभने यो िवश्वासको मागर् हो अथवा
व्यवस्थाको मागर् हो। 28 िकनभने हामी िवश्वास गदर्छौं िक एउटा
मािनसलाई व्यवस्था िवन ैिवश्वासद्वारा धािर्मक बनाइन्छ। अिन हामी यही
िवश्वास गछौर्। 29 परमेश्वर यहूदीहरूका मात्र परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ गरै-
यहूदीहरूका पिन परमेश्वर हुनुहुन्छ। 30 परमेश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ।
उहाँले यहूदीहरूलाई ितनीहरूका िवश्वासद्वारा धमीर् बनाउनु हुनेछ।
त्यसरी न ैगरै-यहूदीहरूलाई पिन ितनीहरूको िवश्वासद्वारा धमीर्
बनाउनुहुनेछ। 31 यसकारण हामीले िवश्वासको बाटोमा लागेर व्यवस्था
नष्ट गिरिदनु? होइन! िवश्वासले हामीलाई त्यही बनाउँछ जुन व्यवस्थाले
चाहन्छ।

अब्राहामकोअब्राहामको उदाहरणउदाहरण

यसकारण हाम्रा मािनसहरूका पुखार् अब्राहाम बार ेहामी के
िनष्कषर्मा पुग्छौं? िवश्वासको बारमेा उनले के िसके? 2 यिद
उनले गरकैे कमर्बाट धािर्मक बनाइएको हो भने, तब उनले

घमण्ड गनेर् कारण िथयो। तर अब्राहामले परमेश्वरको सामु घमण्ड गनर्
सकेनन्। 3 धमार्शस्त्रले भन्छ, “अब्राहामले परमेश्वरमािथ िवश्वास गर।े
अिन उनको िवश्वास परमेश्वरले एक धमीर्को रूपमा गन्नुभयो।”

4 जब कुन ैमािनसले काम गदर्छ, उसलाई उपहारको रूपमा ज्याला
िदइँदनै। उसले पाउनु पनेर् ज्याला कमाउँछ। 5 कसलेै त्यस्तो काम गनर्
सक्दनै जसले उसलाई धमीर् बनाउनेछ। यसलेै मािनसले परमेश्वरमा
िवश्वास गनर् ु पदर्छ जसले उसलाई धमीर् बनाउनुहुन्छ। तब परमेश्वरले
उसको िवश्वास ग्रहण गनर् ुहुन्छ र उसलाई धमीर् बनाउनु हुन्छ। 6 त्यस्तै
प्रकारले, दाऊदले त्यस मािनसको प्रसन्नता व्यक्त गर ेजसलाई
परमेश्वरले उसको कमर्हरू निवचारी धमीर् ठहराउनु हुन्छ। दाऊदले भनेः

7 “धन्य हुन ितनीहरू
जसका दषु्कमर्हरू क्षमा भए र पापहरू ढािकए।
धन्य हुन ती जसको पापको लेखा परमेश्वरले िलनु हुन्न।

8 अिन जब परमप्रभु पापरिहत मािनसलाई स्वीकार गनर् ु हँुदछै,
त्यो मािनस साँच्ची न ैखशुी हँुदछ।”

भजनसगं्रह 32:1-2
9 यस्ता आिशष त्यस्ता मािनसहरूलाई मात्र हो जसले खतना गरकेा

छन्? अथवा ती खतना नगनेर्हरूलाई पिन हो? हामीले भिनसेकेका छौं
अब्रहामको िवश्वास एउटा धमीर्को रूपमा गिनएको िथयो। 10 यो कसरी
हुन गयो? के परमेश्वरले अब्राहामलाई उनले खतना गनर् अगाडी अथवा
खतना गर ेपछाडी स्वीकार गनर् ुभयो? परमेश्वरले उनलाई खतना गनर्
अगाडी स्वीकार गनर् ु भएको िथयो। 11 परमेश्वरले स्वीकार गनर् ुभयो भनेर
देखाउनाका लािग अब्राहामले पिछ खतना गर।े परमेश्वरले स्वीकार गरकेो
देखाउनका लािग उनले आफ्नो खतना परमेश्वरको अगाडी िवश्वास गरकेो
प्रमािणत गर।े यसलेै अब्राहाम सबकैा िपता हुन जसलाई खतना
नगरकेाहरूले पिन िवश्वास गदर्छन्। जसले िवश्वास गदर्छ उसलाई पिन
धमीर्को रूपमा ग्रहण गिरने छ। 12 अिन अब्राहाम ती खतना गनेर्हरूका
पिन िपता हुन्। तर ितनीहरूका खतनाले गदार् मात्र अब्राहाम उनीहरूका
िपता भएका होइनन्। उनी ितनीहरूका पिन िपता हुन् यिद ितनीहरू
हाम्रा िपता अब्राहामको िवश्वास जस्त ैअनुशरण गदर्छन् जुन उनले
आफ्नो खतना गनर् भन्दा अिघ देखाए का िथए

िवश्वासद्वारािवश्वासद्वारा परमपरमेेश्वरकोश्वरको प्रितज्ञाप्रितज्ञा पाउनपाउन सिकन्छसिकन्छ

13 अब्राहाम र उनका भावी सन्तानहरूले परमेश्वरको प्रितज्ञा पाए िक
उनीहरूले सारा संसार पाउने छन्। अब्राहामले त्यो प्रितज्ञा पाएको
व्यवस्थालाई िवश्वास गरकेो कारणले होइन। अब्राहामले परमेश्वरको
प्रितज्ञा पाएको कारण उनी आफ्नो िवश्वासले गदार् धमीर् िथए। 14 यिद
मािनसहरूले व्यवस्था पछ्याएर परमेश्वरको वचन पाउने भए, तब िवश्वास
मूल्यहीन बन्ने िथयो, र परमेश्वरको अब्राहामसँग को प्रितज्ञा बेकम्मा बन्ने
िथयो। 15 िकनभने जब मािनसहरूले व्यवस्था पालन गदैर्नन् तब
व्यवस्थाले परमेश्वरलाई िरस उठाउँछ। तर यिद त्यहाँ कुन ैव्यवस्था छैन
भने, त्यहाँ अनाज्ञाकारीताको कुन ैप्रश्न आउँदनै।

16 यसकारण परमेश्वरको िवश्वास प्रितज्ञाको फल हो। त्यसलेै
परमेश्वरको प्रितज्ञा िसत्तैको उपहार जस्त ैपाउन सिकन्छ। अिन यिद
प्रितज्ञा िसत्तैको उपहार भए, अब्राहामका िवश्वास हुने सब ैमािनसहरूले
त्यो वचन पाउन सक्छन्। यो प्रितज्ञा ती मािनसहरूका लािग मात्र होइन
जो मोशाको व्यवस्थाको अधीनमा छन्। प्रितज्ञा सबकैो िनिम्त हो जो
अब्राहाम जस्त ैिवश्वासी िथए। अब्राहाम हामी सबकैा िपता हुन्। 17

धमर्शास्त्रमा यस्तो लेिखएको छ, “मलेै ितमीलाई सब ैजाितका िपता
बनाएँ” यो परमेश्वर समक्ष सत्य छ। अब्राहामले परमेश्वरमा िवश्वास गरे
जसले मृतहरूलाई जीवन िदनुहुन्छ र जुन कुराहरू अिहलेसम्म भएको
छैन त्यसको िनणर्य िदनुहुन्छ।

18 अब्राहामको सन्तान हुनेछ भन्ने आशा िथएन। तर अब्राहामले
परमेश्वरमा िवश्वास गर ेर आशा जीिवत राखे। त्यही कारणले अब्राहाम धेरै
जाितका िपता भए। परमेश्वरले जस्तो उनलाई भन्नुभयो, “ितमीसँग धेरै
सन्तानहरू हुनेछन्।” 19 अब्राहाम प्रायः एकसय वषर् उमेर पुिगसकेका
िथए, यसलेै उनको शरीरबाट सन्तानहरू हुन उमेर िबितसकेको िथयो।
सारहबाट पिन कुन ैछोरा-छोरी भएन। अब्राहामले यसको िवषयमा
सोचेका िथए। तर परमेश्वरप्रित उनको िवश्वास कमजोर भएन। 20

परमेश्वरले प्रितज्ञा गनर् ु भएको कुरा गनर् ुहुनेछ भन्ने कुरामा अब्राहामले
िकिहल्य ैशकंा गरनेन्। अब्राहमले आफ्नो िवश्वास गुमाएनन्। बरू, उनको
िवश्वास अझ दृढ भयो अिन उनले परमेश्वरको प्रशसंा गर।े 21 आफूले
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िदनुभएको प्रितज्ञा पूणर् गनर्मा परमेश्वर सामथीर् हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा
अब्राहाम पूणर्रूपले िनिश्चन्त िथए। 22 यसलेै, “परमेश्वरले अब्राहामको
िवश्वासलाई ग्रहण गनर् ु भयो। औ उनलाई धमीर् बनाउनु भयो।” 23 ती
शब्दहरू “परमेश्वरले उनको िवश्वासलाई मािनिलए” भने अब्राहामको
लािग मात्र लेिखएको िथएन। 24 ती शब्दहरू हाम्रो िनिम्त पिन िथयो।
परमेश्वरले हामीलाई पिन ग्रहण गनर् ुहुन्छ जसले उहाँमा िवश्वास गदर्छ,
जसले हाम्रा प्रभु येशूलाई मृत्यबुाट बौराउन भयो। 25 येशूलाई हाम्रो
पापहरूका िनिम्त मनर् ु िदइयो। अिन हामीलाई धमीर् बनाउन उहाँ
मृत्यबुाट जीवनमा आउनु भयो।

परमपरमेेश्वरसश्वरसँँगग शािन्तशािन्त

हाम्रो िवश्वासको कारणले गदार् हामी परमेश्वरसँग धमीर् बनेकाछौं।
यसथर् हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा िथयो हामी परमेश्वरबाट शािन्त
पाउँछौं। 2 ख्रीष्टको माध्यम र हाम्रो िवश्वासको कारण हामीले

अनुग्रहमा प्रवेश पाएकाछौं जहाँ हामी अिहले उिभएकाछौं अिन
परमेश्वरको मिहमा पाउने आशामा हामी आनन्द मनाइरहेछौं। 3 त्यित
मात्र होइन हामी आफ्ना दःुखहरूमा पिन खशुी छौं। िकन हामी आफ्ना
दःुखहरूमा पिन खशुी छौं? िकनभने हामी जान्दछौं िक ती दःुखहरूले
हामीलाई संयमी बनाउँदछ। 4 अिन यही संयमले हामीलाई प्रमाण गदर्छ
िक हामी बिलया छौं। अिन यस्तो प्रमाणहरूले हामीलाई आशा प्रदान
गदर्छ। 5 अिन यस आशाले हामीलाई किहल्य ैिनराशा बनाउँदनै।
िकनभने परमेश्वरले आफ्नो प्रेमको बषार्ले हाम्रा हृदयहरू पािरपूणर्
पािरिदनु भयो। पिवत्र आत्माद्वारा उहाँले हामीलाई आफ्नो प्रेम िदनुभो।
त्यो पिवत्र आत्मा परमेश्वरबाट हामीलाई उपहार हो।

6 जब हामी अझ ैकमजोर िथयौं, िठक त्यस ैबेला ख्रीष्ट हामी दषु्ट
मािनसहरूको लािग मनर् ु भयो। 7 राम्रा मािनसहरूको िनिम्त मनेर् साह्रै
किठनले कोही राजी होलान। कोही भने अित असल मािनसको िनिम्त
मनेर् िनश्चय पिन गनर् सक्लान। 8 यद्यिप हामीहरू अझ ैपापी जीवन
िजउँदा-िजउँद ैपिन ख्रीष्ट हाम्रो िनिम्त मनर् ु भयो। यस प्रकारले परमेश्वरले
आफ्नो प्रेम हामीलाई देखाउनु भयो।

9 हामी ख्रीष्टको रगतद्वारा परमेश्वरसँग धमीर् बिनयौं। यसलेै, िनःसन्देह
हामी ख्रीष्टद्वारा न ैपरमेश्वरको क्रोधबाट जोिगने छौं। 10 मेरो मतलब के
हो भने जब हामी परमेश्वरका शत्रु िथयौं उहाँले आफ्नो पुत्रको मृत्यदु्वारा
हामीलाई आफ्नो िमत्र बनाउनु भयो। यसलेै जब हामी अिहले परमेश्वरका
िमत्र छौं, हामी िनश्चय छौं आफ्नो पुत्रको जीवन द्वारा उहाँले हामीलाई
रक्षा गनर् ु हुनेछ। 11 यस बाहेक, हामी हाम्रा प्रभु ख्रीष्टको माध्यमबाट
परमेश्वरसँग खशुी छौं, येशूको कारणले गदार् अिहले हामी परमेश्वरका िमत्र
बनेका छौं।

आदमआदम रर ख्रीष्टख्रीष्ट

12 पाप संसारमा एकजना मािनसको कारणले आएको हो। अिन
पापसँग मृत्य ुपिन आयो। यसलेै गदार् सब ैमािनसहरू मनैर् पनेर् भयो,
िकनभने सबलेै पाप गरकेा छन्। 13 मोशाको व्यवस्था अिघ पिन
संसारमा पाप िथयो। तर त्यहाँ व्यवस्था नभएको भए परमेश्वरले
मािनसलाई पापको दोषी ठहयार्उनु हुने िथएन। 14 तर आदमको
समयदेिख मोशाको समयसम्म, सब ैमािनसहरूलाई मनर् ु न ैिथयो।
आदमले परमेश्वरको आज्ञा पालन नगनार्ले मनर् ु पयोर्। तर आदमले जस्तो
अन्य मािनसहरूले पाप नगर ेतापिन ितनीहरूले मनर् ु पयोर्।
आदम ख्रीष्ट जस्त ैिथए जो भिवष्यमा संसारमा आइरहेका िथए। 15

तर परमेश्वरको िसतकैो वरदान आदमको पाप जस्तो होइन। धेर ैजना
त्यस एकजना मािनसको पापको कारणले गदार् मर।े तर परमेश्वरको
अनुग्रह अत्यन्त महान िथयो। धेर ैमािनसहरूले परमेश्वरबाट जीवन-दान
पाए त्यो एउटै मािनस येशू ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा पाइएको हो। 16 जब
आदमले पाप गर,े उनी पापी भनेर न्याय गिरए। तर परमेश्वरको उपहार
िभन्नै छ। परमेश्वरको मुल्यरिहत उपहारले मािनसहरूलाई धमीर्
तुल्याउँदछ। 17 एकजना मािनसको पापले गदार् मृत्यलेु सबमैािथ राज
गयोर्। यसकारण जसले परमेश्वरको पूणर् अनुग्रह र उहाँको धािर्मकताको
महान उपहार स्वीकार गछर्न् ितनीहरूले सत्य जीवन पाउँछन् र एक मात्र
येशू ख्रीष्टद्वारा शािसत हुन्छन्।

18 यसलेै एउटा मािनसको पापले सब ैमािनसहरूमािथ मृत्यकुो दण्ड
ल्यायो। तर त्यस्त ैप्रकाले, ख्रीष्टले एउटा असल काम गनर् ुभयो जुन
कामले सब ैमािनसहरूलाई धािर्मक बनाउँदछ र अनन्त जीवन
ल्याउदछ। 19 एकजना मािनसको अनाज्ञाकारीताले धेर ैमािनसहरू
पापी भए। तर त्यस्त ैप्रकारले एकजना मािनसको अनाज्ञाकारीताले धेरै
मािनसहरू धािर्मक बनाइन्छन्। 20 पाप बढ़ला िक भनेर व्यवस्था
बिनयो। तर जित पाप बढ़द ैगयो परमेश्वरको अनुग्रह अझ ैधेर ैबढ़द ैगयो।
21 जसरी मृत्यलेु पापद्वारा शासन गरयो उसरी न ैपरमेश्वरको अनुग्रहले
मािनसलाई धािर्मक बनाउन शासन गनेर्छ। यसले हाम्रा प्रभु येशू
ख्रीष्टद्वारा अनन्त जीवन ल्याउने छ।

पापकोपापको िनिम्तिनिम्त मनमनर्र् ु ुचाँिहचाँिह ख्रीष्टकोख्रीष्टको िनिम्तिनिम्त िजउनुिजउनु

हामीले के भन्ने? परमेश्वरको धेर ैभन्दा धेर ैअनुग्रह प्राप्त गनर्लाई
हामीले अझ ैधेर ैपाप गिररहनु पनेर्? 2 होइन! हामी हाम्रा पापले
मयौर्ं। यसकारण हामी कसरी लगातार पापमा बिसरहनु? 3 के

ितमीहरूले भुल्यौ, जब हामी बिप्तस्मा भयौं तबदेिख न ैहामी येशू ख्रीष्टका
एक अशं बन्यौं? हामीले बिप्तस्मा िलयौं, हामी उहाँको मृत्यमुा भागीदार
बन्यौं। 4 यसकैारण जब हामी बिप्तस्मा भयौं, हामी ख्रीष्ट सँग ैगािडयौं र
उहाँको मृत्यमुा भागीदार बन्यौं। हामी ख्रीष्टसँग ैदफन भयौं तािक हामी
जोगीन सकौं अिन नयाँ जीवन जीउन सकौं। यस्त ैप्रकारले, िपताको
अचम्मको शिक्तले ख्रीष्ट मृत्यबुाट जीिवत हुनुभयो।

5 ख्रीष्ट मनर् ु भयो, र हामी पिन उहाँको मृत्यकैु अनुरूपमा उहाँिसत
िमल्यौं। यसकारण हामी उहाँको बौराइको अनुरुपमा पिन ख्रीष्टिसतै
िमल्नेछौं। 6 हामी जान्दछौं हाम्रो पुरानो जीवन ख्रीष्ट सँग ैकू्रसमा मयोर्।
यो त्यस्त ैभयो जसमा िक हाम्रो पापपूणर् स्वभावले हामीमािथ िनयतं्रण
गनेर् िथएन र अब हामी आफैं  पापको दास हुने िथएनौं। 7 जो मदर्छ उ
पापको िनयतं्रणबाट मुक्त हँुदछ।

8 यिद हामी ख्रीष्टसँग ैमरकेा छौं भने, हामी जान्दछौं िक हामी पिन
उहाँसँग ैबाँच्ने छौं। 9 ख्रीष्ट मृत्यबुाट जाग्नु भयो। अिन हामी जान्दछौ िक
उहाँ फेिर किहल्य ैमनर् ु हुनेछैन। उहाँमािथ मृत्यकुो कुन ैप्रभाव छैन। 10

हो, जब ख्रीष्ट मनर् ु भयो, उहाँ पापको शिक्तलाई िजत्न एकैपल्ट मनर् ु भयो।
अब उहाँसँग नयाँ जीवन छ अिन त्यो नयाँ जीवन परमेश्वरसँग छ। 11

त्यस्त ैप्रकाले ितमीहरूले पिन पापको कारणले मरकेो सम्झ। अिन ख्रीष्ट
येशूमा परमेश्वरको िनिम्त जीिवत भएको ठान।

12 यसकारण पापलाई ितमीहरूको पािर्थव जीवन िनयतं्रण गनर् नदेऊ।
ितम्रा पापपूणर् स्वभावलाई ितमीमा राज गनर् िदनु हुदनै जसले ितमीलाई
उसको इच्छा अनुसार कमर् गनर् लगाउँछ। 13 ितम्रा शरीरका अगंहरूलाई
पापकर् म र दषु्टकमर्हरू गनर्लाई अपर्ण नगर। बरू आफू मृत्यबुाट िजउँदो
भएको कारण स्वयलंाई परमेश्वरप्रित समिर्पत गर। राम्रो कामको लािग
ितम्रा शरीरका अङ्गग परमेश्वरको सेवामा अपर्ण गर। 14 पाप ितम्रो स्वामी
हुनेछैन। िकनभने ितमी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ। ितमीहरू अब
परमेश्वरको अनुग्रहमा छौ।

धािर्मकताकोधािर्मकताको कमारोकमारो

15 तब हामीले के गनर् ु पनेर्? हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौं तर
प्रभुको अनुग्रहमा छौं भनेर पाप गनर् ु पनेर्? होइन! 16 िनःसन्देह ितमीहरू
जान्दछौ िक जब ितमीहरूले आफैं लाई कसकैो आज्ञा पालन गनेर् दास
बनाउँछौ, तब ितमीहरू त्यही मािनसको दास हौ। जुन मािनसको आज्ञा
ितमी पालन गछौर् त्यही ितम्रो स्वामी हुनेछ। ितमीहरू पापको पिछ लाग
िक परमेश्वरको आज्ञा पालन गर, पापले आित्मक मृत्य ुल्याउँदछ। तर
परमेश्वरको आज्ञा पालन गयौर् भने ितमीहरू धािर्मक बनाइने छौ। 17

िवगतमा ितमीहरू पापको दास िथयौ। पापले ितमीहरूलाई अिधनमा
राखेको िथयो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, ितमीहरूले ती आदेश
हृदयले पालन गर्यौ जुन ितमीहरूलाई िदइयो। 18 ितमीहरू पापदेिख
मुक्त भयौ। अिन अब ितमीहरू धािर्मकताका दास भयौ। 19 म यसको
व्याख्या उदाहरण िदएर व्याख्या गिररहेछु िकनभने ितमीहरूलाई बुझ्न
गाह्रो हुन्छ। िवगतमा, ितमीहरूले पापको िनिम्त आफ्ना शरीरका अगंहरू
अपर्ण गयौर् र पापकै दास भयौ। ितमीहरू दषु्ट कुराहरूको लािग मात्र
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बाँच्यौ। त्यस्त ैप्रकारले, ितमीहरूले धािर्मकताको लािग शरीरका अगंहरू
समपर्ण गर। त्यसपिछ मात्र ितमीहरू परमेश्वरको िनिम्त बाँच्नेछौ।

20 िवगतमा ितमीहरू पापका दास िथयौ अिन धािर्मकताले
ितमीहरूलाई िनयन्त्रण गरने। 21 ितमीहरू दषु्ट कमर्हरू गदैर् बाँच्यौ। ती
कुराहरूका लािग अिहले ितमीहरू लिज्जत छौ। के ती कुराहरूले
ितमीहरूलाई साथ िदयो? अँहँ! ती कुराहरूले आित्मक मृत्य ुल्याँउछ।
22 तर अब ितमीहरू पापबाट मुक्त छौ। अब ितमीहरू परमेश्वरका दास
हौ। अिन यसले ितमीहरूलाई यस्तो जीवन ल्याउँछ जुन परमेश्वरको
िनिम्त मात्र हुन्छ। अिन त्यहाँबाट ितमीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गनेर्छौ।
23 जब मािनसहरूले पाप गदर्छन्, ितनीहरूले पापको ज्याला
कमाउँछन् जो चाँिह मृत्य ुहो। तर परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई
मूल्य रिहत उपहार िदनु हुन्छ जुन हाम्रा ख्रीष्ट येशू प्रभुमा अनन्त जीवन
हो।

िववाहबाटिववाहबाट एउटाएउटा उदाहरणउदाहरण

दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू ितमीहरू सबलेै मोशाको व्यवस्था
बुझ्दछौ। यसकारण िनःसन्देह, ितमीहरू जान्दछौ िक
व्यवस्थाले कुन ैपिन मािनसलाई उ बाँचुन्जेल मात्र आफ्नो

अधीनमा राख्दछ। 2 म ितमीहरूलाई एउटा उदाहरण िददँछुः एकजना
पत्नी मािनस आफ्नो लोग्ने बाँचुन्जेल सम्म उसँग ैबस्नु पदर्छ। तर यिद
उसको लोग्ने मयोर् भने ऊ िववाहको िनिम्त िववाह िवधानबाट मुक्त हुन्छ।
3 तर यिद त्यस पत्नी मािनसले आफ्नो लोग्ने छँदाछँद ैअकोर् पुरुषसँग
िववाह गरी भने त्यसलाई व्यिभचािरणी भिनन्छ। तर यिद उसको लोग्ने
चाँिह मयोर् भने ऊ िववाहको िवधानबाट मुक्त बन्छे अिन यिद आफ्नो
लोग्ने मर ेपिछ उसले अकोर् पुरुषसँग िववाह गरी भने, उसलाई
व्यिभचािरणीको दोष लाग्दनै।

4 त्यस्त ैप्रकारले, मेरा दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू, ितम्रा पूराना
स्वभावहरू मिरसकेकाछन् र ितमीहरू पिन ख्रीष्टका शरीरद्वारा
व्यस्थाबाट मुक्त बन्यौ। अब ितमीहरू कसकैो भयौ। ितमीहरू ख्रीष्टको
भयौ जो मृत्यबुाट जगाइनु भयो। हामी ख्रीष्टका छौं र हामी परमेश्वरको
सेवामा हुनसक्छौं। 5 िवगतमा हामी हाम्रा पापपूणर् स्वभावले शािसत
िथयौं। व्यवस्थाले हामीमा पापपूणर् कायर्हरू गनर् इच्छा जगायो जसले
हाम्रो शरीर अधीनमा राख्यो। यसकारण जुन कुराहरू हामीले गयौर्
त्यसले हाम्रो आित्मक मृत्य ुभयो। 6 िवगतमा, व्यवस्थाले हामीलाई
कैदी बनायो । तर हाम्रा पुराना स्वभावहरू मररे गए अिन हामी
व्यवस्थावाट मुक्त गिरयौं। यसलेै अब हामी परमेश्वरलाई आत्माको नयाँ
ढाँचाले सेवा गदर्छौं, िनयमहरूमा लेिखएको पुरानो ढाँचाले होइन। अब,
हामी परमेश्वरलाई आत्माद्वारा नयाँ ढाँचाले पुज्दछौं।

पापकोपापको िवरूद्धिवरूद्ध हाम्रोहाम्रो लडाँईलडाँई

7 हामीले के भन्नु पनेर् हो? के व्यवस्था पापको समान हो? होइन, तर
व्यवस्था त एक मात्र त्यस्तो बाटो हो जहाँबाट मलेै पाप भनेको के हो
बूझ्न सकें । यिद व्यवस्थाले पाप भनेको के हो भन्ने नबताएको भए मलेै
किहल्य ैबुझ्न सक्ने िथएन। तर व्यवस्थाले भन्यो, “अरूसँग भएको
कुराहरूको चाहना ितमीले गनर् ु दनै।” 8 तर पापले त्यस आज्ञाबाट
अवसर पायो र ममा धेर ैप्रकारको इच्छा जागृत गरायो िकन िक पाप
व्यवस्था िबन ैमृत बन्यो। 9 एक समय म व्यवस्था िबना न ैजीिवत िथएँ।
तर जब आज्ञ आयो, पापले जीवन पायो। 10 यसकारण पापको कारणले
गदार् म आित्मक रूपले मर।े आज्ञाको अथर् िथयो जीवन ल्याउनु तर मेरो
लािग त्यसले मृत्य ुल्यायो। 11 व्यवस्था पालन गररे पापले मलाई मूखर्
बनाउने ठाउँ पायो। व्यवस्था पालन गररे पापले मलाई आित्मक रूपले
मायोर्।

12 तब त्यसलेै व्यवस्था न ैपिवत्र हो, अिन आज्ञा पिन पिवत्र, धािर्मक
र राम्रो हो। 13 ममा मृत्य ुल्याउने कुरो राम्रो भनेको हो? होइन! तर
पापले त्यो राम्रो भन्ने कुरो प्रयोग गररे ममा मृत्य ुल्यायो। त्यसो भएकोले
गदार् खासमा कुरो खबु ैनराम्रो हो भन्ने देखाइयो। अिन यही आज्ञा
देखाउनलाई प्रयोग गिरयो।

मानिसकामानिसका द्वन्द्वद्वन्द्व

14 हामी जान्दछौ िक व्यवस्था आित्मक हो। तर म आित्मक छैन।
पापले ममािथ शासन गछर् , मानौं म त्यसको दास हँु। 15 म केही जाँिन्दन
म के गिररहेछु। िकनिक म केही जािन्दँन म के गनर् चाहन्छु। यसको
सट्टामा म त्यही गछुर्  जुन कुरो म गनर् घृणा गछुर् । 16 यिद मलेै नचाहेको
काम गर ेभने म व्यवस्था राम्रो छ भनेर मान्छु। 17 तर म एकमात्र होइन
जसले यस्तो खराब काम गिररहेछ। पाप जुन मिभत्र बसेकोछु, त्यसलेै
यस्तो कामहरू गदैर्छ। 18 हो, म जान्दछु िक राम्रो भन्ने केही कुरो ममा
छैन, म असल कुरा गनर् चाहन्छु तर गनर् असमथर् छु। 19 आफूले चाहेको
असल कुरा पिन म गिर्दनँ। त्यसको बदली गनर् नचाहेको नराम्रो कुरा चािंह
म गछुर् । 20 यिद आफूले नचाहेको कुरो म गछुर्  भने ती कुराहरू गनेर् म
होइन। मिभत्र रहेको पापले न ैती सब गदर्छ।

21 त्यसलेै मलेै आफैं मा एउटा िवधान भेटें जब म असल गनर् चाहन्छु
मिभत्र सधैँ दषु्ट रहन्छ। 22 िभत्रीरूपले म परमेश्वरको व्यवस्थासँग खशुी
छु। 23 तर म मेरो शरीरमा अकैर्  व्यवस्थाले काम गिररहेको पाउँछु। त्यो
िवधान मिभत्रको िवधानिसत झगडा़ गिररहेछ। त्यो अकोर् िवधान पापको
िवधान हो अिन त्यसले मलाई कैदी बनाउँछ। 24 म कित दयनीय छु!
मृत्य ुल्याउने यस कुराबाट मलाई कसले बचाउँछ? 25 परमेश्वरले मलाई
बचाउनु हुनेछ! म उहाँलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट माफर् त धन्यवाद
चढाउँदछु!
यसकारण अब म मानिसक रूपले परमेश्वरको व्यवस्थाको दास हँु। तर

मेरो पापपूणर् स्वभावमा म पापको िवधानको दास छु।

आत्माआत्मा रर जीवनजीवन

यसलेै, अब जो-जो ख्रीष्ट येशूका साथ छन् उनीहरूलाई दोषी
ठहरइने छैन। 2 िकन म दोषी भनेर मािनन्नँ? िकनभने ख्रीष्ट
येशूमा, जीवनदाता आत्माको िवधान जसले जीवन ल्याँउछ

त्यसले मलाई मुक्ती िदयो। त्यो िवधान जसबाट पाप र मृत्य ुआउँछ
त्यसबाट पिन मलाई मुिक्त िदयो। 3 व्यवस्था शिक्तहीन िथयो िकनभने
त्यो व्यवस्था हाम्रा पापपूणर् स्वभावहरूले कमजोर बनायो। तर
व्यवस्थाले गनर् नसकेको काम परमेश्वरले गनर् ु भयो। परमेश्वरले आफ्नो
पुत्रलाई मनुष्य चोला िदएर यस पृथ्वीमा पठाउनु भयो जुन चोला पाएर
मािनसहरूले पापपूणर् कामहरू गछर्न्। परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पापको
िनिम्त बिलको रूपमा पठाउनु भयो अिन उहाँले पापको भर्त्सना गनर्
मनुष्य चोला प्रयोग गनर् ु भयो। 4 परमेश्वरले त्यसो गनर् ुभयो तािक
तोिकएको व्यवस्था हामीमा पिरपूणर् होस्, जो आफ्नो पापपूणर् प्रकृित
अनुसार बाँच्दनैौं तर आत्मा अनुसार बाँच्छौं।

5 जो पापपूणर् स्वभाव िलएर बाँिचरहेका छन् ितनले आफ्ना पापपूणर्
स्वभाव अनुसार ैसोंच्दछन्। जो आत्मा अनुसार िजउँदछन् उनीहरू
आत्माको इच्छा अनुसार ैबाँच्दछन्। 6 यिद कुन ैमािनसको मन पापपूणर्
स्वभावले िनयिन्त्रत छ भने उसको आित्मक मृत्य ुहँुदछ। यिद कुनै
मािनसको मन आत्माले िनयिंत्रत छ भने उसलाई जीवन र शािन्त
िमल्नेछ। 7 यो िकन सत्य हो? िकनभने, जब कुन ैमािनसको िवचार
पापपूणर् स्वभावको अधीनमा हुन्छ तब ऊ परमेश्वरको िवरुद्धमा हँुदछ।
त्यस मािनसले परमेश्वरको व्यवस्था मान्दनै अिन वास्तवमा त्यो मािनस
परमेश्वरको व्यवस्था पालन गनर् असमथर् हुन्छ। 8 ती मािनसहरू जो
पापपूणर् स्वभावको अधीनमा छन् भने परमेश्वरलाई किहल्य ैखशुी पानर्
सकै्तनन्।

9 ितम्रो लािग, यिद परमेश्वरको आत्मा ितमीमा बस्छ। ितमी आफ्ना
पापपूणर् स्वभावबाट िनयिन्त्रत छैनौ, तर आत्माबाट छौ। तर यिद कसमैा
ख्रीष्टको आत्मा छैन भने ऊ ख्रीष्टिसत हँुदनै। 10 िकनभने ितमीहरूको
शरीर पापले गदार् मरकेोछ। तर यिद ितमीमा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने, तब
आत्माले जीवन िंददछ जस्तो ख्रीष्टले ितमीहरूलाई परमेश्वरिसत धमीर्
तुल्याउनु भयो। 11 परमेश्वरले येशूलाई मृत्यबुाट बौराउनु भयो। अिन
यिद ितमीहरूमा उहाँको आत्माले वास गछर्  भने, उहाँले ितमीहरूको
शरीरलाई पिन जीवन-दान िदनुहुनेछ जुन मरणशील छ। उहाँले ितम्रो
शरीरमा आत्माद्वारा जीवन-दान िदन हुन्छ जुन आत्मा ितमीहरूमा
बस्छ।

रोमी 6:20 760 रोमी 8:11
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12 यसकारण मेरा दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू, हामी आफ्ना पापपूणर्
स्वभावद्वारा िनयिन्त्रत हुनुहँुदनै। हामीले पापपूणर् स्वभावले डोयार्एको
बाटामा लाग्नु हँुदनै। 13 यिद ितमीहरू आफ्ना पापपूणर् स्वभावको
चाहनाको पिछ लाग्छौ भने ितमीहरू आित्मक रूपले मनेर्छौ। तर यिद
ितमीहरू कुकमर् गनर्देिख आफूलाई रोक्न आत्माको शिक्त प्रयोग गछौर्
भने ितमीले सत्य-जीवन पाउने छौ।

14 परमेश्वरका साँच्चो छोरा-छोरीहरू भनेका ती न ैहुन् जो परमेश्वरकै
आत्माद्वारा डोयार्इएका हुन्छन्। 15 जुन आत्मा ितमीले पाएकाछौ त्यो
ितमीलाई फेिर दास बनाउने र डर देखाउने आत्मा होइन। हामीले
पाएको आत्माले हामीलाई परमेश्वरका छोरा-छोरी बनाउँछ अिन त्यही
आत्मासँग ैहामी भन्छौ, “ हे अब्बा हे िपता।” 16 अिन त्यो आत्मा
आफैं ले हाम्रो आत्मालाई साक्षी िदन्छ िक हामी परमेश्वरका सन्तानहरू
हौं। 17 यदी हामी परमेश्वरका सन्ताहरू हौं भने हामीले आशीवार्द
पाउनेछौं जुन परमेश्वरिसत आफ्ना मािनहरूका लािग छ। हामीले ती
आशीवार्द परमेश्वरबाट ख्रीष्टिसत ैपाउनेछौं। तर हामीले ख्रीष्टले जस्तै
दःुख-पीडा सहनु पछर्  त्यसपिछ मात्र हामीले पिन ख्रीष्टले जस्त ैगौरव
प्राप्त गनेर्छौ।

हामीलहामीलेे भिवष्यमाभिवष्यमा मिहमामिहमा पाउनपाउनेे छौछौ
18 अिहले हामी कष्टमा छौं। तर जुन कष्ट अिहले हामीमा छ त्यो

भिवष्यमा हामीलाई िदइने मिहमासँग तुलना गदार् त्यो केही होइन। 19

परमेश्वरले बनाउनु भएको प्रत्येक वस्तुले ठूलो उत्सुकताको साथ त्यस
समयलाई पिर्खरहेकोछ जब परमेश्वरले उहाँका छोराहरू को को हुन् भनेर
देखाउनु हुनेछ। त्यो िवशेष समय हेनर् सारा संसारको उत्कट अिभलाषा
छ। 20 प्रत्येक वस्तु जुन परमेश्वरले बनाउनु भयो त्यो मूल्यहीन भएर
गयो। त्यसले पिरवतर्न गनर् चाहेन, तर परमेश्वरकै इच्छा अनुसार यस्तो
भयो। तथािप त्यहाँ यस्तो आशा िथयोः 21 परमेश्वरले बनाउन भएको
हरके कुरा नाश हुनबाट मुक्त बनाइने छ र परमेश्वरका छोरा-छोरीहरूले
मिहमा र स्वतन्त्रता प्राप्त गनेर्छन्।

22 हामी जान्दछौ सारा संसार सृिष्ट गिरएको प्रसव-वेदनाले
तडिपरहेकी एउटी स्त्रीले झैं आज सम्म उत्सुकतापूवर्क पिर्खरहेकै छन्।
23 यो संसारले मात्र होइन, हामीले पिन आन्तिरक पीडा बोकेर
पिर्खरहेकाछौं। हामीमा परमेश्वरको प्रितज्ञाको प्रथम अशं सरह आत्मा छ।
यसलेै हामीलाई उहाँले आफ्ना सन्तान किहले बनाउनु हुने हो भनेर
उत्सुकतापूवर्क पिर्खरहेकाछौं। मेरो भन्नुको तात्पयर्, हामीलाई उहाँले
हाम्रा शरीरहरूबाट किहले मुिक्त िदनुहुनेछ भनेर पिर्खरहेकाछौं। 24

हामीहरू बचाईयँौं र हामीमा यो आशा छ। यिद हामीले पिर्खरहेका कुरा
देख्न सके त्यो साँिचकै आशा हुने छैन। मािनसहरूले त्यस कुराको
आशा गदैर्नन् जुन ितनीहरूले पिहल्य ैपाइसकेका हँुन्छन्। 25 तर हामी
केही चीजको आशा गिररहेछौं जुन हामीले अिहले सम्म पाएका छैनौं।
हामीले ठूलो धयैर्िसत त्यो पिर्खरहेका छौं।

26 आत्माले न ैहामीलाई हाम्रो कमजोरीमा सहायता गनर् ुहुन्छ। हामीले
कसरी प्राथर्ना गनर् ु पनेर् हो! जान्दनैौ। तर आत्माले गभंीर भावले
परमेश्वरसँग हाम्रो पक्षमा प्राथर्ना गिरिदनुहुनेछ जुन शब्दहरूमा वणर्न गनर्
सिकँदनै। 27 परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा के छ बुझ्न सक्नु हुन्छ िकनभने
आत्मा मािनसहरूका लािग परमेश्वरसँग उहाँकै इच्छाले बोल्नु हुन्छ।

28 हामी जान्दछौं िक परमेश्वरले प्रत्येक कुरामा ितनीहरूको भलाईको
लािग गनर् ुहुन्छ जसले उहाँलाई प्रेम गदर्छ। ती मािनसहरू हुन् जसलाई
परमेश्वरले बोलाउनु भयो िकनभने त्यो उहाँकै योजना िथयो। 29 यो
संसार बनाउन भन्दा अिघदेिख न ैपरमेश्वरले ती मािनसहरूलाई जान्नु
हुन्थ्यो।अिन परमेश्वरले ितनीहरू आफ्न ैपुत्र जस्त ैहोउन् भन्ने िनणर्य
गनर् ुभयो। त्यसकैारण येशू धेर ैदाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरूमा जेठो
हुनुभयो। 30 परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई आफ्न ैपुत्र जस्त ैहोउन् भन्ने
योजना गनर् ुभयो। अिन परमेश्वरद्वारा बोलइएका ितनीहरूलाई पिन धमीर्
बनाइयो। अिन परमेश्वरद्वारा धमीर् बनाइएका ितनीहरूलाई उहाँले मिहमा
पिन िदनुभयो।

ययेेशशू ूख्रीष्टमाख्रीष्टमा परमपरमेेश्वरकोश्वरको प्रेमप्रेम
31 यसकारण यस िवषयमा हामीले के भन्ने? यिद परमेश्वर हाम्रो िनिम्त

हुनुहुन्छ भने, हामीलाई कसले पराजय गनर् सक्छ? 32 परमेश्वरले हाम्रो
िनिम्त जे पिन गनर् ुहुनेछ। परमेश्वरले उहाँको आफ्न ैपुत्रलाई कष्ट मात्र
भोगाउनु भएन तर हाम्रा िनिम्त बिल िदनुभयो। तब के परमेश्वरले
हामीलाई येशूका साथ ैहरके उपहार िदनुहुन्न र? 33 परमेश्वरले चुन्नु
भएका मािनसहरूलाई कसले दोष लगाउन सक्छ? कसलेै सकै्तन!
परमेश्वर मात्र एक हुनुहुन्छ जसले आफ्ना मािनसहरूलाई धमीर्
बनाउनुहुन्छ। 34 परमेश्वरका मािनसहरूलाई कसले दोषी हो भनी भन्न
सक्छ? कसलेै सकै्तन! ख्रीष्ट येशू हाम्रा िनिम्त मनर् ुभयो, तर त्यित मात्र
होइन, उहाँ मृत्यबुाट जीिवत पिन हुनुभयो। अिन उहाँ परमेश्वरको
दािहनेपिट्ट हुनुहुन्छ र हाम्रा िनिम्त परमेश्वरलाई िबिन्त गिररहनु भएको
छ। 35 ख्रीष्टको प्रेमबाट हामीलाई अलग गनर् सक्ने कुन ैथोक छ? छैन।
के दःुखले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गनर्सक्छ? सक्दनै! के
किठनाई वा खेदाइले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गनर्सक्छ?
सक्दनै। के अिनकाल वा नाङ्गोपनाले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग
गनर्सक्छ? अँहँ। के कुन ैआपद वा मृत्यलेु हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट
अलग गनर् सक्छ? अँहँ सक्दनै। 36 धमर्शास्त्रले भन्छ,
“ितमीहरूका िनिमत्त हामीहरू िदनभिर न ैमृत्यकुो मुखमा छौं।
मािनसहरू सोंच्दछन् हामी बेकारहौं, मािरने भेंडा़ जस्ता छौं।”

भजनसगं्रह 44:22
37 तर परमेश्वरको प्रेमको कारणले हामी ती सब ैकुराहरूमा पूणर्

िवजयी बन्छौं। 38 हो, म िनिश्चन्त छु िक कुन ैचीजले पिन हामीलाई
परमेश्वरको प्रेमबाट अलग पानर् सकै्तन न मृत्य ुवा जीवनले न स्वगर्दतूहरू
वा शासन गनेर् आत्माहरूले न त कुन ैवतर्मानका वा भिवष्यका कुराले न
त कुन ैमािथका वा तलका शिक्तले न त सारा संसारको कुन ैअरू
िसिर्जत कुराले हाम्रो परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गनर् सक्नेछ जो
हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा छ।

परमपरमेेश्वरश्वर रर यहयहूूदीदी मािनसहरूमािनसहरू

म ख्रीष्टमा छु र सत्य कुरा बोिलरहेछु। म झूटो बोिल्दनँ। मेरो
अन्तारात्मा पिवत्र-आत्माद्वारा िनयिंत्रत छ। अिन यो
अन्तरात्माले िनिश्चत गछर्  िक म झूटो होइनः 2 मलाई ठूलो

अफसोस छ र मेरो हृदयमा अटुट वेदना छ यहूदी जाितको िनिम्त। 3

ितनीहरू मेरा दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू हुन्, पृथ्वीमा मेरा सन्तानहरू
हुन्। यिद यसले ितनीहरूलाई सहायता गनर् सक्थे भने म ख्रीष्टबाट श्राप
पाउन र उहाँिसत छुिट्टनें पिन इच्छा गथेर्ं। 4 ितनीहरू इस्राएलका
मािनसहरू हुन्। जसलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान बनाउन चुन्नु भएको
छ। ितनीहरूसँग परमेश्वरको मिहमा र उहाँ अिन उहाँका मािनसहरू
माझमा करार छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई आराधाना र संकल्प गनेर्
तिरका भएको मोशाको व्यवस्था िदनुभयो। 5 ती मािनसहरू हाम्रा
पुखार्हरूका सन्तानहरू हुन्। अिन ितनीहरू ख्रीष्टका पािर्थव पिरवार हुन्।
ख्रीष्ट सब ैप्राणीहरू मािथका परमेश्वर हुनुहुन्छ। सदा उहाँको प्रशसंा गर!
आिमन।

6 हो, म यहूदीहरूको लािग दःुख अनुभव गछुर् । म भिन्दनँ िक परमेश्वर
उनीहरूको लािग आफ्नो प्रितज्ञा राख्नमा चुक्नु भयो। तर इस्राएलका
कितपय मािनसहरू मात्र परमेश्वरका साँच्चो मािनस छन्। 7 अिन
अब्राहामका सन्तानहरू मध्ये थोर ैमात्र अब्राहामको साँच्चो सन्तान िथए।
यही कारण परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभयो: “इसहाक मात्र खािल
कानूनी छोरो हुनेछ।” 8 यसले बताउँछ अब्राहामका सब ैसन्तानहरू
परमेश्वरका खास छोरा-छोरीहरू होइनन्। परमेश्वरले अब्राहामलाई
प्रितज्ञाको आधारामा अब्राहामका खास छोरा-छोरीहरू ती हुन् जो
परमेश्वरका छोरा-छोरीहरू भए। 9 परमेश्वरले अब्राहमलाई यो प्रितज्ञा
िदनुभएको िथयोः “िनिश्चत समयमा म फकर् ने छु अिन साराले एउटा छोरो
पाउनेिछन्।”

10 अिन यित मात्र होइन। िरबेकाको पिन छोराहरू िथए। अिन ती
छोराहरूका एउटै िपता िथए। उनी हाम्रा िपता पूखार् इसहाक िथए। 11

तर दइुजना छोराहरू जन्मनू भन्दा अघाडी परमेश्वरले िरबेकालाई

रोमी 8:12 761 रोमी 9:11
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भन्नुभयो, “ठूलो छोराले सानालाई सेवा गनेर्छ।” केटाहरू जन्मनु भन्दा र
ितनीहरूले राम्रो वा नराम्रो कुन ैकाम गनर् भन्दा अगाडी यसो भिनएको
िथयो। आफूले चुनेको केटो आफ्नो योजनाकै आधारमा होस् भन्नालाई
परमेश्वरले यसो भन्नुभएको िथयो। परमेश्वरकै चाहनाले उनी चुिनएका िथए
तर ती केटाहरूले केही गरकेो कारणले होइन। त्यो परमेवरको इच्छा
िथयो। 13 जस्तो धमर्शास्त्रमा भिनएको छ, “मलेै याकूबालाई प्रेम गरें तर
एसावलाई घृणा गरें।”

14 यसकारण यस िवषयमा हामीले के भन्नुपछर्? के परमेश्वरमा कुनै
अन्याय छ? िनश्र्चय छैन। 15 परमेश्वरले मोशालाई भन्नुभयो, “जसलाई
म कृपा दशार्उनु चाहन्छु उसलैाई कृपा दशार्उँछ। अिन जसलाई
सहानुभूित दशार्उनु चाहन्छु उलाई सहानुभूित दशार्उछु।” 16 यसलेै
हरके कुरो परमेश्वरको कृपामा िनभर्र छ, अिन मािनसको इच्छामा वा
प्रयासमा िनभर्र छैन। 17 धमार्सास्त्रमा परमेश्वरले िफरऊनलाई भन्नुभयो,
“मलेै ितमीलाई राजा बनाएँ तािक मेरो िनिम्त ितमीले केही गनर् सकौला।
म मेरो शिक्त ितमी माफर् त प्रदशर्न गनर् चाहन्थें। म चाहन्थे मेरो नाउँ
संसारभिर घोिषत होस्।” 18 यसलेै, परमेश्वरले जसलाई चाहनु हुन्छ
उसमैािथ कृपा दशार्उनु हुन्छ। अिन परमेश्वरले जसलाई हठी बनाउनु
चाहनु हुन्छ उसलाई हठी बनाउनु हुन्छ।

19 यसकारण ितमीहरूमध्ये कसलेै पिन प्रश्न गनर्सक्छौः “यिद
परमेश्वरले हामीले गरकेा सब ैकुराहरूमा िनयतं्रण गनर् ुहुन्छ भने परमेश्वरले
हाम्रो पापहरूको िनिम्त हामीलाई िकन दोष िदनुहुन्छ?” 20 हे मािनस,
ितमी आफूलाई को हँु भन्ने सम्झन्छौ? परमेश्वरलाई प्रश्न गनेर् ितमी को हौ?
के एउटा माटाको हाँडीले कुमालेलाई “मलाई िकन यस्तो बनायौ” भनेर
सोध्छ? 21 कुमालेको अिधकार छ एउटै माटोबाट उसले िवशेष प्रयोगमा
आउने एक िकिसमको भाँडो बनाउँछ भने सामान्य प्रयोगमा आउने अकोर्
िकिसमको भाँडो पिन बनाउँछ। के यो ठीक होइन?

22 यस्त ैप्रकारले परमेश्वरले पिन काम गनर् ुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो
क्रोध मािनसहरूमा प्रकट गनर् चाहनु भयो, जसमा िक उनीहरूले उहाँको
शिक्त देखनु्। तर परमेश्वरले ठूलो धयैर्िसत ती मािनसहरूलाई सहनु भयो
जो िवनाश हुन ैआँटेका िथए। 23 परमेश्वरले धयैर्तापूवर्क पखर्नु भयो
जसमा िक उहाँको कृपा पाउनेहरूलाई उहाँले आफ्नो सम्पन्न मिहमा
देखाउन सकून्। परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई आफ्नो मिहमा प्राप्त गनर्
तयार गनर् ु भयो। 24 हामी ितन ैमािनसहरू हौं। परमेश्वरले हामीलाई
यहूदी र गरै-यहूदी दवु ैसम्प्रदायबाट चुन्नु भएको छ। 25 होशेको
िकतावमा धमर्शास्त्रले भन्दछ,
“जो मािनसहरू मेरा होइनन्-
म भन्नेछु ती मेरा मािनसहरू हुन्।
अिन ती मािनसहरू जसलाई मलेै प्रेम गिरनँ-
म भन्नेछु ितनीहरूलाई प्रेम गछुर् ।”

होशे 2:23
26 अिन
“त्यही ठाउँमा जहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो,
‘ितमीहरू मेरा मािनसहरू होइनौ’-
त्यस ैठाउँमा ितनीहरूलाई जीउँदा परमेश्वरका पुत्रहरू भनेर भिनने

छ।”
होशे 1:10

27 अिन इस्राएलको िवषयमा यशयैाले भनेका छन्:
“इस्राएलका मािनसहरू
समुद्र िकनारका बालुवाका कणहरू झैं अनगन्ती छन्।
तर ितनमा थोरकैो मात्र उद्धार हुनेछ।

28 हो, परमेश्वरले चाँडै न ैयस पृथ्वीमा मािनसहरूको न्याय गिरसक्नु
हुनेछ।”

यशयैा 10:22-23
29 यस्त ैकुरा यशयैाले भनेः
“परमप्रभु सवर्-शिक्तमान हुनुहुन्छ,
प्रभुले हाम्रा िनिम्त उहाँका कितपय मािनसहरूलाई बचाउनु भयो।
यिद उहाँले त्यसो नगनर् ु भएको भए,
अिहले हामी सदोम,
र गमोरा जस्त ैहुने िथयौं।”

यशयैा 1:9

30 यसकारण यी सबले के बुझाउँछ? यसको तात्पयर् होः गरै-
यहूदीहरूले धमीर् बन्न खोिजरहेका िथएनन्। तर ितनीहरू िवश्वासमा
आधािरत धमीर् बनाइए। 31 अिन इस्राएलका मािनसहरूले व्यवस्थालाई
पछ्याएर धमीर् बन्ने कोिशश गर।े तर ितनीहरू आफ्नो उद्देश्यमा सफल
भएनन्। 32 िकन असफल भए? िकनभने, आफ्ना कामहरूको आधारमा
ितनीहरूले आफैं लाई धमीर् बनाउने कोिशश गर,े िवश्वासको आधारमा
होइन। ितनीहरू त्यस ढुङ्गामा ठेस लागेर लडे जसले मािनसलाई
लडाउँछ। 33 त्यस ढुङ्गाको िवषयमा धमर्शास्त्र भन्छः
“हेर, िसयोनमा म एउटा ढुङ्गा राख्छु, जसमा मािनसहरूलाई ठेस
लाग्छ।
यो एउटा िचहान हो जसले मािनसलाई पाप गनर् लाउँछ।
तर चट्टानमा कसलेै िवश्वास गदर्छ भने
उसलाई लिज्जत पािरने छैन।”

यशयैा 8:14, 28:16
दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू, यहूदीहरूको उद्धार
हुनसकोस् भनेर म हृदयबाटै चाहन्छु। यो मेरो परमेश्वरप्रित
प्राथर्ना छ। 2 यित मात्र म यहूदीहरूको िवषयमा भन्न सक्छुः

ितनीहरू साँिच न ैपरमेश्वलाई पछ्याउन चाहन्छन्। तर ितनीहरू ठीक
बाटो जान्दनैन्। 3 ितनीहरूले धमीर् बनाउने परमेश्वरको बाटो िचनेनन्।
ितनीहरूले आफ्न ैतिरकाबाट धािर्मक बन्न खोजे अिन त्यसलेै
मािनसहरूलाई धमीर् बनाउने परमेश्वरको बाटो ितनीहरूले स्वीकार
गरनेन्। 4 ख्रीष्टले व्यवस्था समाप्त गिरिदनुभयो तािक प्रत्येक मािनस
जसले िवश्वास गछर्  ऊ धमीर् हुन सक्छ।

5 व्यवस्थाले िदएको धािर्मकताको बार ेमोशा भन्दछन्, “व्यवस्था
अनुसार िहँड्ने मािनस त्यसबाटै बाँच्नेछ।” 6 तर िवश्वासले िदएको
धािर्मकताको िवषयमा धमर्शास्त्रले भन्छ, “ितमीहरू स्वयलें नसोध,
‘स्वगर्मा को जानेछ?’” (जसको अथर् हँुदछ “ख्रीष्टलाई पृथ्वीमा उतानर् को
स्वगर् जानेछ?”) 7 “र नभन, ‘पातालमा को जानेछ?’” (जसको अथर्
हँुदछ, “ख्रीष्टलाई मृत्यबुाट फकार्उन पातालमा को जानेछ?”)

8 धमर्शास्त्रले यसरी भन्छः “परमेश्वरको िशक्षा ितमीहरूको निजक छ,
त्यो ितम्रो मुखमा र ितम्रो हृदयमा छ।” यो िशक्षा िवश्वासको िशक्षा हो जुन
हामी प्रचार गछौर्ं। 9 यिद ितमीहरूले “येशू न ैप्रभु हुनुहुन्छ,” भन्न मुख
खोल्यौ भने अिन यिद परमेश्वरले येशूलाई मृत्यबुाट बौराउनु भयो भन्ने
कुरामा ितमीहरू िवश्वास गछौर् भने, ितमीहरूको उद्धार हुनेछ। 10 हो,
हामी हृदयले िवश्वास गछौर्ं त्यसलेै हामी धमीर् बनाइका छौं। अिन हामी
िवश्वास गछौर्ं भन्ने स्वीकार गनर् हामी आफ्ना मुख खोल्दछौं त्यसलेै हामी
बचाईएका छौं। हामीले मुख खोल्यौं र िवश्वास गयौर् अिन हाम्रो उद्धार
भयो।

11 हो, धमर्शास्त्रले भन्छ, “जसले पिन उहाँमा िवश्वास गछर्  भने, ऊ
लिज्जत हुने छैन।” 12 िकनभने यहूदी र गरै-यहूदीहरूमा िभन्नता छैन।
उहाँन ैपरमप्रभु सबकैा लािग प्रभु हुनुहुन्छ। ज-जसले उहाँमा िवश्वास
राख्दछ ती सबलैाई उहाँ पूणर् आिशष िदनुहुन्छ। 13 हो, धमार्शास्त्रले
भन्छ, “जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्छ उसको उद्धार हँुदछ।”

14 तर मािनसहरूले प्रभुलाई पत्याउन भन्दा पिहले उहाँमा िवश्वास
गनर् ुपछर्? अिन िवश्वास गनर् अिघ, ितनीहरूले उहाँको बारमेा सुनन्नुपछर् ।
तर उहाँको बारमेा सुन्नलाई कसलेै उहाँको बार ेितनीहरूलाई प्रचार
गनर् ुपछर् । 15 तर कसलेै प्रचार गनर् ु भन्दा अिघ, उसलाई पठाइनु पछर् ।
धमर्शास्त्रले भन्छः “सुसमाचार ल्याउनेहरूको खटु्टा सुन्दर हुन्छन्।”

16 तर सब ैयहूदीहरूले त्यो सुसमाचार स्वीकार गरनेन्। यशयैाले
भने, “परमप्रभु हाम्रो सन्देशलाई कसले िवश्वास गर?े” 17 यसलेै
सुसमाचार सुनेपिछ िवश्वास आउँदछ। अिन यिद कसलेै मािनसलाई
ख्रीष्टको िबषयमा बताए ितनीहरूले सुसमाचार सुन्नेछन्।

18 तर म सोध्छु, “के ितनीहरूले सुसमाचार सुने?” हो, ितनीहरूले
सुने। धमर्शास्त्रले भन्छ,
“ितनीहरूका आवाज सारा-संसारमा फैिलउन्।
ितनहरूका शब्द संसारका चार ैिदशा पुगुन्”

भजनसगं्रह 19:4
19 फेिर म सोध्छु, “के इस्राएलका मािनसहरूले बुझेनन्?” हो
ितनीहरूले बुझे। मोशा पिहले परमेश्वरका कुरा भन्छन्,
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“म ती मािनसहरूलाई प्रयोग गररे ितनीहरूमा इष्यार् उत्पन्न गराउँछु, जो
एक जाित होइन।
एउटा मूखर् जाितलाई प्रयोग गररे म ितमीहरूलाई कु्रद्ध बनाउँछु।”

व्यवस्था 32:21
20 त्यसपिछ यशयैा अझ िनभर्यताका साथ परमेश्वरलाई भन्छन्:
“जुन मािनसहरूले मलाई खोज्द ैखोजेका िथएनन्,
ितनीहरूले न ैमलाई पाए।
जसले मलाई सोध्द ैसोधेका िथएनन्, म ितनीहरूकहाँ प्रकट भएँ।”

यशयैा 65:1
21 परमेश्वरले यी कुराहरू यशयैाद्वारा गरै-यहूदीहरूलाई भन्नुभयो। तर
यहूदीहरूका बारमेा परमेश्वर भन्नुहुन्छ,
“सारा िदन मलेै ती मािनसहरूलाई पखेर्ं,
तर ितनीहरूले मेरो आज्ञा मानेनन् अिन मलाई पछ्याएनन् पिन।”

यशयैा 65:2

आफ्नाआफ्ना मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई परमपरमेेश्वरलश्वरलेे िबसिबसर्र्नुभएननुभएन

तब मलेै सोधें, “के परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई
फािलिदनु भयो त?” त्यसो होइन! म स्वय ंएक इस्राएली हँु।
म अब्राहामको पिरवारको हँु। म िबन्यामीनको कुलको हँु। 2

ितनीहरू जन्मनु भन्दा पिहलेन ैपरमेश्वरले इस्राएलहरूलाई आफ्नो
मािनसको रूपमा चुन्नु भएको िथयो। अिन परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई
िनकालेर फ्याँकनु भएन। िनःसन्देह, ितमीहरू जान्दछौ धमर्शास्त्रले
एिलयाको बारमेा कथा भन्छ। धमर्शास्त्रले भन्छ, एिलयाले परमेश्वरलाई
इस्राएलका मािनसहरूको िवरुद्धमा यसप्रकारले प्राथर्ना गिररहेका िथए,
3 “परमप्रभु, मािनसहरूले तपाईकंा अगमवक्ताहरूलाई मार।े अिन
तपाईकंा वेदीहरू सब ैभत्काई िदए। म मात्र एकजना अगमवक्ता अझ
बाँिचरहेछु। अिन मािनसहरू मलाई मानर् खोिजरहेछन्।” 4 तर परमेश्वरले
एिलयालाई कस्तो उत्तर िदनुभयो? उहाँले भनन्नुभयो, “मलेै अझ सम्म
मलाई पुज्न सात हजार मािनसहरू राखेकोछु। ती सात हजार
मािनसहरूले बाललाई पुजेनन्।”

5 यस्त ैप्रकारले, परमेश्वरको अनुग्रहले चुिनएका अिहले पिन
इस्राएलमा कितपय मािनसहरू छन्। 6 अिन यो परमेश्वरको अनुग्रहकै
फल हो भने, त्यो मािनसहरूको कामको फल होइन। नत्र भने परमेश्वरको
अनुग्रह न ैरहने िथएन।

7 यसलेै त्यो यस्तो हुन गयोः इस्राएलका मािनसहरूले धमीर् बन्ने
कोिशश गर।े तर ती सफल बिनन सकेनन्। तर परमेश्वरले चुन्नु भएका
मािनसहरू भने धमीर् बिनए। अरू मािनसहरू कठोर िथए र परमेश्वरको
कुरा सुन्न चाहेनन्। 8 जस्तो धमर्शास्त्रमा लेिखएको छ,
“परमेश्वरले मािनसहरूका इिन्द्रयलाई चेतनाहीन बनाइिदनु भयो।”

यशयैा 29:10
“परमेश्वरले ितनीहरूका आँखा बन्द गिरिदनु भयो तािक ितनीहरूले
देख्न नसकुन्,
उहाँले ितिनहरूका कान बन्द गिरिदनु भयो तािक ितनीहरूले सुन्न

नसकुन्।
अझसम्म त्यही भइरहेछ।”

व्यवस्था 29:4
9 अिन दाउद भन्छन्,
“ितनीहरूका भोजहरूमा, ितनीहरू पासोमा परून् र पक्राउ खाऊन्।
ितनीहरूले ठोक्कर खाउन् र ती लडून्, ितनीहरू दिण्डत होऊन्।

10 ितनीहरूका आँखा बन्द रहुन्, तब ती देख्न सक्दनैन्।
अिन ती सदा कष्टमा पिररहुन्।”

भजनसगं्रह 69:22-23
11 त्यसलेै म सोध्छु जब यहूदीहरूले ठोक्कर खाए, त्यस ठोक्करले के

ती ध्वंश भए? भएनन्। ितनीहरूको गल्तीले गरै-यहूदीहरूलाई मुिक्त
प्रदान गयोर् र यहूदीहरूलाई इष्यार्लु बनायो। 12 यहूदीहरूको ठोक्करले
संसारलाई ठूलो आिशष ल्याएको छ, अिन ितनीहरूले जे गुमाए त्यसले
गरै-यहूदीहरूलाई ठूलो आिशष ल्याएको छ। यसकारण कल्पना गर
परमेश्वरले ितनीहरूलाई जस्तो हुनु चाहनुहुन्छ तो त्यस्त ैभइिदए
संसारले कित महान् आिशष पाउने िथयो!

13 अब म ितमीहरूसँग बोिलरहेछु जो यहूदीहरू होइनौ। म गरै-
यहूदीहरूको प्रेिरत हँु। यसलेै जित बेला मसँग त्यो कमर् हुन्छ, म
यथासक्य असल गछुर् । 14 म आशा गछुर्  िक म आफ्न ैमािनसहरूलाई
इष्यार्लु बनाउन सक्छु। त्यस्त ैप्रकारले म आशा गछुर्  म ितनीहरूमा
कितपयलाई उद्धार गनर् सक्छु। 15 परमेश्वर यहूदीहरूसँग िरसाउनु
भनेको उहाँ संसारका अन्य मािनसहरूको िमत्र बन्नुभयो भनेको हो।
त्यसलेै कल्पना गर, परमेश्वरले यहूदीहरूलाई पुनः स्वीकार गनर् ु भयो भने
के होला? त्यसले मृत्यपुिछ जीवन ल्याउँनेछ।

16 यिद रोटीको पिहलो टुक्रा परमेश्वरलाई अपर्ण गर,े जम्म ैरोटी पिवत्र
हुन्छ। यिद एउटा रूखका जराहरू पिवत्र छन् भने त्यसका हाँगाहरू पिन
पिवत्र हुनेछन्।

17 भद्रक्षको रूखको केही हाँगाहरू भाँिचएका िथए। अिन जङ्गली
भद्राक्षको हाँगा (जस्तो गरै-यहूदी) ितमीहरू त्यस भद्राक्षको हाँगाहरूमा
कलमी बाँिधएकाहरू िथयौ। अब त्यस ैभद्राक्ष रूखको शिक्त र जीवनको
साझेदारी ितमीहरूले गनेर्छौ। 18 यसलेै भाँिचएका हाँगाहरू भन्दा ठूला
बन्ने घमण्ड नगर। ितमीहरूले घमण्ड गनेर् कुन ैकारण छैन। िकन
ितमीहरूले त्यो जरामा प्राण भदैर्नौं? त्यो जराले पो ितमीहरूलाई प्राण
िदन्छ। 19 ितमीहरूले भन्नेछौ, “हागाँहरू भाँिचएर गए जसमा िक म
रूखमा कलमी बनाउन सकँु।” 20 त्यो सत्य हो। ती हाँगाहरू भाँिचएका
िथए िकनभने ितनीहरूले िवश्वास गरनेन्। अिन ितमीहरू आफ्नो
िवश्वासको कारणले त्यस रूखमा ठाउँ पाउँछौ। घमण्डी नबन तर नम्र
बन। 21 परमेश्वरले प्राकृितक हाँगाहरूलाई नजोगाए जस्त ैयिद
ितमीहरूले िवश्वास गिररहेनौ भने उहाँले ितमीहरूलाई जोगाउनु हुने छैन।

22 यसकारण बुझ, परमेश्वर कित दयालु हुनुसक्नु हुन्छ, तर साथै
बुझ, परमेश्वर कठोर पिन हुन सक्नुहुन्छ, जसले परमेश्वरको बाटो
पछ्याउन छाड्छ उिसत उहाँ कठोर हुनुहुन्छ। तर ितमी उहाँका दयािभत्र
रिहरह्यौ भने परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। तर ितमीले त्यसो गरनेौ भने ितमी
रूखका हाँगाहरू कािटए झौं, कािटने छौ। 23 अिन यिद यहूदीहरूले
परमेश्वरमा फेिर िवश्वास राख्न थाले, परमेश्वरले ितनीहरूलाई फेिर ग्रहण
गनर् ुहुनेछ। परमेश्वरमा ितनीहरूलाई फेिर फकार्ई ल्याउने क्षमता छ जहाँ
ितनीहरू पिहले िथए 24 एउट असल भद्राक्षको रूखमा जगंली भद्राक्ष
का हाँगाहरू कलम सानर् ु प्राकृित कुरो होइन। तर ितमी गरै-यहूदीहरू
जङ्गली भद्राक्ष रूखका हाँगाहरू जस्ता हुन्। यसकारण िनःसन्देह
ितनीहरू मूल रूखमा कलमी सानर् सिकन्छ।

25 दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई यो गुप्त कुरा
बताउन चाहन्छु। यसले ितमीहरूलाई नबुझेका सब ैकुराहरू बुझ्नमा
सहयोग गनेर्छ। सत्य यो होः इस्राएलको एउटा भाग हठी भयो। तर त्यो
पिरवतर्न हुन सक्नेछ जब प्रशस्त अ-यहूदीहरू परमेश्वरकहाँ आउँदछन्।
26 अिन त्यस ैगरी सारा इस्राएलीहरूलाई बचाइनेछ। यो धमर्शास्त्रमा
लेिखएको छः
“उद्धारक िसयोनबाट आउनु हुनेछ;
उहाँले याकूबका पिरवारबाट दषु्ट्याइँ हटाउनुहुनेछ।

27 अिन म ितनीहरूसँग यो वाचा गनेर्छु
जब ितनीहरूका पापहरू म हरण गनेर्छु।”

यशयैा 59:20-21, 27:9
28 यहूदीहरू सुसमाचार ग्रहण गनर् अस्वीकार गछर्न्, यसकारण

ितनीहरू परमेश्वरका शत्रुहरू हुन्। यो ितमी गरै-यहूदीहरूलाई सहायता
गनर्को लािग भएको हो। तर ितनीहरू चुिनएका मािनसहरू हुनाको कारण
परमेश्वरले अझ पिन प्रेम गनर् ुहुन्छ। िकनभने ितनीहरूका िपताहरूलाई
वचन िदनुभएको िथयो। 29 परमेश्वरले मािनसहरूलाई आफूले िदनुहुने
उपहारको बारमेा अिन आफ्नो बोलावटको बारमेा आफ्नो मन पिरवतर्न
गनर् ुहुने छैन। 30 एक समयमा ितमीहरूले परमेश्वरलाई मान्न अस्वीकार
गरकेा िथयौ। तर अिहले ितमीहरूले परमेश्वरको कृपा पायौ कारण
ितनीहरूले आज्ञा पालन गनर् मानेनन्। 31 अिन अिहले ितनीहरूले
परमेश्वरको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गछर्न् िकनभने परमेश्वरले
ितनीहरू प्रित कृपा दशार्उनुभयो। ितनीहरूले पिन परमेश्वरबाट कृपा प्राप्त
गरून् भिन त्यसो भएको िथयो। 32 सब ैमािनसहरू अवज्ञाको
कारागारमा यसकारण थुिनएका छन् िक परमेश्वरको कृपा सबमैा पुग्न
सकोस्।
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परमपरमेेश्वरकोश्वरको प्रशप्रशंसंासा गरगर
33 हो, परमेश्वरको एश्वयर्को सीमा छैन! उहाँको ज्ञान र बुिद्धको कुनै

अन्त छैन! कसलेै पिन परमेश्वरले गनर् ुभएको िनणर्यको व्याख्या गनर्
सकै्तन। कसलेै पिन परमेश्वरको बाटोहरू बुझ्दनै। 34 जस्तो धमर्शास्त्रमा
लेिखएको छः
“परमप्रभुको मन कसले जान्दछ?
उहाँलाई सल्लाह कसले िदनसक्छ?”

यशयैा 40:13
35 “कसलेै किहल्य ैपरमेश्वरलाई केही उपहार िदएको छ?
ता िक बिद्लमा परमेश्वरले पिन उसलाई उपहार िदनु परोस्।”

अय्यबू 41:11
36 हो, परमेश्वरले सब ैथोक सृजना गनर् ुभयो। सब ैकूरा उहाँकै कारणले

र उनकैा िनिम्त चिलरहेछ। परमेश्वरको महीमा रिहरहोस्! आिमन।

परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई ितमीहरूकोितमीहरूको जीवनजीवन ददेेऊऊ

यसलेै दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू, केही गर भनेर म
िबन्ती गदर्छु। परमेश्वरले हामीलाई ठूलो दया देखाउनुभयो।
यसकारण परमेश्वरलाई प्रसन्न गदैर् आफ्नो जीवनलाई जीिवत

बिलदानको रूपमा अपर्ण गर। यही ितमीहरूको आित्मक उपासना हो।
2 सांसािरक स्तरमा आफूलाई पिरवतर्न नगर। तर िवचारको नयाँ बाटो
अप्नाएर आफूलाई आन्तिरक रूपले पिरवतर्न गर। अिन त्यसपिछ
ितमीहरू राम्रो के हो, उहाँलाई के मन पछर्  र सम्पूणर्ता के हो, आफैं
परमेश्वरको इच्छा पत्तो लाउन समथर् हुने छौ।

3 परमेश्वरले मलाई अनुग्रहको वरदान िदनुभएकोछ, म ितमीहरू
सबलैाई भन्छु आफू जे छौ त्यो भन्दा बढता आफूलाई नसम्झौं।
परमेश्वरले िदनुभएको िवश्वासको आधारमा ितमी वास्तवमा बाँिचरहेकाछौ
त्यो स्वय ंहेर। 4 हामी प्रत्येकको एउटै शरीर छ अिन यो धेर ैभागमा
बाँिडएको छ। यी भागहरूको एउटै काम हँुदनै। 5 उस ैगरी, हामी धेरै
मािनसहरू छौं, तर ख्रीष्टमा हामी एक शरीर हौं। अिन प्रत्येक अगं अरू
भागहरूका हुन्।

6 हामी सबसँैग िविभन्न वरदानहरू छन्। हरके वरदान परमेश्वरको
अनुग्रहबाट आएको छ। यिद कससँैग अगमवाणी गनेर् वरदान छ भने
उसले आफ्नो िवश्वासको अनुसार त्यसको उपयोग गनर् ुपछर् । 7 यिद
कससँैग सेवाको वरदान छ भने उसले सेवा गनर् ुपछर् । यिद कससँैग
उपदेशको वरदान छ भने उसले उपदेश िदनुपछर् । 8 यिद कससँैग
उत्साहको वरदान छ भने उसले अरू मािनसलाई उत्साह िदनुपछर् । यिद
कससँैग अरूलाई सहयोग गनेर् वरदान छ भने उसले उदारतापूवर्क
सहयोग गनर् ुपछर् । यिद कससँैग नेतृत्व गनेर् वरदान छ भने उसले
प्रवीणतापूवर्क नेतृत्व िदनुपछर् । यिद कससँैग दया देखाउने वरदान छ भने
उसले खशुीको साथमा अरूलाई दया देखाउनु पछर् ।

9 ितमीहरूको प्रेम शूद्ध हुनुपछर् । ती कुराहरूलाई घृणा गर जुन कुरामा
दषु्ट्याइँ छ। असल कुराहरू मात्र गर। 10 एका-अकार्मा दाज्यू-भाइ,
िददी-बिहनीहरूलाई जस्तो प्रेम गर। ितमी आफूलाई जस्तो चाहन्छौ
आफ्ना दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरूलाई त्यो भन्दा अझ बढता सम्मान
देऊ। 11 परमप्रभुको काममा अल्छी नहोऊ। आित्मक रूपले इष्यार्लु
भएर उहाँको सेवा गर। 12 खशुी होऊ िकनभने ितमीहरूसँग आशा छ।
दःुखमा धयैर् धारण गर। सधैँ प्राथर्ना गर। 13 परमेश्वरका मािनसहरूले
सहायता खोजेको देखे आफूमा भएको कुरो बाँड र सहायता देऊ। अिन
मािनसहरूलाई आफ्नो घरमा स्वागत गर।

14 ती जसले ितमीहरूलाई नराम्रो गछर्  उिसत मीठो वचन बोल। तर
ितनीहरूलाई नसराप। 15 जब अरूहरू खशुी हँुदछन् ितमी पिन
ितनीहरूसँग ैखशुी हुनुपछर् । अिन जब अरूहरू रून्छन् ितमीपिन
ितनीहरूसँग रोऊ। 16 परस्परमा शािन्तपूवर्क िमलेर बस। अहंकार
नगर। िनम्न पदका मािनसहरूिसत िमत्रता राख। अिभमानी नहोऊ।

17 यिद ितमीलाई कसलेै चोट पुयार्ँउछ भने ितमीले त्यसको बद्ला
नलेऊ। सब ैमािनसलाई राम्रो गनेर् प्रयास गर। 18 सबसँैग शािन्तिसत
बस्ने चेष्टा गर। 19 हे मेरा िमत्रहरू, ितमीहरूलाई नराम्रो गनेर्लाई दण्ड

िदने कोिशश नगर। परमेश्वरलाई पखर्, उहाँले क्रोधको बेलामा
ितनीहरूलाई दण्ड िदनुहुनेछ। धमर्शास्त्रमा परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“दण्ड़ िदने काम मेरो हो,
म साटो फेनेर् छु।”

व्यवस्था 32:35
20 यसथर् ितमीहरूले यसो गनर् ुः
“यिद ितम्रो शत्रु भोको छ भने,
उसलाई खवुाऊ।
यिद ितम्रो शत्रु प्यासा छ भने,
उसलाई पानी देऊ।
यसप्रकारले ितमीले ती मािनसहरूलाई लिज्जत पानेर्छौ।”

िहतोपदेश 25:21-22
21 दषु्टले ितमीलाई निजतोस्, तर भलाईले दषु्टलाई िजत।

सरकारकोसरकारको शासकहरूकोशासकहरूको आज्ञाआज्ञा मान्नुमान्नु

ितमीहरू सबलेै शासकहरूको आज्ञा मान्नु पछर् । िकनभने
शासकहरूलाई अिधकार िदने परमेश्वरन ैहुनुहुन्छ। अिन
अिहले शासन गनेर्हरू परमेश्वरबाट िनयकु्त गिरएका हुन्। 2

यसलेै जो शासकहरूको िवरोधमा जान्छ ऊ परमेश्वरको िनयिुक्तको
िवरोधमा जान्छ। जो शासकको िवरोधमा जान्छ ऊ दिण्डत हुनेछ। 3

ज-जसले उिचत काम गदर्छन् उनीहरूलाई शासकहरूदेिख डराउने काम
छैन। तर ज-जसले अनुिचत काम गदर्छन् उिनहरूलाई शासकहरूदेिख
डराउनु पछर् । के ितमीहरू शासकहरूका डरबाट मुक्त हुन चाहन्छौ? तब
उिचत काम गर, शासकहरूले ितमीहरूको प्रशसंा गनेर्छन्।

4 शासकवगर् ितमीहरूलाई सहयोग गनेर् परमेश्वरका सेवक हुन्। तर
ितमीले अनुिचत काम गयोर् भने ितमी डराउँछौ। शासकसँग दण्ड िदने
अिधकार छ अिन उसले यो अिधकार चलाउँछ। अनुिचत काम गनेर्लाई
दण्ड िदने ऊ परमेश्वरको सेवक हो। 5 ितमीले शासकको आज्ञा मान्नै
पछर् , ितमीले मान्नै पछर्  िकन िक मानेनौ भने ितमीले दण्ड पाउन सक्छौ।
ितमीले मान्नु पछर्  िकनभने ितमी जान्दछौ िक असल काम गिरनु पछर् ।

6 अिन यसकैारण ितमीहरूले कर पिन ितनर् ु पदर्छ। शासकहरू
परमेश्वरको सेवा गिररहेछन् अिन त्यसकैो लािग ितनीहरूले आफ्नो समय
िदन्छन्। 7 ितमीले जे िदनुपछर्  सब ैमािनसलाई देऊ। ितमीले जसलाई
कर र महसूल ितनर् ु परकेो हुन्छ उसलाई ितर। आदर गनर् ुपनेर् मािनसलाई
आदर गर। सम्मान गनर् ु पनेर् मािनसलाई सम्मान गर।

अरूलाईअरूलाई प्रेमप्रेम गनगनर्र् ु ुननै ैव्यवस्थाव्यवस्था होहो
8 ितमी कससँैग ऋणी हुनु हँुदनै। तर ितमीहरू सधैँ एका अकार्मा

प्रेमको ऋणी हुनुपर्छ। जसले अरूलाई प्रेम गदर्छ उसले सम्पूणर् व्यवस्था
मान्दछ। 9 म यो िकन भन्दछुै? िकनभने व्यवस्थाले भन्दछ,
“व्यिभचारको पाप नगर, हत्य नगर, कुन ैकुरो नचोर, अरूको चीजको
लोभ नगर।” यी सब ैआदेशहरू र अन्य आदेशहरू एउटै आदेशमा
समािहत छन् “आफूलाई प्रेम गर ेजस्त ैअरूलाई प्रेम गर।” 10 प्रेमले
कसलैाई चोट पुयार्उँदनै। यसकारण प्रेम गनर् ु न ैसब ैव्यवस्थाको पालन
गनर् ु हो।

11 मेरो भनाइको कारण यो हो िक हामी अप्ठ्यारो समयमा
बाँिचरहेछौं। हो, अब िनद्राबाट ब्यूँिझने ितम्रो समय आएको छ। िकनभने
जित बेला हामीले िवश्वास गयौर्ं त्यस बेला भन्दा अिहले हाम्रो मुिक्त हामी
निजक भएको छ। 12 “रात” प्रायः िसिद्धसक्यो “िदन” लगभग यहाँ
आइसक्यो। यसथर्ः हामीले अन्धकारको कामगनर् छोडनु पछर् , अिन
उज्यालाको कामहरू गनर् ु पछर् । 13 िदनको मािनसहरू जस्तो हामीले
स्वच्छातापूवर्क काम गनर् ुपछर् । हामी जङ्गली र खिर्चलो भोजमा भुिलनु
हँुदनै। हामी दाखरसले माित्तनु हँुदनै। हामीले व्यिभचारका पापहरू गनर् ु
हँुदनै र हामीले आफ्ना शरीरले कुन ैपाप गनर् ु हँुदनै। हामीले झगड़ा गनर् ु
हँुदनै र ईष्यार् गनर् ु हँुदनै। 14 त्यसको सट्टामा आफूले प्रभु येशू ख्रीष्ट झैं
होऊ। आफ्नो पापमय स्वभाव र पापमय इच्छाहरूलाई सन्तुष्टी नदेऊ।

रोमी 11:33 764 रोमी 13:14
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अरूकोअरूको भत्सभत्सर्र्नाना नगरनगर

कमजोर िवश्वास भएका आफ्नो समूहका सदस्यहरूलाई
अप्नाउन अस्वीकार नगर। अिन ितनीहरूको िवचारमािथ
ितनीहरूिसत तकर्  नगर। 2 आफूलाई जे मन पछर्  त्यो खान

सक्छु भन्ने िवश्वासहरू एउटा मािनसको हुन सक्छ। तर कमजोर िवश्वास
हुने अकोर् मािनसले सोच्न सक्छ िक ऊ खाली साग-सब्जी मात्र खान
सक्छ। 3 अिन जे पिन खान सक्छु भन्ने मािनसले त्यो साग-सब्जी मात्र
खाने मािनस भन्दा उत्तम छु भनेर आफूलाई ठान्नु हँुदनै। अिन साग-
सब्जी मात्र खाने मािनसले पिन सब ैखाने मािनस गल्ती हो भनेर सोच्नु
हँुदनै। परमेश्वरले ती दवुलैाई ग्रहण गनर् ुहुन्छ। 4 ितमीले अरूको
सेवकलाई जाँच्न सकै्तनौ। उसको स्वामीले मात्र त्यसको ठीक र
बेठीकको िनणयर् गनर्सक्छ। अिन परमप्रभुको सेवक ठीक बन्नेछ िकनभने
प्रभु ितनलाई ठीक बनाउनु सामथीर् हुनुहुन्छ।

5 कुन ैमािनसले एउटा िदनलाई अकोर् िदनभन्दा महत्वपूणर् ठान्न
सक्छ। अिन अकोर् मािनसले सब ैिदन एकै ठान्न सक्छ। हरके मािनस
आफ्नो िवश्वासमा िनिश्चत हुनुपछर् । 6 जसले एउटा िदन भन्दा अकोर् िदन
महत्वपूणर् भनेर सोच्दछ उसले त्यो परमप्रभुको लािग सोंच्दछै। अिन
जसले सब ैथोक खान्छु भन्छ त्यसले प्रभुको लािग खाँदछै। हो, त्यस
भोजनको लािग उसले प्रभुलाई धन्यवाद िंददछ। अिन जसले केही थोक
खान अस्वीकार गदर्छ जसले प्रभुकै लािग अस्वीकार गिररहेछ। उसले
पिन परमेश्वरलाई धन्यवाद िंददछ।

7 हो, हमी सबजैना प्रभुको लािग बाँच्दछौं। हामी आफ्न ैिनिम्त
बाँच्दनैौं अथवा आफ्न ैिनिम्त मदैर्नौं पिन । 8 यिद हामी बाँच्छौ भने
प्रभुको लािग बाँिचरहेकाछौं। अिन यिद हामी मछौर्ं भने, हामी प्रभुको
लािग मदर्छौं। यसलेै हामी मरौं िक हामी बाँचौ हामी प्रभुकै हौं। 9 यही
कारणले गदार् ख्रीष्ट मनर् ुभयो र मृत्यबुाट बाँच्नु भयो। ख्रीष्टले त्यस ैगनर् ुभयो
र उहाँ मरकेाहरूको लािग पिन र बाँचेकाहरूको लािग पिन प्रभु हुनसक्नु
भयो।

10 तब ितमी ख्रीष्टमा भाइ भनेर िकन जाँच्छौ? अथवा ितमीले
आफूलाई आफ्ना दाज्यू-भाइ भन्दा ठूला िकन ठान्छौं? हामी सबजैना
परमेश्वरका सम्मुख उिभनु पछर् । अिन उहाँले हामी सबलैाई जाँच्नु हुन्छ।
11 हो, धमर्शास्त्रमा लेिखएको छः
“‘ जसरी म िजिबत छु,’ परमप्रभु भन्नु हुन्छ,
‘प्रत्येक मािनस मेरो सामु झुक्नेछ;
अिन प्रत्तेकले मलाईन ैपरमप्रभु हुन् भन्नेछन्।’”

यशयैा 45:23
12 यसकारण हामी प्रत्येकले परमेश्वरको अघाडी आफ्नो िहसाब िदनु
पनेर्छ।

अरूलाईअरूलाई पापीपापी भनभनेेरर दोषदोष नलगाऊनलगाऊ

13 यसलेै एक अकार्लाई जाँच्ने काम बन्द गरौं। त्यसको सट्टामा
ितमीले दाज्यू-भाइका वा िददी-बिहनीका बाटोमा वाधा नहाल्ने वा केही
त्यस्तो नगनेर् िनश्चय गर जसले गदार् ती पाप गनर् ितर लाग्लान्। 14 म प्रभु
येशूमा हँु। म जान्दछु कुन ैखाद्य आफैं मा फोहोर छैन। तर यिद कसलेै
फोहोर भनेर िवश्वास गछर्  भने त्यो उसकैो लािग फोहोर छ।

15 केही खाँदमैा यिद ितमीले आफ्ना दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीको
भावनामा चोट पुयार्उँछौ भने ितमीले प्रेमको बाटो पछ्याउँदनैौ। कसलेै
गलत सम्झेको खाना खाएर ितमीले उसलाई नष्ट गनर् ु हँुदनै। ख्रीष्ट त्यस
मािनसको लािग पिन मनर् ु भयो। 16 आफूलाई असल लागेको कुनै
कुराको िनन्दा हुन नदेऊ। 17 परमेश्वरको राज्यमा खानु र िपउनुको कुनै
महत्व छैन। परमेश्वरको राज्यमा महत्वपूणर् कूरा त यी हुन धािर्मकता,
शािन्त र पिवत्र आत्मामा आनन्द। 18 कसलेै यस प्रकारले ख्रीष्टको सेवा
गर ेउसले परमेश्वरलाई खशुी पादर्छ। अिन त्यो मािनस अरूहरूद्वारा
स्वीकृत हुनेछ।

19 यसलेै कठोर पिरश्रमको साथ त्यस्तो काम गरौं जसबाट शािन्त
छाउँछ। अिन त्यस्तो काम गरौं जसमा िक त्यो एका अकार्मा सहयोग बन्न
सकोस्। 20 भोजनले परमेश्वरको कायर् नष्ट गनर् नदेऊ। हरके खाद्य खान
लायकको हुन्छ। तर अकोर्लाई पापमा पानेर् खाना खानु अनुिचत हो। 21

मासु, दाखरस वा अरू कुन ैथोक जसले दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीलाई
पापमा धकेल्दछ। असल हो नखानुन।ै

22 यी िचजहरूमा ितम्रो िवश्वास परमेश्वर र आफूमाझ राख्नु पछर् ।
अपराध बोध नगरी आफूले उिचत ठहरयाएको काम गनेर् मािनस धन्य
हो। उसलाई परमेश्वरबाट आिशष, प्रदान गिरन्छ। 23 तर कसलेै शकंा
गदैर् केही कुरो खान्छ भने ऊ स्वय ंन ैदोषी हँुदछ। िकनभने उसलाई त्यो
उिचत हो भन्ने भरोसा भएन अिन भरोसा नभई गरकेो जे कुरा पिन पाप
हो।

हामीहरू मध्ये जो िवश्वासमा दिरलो छौं कमजोर मािनसलाई
सहयोग गनर् ु पछर् । कमजोर मािनसहरूलाई हामीले सघाउनु
पछर् । हामीले आफैं लाई मात्रै खशुी तुल्याउन हँुदनै। 2

ितनीहरूलाई िवश्वासमा दिरलो बनाउन र ितनीहरूका भलाइको लािग
हामी प्रत्येकले अरूलाई खशुी पानर् ुपछर् । 3 ख्रीष्टले पिन आफू स्वयलंाई
खशुी राख्ने कोिशश गनर् ु भएन। उहाँको िवषयमा धमर्शास्त्रमा भिनएको
छः “जसले ितमीलाई अपमान गर ेती अपमान ममािथ पर।े” 4 िबतेका
िदनहरूमा लेिखएका हरके कुरो हामीलाई िशक्षा िदनु लेिखएको िथए।
हामीले आशा गनर् सकौं भनेर न ैती लेिखएका िथए। धमर् शास्त्रबाट
आउने धयैर् र बलबाट हामी आशा प्राप्त गनर् सकौं। 5 धयैर् र बल
परमेश्वरबाट उत्पन्न हुन्छ। अिन म प्राथर्ना गछुर्  िक परमेश्वरले
ितमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूको उदाहरण अनुसार ितमी आफैं हरू माझ मेल-
िमलापमा राखनु्। 6 त्यसपिछ ितमीहरू सब ैएक भएर िमल्नेछौ।
ितमीहरू सब ैएक भएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट िपता प्रित मिहमा गनेर्छौ। 7

ख्रीष्टले ितमीहरूलाई ग्रहण गनर् ुभयो। यसलेै परमेश्वरको मिहमाको िनिम्त
ितमीहरूले एक-अकोर्लाई स्वीकार गनर् ुपछर् । 8 म ितमीहरूलाई भन्दछु
िक परमेश्वरको िवश्वासनीयताको िनिम्त र यहूदी पुखार्हरूलाई आफूले
िदनुभएको प्रितज्ञालाई पक्का गनर्का िनिम्त ख्रीष्ट यहूदीहरूका सेवक बन्नु
भयो। 9 ख्रीष्ट सेवक बन्नु भयो तािक गरै-यहूदीहरूले परमेश्वरप्रित
उहाँको करूणाको प्रशसंा गरून्। धमर्शास्त्रले भन्छः
“यसलेै म गरै-यहूदीहरूमा ितमीहरूलाई धन्यवाद िदनेछु,
म ितमीहरूको नामको स्तुित गाउनेछु।”

भजनसगं्रह 18:49
10 धमर्शास्त्रले यसो पिन भन्छ,
“ितमी गरै-यहूदीहरू परमेश्वरका मािनसहरूसँग ैखशुी होऊ।”

व्यवस्था 32:43
11 अिन फेिर त्यसले भन्छः
“ितमीहरू सब ैगरै-यहूदीहरू! परमप्रभूको प्रशसंा गर।
सबलेै उहाँको प्रशसंा गनर् ुपछर् ।”

भजनसगं्रह 117:1
12 अिन यशयैाले भनेका छन्,
“एकजना मािनस यस्सीका पिरवारबाट आउने छन्।
ती मािनसले अ-यहूदीहरूमािथ राज गनेर्छन्,
अिन ती मािनसको कारणले गरै-यहूदीहरूले आशा प्राप्त गनेर्छन्।”

यशयैा 11:10
13 ितमीहरूले परमेश्वरमा िवश्वास गनेर् हुनाले, परमेश्वर जो आशाको

मुहान हुनुहुन्छ, उहाँले ितमीहरूलाई आनन्द र शािन्तले पूणर् गरून्। तब
ितमीहरूको आशा पिवत्र आत्माको शिक्तद्वारा पिरपूणर् बन्नेछ।

पावलपावल आफ्नोआफ्नो कायकायर्र्बारबारे ेभन्दछन्भन्दछन्

14 मेरा दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू, म िनिश्चत छु िक ितमीहरू
भलाईले भिरएका छौ। म जान्दछु ितमीहरूसँग चाहे जित सम्पूणर् ज्ञान छ
अिन ितमीहरूले एक अकार्लाई उपदेश िदनसक्छौ। 15 मलेै
ितमीहरूलाई सम्झाउनलाई केही कुराहरू खलुस्त गरी लेखेको छु। मलेै
यसो गरकेो कारण परमेश्वरले मलाई यो िवशेष उपहार िदनु भएको छ।
16 गरै-यहूदीहरूलाई सहयोग गनर् ु भनेर परमेश्वरले मलाई ख्रीष्ट येशूका
सेवक बनाउनु भएकोछ। उहाँको सुसमाचारहरू प्रचार गररे मलेै
परमेश्वरको सेवा गरें। मलेै यसो गनर् ुको उद्देश्य गरै-यहूदीहरू परमेश्वरका
ग्रहण योग्य बिलहरू बिन्न सकून् भन्ने हो। पिवत्र-आत्माद्वारा ितनीहरू
पिवत्र पािरए।

रोमी 14:2 765 रोमी 15:16
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17 यसलेै म ती कुराहरूमा घमण्ड गदर्छु जुन मलेै परमेश्वरका िनिम्त
ख्रीष्ट येशूमा गरें। 18 गरै-यहूदीहरूलाई परमेश्वरको आज्ञाकारी बनाउनमा
वचन र कमर्द्वारा ख्रीष्टले मेरो माफर् त जे गनर् ु भएको छ त्यसबार ेमात्र
बोल्ने आँट म गनेर्छु। 19 अिन ितनीहरूले परमेश्वरको आत्माको
शिक्तद्वारा गिरएका चमत्कारहरू र आश्चयर्लाई देखेर आज्ञा पालन गर।े
पूर ैयरूशलेमदेिख इिल्लिरकमसम्म ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गनेर् काम
मलेै िसद्धयाएँ। 20 जहाँ-जहाँ ख्रीष्टलाई िचिंनदनै ती ठाउँहरूमा मात्र
सुसमाचार प्रचार गनेर् इच्छा सदा मेरो रहेको छ। मलेै यसो गर ेकारण
कसलेै पिहल्यबैाट थािलसकेको काममािथ िनमार्ण गनेर् मलेै चािहनँ। 21

तर धमर्शास्त्रमा लेिखएको छः
“मािनसहरू जसलाई उहाँको िवषयमा भिनएको छैन, ितनीहरूले
देख्नेछन्,
मािनसहरू जसले उहाँको िवषयमा सुनेका छैनन्, ितनीहरूले

बुझ्नेछन्।”
यशयैा 52:15

पावलकोपावलको रोमरोम भ्रमणभ्रमण गनगनेर्ेर् इच्छाइच्छा

22 यही कारणले गदार् म ितमीहरूकहाँ आउन धेर ैपल्ट रोिकएकोछु।
23 अब यस भेकमा मलेै आफ्ना कामहरू शेष पारें अिन धेर ैवषर्देिख

म ितमीहरू कहाँ आउन िचिन्तत िथएँ। 24 यसलेै स्पेन जाँदा म
ितमीहरूलाई भेट्ने आशा गछुर् । िनश्चय, म स्पेन भएर जाँदाखेिर
ितमीहरूलाई भेट्ने आशा गछुर् । केही बेर ितमीहरूका साथमा आनन्द
मनाउने आशा गछुर्  अिन त्यसपिछ ितमीहरूले मेरो यात्रामा साथ िदन
सक्छौ।

25 अिहले म परमेश्वरका मािनसहरूलाई मद्दत गनर् यरूशलेम
गइरहेछु। 26 यरूशलेममा परमेश्वरका कितपय मािनसहरू गरीब छन्।
27 म्यािसडोिनया र अखयैाका िवश्वासीहरू यरूशलेमका ती
मािनसहरूलाई चन्दा िदएर सघाउन खशुी िथए। ितनीहरू सहयोग िदन
खशुी िथए। वास्तवमा, यरूशलेमका गरीबहरूलाई मद्दत गनर् ती वाध्य
छन्। यहूदीहरूको आित्मक आशीवार्दमा सहभागी भएकाले ती गरै-
यहूदीहरूले सघाउनु पछर् । त्यसलेै ितनीहरूले आफ्ना भौितक वस्तुहरू
ितनीहरूलाई सघाउन प्रयोग गनर् ुपछर् । यसको लािग ितनीहरू
यहूदीहरूका ऋणी छन्। 28 मलेै िनिश्चत गनर् ु छ िक यरूशलेमका
गरीबहरूले ती सब ैपसैा पाऊन् जुन ितनीहरूलाई िदइएकोछ।
यो काम सकेर म स्पेन जान्छु। स्पेन जाँदा, म ितमीहरूकहाँ आउँछु।

29 जब म ितमीहरूलाई भेट्न आउँछु म ख्रीष्टको सम्पूणर् आिशषिसतै
आउँछु।

30 दाज्यू-भाइ र िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई िबन्ती गदर्छु, मेरो
िनिम्त परमेश्वरलाई प्राथर्ना गररे मलाई मेरो काममा सहयोग गर। हाम्रा
प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा र पिवत्र आत्माले िदने प्रेमद्वारा म यो िवन्ती
गदर्छु। 31 प्राथर्ना गर िक म यहूिदयाका अिवश्वासीहरूबाट जोिगन सकँु।
मलेै उनीहरूका िनिम्त लगेको सहयोगलाई यरूशलेममा परमेश्वरका
मािनसहरूले सहषर् स्वीकार गरून् भनेर पिन प्राथर्ना गिरदेऊ। 32

त्यसपिछ परमेश्वरले चाहनु भयो भने म ितमीहरूकहाँ आउनेछु। म
खशुीले आउनेछु ितमीहरूसँग ैिवश्राम िलनेछु। 33 परमेश्वर जो शािन्तका
स्रोत हुनुहुन्छ, ितमीहरू सबिैसत रहुन्। आिमन।

अिन्तमअिन्तम शब्दहरूशब्दहरू

म ितमीहरूलाई हाम्री बिहनी िफबीसँग पिरिचत गराउन
चाहन्छु। उनी सिक्रय मण्डलीकी सेिवका हुन्। 2

परमप्रभुका मािनसहरूलाई सुहाउँदो िहसाबले उनलाई
प्रभुको नाउँमा उनले चाहेका कुरामा जसरी भए पिन सघाऊ। उनले
मलाई खबु ैसहयोग गरकेी छन् र उनले अरूहरूलाई पिन धेरै
सघाएकीछन्।

3 िप्रस्कीला र अक्वीलालाई नमस्कार भिनदेउ, जसले ख्रीष्ट येशूमा
मसँग ैकाम गदर्िथए। 4 ितनीहरूले मेरो जीवन बचाउन आफ्ना जीवन
पिन जोिखममा हालेका िथए। म ितनीहरूलाई धन्यवाद िदन्छु र गरै-
यहूदीहरूका सब ैमण्डलीहरू पिन कृतज्ञ छन्।
5 अिन उनीहरूका घरमा भेला हुने मण्डलीलाई पिन नमस्कार।

मेरा िप्रय िमत्र इपेिनतसलाई नमस्कार। एिशयामा ख्रीष्टलाई मान्ने उनी
प्रथम मािनस हुन्।
6 मिरयमलाई पिन नमस्कार। उनले ितमीहरूका लािग किठन काम
गरकेी छन्।
7 एन्ड्र ोिनकस र यिुनसलाई पिन नमस्कार। ितनीहरू मेरा आफन्त
हुन् र मसँग ैजेलमा िथए। ितनीहरू प्रेिरतहरूद्वारा सम्मािनत छन्।
ितनीहरू मभन्दा अगाडी न ैख्रीष्टका िवश्वासीहरू बनेका िथए।
8 परमप्रभुको नाउँमा एमिप्लआतसलाई नमस्कार। 9 उबार्नसलाई
नमस्कार। उनी ख्रीष्टका एक सह-सेवक हुन्।
मेरा िप्रय िमत्र स्तािकसलाई पिन नमस्कार। 10 अपोल्लासलाई पिन
नमस्कार। उनी ख्रीष्टका साँच्चो िवश्वासीको रूपमा जाँिचएका िथए र
प्रमािणत पिन भए।
अिरस्तोबलस पिरवारका सब ैसदस्यहरूलाई नमस्कार। 11

हेरोिदयनलाई नमस्कार, उनी मेरा कुटुम्ब हुन्।
निर्ससस पिरवारलाई पिन नमस्कार जो प्रभुमा छन्। 12 ित्रफेना र
ित्रफोसालाई पिन नमस्कार। ती नारीहरू प्रभुमा खबु ैखटेका छन्।
मेरा िप्रय िमत्र परसीसलाई पिन नमस्कार। उनी पिन प्रभुमा खबु
खिटन्।
13 रूफसलाई पिन नमस्कार। उनी प्रभुमा िवशेष मािनस हुन्। उनकी
आमालाई पिन नमस्कार। उनी मेरी पिन आमा हुन्।
14 अिर्सिक्रतस, पलेगन, हमर्स, पत्रोबास अिन ख्रीष्टमा भएका सबै
दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरूलाई पिन नमस्कार।
15 िफलोलोगस र जुिलया, नेिरयस र उनकी बिहनी ओिलम्पासलाई
नमस्कार। अिन उनीहरूसँग भएका सब ैिवश्वासीहरूलाई नमस्कार।
16 जब ितमीहरू भेट हुन्छौ एक अकार्लाई, पिवत्र चुम्बनद्वारा
अिभवादन गर।
ख्रीष्टका सम्पूणर् मण्डलीहरू ितमीहरूलाई अिभवादन पठाउँछन्।
17 दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू, परस्परमा फूट ल्याउनेहरूसँग

होिशयार बस। अरूहरूको िवश्वासमा बाधा ल्याउनेहरूसँग पिन होिशयार
बस। ितमीहरूले पाएको िशक्षाको उल्टो ितनीहरूले िसकाउँछन्। ती
मािनसहरूबाट अलग बस। 18 त्यस िकिसमका मािनसहरूले हाम्रा प्रभु
ख्रीष्टको सेवा गदैर्नन्। ितनीहरू आफ्न ैखाँचोको िनिम्त मात्र काम
गदर्छन्। सीधा-साधाहरूलाई ती आफ्ना िचप्लो कुरा र खशुामदीले मूखर्
बनाउँदछन्। 19 सब ैिवश्वासीहरू जान्दछन् िक ितमीहरूले परमेश्वरको
आज्ञा पालन गदर्छौ। त्यही कारणले गदार् म ितमीहरूसँग अत्यन्त खशुी
छु। तर म चाहन्छु असल कुरामा ितमीहरू बुिद्धमानी बिननुपछर् । अिन दषु्ट
कुरामा ितमीहरू अबोध बिननुपछर्  भन्ने म चाहन्छु।

20 परमेश्वर जसले शािन्त ल्याउनु हुन्छ उहाँले शतैानलाई चाँडै
हराउनु हुनेछ र उहाँले ितमीहरूलाई त्यसमािथ शिक्त प्रदान गनर् ु हुनेछ।
हाम्रा प्रभु येशूको अनुग्रह ितमीहरूलाई होस्।
21 ितमोथी, मेरा सहकमीर्ले ितमीहरूलाई नमस्कार चढाउँदछन्।

लुिसयस, यासोन, अिन सोिसपेटरले (जो मेरा आफन्तहरू हुन्) पिन
ितमीहरूलाई नमस्कार पठाउँदछन्।

22 म तिर्तयस हँु, पावलले जे बोले ती कुराहरू म लेख्दछुै। अिन
परमप्रभुमा म ितमीहरूलाई नमस्कार गदर्छु।

23 गायसले यहाँ मलाई साथ ैसम्पूणर् मण्डलीलाई आफ्नो घर
चलाउनु िदइराखेका छन्। उनले पिन ितमीहरूलाई नमस्कार भनेका
छन्। इरास्तस अिन हाम्रा भाइ क्वाटर्सले पिन ितमीहरूलाई नमस्कार
भनेका छन्। इरास्टस यस शहरका खजाञ्ची हुन्। 24

25 परमेश्वरको मिहमा होस्। परमेश्वरले मात्र ितमीहरूका िवश्वासलाई
बिलयो पानर् सक्नु हुन्छ। उहाँले सुसमाचारको प्रयोग गनर् ुसक्नु हुन्छ जुन
म ितमीहरूको िवश्वास दिरलो बनाउन प्रचार गदर्छु। त्यो सुसमाचार जुन
म प्रचार गछुर्  त्यो येशू ख्रीष्टको बारमेा छ। 26 त्यो सुसमाचार गुप्त-सत्य
जुन परमेश्वरले प्रकट गनर् ुभयो। अिन त्यो गुप्त-सत्य अगमवक्ताहरूका
लेखाईद्वारा हामीलाई ज्ञान गराइएकोछ। अनन्त परमेश्वरको आज्ञाले यो
गुप्त-सत्य गरै-यहूदीहरूलाई ज्ञान गराइयो। यसले आज्ञाकािरता उत्पन्न
गछर्  जुन िवश्वासबाट आउँदछ। 27 येशू ख्रीष्ट माफर् त एक मात्र सवर्ज्ञानी
परमेश्वरको मिहमा होस्। आिमन।

रोमी 15:17 766 रोमी 16:27



1

2

1 कोिरन्थीकोिरन्थी

पावलबाट प्रणाम। परमेश्वरले इच्छा गरकेाले म ख्रीष्ट येशूको
प्रेिरत बन्न परमेश्वरद्वारा बोलाइएको छु। हाम्रा ख्रीष्टमा भाइ
सोस्थनेसबाट पिन।

2 कोिरन्थमा भएका परमेश्वरको मण्डली जसलाई ख्रीष्ट येशूमा पिवत्र
गराइएका छन्, औ जसलाई परमेश्वरले उहाँको पिवत्र मािनसहरू हुन
बोलाउनु भएको छ। ितमीहरूलाई पिन प्रत्येक ठाउँका अरू सबै
मािनसहरूसँग ैबोलाइएको छ, जसकोमा ख्रीष्टमािथ िवश्वास छ-जो हाम्रो
तथा ितनीहरूका परमप्रभु हुनुहन्छ।

3 हाम्रा िपता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट ितमीहरूलाई अनुग्रह र
शािन्त।

पावलपावल परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई धन्यवादधन्यवाद चढाउचढाउँँछन्छन्

4 परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूको माध्यममा ितमीहरूलाई िदइएको अनुग्रहको
िनिम्त म आफ्ना परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाउँछु। 5 येशूमा
ितमीहरूले हरतरहले आशीवार्द पाएकाछौ। ितमीहरू आफ्नो जम्मै
बोली-बचन र सारा ज्ञानमा धनी भएका छौ। 6 ख्रीष्टको सत्य बारे
ितमीहरूमा प्रमािणत भएको छ। 7 यसलेै हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको
पुनरागमन पिर्खरहुन्जेल ितमीहरूलाई कुन ैआित्मक वरदानको अभाव
हुने छैन। 8 येशूले ितमीहरूलाई सदा सुदृढ राख्नु हुनेछ िक हाम्रा प्रभु
येशू ख्रीष्टको पुरागमनको िदनमा पिन ितमीहरूलाई केही दोष हुने छैन।
9 परमेश्वर िवश्वास योग्य हुनुहुन्छ। एक उन ैहुन् जसले ितमीहरूलाई
आफ्ना पुत्र येशू ख्रीष्ट, हाम्रा प्रभुिसत सँगती गनर् ु बोलाउनु भएकोछ।

कोिरन्थीकोकोिरन्थीको मण्डलीमामण्डलीमा फाटोफाटो

10 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म िवनयपूवर्क भन्दछु, दाज्यू-
भाइहरू र िददी-बिहनीहरू हो, ितमीहरू आपसमा िमलेर बस जसले गदार्
ितमीहरूको बीचमा फाटो नआवोस्। एउटै िवचार र एउटै उद्देश्य िलएर
ितमीहरू एक भई बस भन्ने मेरो िवन्ती छ।

11 मेरा भाइ-बिहनीहरू हो, क्लोएको पिरवारबाट मलेै ितमीहरूका
बारमेा सुनेको छु िक ितमीहरूको बीचमा झगड़ा छ। 12 मेरो भन्नुको
तात्पयर्ः यही हो ितमीहरूमध्ये कसलेै “म पावललाई मान्छु,” कसलेै “म
अपोल्लोसलाई मान्छु,” कसलेै “म केफासलाई मान्छु,” अिन कसलेै, “म
ख्रीष्टलाई मान्छु” भन्छौ अर।े 13 ख्रीष्टलाई िविभन्न दलमा बाँट्न सिकन्न।
के पावल ितमीहरूका िनिम्त कू्रसमा मरकेा हुन् र? होइनन्! के पावलको
नाउँमा ितमीहरू बिप्तस्मा भएका हौ र? होइनौ! 14 म परमेश्वरलाई
धन्यवाद चढाउँछु िक ितमीहरूमध्ये िक्रसपस र गायसलाई बाहेक मलेै
कसलैाई पिन बिप्तस्मा िदएको छैन। 15 म यसको िनिम्त कृतज्ञ छु
िकनभने ितमीहरू मेरो नाउँमा बिप्तस्मा भयौ भनेर कसलेै भन्न सक्ने
छैन। 16 हो, मलेै िस्तफनसको पिरवारलाई मात्र बिप्तस्मा िदएको हँु। तर
अरू कसलैाई म आफूले बिप्तस्मा िदएको कुराको मलाई सम्झमा छैन।
17 ख्रीष्टले मलाई बिप्तस्मा िदन पठाउनु भएको छैन। उहाँले मलाई शुभ-
सन्देश सुनाउने काम अह्राउनु भएको छ। तर शुभ-संदेश सांसािरक
ज्ञानको शब्दहरूमा सुनाउन होइन। शुभ-सन्देश सुनाउँदा मलेै सांसािरक
ज्ञानका शब्दहरू प्रयोग गरें भने त ख्रीष्टको कू्रसले आफ्नो शिक्त
हराउनेछ।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको शिक्तशिक्त रर ख्रीष्टमाख्रीष्टमा ज्ञानज्ञान

18 नष्ट भएकाहरूका िनिम्त कू्रस बारकेो िशक्षा मूखर्तापूणर् ठहछर् । तर
हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका िनिम्त यो परमेश्वरको शिक्त हो। 19

शास्त्रमा लेिखएको छः
“म ज्ञानीहरूको ज्ञानलाई नष्ट गनेर्छु,
बुिद्धमानीहरूको बुिद्धलाई शून्य पानेर्छु।”

यशयैा 29:14
20 ज्ञानी कहाँ छ? िशिक्षत कहाँ छ? यस यगुको दाशर्िनक कहाँ छन्?

परमेश्वरले यस संसारको ज्ञानलाई मूखर् तुल्याउनु भएको छन्। 21

परमेश्वरले आफ्ना ज्ञानद्वारा के चाहनु हुन्छ भनेः ज्ञानद्वार संसारका
मािनसहरूले परमेश्वरलाई िचनेन। त्यसकैारण परमेश्वरलाई जसले
िवश्वास गछर्न् ितनीहरूको उद्धारका िनिम्त मूखार्तापूणर् लाग्ने सुसमाचार
िदनु भयो।

22 यहूदीहरू प्रमाणका िनिम्त चमत्कारहरू माग्छन्। ग्रीकहरू ज्ञान
चाहन्छन्। 23 तर हामी यही प्रचार गछौर्ं ख्रीष्ट कू्रसमा मािरनुभयो। तर
यहूदीहरूको िनिम्त यो एउटा ठूलो समस्या बन्छ। गरै-यहूदीहरूको लािग
यो एउटा मूखर्ता हो। 24 तर जो परमेश्वरले छानेका यहूदी र गरै-
यहूदीहरूका िनिम्त ख्रीष्ट उन ैपरमेश्वरको शिक्त र ज्ञान हुनुहुन्छ। 25

िकनिक परमेश्वरको मूखर्ता मािनसहरूको ज्ञान भन्दा ज्ञानी हुन्छ।
परमेश्वरको दबुर्लता मानव शिक्त भन्दा बलवान् हुन्छ।

26 भाइ बिहनीहरू, परमेश्वरले ितमीहरूलाई बोलाउनु भयो। यो
िवचार गर। अिन संसारले आफ्न ैबुिद्धले पारख गर ेअनुसार
ितमीहरूमध्ये धेर ैबुिद्धमानी हौला। ितमीहरूमध्ये धेर ैजना खबुै
प्रभावशाली नहौला, अिन कोही मािनसहरू महत्वपूणर् पिरवारबाट
आएको हुन सक्छ। 27 तर ज्ञानी मािनसहरूलाई शमर्मा पानर् परमेश्वरले
संसारका मूखर् कुराहरू छान्नु हुन्छ। बिलया मािनसहरूलाई लाज पानर्
परमेश्वरले संसारका िनधार् कुराहरू छान्नु हुन्छ। 28 अिन परमेश्वरले
संसारका ती तुच्छ मािनहरूलाई छान्नु भयो जो संसारले अवहेलना गयोर्
अिन केही जस्तो मानेन। संसारले जुन कुरालाई महत्वपूणर् ठान्छ
ितनीहरूलाई नष्ट पानर् परमेश्वरले ितनीहरूलाई छान्नु भयो। 29 उहाँको
अिध कसलेै घमण्ड नगरोस् भनेर न ैपरमेश्वरले यसो गनर् ु भएको हो। 30

परमेश्वरले ितमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूको एक अशं बनाउनु भएको छ।
परमेश्वरबाट ख्रीष्ट हाम्रा लािग ज्ञान बन्नु भएको छ। ख्रीष्टको कारणले नै
हामी परमेश्वर प्रित धािर्मक छौं; अिन हामी पापरिहत छौं। अिन ख्रीष्टकै
कारणले हामी पिवत्र छौं। 31 जस्तो धमर् शास्त्रले भन्छ, “कसलेै गवर् गछर्
भने उसले केवल प्रभुमा गवर् गरोस्।”

ख्रीष्टख्रीष्ट सम्बन्धीसम्बन्धी क्रकूू्रसकासका सुसमाचारसुसमाचार

प्यारा दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू हो, जब म ितमीहरू कहाँ
आएँ, मलेै ितमीहरूलाई परमेश्वरको सत्य घोषणा गरें। तर मलेै
आलकंािरक शब्द लगाएर वा ज्ञानको कुरा गरीनँ। 2

जितन्जेल सम्म म ितमीहरूिसत िथँए, येशू ख्रीष्ट र उहाँको कू्रसको मृत्यु
बाहेक अरू सब कुरा िबसौर् भन्ने मलेै िनश्चय गरकेो िथँए। 3 जब म
ितमीहरूकहाँ आएँ, म कमजोर िथँए अिन डरले कािमरहेको िथएँ। 4 मेरो
वचन र प्रचार मािनसहरूलाई फुस्लाउने ज्ञानीका शब्दहरू िथएनन्, तर
मेरो िशक्षाको प्रमाण शिक्त िथयो जुन आत्मादेिख आउँछ। 5 ितमीहरूको
िवश्वास मािनसको ज्ञानमा होइन तर परमेश्वरको शिक्तमा आधािरत होस्
भिन मलेै त्यसो गरें।

1 कोिरन्थी 1:2 767 1 कोिरन्थी 2:5
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परमपरमेेश्वरकोश्वरको ज्ञानज्ञान

6 पाको भएका मािनसहरूलाई हामी ज्ञान िंददछौं। तर हामी जुन ज्ञान
िसकाउछौं सांसािरक ज्ञान होइन। यो यस संसारका शासकहरूको ज्ञान
पिन होइन। 7 तर हामी परमेश्वरका गुप्त ज्ञान बताउँदछौ जुन ज्ञान
लुकाइको छ। परमेश्वरले यस ज्ञान हाम्रो भलाईकोलािग तयार गनर् ु भएको
हो। संसार सृिष्ट हुनु भन्दा अिध न ैउहाँले यो योजना बनाइसक्नु भएको
िथयो। 8 यस संसारका कुन ैशासकहरूले यो ज्ञान बुझेनन्। यदी
ितनीहरूले बुझेका भए ितनीहरूले मिहमाका प्रभुलाई कू्रसमा टाँग्ने नै
िथएनन्। 9 तर, जस्तो शास्त्रमा लेिखएको छः
“कुन ैआँखाले पिन नदेखेको,
कुन ैकानले पिन नसुनेको,
कसलेै िचन्ता सम्म नगरकेो कुरा
आफूलाई प्रेम गनेर्हरूका िनिम्त परमेश्वरले तयार पानर् ु भएकोछ।”

यशयैा 64:4
10 तर परमेश्वरले यी कुराहरू हामीलाई आत्माद्वारा देखाउनु भएकोछ।
आत्माले प्रत्येक कुरो बुझ्छ। परमेश्वरको गभंीर रहस्य समेत आत्माले

बुझ्छ। 11 जसरी कसलेै पिन अकोर् मािनसको िवचारहरू बुझ्न सक्दनै,
खाली त्यो आत्मा जुन मािनसिभत्र रहन्छ, त्यसले मात्र िवचारहरू बुझ्छ।
परमेश्वरको िवषयमा पिन त्यस्त ैहो। परमेश्वरका िवचारहरू कसलेै
जान्दनै। ितनीहरू परमेश्वरकै आत्माले मात्र जान्दछ। 12 अब हामीले
संसारमा भएको आत्मा पाएका छैनौं तर हामीले परमेश्वरबाट आत्मा
पाएका छौं। हामीले यो आत्मा परमेश्वरले हामीलाई िदनु भएको कुराहरू
जान्न सकौं भनेर पाएका हौं।

13 जब हामी यी कुराहरू गछौर्ं, हामी मािनसको ज्ञानले िसकाएको
शब्दहरूमा भन्दनैौं। हामी आत्माले िसकाएका शब्दहरू न ैप्रयोग गछौर्ं।
आित्मक चीजहरू बताउनुलाई आित्मक शब्दहरू न ैबोल्छौं। 14 जो
मािनस आित्मक छैन उसले परमेश्वरको आत्माबाट आएका कुराहरू
ग्रहण गदैर्न। उसले यी सब कुराहरू मूखार्तापूणर् सम्झन्छ। उसले
आत्माको कुरो बुझ्न सक्दनै, िकन िक ती कुराहरूलाई आित्मक रीितले
मात्र जाँच्न सिकन्छ। 15 तर आित्मक मािनस सब ैकुराहरू खटु्याउन
समथर् हुन्छ र अरू मािनसहरूले उसलाई जाँच्न सक्दनैन्। शास्त्रले
भन्छः

16 “परमप्रभुको मनलाई कसले जान्न सक्छ?
परमप्रभुलाई कसले अह्राउन सक्छ?”

यशयैा 40:13
तर हामीसँगत त ख्रीष्टको मन छ।

मािनसलाईमािनसलाई मान्नुमान्न ुभूलभूल होहो

दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू, यसभन्दा अिध पिन मलेै
ितमीहरूिसत आित्मक मािनसहरूिसत बोले झैं बोल्न सकेको
िथइनँ। मलेै ितमीहरूिसत सांसािरक मािनसहरूिसत जस्तै

बोल्नु परकेो िथयो, ख्रीष्टमा बालकहरूिसत जस्तो। 2 मलेै िदएको िशक्षा
दधू जस्त ैिथयो, ठोस आहार िथएन। मलेै त्यसो गनर् ुको कारण ितमीहरू
ठोस खानेकुराको िनिम्त योग्य िथएनौ। अिन अिहले पिन ितमीहरू ठोस
आहारको िनिम्त तयार भइसकेका छैनौ। 3 ितमीहरू अझ ैपिन आित्मक
मािनस बनेका छैनौ। आपस्तमा ितमीहरूको इष्यार् र झगडा छँदछै।
यसले बुझाउँछ ितमीहरू आित्मक होइनौ। संसारका मािनसहरूको जस्तै
ितमीहरूको व्यवहार छ। 4 ितमीहरूम ैकुन ैएकले भन्छ, “म पावललाई
मान्छु” अिन अकार्ले भन्छ, “म अपोल्लोसलाई मान्छु।” जब ितमीहरू
माझमा त्यस्त ैकुरा चल्छ भने के यसले ितमीहरूलाई संसािरक मािनस
झैं देखाँउदनै र?

5 अपोल्लोस ठूलो हो? होइन! के ितमी पावल ठूलो मािनस हो भन्ने
सम्झन्छौं? होइन! हामी त केवल परमेश्वरका सेवक मात्र हौं जसले
ितमीहरूलाई िवश्वास गनर् सघाउँछौ। हामी सबलेै परमेश्वरले हामीलाई गनर्
खटाउनु भएको हाम्रो भाग गरकेाछौं। 6 मलेै िबउ रोपें अिन अपोल्लोसले
त्यसमा पानी हाले। तर परमेश्वरले िबरूवालाई बढाउनु भयो। 7

यसकारण रोप्ने मािनस ठूलो होइन, अिन पानी हाल्ने पिन ठूलो होइन।
केवल परमेश्वर महान हुनु हुन्छ, िकन िक उहाँले िबरूवा स्याहनर् ु र

बढाउनु हुन्छ। 8 रोप्ने मािनस र पानी हाल्ने मािनसको उद्देश्य एउटै हो
अिन प्रत्येक मािनसले आ-आफ्नो पिरश्रमका िनिम्त इनाम पाउनेछ। 9

हामी केवल परमेश्वरको साथ काम गनेर् खेतालाहरू हौं।
अिन ितमीहरू परमेश्वरका खेत जस्त ैहौ र घर हौ जो परमेश्वरका हो।

10 परमेश्वरले िदएका पुरस्कारकै आधारमा मलेै एउटा िसपालू
िसकमीर्लेझैं एउटा घरको जग बसालेको छु। अरूहरूले त्यस ैजगमािथ
घर बनाउँदछैन्। तर प्रत्येक व्यिक्तले कसरी बनाउँछ, त्यस बारमेा उसले
सोच्नु पछर् । 11 जग बसािलसिकएको छ। कसलेै अकोर् जग बासाल्न
सक्ने छैन। बसाली सिकएको त्यो जग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 12 त्यो
जगमाथी, कसलेै सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, स्याउला वा परालले
बनाउन सक्छ। 13 प्रत्येक व्यिक्तको काम देिखनेछ िकनभने त्यस
िदनद्वारा न ैसफासँग त्यो देखाइनेछ। त्यो िदन आगोसँग आउनेछ अिन
प्रत्येकको कामको गुणस्तरको परख आगोले िलनेछ। 14 त्यही जगमािथ
उभ्याएको कुन ैव्यिक्तको भवन यिद रह्यो भने, उसले त्यसको िनिम्त
इनाम पाउनेछ। 15 तर त्यो भवन जल्यो भने, उसले नोक्सान खप्नु
पनेर्छ। उसलाई बचाइनेछ तर ऊ आगोबाट फुत्के झैं हुनेछ।

16 ितमीहरूले बुझ्नु पछर्  िक ितमीहरू परमेश्वरका मिन्दर हौ।
ितमीहरूिभत्र परमेश्वरको आत्माले बास गछर् । 17 यिद कसलेै परमेश्वरको
मिन्दरलाई नष्ट गछर्  भने परमेश्वरले त्यस व्यिक्तलाई नष्ट गनर् ु हुनेछ।
िकनभने परमेश्वरको मिन्दर पिवत्र हुन्छ। ितमीहरू स्वय ंपरमेश्वरको
मिन्दर हौ।

18 कसलेै आफैं लाई धोका नदेओस्। यिद ितमीहरू मध्ये कसलेै यस
संसारमा आफूलाई ज्ञानी सम्झन्छ भने मूखर् बन्नु पछर्  तब मात्र ऊ
साँिच्चकै ज्ञानी बन्न सक्छ। 19 िकनभने परमेश्वर समक्ष यो संसारको ज्ञान
मूखर्ता हो। धमर् शास्त्रमा यस्तो लेिखएको छ। “उहाँले ज्ञानी
व्यिक्तहरूलाई ितनीहरूकै आफ्नो चलाकीमा फसाउनु हुन्छ।” 20

धमर्शास्त्रमा यस्तो पिन लेिखएको छ “परमेश्वर ज्ञानी व्यिक्तको िवचार
बुझ्न हुन्छ। उहाँले जान्नु हुन्छ िक ितनीहरूको िवचार बेकामे हो।” 21

यसलेै ितमीहरूले मािनसहरूको गवर् गनर् ु पदैर्न। िकनभने सब ैथोक
ितमीहरूकै हो 22 पावल, अपोल्लोस र केफासः संसार, जीवन, मृत्य,ु
वतर्मान, भिवष्य यी सब ैितमीहरूकै हुन्। 23 अिन ितमीहरू ख्रीष्टका हौ
र ख्रीष्ट परमेश्वरका हुनुहुन्छ।

ख्रीष्टकाख्रीष्टका प्रेिरतहरूप्रेिरतहरू

हामीबार ेमािनसहरूले के सम्झनु पछर्  भनेः हामी ख्रीष्टका
सेवकहरू हौं। परमेश्वरको गोपनीय कुराहरू िलएर हामीलाई
िवश्वास गिरएको छौं। 2 यिद कुन ैकुरा िनिम्त िवश्वास गिरएको

मािनसले प्रमाण गनर् ु पछर्  िक ऊ त्यो िवश्वासको योग्य छ। 3 यिद
ितमीहरूबाटै म जाँिचन्छु भने पिन मलाई केही छैन र कुन ैमानव-
अदालतद्वारा जाँिचन्छ भने पिन मलाई केही छैन। म आफैं  पिन
आफूलाई जाँिच्दन। 4 मेरो ह्रदयमा िवश्वास छ। मलेै कुन ैत्रुटी गरकेो
छुइन। तर यसको अथर् यो हँुदनै िक म िनदोर्ष छु। मलाई जाँच्ने एउटै जो
परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। 5 यसथर् ठीक समय अिघ मलाई नजाँच, प्रभु
नआएसम्म मलाई पखर्। उहाँले अन्धकारमा लुकेका कुराहरूमा प्रकाश
छनर् ु हुनेछ। मािनसहरूका मनमा लुकेका कुराहरू उदांगो पािरिदनु हुनेछ।
तब प्रत्येक मािनसले परमेश्वरबाट उसले पाउनु पनेर् प्रशसंा पाउनेछ।

6 दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू! मलेै अपोल्लोस र आफैं लाई पिन
ितमीहरूका अिध उदाहरणको रूपमा देखाँए। मलेै यसो गरें िकनभने
यसबाट ितमीहरूले यसको अथर् के हो बुझ्न सक्नेछौ। “लेिखएकोबाट
बािहर नजाऊ।” तब ितमीहरूले एकलाई सुिवस्ता र अकोर्को ितस्कार
गनेर् छैनौ। 7 ितमीहरू अरू भन्दा असल छौ भनेर कसले भन्छ?
ितमीहरूिसत के छ जो ितमीहरूलाई िदइएको होइन? यसलेै जब
ितमीहरूिसत भएको हरके थोक ितमीहरूलाई िदइएको हो भने ती
आफ्नो शिक्तले अजेर्को जस्तो त्यसकोलािग िकन घमण्ड गदर्छौ?

8 ितमीहरू सम्झन्छौ ितमीहरूलाई जे चािहन्छ ितमीहरू सम्पन्न छौ
अिन हामी िबन ैितमीहरू राजा भएका छौ। म आशा गछुर्  ितमीहरू साँच्चै
राजाहरू हुन्थ्यौ। 9 तर मलाई यस्तो लाग्छ परमेश्वरले मलाई र अरू
प्रेिरतहरूलाई सब ैभन्दा पिछ पानर् ु भएको छ। मरूभूिममा मृत्य ुदण्ड
िदनुलाई िनिश्चत गिरएको मािनस झैं हामी छौं। सारा संसार स्वगर्दतूहरू र
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मािनसहरूकालागी हामीले तमाशा जस्तो बनाइएका छौं। 10 ख्रीष्टका
िनिम्त हामी मूखर् हौं। तर ितमीहरू चाँिह सम्झन्छौ ितमीहरू ख्रीष्टका
िनिम्त खबु ैबुिद्धमानी छौ। हामी कमजोर छौं, तर ितमीहरू सम्झन्छौ
ितमीहरू बिलया छौ। मािनसहरू ितमीहरूलाई आदर गछर्न्, तर
हामीलाई अनादर गछर्न। 11 अिहले पिन हामीले प्रशस्त खान र िपउन
पाएका छैनौं अिन हाम्रा लुगा-फाटा पिन प्रशस्त छैन। हामी किहले-काहीं
कुटाई समेत खाँदछौं। हाम्रो घर छैन। 12 िजउनको लािग हामी आफ्नै
हातले कठोर पिरश्रम गदर्छौं। मािनसहरू हामीलाई सराप्छन् तर हामी
ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन्छौं। मािनसहरू हाम्रो खेदो गछर्न् तर हामी
सहन्छौं। 13 मािनसहरू हाम्रो बार ेिनन्दा गछर्न् तर हामी उनीहरू सँग
िमत्र भावले बोल्छौ। अिहलेसम्म मािनसहरू हामीलाई संसारको किसङ्गर
र धतीर्को मलैा जस्तो सम्झन्छन्।

14 ितमीहरूलाई शमर्मा पानर्लाई यी कुरा मलेै लेखेको होइन। तर
ितमीहरूलाई आफ्न ैप्यारो बालकहरू जस्तो सम्झी सम्झाउनुलाई म यी
कुराहरू लेख्दछुै। 15 ख्रीष्टमा ितम्रो दस हजार िशक्षकहरू हुन सक्लान्
तर ितम्रो धेर ैिपताहरू हँुदनैन्। सुसमाचारद्वारा ख्रीष्ट येशूमा म
ितमीहरूका िपता भएँ। 16 यसलेै ितमीहरू पिन म जस्त ैहोऊ भिन
िबन्ती गछुर् । 17 यसकारण म ितमोथीलाई ितमी भएकोमा पठाउँदछुै।
परमप्रभुमा उनी मेरा पुत्र हुन्। म ितमोथीलाई माया गछुर् , उनी िवश्वासनीय
छन्। म ख्रीष्ट येशूमा कुन प्रकारले रहेकोछु त्यो उनले ितमीहरूलाई
सम्झाउनेछन्। यही जीवन मागर् म सब ैठाउँहरूका मण्डलीहरूलाई
िसकाँउछु।

18 ितमीहरूमध्ये कित जना घमण्ड गिररहेका होलान् िकनभने
ितनीहरू सम्झन्छन् िक म फेिर ितमीहरू भएकोमा आउँिदन। 19 तर म
चाँिह सब ैितमीहरूकहाँ चाँडै आउनेछु। परमप्रभुले चाहनु भए म अवश्यै
आउनेछु। तब म केवल हेिर्दन िक यी घमण्डीहरू के भन्न सक्दो रहेछन्
तर म यो हेछुर्  िक ितनीहरू के गनर् सक्दो रहेछन्। 20 िकनिक परमेश्वरको
राज्य कुरामा व्यक्त गिरदनै, तर शिक्तमा छ। 21 ितमीहरू कुन चाँिह
चाहन्छौ: म ितमीहरूकहाँ डन्डा िलएर आउनु अथवा प्रेम र नम्रता िलएर
आउनु?

मण्डलीमामण्डलीमा ननैिैतकितक समस्यासमस्या

ितमीहरू माझ यौन पाप छ भन्ने कुरो मािनसहरूले गदैर्छन्।
वास्तवमा यस्तो अनिैतकता त परमेश्वरको बारमेा नजान्नेहरूमा
पिन पाइँदनै। मािनसहरू भन्छन्, कसलेै आफ्न ैबाबुकी

पत्नीलाई पिन राखेको। 2 अिन अझ ैपिन ितमीहरू आफ्नो गवर् नै
गदर्छौ! ितमीहरूलाई त दःुख पो लाग्नु पनेर् हो। जुन मािनसले यस्तो पाप
गछर्  त्यसलाई त ितमीहरूको बीचबाट अलग गनर् ु पनेर् िथयो। 3 म
शरीरमा ितमीहरूिसत छैन तर आत्मामा म ितमीहरूिसत ैछु। अिन मलेै
त्यस मािनसलाई अिधबाटै न्याय गिरसकेको छु जसले यो यौन पाप
गरकेो छ। म आफू उिसत भएकै जस्तो मलेै उसलाई न्याय गरी
सकेकोछु। 4 हामी हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा एकित्रत होंऊ। मेरो
आत्माले म ितमीहरूिसत हुनेछु र ितमीहरूको प्रभु येशूको शिक्त
ितमीहरूिसत हुनेछ। 5 अिन त्यस मािनसलाई शतैानको हातमा
सुिम्पदेऊ, जसमा िक त्यसको पापी शरीर नष्ट होस् र उसको आत्मा
चाँिह प्रभुको िदनमा बचाउन सिकयोस्।

6 ितमीहरूको घमण्ड राम्रो संकेत होइन। “थोर ैखमीरले जम्म ैडल्ला नै
खमीरी बनाउँछ” यो जानेकै छौ। 7 बासी खमीर िनकािल देऊ, तब मात्र
ितमीहरू नयाँ िढका बन्नेछौ। ितमीहरू साँच ैखमीर िबनाको रोटी हौ। हो,
ख्रीष्ट जो हाम्रा िनस्तारको पाठो हुनुहुन्छ, पिहल्य ैमािरनु भएको िथयो। 8

यसलेै हामी िनस्तार भोजन खाउँ, तर बासी खमीर भएको रोटी चाँिह
होइन। बासी खमीर पाप र दषु्कमर्को खमीर हो। तर हामी िबना खमीरको
रोटी खाऊँ। पिवत्रता र सच्चाइको रोटी यही हो।

9 मलेै आफ्नो पत्रमा ितमीहरूलाई व्यिभचारको सँगतदेिख अलग
बस्नु भनेर लेखेको िथएँ। 10 तर यस संसारका पापीहरूको सँगत नगनर् ु
भन्ने मेरो उपदेशको अथर् होइन। यस संसारका ती मािनसहरू यौन पाप
गछर्न् अथवा स्वाथीर् छन् अथवा एकाकार्लाई ठग्छन् अथवा मूिर्तहरू पूजा
गछर्न्। यिद ितमीहरू ितनीहरूबाट अलग रहने हो भने त ितमीहरूले यो
संसार न ैत्याग्नु पनेर्छ। 11 म यित न ैभन्नलाई यो लेख्दछुै िक कुन ैयस्तो

मािनसको चाँिह सँगत नगर्नु जो आफूलाई ख्रीष्टमा भाइ हँु भन्छ तर
व्यिभचार गछर्  वा स्वाथीर् हुन्छ वा मूतीर्को पूजा गछर्  वा मानिसको िनन्दा
गछर्  वा मात्छ वा अरूलाई ठग्छ। यस्ता व्यिक्तससँग खाना पिन नखाऊ।

12 ती जो मण्डली बािहरका हुन् ितनीहरूलाई जाँिचरहने मेरो काम
होइन। ितनीहरू त परमेश्वर आफैं  द्वारा जाँिचने छन्। तर जो मण्डलीका
भाग हुन् ितनको जाँच ितमीहरूले गनैर् पछर् । धमर् शास्त्रमा यस्तो भिनएको
छ, “दषु्ट मािनसलाई आफ्नो समूहबाट अलग गर।”

ख्रीिष्टयनहरूमाझख्रीिष्टयनहरूमाझ न्यायकोन्यायको समस्यासमस्या

ितमीहरूमध्ये एक जनाको अकोर् भाइसँग झगडा भएको छ,
भने न्यायको िनिम्त सन्तहरूकहाँ नगएर अधमीर्कहाँ जाने के
त्यसले आँट गछर्? 2 के ितमीहरूलाई थाहा छैन परमेश्वरका

मािनसहरू संसारकै न्याय गछर्न्? यिद ितमीहरूले संसारको न्याय गदैर्छौ
भने ितमीहरूको आपसको सानो कलह िकन िमलाउदनैौ? 3 ितमीहरू
जान्दछौ भिवष्यमा हामी स्वगर्दतूहरूको न्याय गनेर् छौं। तब हामी राम्ररी
यस्ता दिैनक जीवनका िवषयका कुराहरू न्याय गनर् सक्छौं। 4 यसथर्
न्याय गिरनु पनेर् त्यस्ता मतभेद भए त्यसलाई िकन बािहरका
मािनसहरूकहाँ लजैान्छौ? मण्डलीका िनिम्त ितनीहरू कोही पिन
होइनन्।

5 म ितमीहरूलाई शमर्मा पानर् यो भन्छु। ितमीहरूका समूहमा, कोही
न कोही ज्ञानी जनहरू अवश्य ैहोलान् जसले दइु भाइहरूको माझको
कलह न्याय गनर् सक्लान्। 6 तर अिहले, एउटा भाइ अकोर् भाइको
िवरूद्धमा अदालत जान्छ। अझ यो भन्दा खराब त ितनीहरू यस्ता
मािनसहरूलाई अपील गछौर् जो िवश्वासीहरू होइन।

7 एका अकोर्को िवरुद्धमा मामला लाउनु न ैितमीहरूको हार हो। बरू
अन्याय िकन नसहनु? बरू िकन आफैंँ  ठिगदनैौ? 8 ितमी आफैं  गल्ती
गछौर् अिन अरूलाई ठग्छौ। अिन त्यो पिन आफ्न ैख्रीष्टको दाज्यू-भाइहरू
माझ!

9 अन्याय गनेर्हरूले परमेश्वरको राज्य पाउने छैनन् भन्ने कुरा ितमीहरू
अवश्य ैजान्दछौ। आफैं  धोका नखाऊ। जसले अनिैतक गछर् , जसले मूिर्त
पूजा गछर् , जो यौन व्यािभचार, जो पुरूषगामी, समिंलगी गमन, जसले
चोरी गछर् , जो स्वाथीर् छ, जो मात्छ, जसले अकार्को िनन्दा गछर्  र
अरूलाई ठग्छ त्यस्ताहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुने छैनन्। 11

अिघ ितमीहरू पिन कितपय यस्त ैिथयौ। तर अब ितमीहरू धोइएका छौ,
पिवत्र बनाइएका छौ अिन हाम्रा प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा अिन हाम्रा
परमेश्वरको आत्माद्वारा ितमीहरू परमेश्वरको िनिम्त धािर्मक बनाइएका
छौ।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको मिहमाकोमिहमाको िनिम्तिनिम्त शरीरकोशरीरको उपयोगउपयोग

12 “सब ैकुरा मेरा िनिम्त असल छन्,” तर सब ैकुरा फाइदा का
छैनन्। “म जे गनर् पिन स्वतन्त्र छु।” तर म कुनलैाई आफ्नो मािलक हुन
िदने छुइन्। 13 “भोजन पेटको िनिम्त हो र पेट भोजनको िनिम्त हो।” यो
िठक हो। तर परमेश्वरले ती दवुलैाई नाश पानर् ु हुनेछ। शरीर यौन
अपराधको िनिम्त होइन शरीर प्रभुको िनिम्त हो र प्रभु शरीरका िनिम्त
हुनु हुन्छ। 14 परमेश्वरले आफ्नो शिक्तले प्रभु येशूलाई मृत्यबुाट बौराउनु
भयो। परमेश्वरले हामीलाई पिन मृत्यबुाट बौराउनु हुनेछ। 15 ितमीहरूको
शरीरहरू ख्रीष्टका अगंहरू हुन् यो कुरो ितमीहरूलाई थाहा छ। यसलेै
मलेै ख्रीष्टका अगंहरूलाई कुन ैवेश्याको अगंिसत एक बनाउनु हुदैंन। 16

शास्त्रमा लेिखएको छः “ती दइुजना मािनसहरू एक जीउ बन्नेछ।” यसलेै
ितमीहरूले बुझनु पछर्  वेश्यािसत यौन सम्बन्ध राख्ने मािनस वेश्याकै
शरीरिसत एक बन्नेछ। 17 तर जो प्रभुिसत जोिडन्छ त्यो मािनस
आत्मामा प्रभु िसत ैएक बन्दछ।

18 यसकैारण यौन पापदेिख अलग हौ। मािनसले अरू जुन सुकै
अपराध गरोस् त्यो शरीरदेिख बािहर हँुदछ तर उसले गरकेो यौन अपराध
आफ्न ैशरीरको िवरुद्ध हुनेछ। 19 ितमीले बुझ्नु पछर्  िक ितम्रो शरीर
पिवत्र आत्माको मिंदर हो। पिवत्र आत्मा ितमी िभत्र छ। परमेश्वरबाट
ितमीले त्यो पिवत्र आत्मा पाएकाछौ यसकारण ितमी आफ्नो मािलक
होइनौ। 20 परमेश्वरद्वारा मोल ितररे ितमी िकिनएकाछौ। यसलेै आफ्नो
शरीरद्वारा परमेश्वरको सम्मान गर।

1 कोिरन्थी 4:10 769 1 कोिरन्थी 6:20
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िववाहकोिववाहको िवषयमािवषयमा

अब ितमीहरूलाई मलाई लेखेका कुराहरूको िवषयमा म चचार्
गदर्छु। लोग्ने मािनसले िववाह नगरकेो असल हो। 2 तर यौन
अपराधको कारणले, प्रत्येक पुरुषको आफ्नो पत्नी हुनु पछर्

अिन प्रत्येक स्त्रीको आफ्नो पित हुनु पछर् । 3 पितले आफ्नी पत्नीलाई
सब थोकहरू देओस् जुन एउटी पत्नीले पाउनु पछर्  र पत्नीले पिन
आफ्ना पितलाई सब कुरा देओस्, जुन एउटा पितले पाउनु पछर् । 4

आफ्नो शरीरमािथ पत्नीको कुन ैअिधकार रहँदनै। उसको शरीरमािथ
उसको पितको अिधकार रहन्छ। 5 एकाकार्को शरीरलाई अस्वीकार
नगर। तर ितमीहरू दवु ैकेही समयको िनिम्त यौन-सम्बनधबाट अलग
बस्न सहमत हौ। ितमीहरूले प्राथर्नाको लािग यसो गनर् ु सक्छौं अिन तब
फेिर एक साथ होऊ। यसो गरमेा शतैानले ितम्रो कमजोरीद्वारा आकर् षण
गराउन सकै्तन। 6 केही समयको िनिम्त अलग रहनु भनेर म अनुमितको
रूपमा भन्दछुै। यसलाई आज्ञा नमान। 7 म त चाहन्छु सब ैम जस्तै
होऊन् तर प्रत्येक मािनसले परमेश्वरबाट आफ्नो िनिम्त वरदान पाएको
छ। एक जनाले एक िकिसमको वरदान पाए को छ भने अकोर्ले अकैर्
िकिसमको।

8 अब िववाह नगरकेाहरूलाई र िवधवाहरूलाई म भन्छुः उनीहरूको
लािग म जस्त ैएकलो बस्नु राम्रो हो। 9 तर उनीहरूले आफूलाई वशमा
राख्न सक्दनैन् भने, िववाह गरून्। यौन इच्छाले जल्नु भन्दा िववाह गनर् ु
असल हो।

10 अब म िववाह गनेर्हरूलाई यो आज्ञा िदन्छु। यो आज्ञा मबाट होइन,
यो प्रभूबाट हो। पत्नीले आफ्ना पितलाई नछोडोस् 11 तर छोिडहाली
भने पिन उसले फेिर िवहे नगरोस्। िक त ऊ आफ्न ैपितसँग फेिर
िमलोस्। पितले पिन आफ्नी पत्नीलाई नत्यागोस्।

12 अरू सबलैाई म यो भन्छु। यी कुराहरू म भन्दछुै, प्रभुबाट होइन।
ख्रीष्टमा एक भाइको यस्ती पत्नी हुन सक्छे जो ख्रीष्ट िवश्वासी होइन। यिद
त्यस्ती पत्नी उिसत बस्न राजी छे भने उसले त्यसलाई नत्यागोस्। 13

अिन ख्रीष्टमा एक स्त्रीको अिवश्वासी लोग्ने हुन सक्छ। तर यिद त्यो उिसत
बस्न राजी छ भने उसले पिन त्यसलाई नत्यागोस्। 14 एक अिवश्वासी
पित िवश्वासी पत्नीद्वारा पिवत्र बन्दछ। अिन अिवश्वासी पत्नी पिन पिन
िवश्वासी पितद्वारा पिवत्र बन्छे। यसो नहँुदो होत ितमीहरूका छोर-छोरी
अशुद्ध हुने िथए। तर अिहले उनीहरू पिवत्र छन्।

15 तर िवश्वास नगनेर्ले त्याग्न खोजे, उसलाई त्यसो गनर् देऊ। त्यसो
भएको खण्डमा ख्रीष्टमा भाइ वा बिहनी बन्धनमा रहदैंनन्। 16 परमेश्वरले
हामीलाई शािन्तमय जीवनको िनिम्त बोलाउनु भएकोछ। पत्नीहरू,
ितमीहरूले न ैआ-आफ्ना पितलाई बचाउन सकौला, र पितहरू,
ितमीहरूले न ैआ-आफ्ना पत्नीलाई बचाउन सकौला। पिछ के हुने हो
ितमीहरू अिहले जान्दनैौ।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे भन्नुभन्न ुभएभए जस्तजस्तै ैबाँचबाँच
17 जे जस्तो सुकै भए पिन जुन अवस्थामा परमेश्वरले उसलाई

बोलाएको समयमा ऊ त्यो अिन जुन अवस्थामा उसलाई अिहले
परमेश्वरले राख्नु भएकोछ उसरीन ैप्रत्येक मािनस बाँच्नु पछर् । यही िनयम
हो जो म सब ैमण्डलीहरूलाई िदन्छु। 18 यिद कुन ैमािनस बोलाइँदा
पिहल्यबैाट खतना भएको िथयो भने उसले आफ्नो पिरवतर्न गनर् ु पदैर्न।
यिद खतना नगिरएको मािनस बोलाइयो भने उसले खतना गिररहनु
पदैर्न। 19 मािनस खतना गिरएको छ िक छैन त्यो कुन ैमुख्य कुरो होइन।
खास कुरो त परमेश्वरको आज्ञाको पालन गनर् ु हो। 20 प्रत्येक मािनस
त्यही अवस्थामा बसोस् जुन अवस्थामा उसलाई परमेश्वरबाट बोलाइयो।
21 परमेश्वरले ितमीलाई बोलाउँदा ितमी कमारा िथयौ भने त्यसको
परवाह नगर। तर ितमी मुक्त हुन सक्छौ भने ितमीलाई िदएको मौकाको
प्रयोग गर। 22 परमेश्वरले बोलाउँदा कुन ैमािनस कमारा िथयो भने ऊ
प्रभुमा मुक्त हुन्छ अिन ऊ प्रभुको हुन्छ। उसरी न ैपरमेश्वरले बोलाउँदा
यिद ऊ मुक्त िथयो भने ऊ ख्रीष्टमा कमारा हुन्छ। 23 ितमीहरू मूल्य
चुकाएर िकिनएकाहरू हौ। त्यसलेै मािनसका कमारा नबन। 24 दाज्यू-
भाइ, िददी-बिहनीहरू हो! अब परमेश्वरिसतको नयाँ जीवनमा, ितमीहरू

परमेश्वरद्वारा बोलाउनुहँुदा जुन अवस्थामा िथयौ त्यही अवस्थामा रहनु
पछर् ।

िववाहिववाह बारबारेकेोको प्रश्नहरूप्रश्नहरू

25 अब म अिववािहतहरूको िवषयमा लेख्छु। यस बार ेमलाई प्रभुबाट
आज्ञा छैन, तथािप म आफ्नो िवचार पोख्छु । मलाई िवश्वास गनर् सक्छौ
िकन िक प्रभुले मलाई दया गनर् ु भएको छ। 26 त्यो दःुखको घडी हो।
यसलेै म सोच्छु ितमीहरू जुन अवस्थामा छौ त्यही अवस्थामा बस्नु राम्रो
हो। 27 ितमीहरूको पत्नी छ भने उबाट अलग हुने चेष्टा नगर। यिद ितम्रो
िववाह िवच्छेद भएको भए, पुनर्िववाह पिट्ट नलाग। ितमीहरू अिववािहत
भए पत्नी खोज्ने चेष्टा तफर्  नलाग 28 तर ितमीले िववाह गर ेत्यो कुनै
पाप होइन। अिन कन्या केटीले िववाह गछर्  भने त्यो पाप होइन। तर
िववाह गनेर्हरूले जीवनमा दःुख ैपाउँछन् अिन म चाहन्छु िक ितमीहरू
त्यस्तो किठनाईहरूबाट मुक्त रहो।

29 दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू हो! मेरो भन्नुको तात्पयर्ः हाम्रो लािग
समय छोटो छ। जस-जसको पत्नीहरू छन्, पत्नी नहुनेहरू झैं बस। 30

जो दःुखीत छन् ितनीहरू दःुख नपाएको जस्त ैबसुन्। जो हिर्षत छन्
ितनीहरू हषर् नभएको जस्त ैबसुन् िकनमेल गनेर्हरू ितनीहरू केही
नभएको जस्त ैबसुन्।। 31 जो संसािरक वस्तु व्यवहार गछर्न्, ितनीहरू
ती वस्तुहरूमा चासो नभए झैं गरी बसुन्। ितमीहरू यसरी न ैबस्नु पछर्
िकन िक यो संसार, जुन अवस्थामा अिहले छ, चाँडै िबतेर जाने छ।

32 ितमीहरू िचन्ताबाट मुक्त होऊ भन्ने म चाहन्छु। एक अिववािहत
मािनस प्रभुको काममा पूणर्रूपले मग्न रहन्छ। उसको उदेश्य न ैप्रभुलाई
खशुी तुल्याउनु हो। 33 तर िववािहत मािनस सांसािरक वस्तुसँग
सम्बिन्धत हुन्छ। उसको लक्ष्य आफ्नी पत्नीलाई खशुी पानर् ु हुन्छ। 34

उसको ध्यान दइुवटा लक्ष्य ितर छुिटन्छ। एउटी अिववािहत स्त्री अथवा
एउटी कन्या प्रभुको सम्बन्धमा व्यस्त रहन्छे। ऊ आफ्नो सम्पूणर् शरीर र
आत्मा प्रभुलाई अपर्ण गनर् चाहन्छे। तर िववािहत स्त्री सांसािरक
कुराहरूम ैसम्बिन्धत रहन्छे। उसको प्राथिमक कत्तर्व्य आफ्नो पितलाई
खशुी पानर् ु रहन्छ। 35 ितमीहरूकै भलाईको िनिम्त म यी कुराहरू गदैर्छु।
मलेै ितमीहरूलाई िनयन्त्रण गनर् खोजेको होइन। तर ितमीहरू ठीक
ढङ्गले बाँच्न सक भन्ने म चाहन्छु। अिन आफ्नो समय अरू
कुराहरूितरबाट मुक्त गराई पूणर्तया प्रभुमा लगाएको मन पराँउछु।

36 िववाहको उमेर ढिल्कन लागेकी आफ्नी कन्या प्रित मलेै ठीक
गरकेो छैनँ भनी कसलेै सोंच्न सक्ला र िववाह गिरिदन ैपछर्  भन्ने सम्झानु
सक्ला । त्यस अवस्थामा उसले जे चाहन्छ गरोस्। ितनीहरूलाई िववाह
गनर् िदइयोस्। त्यो पाप होइन। 37 तर कोही यस्तो बिलयो मनको पिन
हुन सक्ला र सोच्ला िववाहको कुन ैआवश्यकता छैन, ऊ पिन आफ्नो
इच्छामा स्वतन्त्रै छ। यिद त्यस मािनसले आफ्नी कन्यालाई अिववािहत
राख्ने िनश्चय गरकेो छ भने उसले ठीक गदैर्छ। 38 अथार्त् जसले आफ्नो
कन्याको िववाह गछर्  उसले राम्रो गछर् । र जसले आफ्नो कन्याको िववाह
गिरिंददनै उसले अझ ैराम्रो गछर् ।

39 जब सम्म पित जीिवत रहन्छ उसकी स्त्री बन्धनमा रहन्छे। तर
पित मयोर् भने, त्यस स्त्रीले आफूले रूचाएको मािनसिसत िववाह गनर्
सक्छे। तर उसले प्रभुमा िववाह गनर् ु पछर् । 40 यिद ऊ त्यही अवस्थामा
बसे अझ सुखी रहनेिथई। यो म जस्तो िवचार गछुर्  अिन म पक्का िवश्वास
गछुर्  िक पमेश्वरको आत्मा ममा छ।

मूिर्तमामूिर्तमा चढ़ाइएकाचढ़ाइएका खानाखाना

अब मूिर्तमा बिल चढाएका पशुहरूको मासुको िवषयमा म
लेख्छु। हामी जान्दछौ िक “हामी सबमैा ज्ञान छ” “ज्ञान”-ले
ितमीहरूलाई घमण्डी तुल्याउँछ, तर प्रेमले अरू िवकािसत हुन

सहायता गछर् । 2 जसले केही जान्दछु भन्ने सन्झन्छ उसले जान्नु पनेर्
खास केही कुरो जानेको हँुदनै। 3 तर परमेश्वरलाई प्रेम गनेर् मािनसले
परमेश्वरालाई िचन्छन्।

4 यसथर् मूिर्तमा बिल चढाएको मासु खान िदने िवषयमाः हामी
जान्दछौं, संसारमा मूिर्त वास्तवमा केही होइन। अिन हामी जान्दछौं
परमेश्वर एक हुनु हुन्छ। 5 धेर ैवस्तुहरू छन् िक मािनसहरूले दवु ैस्वगर्मा
र पृथ्वीमा देवताहरू भन्छन्। यसको कुन ैमहत्व छैन्, तर वास्तिवकता
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चाँिह यो छ मािनसहरू धेर ैवस्तुहरूलाई “देवताहरू” र “मािलकहरू”
मान्छन्। 6 तर हाम्रा िनिम्त त एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रा िपता
हुनु हुन्छ। अिन उहाँ बाटन ैप्रत्येक चीज आयो र हामी उहाँका िनिम्त
छौं। अिन प्रभु पिन एउटै हुनु हुन्छ। उहाँ येशू ख्रीष्ट हुनु हुन्छ। येशूको
तफर् बाटै प्रत्येक कुरा हुनआए अिन हामीमा जीवन उहाँबाटै छ।

7 तर सबलेै यो सत्य जान्दनै। धेर ैसमय अिघ कित मािनसहरूले
मूिर्त पूजा गथेर् औ ितनीहरू यसमा चढाएको मासु खान्थे ितनीहरू आफैं
िनिश्चत छैनन् िक त्यो मासु खानु उिचत हो अथवा होइन। यसथर् जब
ितनीहरू खान्छन् आफैं लाई दोषी सम्झन्छन्। 8 तर खाने कुराले
हामीलाई परमेश्वरको निजकमा ल्याउँदनै। नखाँदमैा कुन ैहानी छैन र
खाँदमैा कुन ैलाभ छैन।

9 तर आफ्नो स्वतन्त्रताको ख्याल राख तािक ितम्रो स्वतन्त्रताले गदार्
ती कमजोर िवश्वास भएका मािनसहरू पापमा नपरून्। 10 ितमीिसत
बुिद्ध छ यसथर् मूिर्तको मिन्दरमा बस्नु अिन खानु ितमीलाई स्वतन्त्र
लाग्छ। दवुर्ल िवश्वास भएका कुन ैमािनसले ितमीलाई त्यहाँ खाँद ैगरकेो
देख्न सक्छ, यसथर् उसलाई मूिर्तमा चढाएका मासु खानु उत्साह हुन्छ,
यद्यिप वास्तवमा उसले भूल काम सम्झन्छ। 11 यसलेै त्यो दबुर्ल
िवश्वास भएको भाइ, जसको लािग ख्रीष्ट मनर् ु भयो, ितम्रो ज्ञानले गदार् नष्ट
हुनेछ। 12 जब ितमी ितम्रो ख्रीष्टमा भएका दाज्यू-भाइ तथा िददी-
बिहनीहरूको िवरोधमा यस्तो पाप गदर्छौ ितनीहरूको िववेकमा चोट
पुयार्उने छौ अिन ख्रीष्टको िवरुद्ध ितमी पाप गनेर्छौ। 13 यिद खाने कुराले
मेरो भाइलाई पापमा तान्छ भने म फेिर किहल्य ैमासु खाने छैन तािक म
मेरो भाइलाई पाप गराउने छैन।

पावललपावललेे प्रयोगप्रयोग नगरनगरेकेोको अिधकारअिधकार

म स्वतन्त्र छु! एकजना प्रेिरत हँु। मलेै हाम्रा प्रभु येशूलाई
देखेको छु। ितमीहरू प्रभुमा मेरो कामको फल हौ। 2 अरूले
मलाई एउटा प्रेिरतको रूपमा स्वीकार नगलार्न् तर ितमीहरूले

मलाई एकजना प्रेिरतको रूपमा स्वीकार गनेर्छौ। म एकजना प्रेिरत हँु भन्ने
प्रभुमा मेरो सत्यको प्रमाण ितमीहरू न ैहौ।

3 कस-ैकसलेै मेरो अिधकारको िवषयमा प्रश्न गछर्न्। ितनीहरूका
िनिम्त मेरो जवाफ यही हुन्छः 4 खाने र िपउने हाम्रो अिधकार छ। छैन
र? 5 यात्रा गदार् पत्नी जो िवश्वासी छ साथमा िलएर िहँड्ने हाम्रो
अिधकार छ। छैन र? अरू प्रेिरतहरू, प्रभुमा भाइहरू र केफास सबलेै
यसो गछर्न्। 6 तर के बणार्बास र मलेै मात्र आफ्नो जीिवकाका िनिम्त
काम गनैर् पछर्? 7 आफ्नो खचर् आफैं  भररे सेनामा काम गनेर् कुन ैिसपाही
छ? कोही यस्तो होला जसले अङु्गरको खेती लगाएर एउटा पिन फल
नखाने? कोही गोठालो होला जसले भँेड़ाको दधु िपउँदनै?

8 यी सब कुराहरू मानव िवचार मात्र हुन? के परमेश्वरको िनयमले पिन
त्यस ैभन्दनै? 9 मोशाको िनयममा लेिखएको छः “दाँई गनेर् गोरूको
मुखमा महला नलगाऊ र त्यसलाई अन्न खानाबाट नरोक।” के परमेश्वर
गोरूहरूमा मात्र चासो राख्नु हुन्छ? 10 होइन, वास्तवमा परमेश्वर हाम्रै
बार ेबोल्द ैहुनु हुन्थ्यो। हो, धमर् शास्त्र हाम्रै लािग िलिखएको हो, “जोत्दा
र दाँई ँगदार् खेतीवालाले केही अन्न पाउने आशा गछर् ।” 11 हामीले
ितमीहरूमा आित्मक िबऊ छरकेाछौं? यसथर् यिद हामीले ितमीहरूबाट
केही भौितक चीजको आशा गदार् त्यो अिधक हुन्छ र? 12 जब
ितमीहरूबाट सहायता पाउन अरूले अिधकार प्रयोग गछर्न् भने के हामी
त्यो भन्दा अिधक अिधकार खोज्न सकै्तनौ? तर हामी अिधकार माग्दनैौं।
हामी सब ैचीज सहन गछौर् तािक ख्रीष्टको सुसमाचार पालन गनर् कोही
पिन िवरोधी नहोस्। 13 के ितमीहरू जान्दनैौ मिन्दरमा सेवा गनेर्ले
मिन्दरबाटै खाना पाँउछन्? के ितमीहरू जान्दनैौ वेदीमा भेटी
चढाउनेहरूले भेटीको भाग पाउँछन्? 14 सुसमाचार प्रचार गनेर्हरूलाई
पिन त्यस्त ैहो। सुसमाचारका प्रचारकहरूले प्रचार कमर्बाटै आफ्नो
जीवन िनवार्ह गनर् ु पछर्  भनी आज्ञा िदनु भयो।

15 तर यो कामबाट मलेै कुन ैअिधकार उपयोग गरकेो छैन। र मलेै
यसबाट केही पाउने कोिशश पिन गिररहेको छैन। ितमीहरूलाई यो लेख्ने
मेरो उद्देश्य होइन। कसलैाई मेरो गवर् केवल िरत्तो भाँडा प्रमाण गनेर् मौका
िदनु भन्दा त म मनर् मन पराउँछु। 16 म सुसमाचार प्रचार गछुर्  तर प्रचार
मेरो गवर्को आधार होइन। यो त मेरो कत्तर्व्य न ैहो मलेै गनैर् पछर् । मेरो

लािग दःुखको कुरो हो यिद मलेै सुसमाचार प्रचार गिरन भने। 17 यिद
मलेै आफ्न ैखशुीले सुसमाचार प्रचार गरें भने म केही इनाम पाउनु
सक्छु। तर मेरो कुन ैचयन छैन। मलेै सुसमाचार प्रचार गनैर् परकेो छ। जब
ममािथ यो काम सुिम्पइएको छ, म मेरो काम गिररहेको छु। 18 यस्तो
हुनाले म के इनाम पाउँछु र? मेरो इनाम त यही होः िवना मूल्य
सुसमाचार प्रचार गनर् ु। यसरी सुसमाचार प्रचारमा जो अिधकार िदइन्छ
कुन ैपिन म उपयोग गिर्दन।

19 म स्वतन्त्र छु। म कसकैो होइन। तर जित सक्दो सम्भव छ अिधक
मािनसलाई बचाउनलाई सहायता गनर् ु मलेै आफूलाई सबकैो दास
बनाएको छु। 20 यहूदीहरूलाई बचाउन यहूदीहरूका िनिम्त म यहूदी
जस्त ैभएँ। म आफैं  कुन ैिनयमको अधीनमा छैन। तर िनयमको अधीनमा
बसेका मािनसहरूको लािग ितमीहरूलाई बचाउनु म पिन एकजना
िनयमको अधीनमा बस्ने मािनस जस्त ैभइिदएँ। 21 ती जो िनयमको
अिधनमा छैनन ितनीहरूलाई बचाउनु म पिन िनयमको अिधनमा
नभएको जस्तो भएँ। वास्तवमा परमेश्वरको िनयमबाट म स्वतन्त्र छैन। म
ख्रीष्टको िनयमको अधीनमा छु। 22 कमजोर मािनसहरूको लािग म
कमजोर ैभइिदएँ जसमा िक म ितनीहरूलाई सहायता गनर् ु सकँू। म सबै
िकिसमका मािनसहरूको िनिम्त सब ैथोक भएको छु तािक कुन ैन कुनै
तरहले मािनसलाई बचाउनु सकँू। 23 सुसमाचारकै कारणले म यी सब
चीज गछुर्  तािक सुसमाचराको आिशषमा सहभागी बन्न सकँु।

24 ितमीहरू सबलेै जान्दछौ, दौड़मा धेर ैजना दगुछर्न् तर पुरस्कार
चाँिह खाली एकजनाले पाउँछ। यसथर् त्यसरी दगुर तािक ितमीले
पुरस्कार िजत्न सक। 25 खेलमा भाग िलने सबलेै कठोर अनुशासनको
पालना गनर् ु पछर् । पुरस्कार िजतँु भनेर न ैितनीहरू त्यसो गछर्न्। ितनीहरू
नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गनर्छन्, तर हामीले पाएको
पुरस्कार सदा काललाई हँुदछ। 26 यसलेै म कुन ैिनिश्चत टुङ्गो भएको
मान्छे जस्त ैदगुछुर् । हवामा मुक्क हान्नेले जस्त ैम मुक्का हािन्दन। 27

िनयन्त्रणको लािग म आफ्न ैशरीरलाई कठोर व्यवहार गछुर् । मलेै यसो
गरकेो खण्डमा अरू मािनसहरू माझ प्रचार गर ेपिछ म आफैं  परमेश्वरबाट
ितरस्कृत हुने छैन।

यहयहूूदीहरूदीहरू जस्तजस्तै ैनहोऊनहोऊ

दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू, हाम्रा िपता-पुखार्हरूमािथ के
िबत्यो त्यो ितमीहरूले जान भन्ने म चाहन्छु। ितनीहरू सबै
बादल मुिन िथए, अिन ती सब ैसमुद्र भएर िंहड्थे। 2

ितनीहरू सब ैबादल र समुद्रमा मोशामा बिप्तस्मा पाएका िथए। 3

ितनीहरू सबलेै एकै िकिसमको आित्मक भोजन खाए। 4 अिन ितनीहरू
सबलेै एकै िकिसमको आित्मक पानी िपए। ितनीहरूले त्यस आित्मक
फोहराबाट िपए जुन उनीहरूसँग ैिथयो। त्यो फोहरा ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। 5

ितनीहरूमध्ये धेर ैजनािसत परमेश्वर संतुष्ट हुनु भएन। ितनीहरू
मरूभूिममा मािरए।

6 यी कुराहरू, जो घटेका िथए हाम्रोलािग उदाहरण भयो। यी
उदाहरणहरूले हामीलाई ितनीहरूले गर ेजस्तो खराब गनर्बाट रोक्नु
पछर् । 7 ितनीहरूमा कोही मािनसहरूले जस्तो मूिर्त पूजा नगर। शास्त्रमा
यो लेिखएकै छः “मािनसहरू खानालाई र िपउनलाई बसे। अिन
नाच्नलाई उठे।” 8 ती कितपयले जस्तो हामी यौन अपराध नगरौं।
ितनीहरू मध्ये एकै िदनमा तेईस हजार मर।े 9 जसरी ितनीहरू मध्ये
कसलेै प्रभुको पिरक्षा िलएका िथए औ सपर्हरूद्वारा मािरए, हामीले
त्यसरी परीक्षा िलनु हुदैंन। 10 अिन ितनीहरू मध्ये कितले गर ेजस्तो
गन्-गन् पिन नगर अिन ितनीहरू संहारकतार् स्वगर्दतूद्वारा मािरए।

11 ितनीहरूलाई जे जित आइपयोर्, ती उदाहरणहरू हुन। अिन हाम्रै
चेतावनीको िनिम्त ती लेिखएका िथए। हामी त्यस्तो समयमा
बाँिचरहेकाछौं, ती सब ैिवगत इितहासहरू अन्त भइसकेका छन्। 12

यसलेै त्यो जो दिह्रलोसँग उिभन्छु भिन सोच्छ त्यो होिशयार साथ
उिभयोस् तािक ऊ लड्न नपरोस्। 13 हामीमा पिन अरूमा जस्तै
प्रलोभनहरू छन्। तर ितमीले परमेश्वरमािथ भरोसा राख्न सक्छौं। उहाँले
ितमीले सहनु सक्ने भन्दा बढ़ता परीक्षा िलनुिदनु हँुदनै। जब ितमी
प्रलोिभत हुन्छौ परमेश्वरले ितमीलाई त्यो परीक्षाबाट बाँच्नलाई पिन
सहायता गनर् ु हुनेछ। तब ितमी त्यो सहन समथर् हुनेछौ।

1 कोिरन्थी 8:6 771 1 कोिरन्थी 10:13
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14 यरकारण, मेरा िप्रय िमत्रहरू हो, मूिर्त पूजादेिख टाढा बस। 15

ितमीहरू बुिद्धमान छौ भनी म यो कुरा गदैर्छु; म के भन्दछुै ितमीहरू
आफैं  जाँच। 16 आिशषको कचौरा जसको लािग हामी परमेश्वरलाई
धन्यवाद चढाउँछौं, त्यसको अथर् ख्रीष्टको रगतको अशं-ग्रहण हो। होइन
र? अिन रोटी, जुन हामी भाँच्दछौं, ख्रीष्टकै शरीरको अशं-ग्रहण हो। होइन
र? 17 त्यहाँ एउटै रोटी छ। अिन हामी धेर ैजना छौं। तर त्यही एउटा
रोटीबाट हामी भाग गछौर्। यसलेै हामी खासमा एउटै शरीर हौं।

18 इस्राएलका मािनसहरूको बारमेा सोच। ितनीहरू बली खान्छन्
अिन वेदीमा भाग िलन्छन्। खाँदनैन् र? 19 मेरो मतलब यो होइन िक
मूतीर्मा चढाएको मासु अरू साधारण मासु भन्दा अझ दामी हो। अिन म
सिम्झिदन िक त्यो मूिर्त पिन साधारण मूिर्त भन्दा कुन ैदामी मूिर्त हो। 20

तर म यसलाई के भन्छु भनेः मािनसले बिल चढाउछन् त्यो शतैानलाई
चढाएको हो, परमेश्वरलाई होइन। र ितमीहरू शतैानिसत कुन ैकुराको
भागीदार बन भन्ने म चाहन्न। 21 ितमीहरू शतैानको कचौराबाट र प्रभुको
कचौरा दवुबैाट िपउन सक्दनैौ। ितमीहरूले प्रभुको टेबलमा र शतैानको
टेबल दबुबैाट खान सक्दनैौ। 22 के ितमी प्रभूलाई िरस उठाउनु
चाहन्छौ? हामी उहाँ भन्दा बिलया छौं र? छैनौं।

आफ्नोआफ्नो स्वतन्त्रास्वतन्त्रा परमपरमेेश्वरकोश्वरको मिहमाकोमिहमाको लािगलािग प्रयोगप्रयोग गरगर
23 ितमीहरू भन्छौ, “सब ैकुरामा अनुमित छ।” तर सब ैकुरा हाम्रो

िनिम्त राम्रो छैन्। “सब ैकुरामा अनुमित छ।” तर ती कुराहरूले सबलैाई
बिलयो बनाउँदनै। 24 ितम्रो आफ्नो मात्र काम गनेर् कोिशश नगर। अरू
मािनसको लािग भलो हुने काममा पिन कोिशश गनर् ु पछर् ।

25 मासु पसलमा के बेिचन्छ? िववेकको खाितर केही सोधपुछ नगरी
त्यो खाओ। 26 ितमीले त्यो खान सक्छौ “िकन िक यो पृथ्वी र यसको
हर चीज प्रभुकै हो।”

27 यिद कुन ैिवश्वास नगनेर् मािनसले ितमीलाई उिसत भोजन गनर्
बोलाउला अिन ितमी जान चाहन्छौ भने ितम्रो अिघिल्तर जे रािखन्छ
खाऊ। खानु उिचत छ अथवा छैन भन्ने प्रश्न नगर। 28 तर कसलेै “त्यो
मासु त मूिर्तमा बिल पो चढाएको िथयो” भनेछ भने त्यो नखाऊ, जुन
मािनसले ितमीलाई भन्यो िक त्यो मासु मूिर्तमा चढाएको िथयो, उसका
िनिम्त अिन ती मािनसहरूका िनिम्त जसले त्यस्तो मासु खानु अनुिचत
मान्छन्। 29 ितमीले न ैत्यो अनुिचत ठानौला भन्ने मलाई लाग्दनै। तर
अरूले त्यो अनुिचत हो भनी ठान्न सक्छ। त्यही एउटा कारणले म त्यो
मासु खाँिदन। अकोर् मािनसको सोचाईको आधारमा म मेरो
स्वतन्त्रतालाई िवचार गनर् िंदिदन। 30 यिद म कृतज्ञतापूवर्क भोजन
खाँदछु, म िकन केही चीजको लािग परमेश्वरलाई धन्यवाद िंददा िकन
मेरा िनन्दा हुने?

31 यसकारण ितमीहरू खाऊ, िपऊ, जे सुकै गर, तर त्यो परमेश्वरको
मिहमाकोलािग गर। 32 त्यस प्रकारले कुन ैकाम नगर जसले अरूको
िवचारमा चोट पुयार्उनु सक्छः जस्त ैयहूदीहरू, ग्रीकहरू अथवा
परमेश्वरको मण्डली। 33 म त्यस ैगछुर् । म हरकेलाई हरतरहले खशुी पानर्
खोज्छु। मलेै किहल्य ैपिन आफूलाई मात्र लाभ गराउने कुन ैकाम गनेर्
कोिशष गरकेो छैन। म धेरभैन्दा धेर ैमािनसको भलाई गनेर् कुरहारू
कोिशष गछुर्  जसमा िक मलेै ितनीहरूलाई बचाउनु सकँु।

मेरो उदाहरण िलने चेष्टा गर जस्तो म ख्रीष्टको उदाहरण
िलन्छु।

मािलककोमािलकको अधीनमाअधीनमा हहुुननुु
2 म ितमीहरूको प्रशसंा गदर्छु कारण ितमीहरूले सब ैकुरामा मलाई

सम्झन्छौ अिन मलेै िदएको िशक्षालाई ितमीहरूले ठीकसँग पालन
गदर्छौ। 3 म चाहन्छु िक ितमीहरूले यो पिन जािन राखः प्रत्येक
मािनसको िशर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अिन स्त्रीको िशर पुरुष हो। र ख्रीष्टको
िशर परमेश्वर हुन्।

4 हरके पुरुष जसले िशरलाई छोपेर अगमवाणी गदर्छ वा प्राथर्ना गदर्छ
उसले िशरलाई अनादर गदर्छ। 5 तर हरके स्त्री जसले प्राथर्ना वा
अगमवाणी गदर्छे उसले आफ्नो िशर ढाक्नु पछर् । यिद उसको िशर
छोिपन भने उसले आफ्नो िशरलाई अनादर गरकेी हुन्छे। तब ऊ िशर
खौरकेी स्त्री जस्त ैहुन्छे। 6 कुन ैस्त्रीले आफ्नो िशर छोिप्दन भने, तब यो

उसले जम्म ैकेश काटेको जस्त ैछ। तर जब केश काट्नु वा िशर खौरनु
एउटी स्त्रीको लािग शरमको कुरा हुन्छ यसलेै आफ्नो िशर छोप्नु पछर् ।

7 पुरुषले आफ्नो िशर ढाक्नु पदैर्न। िकनिक ऊ परमेश्वरको प्रितरूप
हो ऊ परमेश्वरको मिहमा हो। तर मिहला पुरूषको मिहमा हो। 8 पुरुष
स्त्रीदेिख आएको होइन, तर स्त्री पुरुषदेिख आएको हो। 9 अिन पुरुष
स्त्रीको लािग बिनएको होइन तर स्त्री पुरुषको लािग बिनएकी हो। 10 र
त्यसकैारणले अधीनताको िचन्ह स्वरूप स्त्रीले आफ्नो िशर केही चीजले
छोपेकी हुनुपछर् । स्वगर्दतूहरूको कारणले उसले यसो गनर् ु पदर्छ।

11 तथािप प्रभुमा स्त्री पुरुषकोलािग महत्वपूणर् छ र पुरुष स्त्रीको लािग
महत्वपूणर् छ। 12 यो साँच्चो हो िक स्त्री पुरुषदेिख आएकी हो तर पुरुष
पिन स्त्रीबाट जन्मेको हो। वास्तवामा सब ैकुरो परमेश्वरबाटै आउँदछ।

13 यो आफैं  िनणर्य गर के स्त्रीले आफ्नो िशर नढाकी प्राथर्ना गनर् ु ठीक
होला? 14 लामो केश राख्नु पुरुषको िनिम्त शरमको कुरो हो भन्ने कुरो
प्रकृित धिरले हामीलाई िसकाउँछ। 15 तर लामो केश हुनु स्त्रीको िनिम्त
सम्मानको कुरो हुन्छ। स्त्रीलाई आफ्नो िशर ढाक्नलाई लामो केश
िदइएको छ। 16 यस िवषयमा कोही मािनस अझ ैबहस गनर् खोज्छन्।
हामी र परमेश्वरका मण्डलीहरूको त्यस्तो व्यवहार छैन।

प्रभुकोप्रभुको भोजभोज

17 अब यी िवषयहरूमा म ितमीहरूलाई भन्छु, ितमीहरूको प्रशसंा
गिर्दन। ितमीहरूका सभाले सहायता भन्दा ितमीहरूलाई खित न ैगछर् ।
18 पिहलो कुरो त, म सुन्दछुै िक मण्डलीमा जब ितमीहरू भेला हँुदछौ
ितमीहरू बाँिडन्छौ। अिन केही अशंमा म यस कुरालाई पत्याउँछु। 19

ितमीहरूको बीचमा फाटो आउनु आवश्यक छ, त्यसले ितमीहरू मध्ये
को चाँिह वास्तिवक िवश्वासी हो थाहा हुन्छ।

20 जब ितमीहरू सब ैएकत्र हुन्छौ ितमीहरूले वास्तवमा प्रभुको भोज
खाइरहेका हँुदनैौ। 21 िकनभने जब ितमीहरू खान्छौ एउटाले अकार्लाई
नपखीर् खान्छौ। कितले अिलकित पिन खान ैवा िपउन ैनपाई कित चाँिह
टन्न भइसक्छन्। 22 ितमीहरू आफ्न ैघरमा खान अिन िपउन सक्छौ!
यस्तो लाग्छ, ितमीहरू सोच्छौ िक परमेश्वरको मण्डली महत्वहीन छ। जो
गरीब छ ितनलाई ितमीहरू शरममा पादर्छौ। म के भनँु? म ितमीहरूको
प्रशसंा गिर्दन।

23 ितमीहरूलाई म त्यही िशक्षा िंददछुै जुन मलेै प्रभुबाट पाएँ त्यो रात
जब येशू पक्राउ पनर् ुभयो, उहाँले रोटी िलनुभयो। 24 र त्यसको िनिम्त
धन्यवाद िदनुभयो। अिन उहाँले रोटी भाँच्नु भयो र भन्नुभयो, “यो मेरो
शरीर हो, यो ितमीहरूकोलािग हो। यो मेरो समझना को िनिम्त गर।” 25

उसरी न ैउनीहरूले खाए पिछ येशूले दाखरसको कचौरा िलनुभयो।
येशूले भन्नुभयो, “यो दाखरस परमेश्वरबाट आफ्ना मािनसलाई नयाँ करार
हो। यो नयाँ करार मेरो रगतिसत शुरू हँुदछ। जिहले पिन ितमीहरू यो
िपउँछौ मेरो सम्झनामा गनेर् गर।” 26 जब-जब ितमीहरू यो रोटी खाँदछौ
र यो कचौराबाट िपउँदछौ उहाँ नआउन्जेल प्रभुको मृत्यकुो घोषणा
गदर्छौ।

27 त्यसकैारण कसलेै अयोग्य रीितले रोटी खान्छ वा कचौराबाट
िपउँछ भने, उसले प्रभुको शरीर र रगतको िवरुद्ध पाप गछर् । 28 हरकेले
रोटी खान र कचौराबाट िपउन अिघ आफ्नो हृदय जाँच्नु पछर् । 29 यिद
कसलेै त्यो प्रभुको शरीर हो भन्ने निचनी रोटी खायो र कचौराबाट िपयो
भने उसको ख्वाई र िपयाईले आफैं मा न्यायाकोलािग दण्ड िनम्त्याउछ।
30 त्यस ैकारणले ितमीहरूका समाजमा धेरजैना रोगी औ कमजोरीहरू
छन् र कित मररे गए 31 तर हामीले आफैं लाई ठीकिसत जाँच्यौं भने
परमेश्वरले हामीलाई जाँच्न हँुदनै। 32 तर जब प्रभूले हामीलाई जाँच्नु
हुन्छ उहाँले सही मागर् प्रदशर्नको लािग हामीलाई अनुशािसत गराउनु
हुन्छ तािक यो संसारका अरू मािनसहरू सरह ितमीहरूलाई दण्ड
नहोस् भनी उहाँले यसो गनर् ु हुन्छ।

33 यसलेै मेरा दाज्यू-भाइ, िददी-बािहनीहरू हो, जब ितमीहरू
खानका िनिम्त भेला हुन्छौ एका-अकार्लाई पखर्। 34 कोही भोकाएको छ
भने आफ्न ैघरम ैखाओस्। यस ैगर जसमा िक ितमीहरूको जमघटले
ितमीहरूमािथ न ैपरमेश्वरको दण्ड निनम्त्याओस्। अरू कुराहरू बार ेके
कसो गनर् ु त्यो म जब आउँछु, भन्नेछु।
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पिवत्रपिवत्र आत्माकोआत्माको उपहारहरूउपहारहरू

दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू, अब म चाहन्छु िक ितमीहरूले
आित्मक वरदानहरू बार ेजान। 2 ितमीहरूले िवश्वासी बन्न
अिघ आफूले िवगत जीवनको संझना गर। ितमीहरू केही

रहस्यमय शिक्त ितर िखचीएर जीवनहीन मूिर्त पूज्न लागेको िथयौ। 3 म
ितमीहरूलाई भन्छु कसलेै परमेश्वरको आत्मा िवना “येशू श्रािपत होऊन”
भन्ने छैन अिन कसलेै पिन पिवत्र आत्माको सहायता िबना “येशू प्रभु हुन”
भन्न सक्दनै।

4 आित्मक वरदानहरू थिरथिरका हुन्छन् तर ती सब ैएउटै
आत्माबाट हुन्छ। 5 सेवा गनेर् िविभन्न तिरकाहरू छन्। सब ैती उपायहरू
एउटै उही प्रभुबाट हो। 6 अिन परमेश्वरले मानव जाितमा गनेर् कामका
उपायहरू एउटै परमेश्वरबाट हुन्। प्रत्येक कुरो गनर् परमेश्वरले हामी सबमैा
काम गनर् ु हुन्छ।

7 प्रत्येकमा आत्माको उपहार देख्न सिकन्छ। आत्माले सबकैो
भलोको िनिम्त उपहार िदन्छ। 8 आत्माले एक मािनसलाई ज्ञानी कुरा
गनेर् उपहार िदन्छ। अिन त्यही आत्माले अकोर्लाई बुिद्धमानी कुरा गनेर्
वरदान िदन्छ। 9 त्यही आत्माले कसलैाई िवश्वास िदलाउँछ। अिन त्यही
एक आत्माले अरू कसलैाई रोग िनको पानेर् वरदान िदन्छ। 10 त्यही
आत्माले एउटालाई अश्चयर्कमर् गनेर् अिन अकोर्लाई अगमवाणी गनेर् शिक्त,
अकोर्लाई शुद्ध र अशुद्ध आत्मा खटु्ट्याउन सक्ने शिक्त िदन्छ। त्यही
आत्माले न ैएउटालाई िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान िदन्छ र कोही
अकार्लाई ती भाषाहरू अनुवाद गनेर् वरदान िदन्छ। 11 एउटै आत्मा,
अिन त्यही आत्माले यी सब थोक गछर् । प्रत्येकलाई के िदनु पनेर् त्यो
आत्माले न ैिनणर्य गछर् ।

ख्रीष्टकोख्रीष्टको शरीरशरीर

12 मािनसको शरीर एउटै मात्र हो तर यसका अनेक अगंहरू हुन्छन्।
हो, शरीरका धेर ैअगंहरू छन्, तर ती सब अगंहरूले एउटै शरीर
बनाउँछन्। ख्रीष्ट पिन त्यस्त ैहुनुहुन्छः 13 हामीहरूमा कित यहूदीहरू
छौं र कित गरै-यहूदीहरू छौ। हामीहरूमा कित कमाराहरू छौं र कित
मुक्त छौ। तर हामी सब ैएउटै शरीर बिननु बिप्तस्मा पाएका छौं। हामी
सबलेै त्यही एउटै आत्मा पाएका छौं।

14 मािनसको शरीर एउटा अगंले मात्र बिनएको हँुदनै तर धर ैअगंहरू
हुन्छन्। 15 खटु्टाले भन्न सक्ला, “म शरीरको होइन हातले भन्ला म
शरीरको होइन।” तर त्यसो भन्दमैा खटु्टालाई भन्न सकै्तन यो शरीरको
एक अगं होइन। 16 कानले भन्नु सक्ला, “म आँखा होइन। यसकारण म
शरीरको होइन।” तर यसो भन्दमैा कानलाई भन्न सिंकदनै, कान शरीरको
होइन। 17 यिद जम्म ैशरीर एउटा आँखो हँुदो हो त शरीरले कसरी देख्ने
िथयो। यिद जम्म ैशरीर एउटा कान हँुदो हो ता शरीरले कसरी सुन्ने
िथयो? 18 यिद शरीरको प्रत्येक अगं एउटै मात्र हँुदो हो त त्यहाँ शरीरै
हुने िथएन। तर साँच्चै परमेश्वरले शरीरमा आफूले चाहे जस्त ैगरी ती
अगंहरूलाई रािखिदनु भयो। उहाँले प्रत्येक अगंलाई आफ्नो ठाँउमा
राख्नु भयो। 20 अिहले यो जुन अवस्थामा छ अगंहरू धेर ैछन् तर शरीर
एउटै छ।

21 आँखाले हातलाई भन्न सक्दनै। “मलाई ितम्रो खाँचो छैन”अिन
टाउकोले खटु्टा हरूलाई “मलाई ितमीहरूको खाँचो छैन” भन्न सक्दनै।
22 होइन। शरीरका ती अङ्गहरू जसलाई हामी दवुर्ल सम्झन्छौं
वास्तवमा ितनीहरू खबु ैमहत्वपूणर् हुन्छन्। 23 अिन शरीरका तुच्छ
ठािनएका ती अङ्गहरूलाई खबु ैबचाइन्छ। अिन शरीरका जुन
अङ्गहरूलाई हामी लुकाउन चाहन्छौ ितनलाई हामी िवशेष ध्यान
िंददछौं। 24 हाम्रा शरीरका अझ सुन्दर अङ्गहरूलाई धेर ैिवशेष ध्यान
िदइन्छ। तर परमेश्वरले शरीरको यसरी गठन गनर् ु भएको छ िक उहाँले ती
सम्मान नभएका अगंहरूलाई अझ धेर ैसम्मान िदनु भएको छ। 25 हाम्रो
शरीरको भाग भाग नछुिट्टयोस् भनी परमेश्वरले यसो गनर् ु भएको हो।
िविभन्न अगंहरूले आपस्तमा उसरी न ैध्यान िदने गरून्। परमेश्वर त्यही
चाहनु हुन्छ। 26 शरीरको कुन ैएक अगंले दःुख पायो भने सम्पूणर् शरीरले
दःुख पाउँछ। अथवा यिद हाम्रो शरीरको एउटा अगंले सम्मान पाए अरू
जम्म ैअगंहरू पिन समान रूपले सम्मािनत बन्नेछन्।

27 ितमीहरू जम्म ैसामूिहक रूपले ख्रीष्टको एक शरीर हौ। ितमीहरू
प्रत्येक शरीरका अगं हौ। 28 अिन मण्डलीमा, परमेश्वरले प्रेिरतहरूलाई
पिहलो, अगमवक्ताहरूलाई दोस्रो र िशक्षाहरूलाई तेस्रो स्थान िदनु
भएको छ। त्यसपिछ परमेश्वरले आश्चयर्कमर्हरू गनेर्हरूलाई, रोग िनको
पानेर् वरदान पाएकाहरूलाई, मदद गनर् सक्नेहरूलाई, अगुवाइ गनेर् सक्ने
क्षमता भएकाहरूलाई अिन िविभन्न थिरका भाषा बोल्ने वरदान
पाएकाहरूलाई स्थान िदनु भएको छ। 29 सब ैमािनस प्रेिरतहरू होइनन्।
सब ैअगमवक्ताहरू होइनन्, सब ैिशक्षकहरू होइनन्। आश्चयर्कमर् सबलेै
गनर् सक्दनैन्। 30 रोग िनको पानेर् वरदान सबलेै पाएका छैनन्। सबलेै
िविभन्न थिरको भाषा बोल्न सकै्तनन्। सबलेै ती भाषाहरू को अथर्
खलुाउन सकदनैन्। 31 तर ितमीहरूले आत्मको अझ ैठूलो वरदान िलनु
चाहेको हुनुपछर् ।

प्रेमप्रेम ननै ैसवोर्त्तमसवोर्त्तम उपहारउपहार होहो

अिन अब म सब ैभन्दा महत्वपूणर् मागर् बताउने छु।
मािनसहरूका र स्वगर्दतूहरूका िविभन्न भाषाहरू म बोल्न
सकँुला। तर मिसत प्रेम न ैछैन भने म खाली एउटा टङ्टङे

घण्टी वा झ्याम्-झ्यामे झ्याम्टा मात्र हँु। 2 मिसत अगमवाणी गनर् सक्ने
वरदान होला। म परमेश्वरको जम्म ैरहस्य बुझँूला र हरके कुरो जानँुला,
अिन मिसत यित ठूलो िवश्वास होला िक म पहाडहरू पिन हल्लाउन
सकँुला। तर यितको शिक्त ममा आिर्जत हँुदा पिन यिद ममा प्रेम नभए म
केही होइन। 3 मािनसहरूलाई खवुाउन आफूिसत भएको सब कुरा िदन
सकँुला र आफ्नो शरीर समेत आहुितको रूपमा जलाउन सकँुला। तर
यिद मिसत प्रेम छैन भने म केही पिन हनै।

4 प्रेम धयैर् हुन्छ, प्रेम दयालु हुन्छ, प्रेमले ईष्यार् गदैर्न यसले घमण्ड
गदैर्न। 5 प्रेम रुखो हँुदनै, प्रेम स्वाथीर् हँुदनै र प्रेम सिजल ैिरसाह बन्दनै।
प्रेमले आफ्नो िवरूद्ध गिरएको खराबीको िहसाब राख्दनै। 6 प्रेम
खराबमा खशुी हँुदनै तर प्रेम सत्यिसत आनिन्दत हुन्छ। 7 प्रेमले सबै
कुरा धयैर्पूवर्क सहन्छ। प्रेमले सधैँ िवश्वास गछर् , सधैँ आशा गछर्  र यो
दिरलो उिभन्छ।

8 प्रेम किहल्य ैिसिद्धदनै। अगमवाणीहरू टँुिगन्छन्। भाषाहरू बोल्ने
वरदान समाप्त हुन्छ, ज्ञानका उपहार समाप्त हुन्छ। 9 यी कुराहरू
िसिद्धन्छन्, िकनभने हामीमा भएको ज्ञान र यी अगमवाणीहरू पूणर्
छैनन्। 10 तर जब धेर ैपूणर्ता आउँछ तब ती अपूणर्ताको अन्त्य हुनेछ।
11 जब म बालक िथएँ, म बालक जस्त ैबोलें, बालक जस्त ैसोचें,
बालकले जस्त ैयोजनाहरू बनाएँ। जब म एउटा मािनस भएँ, मलेै ती
बालकपनको तिरकाहरू त्यािगिदएँ। 12 हामीिसत पिन त्यस्त ैहो।
अिहले हामी सफािसत देख्ने छौ। अिहले म खाली एक अशं मात्र
जान्दछु। तर त्यस बेला म पूर ैजान्ने छु जस्तो परमेश्वरले मलाई
जान्दछन्। 13 यसलेै, यी ितन कुराहरू रिहरहनेछन् िवश्वास, आशा र
प्रेम। अिन ियनीहरूमा सबभैन्दा ठूलोचैं प्रेम हो ।

आित्मकआित्मक वरदानहरूलाईवरदानहरूलाई मण्डलीकोमण्डलीको मद्दतमामद्दतमा लगाऊलगाऊ

प्रेम ितमीहरूको लक्ष्य हुनु पछर् । ितमीहरूले साँच्चै आित्मक
वरदानहरू पाउने इच्छा राख्नु पछर्  खास गरी अगमवाणी गनेर्
वरदान। 2 िकनभने जो िविभन्न भाषाहरूमा बोल्छ

मािनससँग बोल्दनै, तर ऊ परमेश्वरिसत बोल्छ। कसलेै उसलाई बुझ्दनै।
ऊ आत्माद्वारा गुप्ती सत्य बोल्छ। 3 तर जसले अगमवाणीहरू गछर्  उसले
मािनसहरूिसत बोिलरहेको हुन्छ उसले मािनसहरूलाई बल, उत्साह र
सुख िदन्छ। 4 जसले अन्य भाषामा बोल्छ आफूलाई मात्र मद्दत गिरहेको
हुन्छ। तर जसले अगमवाणी बोल्छ उसले सारा मण्डलीलाई मद्दत
पुरयाइरहेको हुन्छ।

5 म ितमीहरू सबलैाई िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान िमलोस् भन्ने
चाहन्छु। तर अझ,ै म ितमीहरूले अगमवाणी गनर् ु पछर्  भन्ने चहान्छु।
िविभन्न भाषाहरूमा बोल्न सक्ने भन्दा जसले अगमवाणी गछर्  त्यो ठूलो
हो। तर ती भाषाहरूको उल्था पिन गनर् सक्ने भए त्यो िविभन्न
भाषाहरूमा बोल्ने पिन अगमवाणी गनेर् जित्तकै हो। त्यसो हो भने उसले
जे भन्छ त्यसबाट मण्डली पिन उपकृत हुन्छ। 6 दाज्यू-भाइ िददी-
बिहनीहरू, यिद म िविभन्न भाषाहरूमा बोल्द ैितमीहरूकहाँ आएँ भने

1 कोिरन्थी 12:2 773 1 कोिरन्थी 14:6
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त्यसले ितमीहरूलाई के फाईदा हुन्छ? हँुद ैहँुदनै। यिद म ितमीहरूकहाँ
कुन ैनयाँ सत्य, अथवा केही ज्ञान अथवा केही अगमवाणी वा केही िशक्षा
िलएर आएँ भने मात्र ितमीहरूलाई फायदा हुन्छ। 7 त्यो खाली िनजीर्व
चीजहरूबाट िनकालेको आवाज जस्तो मात्र हुनेछ, बाँसूरी अथवा
साराङ्गी। यिद सँगीतको आवाज स्पष्ट छैन भने के गीत बाजाइँदछै
ितमीहरूले बुझ्ने छैनौं। गीत बुझ्नुको लािग प्रत्येक आवाज स्पष्ट हुनु
पछर् । 8 यदु्धमा यिद तुरहीले स्पष्ट स्वर िनकालेन भने यदु्धको लािग को
तयार हुनेछ?

9 ितमीहरूलाई पिन त्यस्त ैहो। ितमीहरूको िजब्रोबाट शब्द प्रष्ट
हुनुपछर् । यिद ितमीले प्रष्टिसत बोल्न सकेनौ भने ितमीले के भन्दछैौ
कसलेै बुझ्न सक्दनै। त्यो खाली ितमी हावािसत बोलेको जस्तो मात्र
हुनेछ। 10 त्यो साँच्चो हो, संसारमा घेर ैिकिसमका भाषाहरू छन् अिन ती
सब ैअथर् हुन्छन्। 11 यसकैारण, यिद कसलेै मलाई केही भनेको अथर्
मलेै बुिझन भने म संझन्छु उसले िवदेशी कुरा गदैर्छ र उसले मलाई
िवदेशी संझन्छ। 12 ितमीहरूलाई पिन त्यस्त ैहौ। ितमीहरू पिन खबु
आित्मक वरदानको िनिम्त इच्छा गर। यसकैारण जुन वरदानले मण्डली
अझ दिरलो हुन्छ त्यही पाउने इच्छा गर।

13 यसकारण जसले िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान पाएको छ उसले
आफूले बोलेका कुराहरूको अनुवाद पिन गनर् सक्ने हुने प्राथर्ना गरोस्।
14 यिद म िविभन्न भाषामा प्राथर्ना गछुर्  भने मेरो आत्माले प्राथर्ना गछर्
तर मेरो मन त्यसमा संलग्न हँुदनै। 15 तब मलेै के गनर् ुपछर्? म मेरो
आत्माले प्राथर्ना गनेर्छु र मेरो मनले पिन प्राथर्ना गनेर्छु। मेरो आत्माले
गाउँनेछ र मनले पिन गाउँनेछ। 16 ितमी ितम्रो आत्माले परमेश्वरको
प्रशसंा गरौला तर साधारण मािनसले ितम्रो धन्यवादमा “आिमन” भन्न
सक्दनै। िकनभने ितमीले के भन्दछैौ उसले बुझ्न सकै्तन। 17

परमेश्वरलाई ितम्रो धन्यवाद असल भए पिन, तर त्यसले अरू
मािनसलाई दिरलो बिनन सहायता गदैर्न।

18 म परमेश्वरलाई धन्यवाद िदँदछु कारण ितमीहरू सबकैो भन्दा म
िविभन्न भाषाहरू बोल्न सक्षम छु। 19 तर मण्डलीमा िविभन्न भाषाका
हजारौं शब्दहरू भन्नु भन्दा म जुन भाषा बुझ्छु त्यसको पाँचवटा शब्द
बोल्नु रूचाउँछु। बरू म बुझेर बोल्छु जसमा िक बोल्नु रूचाउँछु। बरू म
बुझेर बोल्छु जसमा िक अरूलाई िसकाउन सकँु।

20 दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू हो! केटाकेटीहरूले जस्तो नसोच।
नराम्रा कुराहरूमा बालकहरू जस्ता होऊ। तर आफ्नो िवचारमा
ितमीहरू पिरपक्व मािनस बन। 21 व्यवस्थामा लेिखएको छः
“िविभन्न भाषा बोल्ने मािनसहरू िलएर,
अिन िवदेशीहरूकै ओठ चलाएर,
म ितनीहरूिसत बोल्छु।
तथािप ितनीहरूले मलाई सुन्दनैन्।”

यशयैा 28:11-12
प्रभु त्यस ैभन्नुहुन्छ।

22 यसकैारण िविभन्न भाषामा बोल्ने वरदान िवश्वास नगनेर्
मािनसहरूको प्रमाण हो, िवश्वास गनेर्हरूको होइन। अिन अगमवाणी
ितनीहरू िनिम्त हो जसले िवश्वास गछर्न्, िवश्वास नगनेर्हरूलाई होइन।
23 मािनलेऊ, मण्डलीका सारा सदस्यहरू एक ठाउँमा भेला भएका छन्
अिन ितमीहरू िविभन्न भाषाहरूमा बोल्छौ। यिद कितपय मािनसहरू
जसले बुझ्दनै अथवा त्यहाँ कितपय िवश्वास नगेर्ने मािनसहरू सभामा
आउँछन्। ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई बौलाहा भन्ने छैनन्? 24 तर
मािनलेऊ ितमीहरू सबे अगमवाणी बोल्दछैो अिन कुन ैिवश्वास नगनेर्
मािनस िभत्र पस्छ वा कुन ैअबुझ मािनस िभत्र पस्छ। त्यस मािनसलाई
उसको पाप देखाइन्छ, अिन ितमीहरू सबलेै बोलेका कुराहरूबाट ऊ
जाँिचन्छ। 25 त्यस मािनसको हृदयका गुप्त कुराहरू प्रकट हँुदछ। तब
त्यो मािनस झुक्नेछ अिन परमेश्वरको आराधना गनेर्छ। उसले भन्नेछ,
“साँच्चै, परमेश्वर ितमीहरूिसत ैरहेछन्।”

ितम्रोितम्रो सभाहरूलसभाहरूलेे मण्डलीकोमण्डलीको मद्दतमद्दत गरोस्गरोस्

26 यसकारण दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू हो। ितमीहरूले के गनर् ु
पछर्? जब ितमीहरू भेला हुन्छौ, कसिैसत गीत हुन्छ, कसिैसत िशक्षा
हुन्छ, कसिैसत परमेश्वरको नयाँ सत्य हुन्छ, फेिर अकोर् एकजनािसत

िविभन्न भाषा बोल्ने हुन्छ अिन अकोर् चाँिह त्यो भाषा व्याख्या गिरिदने
हुन्छ। यी सब कुराको उद्धेश्य मण्डलीलाई दिरलो बनाउनु हो। 27 जब
ितमीहरू भेला हँुदछौ, यिद कुन ैमािनसले खाली दइुजना होऊन् अथवा
तीनजना भन्दा वेशीले नबोलुन्। ितनीहरू एक पिछ अकोर् पालिैसत
बोलुन्। अिन अकोर् मािनसले ितमीहरूले बोलेको भाषा अनुवाद गिरिदनु
पछर् । 28 तर यिद त्यहाँ कुन ैअथर् खोल्ने छैन भने त्यो िविभन्न भाषा
बोल्ने मािनस मण्डलीको सभामा चुपचाप बसोस्। त्यस मािनसले खाली
आफैं िसत र परमेश्वरिसत मात्र बोल्नु पछर् ।

29 अिन खाली दइु वा तीनजना अगमवक्ताहरू मात्र बोल्नुपछर् ।
अरूहरूले के भिनन्छ त्यो जाँच्नु पछर् । 30 अिन बिसरहेको कुनै
मािनसलाई परमेश्वरबाट सन्देश आयो भने बोल्द ैगनेर् पिहलो मािनस
रोिकनु पछर् । 31 ितमीहरू सबलेै एक पिछ अकार्ले अगमवाणी िदन
सक्छौ। त्यस प्रकारले सब ैमािनसलाई िसकाउनु र उत्सािहत तुल्यानु
सक्छौ। 32 अगमवक्ताहरूको आत्मा अगवक्ताहरूकै अधीनमा हुन्छ। 33

िकनभने परमेश्वर गोलमालको परमेश्वर हुनु हुन्न, तर शािन्तका परमेवश्वर
हुनु हुन्छ।

34 मण्डलीको सभामा स्त्रीहरू चुपचाप बस्नु पछर् । परमेश्वरका
मािनसहरूको सब ैमण्डलीहरूमा यस्त ैहुनुपछर् । स्त्रीहरूलाई बोल्ने
अनुमित छैन। ितनीहरू अधीनमा रहनुपछर् , जस्तो मोशाको िनयमले पिन
भन्छ। 35 यिद स्त्रीहरूले कुन ैकुरो जान्न चाहे ितनीहरूले आ-आफ्नो
पितहरूलाई घरमा सोध्नु पछर् । मण्डलीको सभामा बोल्नु स्त्रीहरूको
िनिम्त शमर्को कुरो हो।

36 के परमेश्वरको िशक्षा ितमीहरूबाट आएको हो? होइन। िक त्यो
िशक्षा पाउने ितमीहरू मात्र हौ? होइनौ। 37 यिद कसलेै आफू अगमवक्ता
हँु अथवा आित्मक वरदान पाउने हँु भन्ने सम्झन्छ भने त्यस मािनसले
बुझोस् िक मलेै ितमीहरूलाई जे लेख्दछुै त्यो प्रभुको आज्ञा हो। 38 यिद
त्यस मािनसले यो जान्दनै भने उसले परमेश्वरलाई जान्दनै।

39 यसकैारण मेरा िप्रय दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू, ितमीहरूले
अगमवाणी गनेर् साँच्चो चाहना गर। अिन िविभन्न भाषाहरूमा बोल्नु नछोड।
40 तर प्रत्येक कुरो राम्रो र व्यविस्थत ढङ्गले गिरनु पछर् ।

ख्रीष्टकोख्रीष्टको बारबारेमेामा सुसमाचारसुसमाचार

अब दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू, मलेै ितमीहरूलाई जुन
सुसमाचर भनें त्यसको सम्झना गराउन चाहन्छु। ितमीहरूले
त्यो सुसमाचार पायौ र ितमीहरू त्यसमा दिरलो बिनएका

छौ। 2 सुमाचारको कारणले ितमीहरू बचाइयौ। तर मलेै यो प्रचार गरकेो
तिरकाको िवश्वासमा अडीक बस। नत्र ितमीहरूको िवश्वास व्यथर्को
िवश्वास हो।

3 मलेै पाएकै समाचार ितमीहरूलाई िदएँ। मलेै खबु ैमहत्वपूणर् कुरो
ितमीहरूलाई िदएँ िक हाम्रो पापहरूको िनिम्त ख्रीष्टको मृत्य ुभयो, जस्तो
धमर् शास्त्रे भन्छः 4 िक ख्रीष्ट गािडए अिन तीन िदन पिछ बौिरए, जस्तो
धमर्शास्त्रले भन्छ; 5 अिन पत्रुसकहाँ र पिछ बाह्र जना प्रेिरतहरकहाँ
एउटै समयमा ख्रीष्ट देखा पनर् ुभयो। 6 त्यसपिछ पाचँ सय भन्दा बेशी
भाइहरूकहाँ ख्रीष्ट एकैचोिट देखा पनर् ु भयो। कितपय दाज्यू-भाइहरू
आज सम्म जीिवत छन् त कोही मिरसके। 7 अिन ख्रीष्ट याकूबकहाँ देखा
पनर् ुभयो र केही पिछ सब ैप्रेिरतहरूकहाँ देखा पनर् ुभयो। 8 सबभैन्दा पिछ
ख्रीष्ट मकहाँ देखा पनर् ु भयो। म स्वभािवक समय भन्दा पिहल्य ैजन्मेको
बालक जस्तो िथए।

9 जम्म ैप्रेिरतहरू मभन्दा ठूला छन् िकनभने मलेै परमेश्वरको
मण्डलीको खेदो गरें। त्यसलेै म चेला कहलाइनु पिन लायकको छैन। 10

तर म जे छु, परमेश्वरको अनुग्रहले छु। अिन उहाँले मलाई िदनुभएको
अनुग्रह व्यथर्मा गएन। मलेै अरू सब ैप्रेिरतहरूले भन्दा धेर ैकिठन काम
गरें। वास्तवमा काम गनेर् म होइन तर त्यो मसीत भएको परमेश्वरको
अनुग्रह हो। 11 यसथर् मलेै प्रचार गरकेो अरू प्रेिरतहरूले ितमीहरूलाई
प्रचार गरकेो यो कुन ैमहत्वपूणर् कुरो होइन। तर हामी त्यही प्रचार गदर्छौं,
जुन ितमीहरूले िवश्वास गरकेाछौ।

1 कोिरन्थी 14:7 774 1 कोिरन्थी 15:11
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हामीहामी मृत्यमृत्युबुाटबाट बौराइन्छौंबौराइन्छौं

12 ख्रीष्ट मृत्यबाट बौरी उठ्नु भयो भन्ने प्रचार गिरन्छ। तब ितमीहरूमा
कित जनाले िकन भन्छन् िक पुनरुत्थान भएको छैन? 13 यिद
मािनसहरू मृत्यबुाट किहल्य ैपुनरुत्थान हँुदनैन् भने, ख्रीष्ट पिन मृत्यबुाट
बौिरनु भएको िथएन। 14 यिद ख्रीष्ट नबौिरनु भएको भए, हाम्रो प्रचार
व्यथर् छ। अिन ितमीहरूको िवश्वास व्यथर् हुन्छ। 15 अिन ख्रीष्टलाई
परमेश्वरले बौराई उठाउनु भएको िथयो भन्ने प्रचारको लािग परमेश्वर समक्ष
हामी दोषी बिननेछौ। िकनभने यिद मृत्यबुाट पुनरुत्थान िथएन भने तब
परमेश्वरले येशूलाई कदािप बौराउनु भएन। 16 यिद मािनस मृत्यबुाट
बौराइनु सिकदनै भने ख्रीष्ट पिन मृत्यबुाट बौराइनु भएन। 17 अिन यिद
ख्रीष्ट मृत्यबुाट बोिरइनु भएको िथएन। भने ितमीहरूको िवश्वास व्यथैर् हो,
ितमीहरू अझ ैआफ्नो पापको दोषी छौ। 18 अिन ती ख्रीष्टमा मनेर्हरू
पिन नष्टै भए। 19 यिद ख्रीष्टमा हाम्रो आशा संसारमा यस ैजुिनको लािग
मात्र हो भने हामी अरू जम्म ैमािनसहरू भन्दा ज्यादा दःुखी छौं।

20 तर वास्तवमा ख्रीष्ट मृत्यबुाट बौराइनु भएको िथयो-मृत्यमुा
िनदाएका ती सब ैिवश्वासीहरू मध्ये उहाँ प्रथम बौराइएको हुनु हुन्छ। 21

एउटा मािनसको कारण्ले पिन मािनसहरूमा मृत्य ुआएको हो। यसथर्
एउटै मािनस को कारणले पिन मृत्यबुाट बौराई आयो। 22 आदममा
जम्म ैमािनसहरू मर ेत्यसरी न ैख्रीष्टमा हामी सब ैफेिर जीिवत
तुल्याइनछौं। 23 तर हरके मािनसलाई उिचत क्रमले जीवनमा
बौराइन्छ। बौरीनेहरूमा ख्रीष्ट प्रथम हुनुहुथ्यो। त्यसपिछ जब ख्रीष्ट
आउनु हुन्छ, ख्रीष्टमा हुने सब ैमािनसहरूलाई फेिर बौराइनेछ। 24 अिन
तब अन्त आउनेछ। ख्रीष्टले जम्म ैशासकहरूलाई, अिधकारीहरूलाई र
शिक्तलाई नष्ट पानर् ु हुनेछ। तब उहाँले िपता परमेश्वरको हातमा राज्य
सुम्पनु हुन्छ।

25 जब सम्म परमेश्वरले जम्म ैशत्रुहरूलाई ख्रीष्टको पाउमुिन दवाएर
राख्नु हँुदनै त्यितज्जेल सम्म ख्रीष्टले राजाले झैं शासन चलाउनु पछर् । 26

नष्ट गिरनु पनेर् शत्रुहरूमा मृत्य ुअिन्तम हुनेछ। 27 जस्तो धमर्शास्त्रामा
छन्। भिनन्छ, “परमेश्वरले प्रत्येक थोक उहाँको अधीनमा गनर् ुभयो।” जब
धमर्शास्त्रमा भिनन्छ िक “प्रत्येक” बस्तु उहाँको अधीनमा गराइयो स्पष्ट
अथर् लग्छ िक परमेश्वरलाई यसमा सिम्मिलत गराइएन। उहाँ परमेश्वर नै
हुनुहुन्छ जसले सब ैथोक अधीनमा राख्नु भयो। 28 जब प्रत्येक थोक
ख्रीष्टको अधीनमा रािखनु भयो। परमेश्वरन ैएक हुनु हुन्छ जसले सब कुछ
ख्रीष्टको अधीनमा राख्नु भयो। ख्रीष्ट तब पुत्र आफैं  पिन परमेश्वरको
अधीनमा रािखयो। परमेश्वरको अधीनमा रािखएको छ, तब परमेश्वर सब
कुराको पूणर् शासक हुनु हुन्छ।

29 एक पल्ट मिरसकेका मािनसहरूलाई बौराइँदनै भने मरकेाहरूका
िनिम्त बिप्तस्मा िलनहरूले के गछर्न्? यिद मरकेाहरू फेिर बौरदँनैन् भने
ितनीहरूको िनिम्त बिप्तस्मा िकन िलइन्छ?

30 अिन हाम्रो चाँिह के हुन्छ त? हामी आफूले आफैं लाई िकन प्रत्येक
घण्टा आपतमा पादर्छौं? 31 म हरके िदन मछुर् । यो साँच्चो हो, मेरा
भाइहरू हो। यो त्यही प्रकारले साँच्चो हो जित ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा
ितमीहरू भएकोमा म गवर् गदर्छु। 32 यिद खाली मानवताको कारणले
मलेै एिफससमा जङ्गली जानवरिसत लडाइँ गरें भने मेल ैके लाभ पाएँ।
यिद मािनसहरूलाई मृत्यबुाट बौराइँदनै भने “खाऊँ, िपऊँ िकनिक भोिल
हामी मछौर्ं।”

33 भ्रममा नपरः “खराब सँगतले असल बानी नष्ट गछर् ।” 34 उिचत
िबचारमा आऊ र पाप गनर् छोड। ितमीहरूमा कितले परमेश्वरलाई
जान्दनैौ। ितमीहरूलाई शरममा पानर् ु म यसो भन्छु।

हाम्रोहाम्रो कस्तोकस्तो िकिसमकोिकिसमको शरीरशरीर हहुुननेेछछ?
35 तर कसलेै सोध्न सक्छन् “मरकेाहरू कसरी बौरन्छन्?

ितनीहरूको शरीर कस्तो हुन्छ?” 36 यी सब ैमूखर् प्रश्नहरू हुन्। जब ितमी
केही रोप्छौ, भने बाँच्न र बढन अिघ त्यो बीऊ माटोमा मछर् । 37 जब
ितमीले केही रोप्छौ त्यस्को त्यही “रूप” हँुदनै, जस्तो पिछ हुन्छ। जब
ितमीले छरकेा िथयौ त्यो वीऊ मात्र िथयो चाहे गहँु होस् अथवा अन्य
कुन।ै तर परमेश्वरले जे योजना गनर् ु भएको छ त्यसले त्यही शिरर पाउँछ।
38 परमेश्वरले प्रत्येक िबऊलाई उसको शरीर िदनुहुन्छ। 39 सबै

शरीरको मासु एकै हँुदनैः मािनसहरूको मासु एक प्रकारको हुन्छ, औ
पशूहरूको मासु अकोर् प्रकारको हुन्छ, पछंीहरूको िभन्द ैहुन्छ, अिन
माछाहरूको अकैर्  प्रकारको मासु हुन्छ। 40 स्वगीर्य शरीरहरू र पािर्थव
शरीरहरू छन्। तर स्वगीर्य शरीरहरूको शोभा एक िकिसमको हुन्छ।
पािर्थव शरीरहरूको शोभा िभन्द ैिकिसमको हुन्छ। 41 सूयर्को एक
प्रकारको सुन्दरता छ, चन्द्रमाको अकोर् िकिसमको सुन्दरता छ र
ताराहरूको अकैर्  प्रकारको सुन्दरता छ अिन हरके तारा आफ्नो
सुन्दरतामा िभन्न छ।

42 जीिवत तुल्याइएका मृतहरूको पिन त्यस्त ैहुन्छ। “रोिपएको”
शरीर कुहुने हुन्छ। तर जब त्यस शरीरलाई जीिवत तुल्याइन्छ त्यो नष्ट
हँुदनै। 43 अनादरमा त्यो “गािडन्छ,” मिहमामा त्यो जीिवत हुन्छ।
दबुर्लतामा त्यो “गािडन्छ,” शिक्तमा त्यो जीिवत हुन्छ। 44 शरीर जुन
“रोिपन्छ” त्यो भौितक शरीर हो। जब त्यसलाई बौराइन्छ त्यो आित्मक
शरीर हुन्छ।
भौितक शरीर छ र त्यहाँ आित्मक शरीर पिन छ। 45 धमर्शास्त्रमा

जस्तो लेिखएको छः “प्रथम मािनस एउटा जीिवत थोक भयो। तर
अिन्तम आदम आत्मा भयो जसले जीवन िदन्छ।” 46 आित्मक मािनस
पिहले आएन। भौितक मािनस पिहले आयो। तब त्यसपिछ आित्मक
मािनस आयो। 47 पिहलो मािनस पृथ्वीको धूलोबाट आयो। दोस्त्रो
मािनस स्वगर्बाट आयो। 48 मािनसहरू पृथ्वीका हुन्। ितनीहरू पृथ्वीको
पिहलो मािनस जस्तो हुन्। तर ती मािनस जो स्वगर्का हुन् ती स्वगर्को
मािनस जस्त ैहुन्। 49 जसरी हामीहरू पृथ्वीका मािनस जस्त ैबनाइयौं
त्यसलेै हामी स्वगर्का त्यो मािनस बिननुको पिन बदली गराइन्छौ।

50 दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू हो! म ितमीहरूलाई यो भन्छुः भौितक
शरीरले परमेश्वरको राज्यमा भाग िलन पाउँदनै। जुन कुरो त्यो कुनै
अिवनाश कुरोमा भागिलन सकै्तन। 51 तर सुन, म यो रहस्य
ितमीहरूलाई भन्छुः हामीहरू सब ैमनेर् छैनौ, तर हामी सबकैो पिरवतर्न
हुनेछ। 52 यसकोलािग खाली एकक्षण लाग्छ। आँखा िझम्के जित्तकै
िछटो हामी बद्लन्छौं। जब अिन्तम तुरही बज्छ तब यो हुनेछ। तुरही
बज्नेछ र मरकेाहरू अिवनाशी जीवनमा उठ्नेछन्। अिन हामी पिन सबै
बद्ली हुनेछौं। 53 यो शरीर जुन नाश हुन्छ, अिवनाशी वस्त्र पिहिरनै
पछर् । अिन यो शरीर जुन मरणशील छ यसले अमरताको वस्त्र पिहिरनै
पछर् । 54 यसलेै यो शरीर जुन नष्ट हुन्छ त्यसले अिवनाशी धारण गदर्छ।
र यो शरीर जुन मरणशील छ त्यसले अमरता पिहिरन्छ। जब यस्तो हुन्छ
तब यस धमर् शास्त्रको भनाई सत्य ठहिरन्छः
“मृत्य ुिवजयमा िनिलएको छ।”

यशयैा 25:8
55 “हे मृत्य!ु तेरो िवजय कहाँ छ?
िचहान! तेरो िवषदन्त शिक्त कहाँ छ?”

होशे 13:14
56 मृत्यकुो िबषदन्त न ैपाप हो, अिन पापको शिक्त िनयम हो। 57 तर
हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद िंददछौं। उहाँले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू
ख्रीष्टद्वारा िवजय िदनु हुन्छ।

58 यसकैारण मेरा िप्रय दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू हो, दिरलोिसत
खडा हौ। कुन ैकुराले ितमीहरूलाई आफ्नो स्थानबाट िवचिलत नपरोस्।
सधैँ आफूलाई प्रभुको काममा लगाऊ। ितमीहरू जान्दछौ प्रभुमा
ितमीहरूको काम किहल्य ैव्यथर् जानेछैन।

अरूअरू िवश्वासीहरूकोलागीिवश्वासीहरूकोलागी ससंगं्रहग्रह

अब परमेश्वरका मािनसहरूको लािग अथर् संग्रह बारमेा म
लेख्छु। मलेै गलाितयाका मण्डलीहरूलाई जसो गनर् ु भनेको
छु ितमीहरूले पिन उस ैगनर् ुः 2 प्रत्येक साताको पिहलो

िदनमा ितमीहरू प्रत्येकले आफूले कमाएकोबाट जित पसैा सक्छौ
बचाउनु। ितमीहरूले त्यो पसैा िवशेष ठाउँमा राख्नु र त्यहीं रहोस्। यसथर्
जब म आउँछु पसैा संग्रह गनेर् आवश्यक हँुदनै। 3 जब म आउँला म
कसलैाई ितमीहरूको दान यरूशलेम लजैान पठाउँला। ती मािनसहरू
ितमीहरू सबलेै पठाउनु खोजेकै मािनस हुनेछ। म ितनीहरूलाई पिरचय-
पत्रहरू सिहत पठाउनेछु। 4 अिन यिद उिचत ठहिरए, ितनीहरू मसँगै
जानेछन्।
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पावलकोपावलको योजनायोजना

5 म्यािसडोिनया भएर जाँदा ितमीहरूकहाँ आउने मेरो योजना छ।
िकनभने म्यािसडोिनया भएर मेरो यात्रा गनेर् इच्छा छ। 6 यिद सम्भव हुन
सके, केही िदन म ितमीहरूिसत बसँुला। म िहउँद भिर पिन ितमीहरूिसत
बस्न सक्छु। तब जहाँ-जहाँ म जान्छु ितमीहरूले मेरो यात्रामा सहायता
गनर् सक्छौ। 7 ितमीहरूलाई भेट्न म यात्री जस्तो आउँन चहाँिदन। यिद
प्रभुको अनुमित भए, मेरो ितमीहरूसँग लामो समय सम्म बस्ने इच्चाछ 8

तर म एिफससमा पेिन्तकोस सम्म बस्नेछु। 9 िकनभने त्यहाँ प्रभावपूणर्
कायर्को एउटा िवशाल मौका हात लाग्नेवाला छ। अिन धेरजैना त्यस
कायर्को िवरोधमा पिन काम गदैर्छन्।

10 ितमोथी ितमीहरूकहाँ आउन सक्लान्। ितमीहरूिसत त्यँहा बस्दा
उसलाई केही आराम अनुभव होस्। ितनी पिन मलेै गर ेजस्त ैप्रभुको
काममा व्यस्त छन्। 11 यसकारण ितमोथीलाई स्वीकार गनर् ु ितमीहरू
कसलेै आनाकानी गनेर् छैनौ। उनलाई शािन्तिसत यात्रा गनर् सघाउनु
जसमा िक उनी मकहाँ आउन सकुन्। उनी भाइहरूका साथमा आउन
भनी म आपेक्षा गिररहेछु।

12 अब हाम्रा भाइ अपोल्लोसको बारमेाः मलेै उनलाई अरू
भाइहरूिसत ितमीहरूकहाँ जान उत्सािहत पारकेोछु। अिहले उनी
आउने कुरामा पक्का छन्। तर मौका पाए भने उनी ितमीहरूकहाँ
आउनेछन्।

पावलपावल आफ्नोआफ्नो पत्रपत्र टटंंुुग्याउग्याउँँछन्छन्

13 सावधान बस। िवश्वासमा दिरलो बन्द ैबस। साहसी हौ र दृढ बन।
14 हरके कुरो प्रेमपूवर्क गर।

15 ितमीहरू जान्दछौ िस्तफनस र उनको पिरवार अखयैामा पिहलो
िवश्वासीहरू िथए। ितमीहरूले आफूलाई परमेश्वरका मािनसहरूको
सेवामा अपेर्काछन्। िप्रय दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू हो! म ितमीहरूलाई
उपदेश िदन्छु िक 16 यस्त ैमािनसहरूको र उनीहरूिसत काम गनेर् र
सेवा गनेर् कुन ैपिन अरू मािनसको अगुवाइमा िंहड।

17 िस्तफनस, फोटुर्नाटस, र अखाइकस आएकामा म हिर्षत छु।
ितमीहरू यहाँ छैनौ तर ितनीहरू ितमीहरूका ठाउँमा छन्। 18

ितनीहरूले मेरो आत्मालाई र ितनीहरूको आत्मालाई िवश्राम
िदएकाछन्। यस्ता मािनसहरूको मूल्य ितमीहरूले िचन्नु पछर् ।

19 एिशयाका मण्डलीहरूले ितमीहरूलाई शुभेच्छा पठाउँछन्।
अक्वीला र िप्रिस्कल्लाले पिन प्रभुमा ितमीहरूलाई शुभेच्छा पठाउँछन्।
ितनीहरूका घरमा भेला हुने मण्डलीले पिन ितमीहरूलाई शुभेच्छा
पठाउँछन्। 20 यस ठाँउका सब ैदाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरूले
ितमीहरूलाई शुभेच्छा जनाएकाछन्। जब ितमीहरू भेट्छौ एक-अकार्मा
पिवत्र चुम्बन देऊ।

21 म पावलले यो मेरो शुभेच्छा, म आफ्नैं हातले लेख्दछुै।
22 जसले परमेश्वरलाई प्रेम गदैर्न, ऊ श्रािपत होस्।हे प्रभु, आउनु

होस्!
23 प्रभु येशूको अनुग्रह ितमीहरूिसत रहोस्।
24 ख्रीष्ट येशूमा हुने ितमीहरू सब ैप्रित मेरो प्रेम!
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2

2 कोिरन्थीकोिरन्थी

ख्रीष्ट येशूको एकजना प्रेिरत पावलबाट। परमेश्वरले इच्छा गरे
अनुसार मलाई एक प्रेिरत रोज्नु भयो। हाम्रा ख्रीष्टमा भाइ
ितमोिथबाट पिन कोिरन्थीमा बस्ने परमेश्वरको मण्डलीलाई र

सारा अखयैा देशमा बस्ने परमेश्वरका मािनसहरूलाई प्रणामः
2 हाम्रा िपता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शािन्त।

पावलपावल परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई धन्यवादधन्यवाद चढाउचढाउँँछन्छन्

3 परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका िपतालाई धन्यवाद। परमेश्वर िपता
हुनुहुन्छ, जो दयामय हुनु हुन्छ। उहाँ पूणर् सुखमय परमेश्वर हुनुहुन्छ। 4

जिहले-जिहले हामीलाई दःुख आइ पछर् , उहाँले हामीलाई सान्त्वना
िदनुहुन्छ तािक हामीले पिन अरूलाई दःुख परकेो बेला सान्त्वना िदन
सकौं। हामी उनीहरूलाई त्यही सान्त्वना िदन सक्छौं जुन परमेश्वरले
हामीलाई िदनुभयो। 5 ख्रीष्टका धेर ैकष्टहरूमा हामी सहभागी बन्छौं,
त्यसरी न,ै ख्रीष्टबाट हामीले धेर ैसान्त्वना पाँउछौं। 6 यिद हामीले
कष्टहरू पायौर्ं भने त्यो तपाईकंो सान्त्वना र मुिक्तका िनिम्त हो। यिद
हामीले सान्त्वना पाए त्यो ितमीहरूका िनिम्त हो। त्यसले ितमीहरूलाई
हामीहरूमा झैं धयैर्िसत कष्ट सहन सहायता िदन्छ। 7 ितमीहरूमािथ
हाम्रो दिरलो आशा छ। हामी जान्दछौं ितमीहरू हाम्रा कष्टहरूमा भागीदार
हौ। त्यसलेै हामी जान्दछौं िक हाम्रा सान्त्वनामा पिन ितनीहरू भागीदार
बन्नेछौ।

8 दाज्यू-भाइ र िददी-बिहनीहरू हो। एिशया प्रदेशमा हामीले भोगेका
कष्टहरूको बारमेा पिन ितमीहरूले जािनराख भन्ने हामी चाहन्छौं। त्यहाँ
हामी ठूलो कष्टमा िथयौं। हाम्रा सहने शिक्त भन्दा कष्ट धेर ैिथयो। हामीले
त बाँच्ने आशा पिन छोिडसकेका िथयौं। 9 हामीले साँच्चै सोच्यौं की
हामी िनश्चय मनेर् छौं, यो यस्तो भयो की हामीले आफूमा भन्दा परमेश्वरमा
िवश्वास गनर् ु पछर् । परमेश्वरले मािनसहरूलाई मृत्यबुाट ब्यूँताउँनु हुन्छ ।
10 परमेश्वरले हामीलाई मृत्यकुो आपदबाट बचाउनु भयो। अिन
परमेश्वरले हामीलाई सदा सवर्दा रक्षा गनर् ु हुन्छ। हामीले उहाँमा आशा गयैर्ं
तािक उहाँले हामीलाई बचाई राख्नु हुनेछ। 11 अिन ितमीहरूले आफ्ना
प्राथर्नाद्वारा हामीलाई सहायता गनर् सक्नेछौ। घेर ैमािनसहरूले हाम्रो
िनिम्त परमेश्वरलाई धन्यवाद िदनेछन् िकनभने ितनीहरूको प्रशस्त
प्राथर्नाले गदार् परमेश्वरले हामीलाई आशीवार्द िदनु भयो।

पावलकोपावलको योजनामायोजनामा पिरवतपिरवतर्र्नन

12 यही कुराको लािग हामी घमण्ड गनर् सक्छौं अिन हाम्रो पूणर् हृदय
खोलेर भन्न सक्छौं िक यो साँच्चो हो। संसारमा हामीले जे जित गरकेाछौं,
हामीले परमेश्वरको इमान्दारी र शुद्ध हृदयबाट गरकेाछौं। अिन यो हाम्रो
ितमीहरूिसत व्यवहारमा अझ धेर ैसत्य छ। हामीले परमेश्वरको
अनुग्रहबाट गरकेा हौं, तर मानव ज्ञानले होइन। 13 हामी ितमीहरूलाई
ितन ैकुराहरू मात्र लेख्छौं जुन ितमीहरूले सम्पूणर् रूपले पढ्न र बुझ्न
सक्छौ। अिन म आशा गछुर्  ितमीहरूले पुर ैबुझ्नेछौ। 14 ितमीहरूले हाम्रो
िवषयमा केही कुराहरू बुिझसकेकाछौ। त्यो िदन जब हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट
आउनु हुनेछ, म आशा गछुर्  ितमीहरूले बुझ्नेछौ, जब हामी ितमीहरू प्रित
गवर् गर ेझैं ितमीहरू पिन गवार्िवत हुनेछौ।

15 म यी कुराहरूमा ढुक्क िथएँ। त्यसलेै मलेै पिहले ितमीहरूकहाँ
आउने योजना बनाएँ। तब ितमीहरूले दइु पल्ट आशीवार्द पाउने िथयौ।
16 म्यािसडोिनया जाँदा मलेै ितमीहरूलाई भेट्न सोचेको िथएँ। अझ
फकर्ं दा पिन ितमीहरूलाई भेट्ने योजना िथयो। मलेै आफ्नो यहूिदया
यात्रामा ितमीहरूबाट सहायता िलन सोचेको िथएँ। 17 के ितमीहरू मलेै
गिहरो िवचार नगरी यी योजनाहरू बनाएको सोच्छौ? अथवा ितमीहरू

सम्झौला िक म संसािरक मािनस झैं योजना बनाउँछु अिन एकै चोटी
“हो, हो” अिन “होइन, होइन” भन्छु।

18 तर यिद ितमीहरू परमेश्वरमािथ िवश्वास गनर् सक्छौ भने, तब हामी
ितमीहरूलाई जे भन्छौं त्यो किहल्य ैपिन “हो” र “होइन” दवु ैहँुदनै। 19

परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट जसको बारमेा िसल्भानस, ितमोथी र मलेै
ितमीहरू माझ गरकेो प्रचारमा दवु ै“हो” र “होइन” िथएन। ख्रीष्टमा यो सधैँ
“हो” हो। 20 परमेश्वरका जम्म ैप्रितज्ञाहरू ख्रीष्टमा यो सधैँ “हो” हुन्छ।
अिन यस सच्चाइले हामी ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको गौरवमा “आिमन” भन्छौं।
21 अिन एक मात्र परमेश्वर हुनु हुन्छ जसले हामीलाई र ितमीहरूलाई
ख्रीष्टमा दिरलो बनाउँनु हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई िवशेष रूपले आिशष
िदनु भएकोछ। 22 हामी उहाँकै हौं भन्ने प्रमाण गनर्, उहाँले हामीमा छाप
लगाउनु भएकोछ। उहाँको प्रितज्ञाको पक्का प्रमाण स्वरूप हाम्रो हृदयमा
उहाँको आत्मा िदनुभएकोछ।

23 म ितमीहरूलाई यो भन्छु अिन यो साँच्चो हो भनी प्रमाण गनर् म
परमेश्वरलाई साक्षी बिसिदनु होस् भन्छु। म कोिरन्थमा फकेर् र नआएको
कारण यही िथयो िक म ितमीहरूलाई शािस्त िदन वा ितमीहरूको िचत्त
दःुखाउनु चाहन्नथें। 24 मलेै यो भन्न खोजेको होइन िक हामी
ितमीहरूको िवश्वासमािथ िनयन्त्रण राख्न चाहन्छौ। ितमीहरू िवश्वासमा
दृढ छौ। तर ितमीहरूकै आनन्दको लािग हामी ितमीहरूिसत काम
गनेर्छौं।

यसलेै, मलेै िनश्चय गरें िक मेरो अकोर् भ्रमणले ितमीहरू दःुखी
हुनु पदैर्न। 2 मलेै ितमीहरूलाई दःुखीत बनाएँ भने कसले
मलाई खशुीयाली िदन्छ? केवल ितमीहरूले मात्र मलाई खशुी

पानर् सक्छौ जसलाई मलेै दःुखीत बनाएँ। 3 यही कारणले मलेै
ितमीहरूलाई पत्र लेखें जब म भ्रमणमा आएँ जसले मलाई खशुी
बनाउँछन् ितनीहरूबाट म दःुखी हुनु पदैर्न। ितमीहरूको िवषयमा बेिफक्री
छु। म पक्का िवश्वासमा छु िक ितमीहरू मेरो प्रसन्नतालाई आफ्नो प्रसन्न
सम्झन्छौ। 4 अिघ जब मलेै लेखें मेरो मन खबु ैिवचिलत र दःुखीत
िथयो। मलेै त्यो िचट्ठी आफ्नो आँसुले लेखेको िथएँ मलेै ितमीहरूलाई
दःुखीत तुल्याउनु लेखेको िथइनँ। ितमीहरू प्रित मेरो मायाको गिहराई
बुझाउन लेखेको िथएँ।

भुलभुल गनगनेर्ेर्लाईलाई क्षमाक्षमा ददेेऊऊ
5 ितमीहरूलाई मण्डलीमा कसलेै दःुखीत पायोर्। उसले मलाई

दःुखीत बनाएन तर ितमीहरू सबलैाई केही मात्रमा दःुखी बनायो,
वास्तवमा त्यो जित छ म त्यसलाई अझ बढाउन चाहँिदनँ। 6

ितमीहरूका मण्डलीबाट धेरलेै उसलाई जो दण्ड िदए उसको लािग
मनग्गे छ। 7 तर अब यो अझ असल हो िक ितमीहरूले उसलाई क्षमा
िदनु पछर्  उसलाई सान्तवना िदनु पछर् । त्यसले उसलाई अित न ैदःुख र
एकदम ैहरसे खानुबाट जोगाउँछ। 8 यसककारण म िवन्ती गछुर्  िक
ितमीले उसलाई ितम्रो प्रेम देखाऊ। 9 यसलेै मलेै ितमीहरूलाई यो
लेखेको हँु। हरके कुरामा ितमीहरू आज्ञाकारी छौ िक छैनौ भन्ने जाँच्न र
हेनर् म चाहन्थें। 10 कसलैाई ितमीले क्षमा िदयो भने, म पिन त्यस
मािनसलाई क्षमा िदन्छु। अिन मलेै जे क्षमा िदएको छु-ममा क्षमा िदने केही
भए-मलेै त्यो ख्रीष्टको उपिस्थितमा ितम्रोलािग िदएँ। 11 शतैानले
हामीबाट केही नखोसोस भनेर मलेै त्योसो गरकेो हँु। शतैानको के-के
योजनाहरू छन् त्यो हामी राम्ररी जान्दछौं।

2 कोिरन्थी 1:2 777 2 कोिरन्थी 2:11
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परमपरमेेश्वरलश्वरलेे हामीहरूलाईहामीहरूलाई समस्याहरूमासमस्याहरूमा िबजयिबजय िदनुहिदनुहुुन्छन्छ

12 ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गनर् म त्रोआसमा गएँ, प्रभुले मलाई
उहाँको सेवा गनेर् राम्रो मौका िदनु भएको िथयो। 13 तर मलेै मनमा
शािन्त पाइनँ, िकनिक मलेै मेरा भाइ तीतसलाई त्यहाँ भेट्टाईनँ। त्यसलेै
मलेै िवदा िलएँ र म्यािसडोिनया तफर्  लागें।

14 तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई सधैँ ख्रीष्टद्वारा
िवजयतफर्  डोयार्उनु हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको ज्ञान सुगिन्धत
वासना जस्तो चारिैतर िंफजाउन प्रयोग गनर् ुहुन्छ। 15 परमेश्वरमा हाम्रो
यही भेटीहरू छन्। िक ती जो बचाइँदछैन् अिन ती जो नष्ट गिरदैंछन्
ितनीहरूको बीचमा हामी ख्रीष्टको िमठो गन्ध हौं। 16 मािनसहरू जो नष्ट
गराइदैंछ ितनीहरूको लािग हामी मृत्यकुो गन्ध हौं जसले मृत्य ुल्याँउछ।
तर बचाइनेहरूलाई हामी जीवनका गन्ध हौं जसले जीवन ल्याउँदछ।
यसकारण यस कायर्को िनिम्त को योग्य छ? 17 हामी लाभको िनिम्त
परमेश्वरका वचन बेच्दनैौ जस्तो धेर ैअरूहरूले गछर्न्। होइन! तर ख्रीष्टमा
हामी परमश्वरको अिध सत्य बोल्दछौं। हामी परमेश्वरबाट पठाइएका
मािनसहरू झैं बोल्दछौं।

परमपरमेेश्वरकाश्वरका ससेेवकहरूकोवकहरूको नयाँनया ँकरारकरार

फेिर के हामी हाम्रै िवषयमा गवर् गछौर्ं? अरूहरू जस्तै
ितमीहरूलाई वा ितमीहरूबाट पिरचय-पत्रको खाँचो पछर्? 2

ितमीहरू न ैहाम्रो पिरचय पत्र हौ। त्यो पिरचय पत्र हाम्रो हृदयमा
लेिखएको छ। त्यो सबलेै जानेका र पढेका छन्। 3 यो देखाऊ िक
ितमीहरू ख्रीष्टद्वारा हामी माफतर् पठाइएका पिरचय पत्र हौ। त्यो पत्र
मसीले लेिखएको छैन तर शाश्वत परमेश्वरको आत्माले लेिखएकोछ। त्यो
ढुङ्गाका पाटीहरूमा लेिखएको छैन त्यो मानव हृदयहरूमा लेिखएको छ।

4 हामी यसरी कुरा गनर् सक्छौं िकनभने ख्रीष्ट माफर् त परमेश्वरको अिघ
हामी ढुक्क छौं। 5 हामी भन्दनैौं िक कुन ैपिन काम आफैं  राम्रो गनर्
सक्छौं। परमेश्वर न ैशिक्तको श्रोत हुनुहुन्छ, जे हामी गछौर्ं त्यो गनर् योग्य
बनाँउनु हुन्छ। 6 (परमेश्वरबाट उहाँका मािनसलाई िदइएको) नयाँ
करारको सेवक बन्न परमेश्वरले हामीलाई योगय बनाउनु भएको छ। यो
नयाँ करार िलिखत िनयम होइन। यो आत्माको हो। िलिखत करारले
मृत्य ुल्याँउछ, तर पिवत्र आत्माले जीवन िदन्छ।

नयाँनया ँवाचालवाचालेे बढीबढी मिहमामिहमा ल्याउल्याउँँछछ

7 मृत्य ुल्याउने व्यवस्थाका अक्षरहरू ढुङ्गमा खोिपएका िथए। अिन
यो परमेश्वरको मिहमासँग आयो। मोशाको अनुहार यित उज्यलो भयो िक
इस्राएलका मािनसहरूले उनको अनुहार हेनर् सकेनन्। त्यो मिहमा पिछ
लुप्त भयो। 8 पिवत्र आत्माको सेवा कसरी अझ वढी मिहमामय होला? 9

मेरो भनाइको अथर् होः व्यवस्थाले मािनसहरूलाई पापको दोष िनणर्य
गयोर् तर यसले मिहमा िलयो। त्यसलेै जुन सेवाले मािनसहरूलाई धािर्मक
बनाउँछ त्यसको अझ ैबढी मिहमा हँुदछ। 10 त्यस प्राचीन सेवाको
मिहमा अझ बढी िथयो। तर जब नयाँ सेवाको महान मिहमासँग त्यसलाई
दाँजीन्छ, त्यो सेवाको मिहमा हराउँछ। 11 त्यो सेवा जुन लुप्त भयो त्यो
मिहमासँग आएको भए, तब यो सेवा जो सदा-सवर्दा रहनेछ त्यसको अझ
िवशाल मिहमा हुने िथयो।

12 हामीिसत यो आशा छ, यसलेै हामी खबु ैसाहसी छौं। 13 हामी
मोशा जस्ता छैनौं। उनले आफ्ना अनुहारमा घुम्टो हालेका िथए।
इस्राएलका मािनसहरूबाट अनुहार लुकाउनु मोशाले आफ्नो अनुहार
छोपेका िथए। मिहमा अिल्पदथै्यो अिन मोशा चाहँदनै िथए िक
ितनीहरूले त्यसको अन्त्य देखनु्। 14 तर ितनीहरूको मन बन्द छन्
ितनीहरूले बुझ्न सकै्तनन्। आज पिन जब ितनीहरू पुरानो करार पढ्छन्
त्यही ढकनीले अथर् छोिपन्छ। ढकनी खोिलएको छैन। त्यो खाली
ख्रीष्टद्वारा हटाइन्छ। 15 तर आज सम्म पिन जब ती मािनसहरू मोशाको
व्यवस्था पढछन्, ितनीहरूका मनमा घुम्टो लागेको हुन्छ। 16 तर जब
कुन ैमािनस बदलन्छ र प्रभुलाई पछ्याउँछ, त्यो घुम्टो हटाइन्छ। 17

प्रभु, आत्मा हुनु हुन्छ। अिन जहाँ प्रभुको आत्मा छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छ।
18 हाम्रो अनुहार ढािकएको छैन। हामी सब ैप्रभुको मिहमा देखाउँछौं।

हामी उनी जस्त ैहुन पिरवतर्न हँुदछैौं। यस पिरवतर्नले हामीमा झन-झन
मिहमा ल्याउँछ।

माटाकोमाटाको भाँडामाभाँडामा आित्मकआित्मक धनधन

परमेश्वरले, आफ्नो दयाले हामीलाई यो काम गनर् िदनु
भएकोछ, यसकारण हामी यो काम छोड्दनैौं। 2 तर हामीले
गुप्त र लज्जाजनक तिरका त्यागेका छौं। हामी छल कपट प्रयोग

गदैर्नौं र परमेश्वरको िशक्षा पिरवत्तर्न गदैर्नौं। अँहँ! ठ्याम्म ैगदैर्नौं। हामी
सत्य र सिजलोिसत बुझाउँछौं। हामी को हौं भन्ने कुरो मािनसहरूलाई
हामी यसरी न ैदेखाउँछौं। अिन हामी अिन परमेश्वर समक्ष हामी कस्तो
मािनस हौं त्यो पिन उनीहरूले आफ्नो हृदयमा जान्न सक्छन्। 3 हामीले
प्रचार गरकेो सुसमाचार लुकेको होला तर यो ितनीहरूकै लािग लुकेको
हो जो अल्मिलएका छन्। 4 यस संसारको शासनकत्तार् जसले िवश्वास
गदैर्नन् ती मािनसहरूको मन अन्धा बनाइिदएको छ। यसथर् ितनीहरूले
ख्रीष्टको मिहमाको सुसमाचारको प्रकाश देख्न सकै्तनन्। ख्रीष्ट न ैएक
हुनुहुन्छ जो एकदम ैपरमेश्वर जस्त ैहुनुहुन्छ। 5 हामी आफ्नो बारमेा
प्रचार गदैर्नौं। तर हामी येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने सत्य कुरा प्रचार
गछौर्ं। अिन हामी प्रचार गछौर्ं िक येशूको िनिम्त हामी ितमीहरूका सेवक
हौं। 6 परमेश्वरले एक पल्ट भन्नु भएको िथयो, “अन्धकारबाट ज्योित
चिम्कने छ!” अिन उहाँ ितन ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो हृदयमा
आफ्नो ज्योित प्रकािशत हुन िदनुभयो। ख्रीष्टको अनुहारमा परमेश्वरको
मिहमा झल्काएर उहाँले हामीलाई प्रकाश िदनु भयो।

7 परमेश्वरले हामीलाई यो धन िदनुभयो। तर हामी यस्तो धन राख्न
माटाका भाँडाहरू जस्ता मात्र छौं। यसले बुझाउँछ िक यो महान शिक्त
परमेश्वरबाट हो, हामीबाट होइन। 8 हामी दःुख ैदःुखले घेिरएका छौं, तर
हामी िकिचएका छैनौं। िकहले काँही हामी अल्मलमा पछौर्ं र के गनर् ु पनेर्
जान्दनैौं, तर हामी त्याग्दनैौं। 9 हामी सताइरहेका छौं तर परमेश्वरले
हामीलाई छोड्नु हुन्न। किहले कहीं हाम्रो िचत्त दखुाइन्छ तर हामी नष्ट
गिरएका छैनौं। 10 येशूको मृत्य ुहाम्रै शरीरमा छ। हामी यो प्रत्येक ठाउँ
मृत्य ुिलई िंहड्छौं जसमा िक येशूको जीवन हाम्रा शरीरमा पिन देख्न
सिकयोस्। 11 हामी जीिवत छौं तर येशूको िनिम्त हामी सधैँ मृत्यकुो
खतरामा छौं। हामीमा यस्त ैहुन्छ जसमा िक हाम्रो मरण्शील शरीरमा
येशूको जीवन पिन झल्कन सकोस्। 12 यसलेै मृत्यलेु हामीमा काम
गदैर्छ, अिन जीवनले ितमीहरूमा काम गदैर्छ।

13 धमर्शास्त्रमा यो लेिखएको छ, “मलेै िवश्वास गरें, यसकारण म
बोलें।” हाम्रो िवश्वास पिन त्यस्त ैन ैछ। हामी िवश्वास गछौर्ं र हामी बोल्छौं।
14 परमेश्वरले प्रभु येशूलाई मृत्यबुाट जीवन िदनुभयो। अिन हामी
जान्दछौं परमेश्वरले हामीलाई पिन येशूिसत बौराउनु हुन्छ। परमेश्वरले
हामीलाई ितमीहरूिसत ैल्याउनु हुनेछ अिन हामी उनका अिघ उिभने
छौं। 15 यी सब ैकुराहरू ितमीहरूका िनिम्त हो तािक परमेश्वरको मिहमा
धेर ैमािनसहरूमा बाँिढदछै। यसकारण, यसरी उहाँको मिहमाका िनिम्त
परमेश्वरले धेर ैधन्यवाद पाउनु भइरहेको छ।

िवश्वासमािवश्वासमा िजउनुिजउनु

16 त्यसकैारणले हामी किहल्य ैकमजोर बन्दनैौं। हाम्रो भौितक शरीर
जीणर् र कमजोर हँुदछै तर हामीिभत्रको आत्मा हरके िदन नयाँ बिनदछै।
17 यस घरी केही समयको िनिम्त साना साना समस्याहरू सामान
गदैर्छौं। तर ती समस्याहरूबाट हामीले अनन्त मिहमा पाउने सहायता
पाइरहेकाछौं त्यो अनन्त मिहमा समस्याहरू भन्दा धेर ैमहान छ। 18

त्यसलेै हामीले देख्न नसिकने कुराहरू हामी सोच्छौं तर जे देख्छौं ती
िवषयमा होइन। प्रत्यक्ष देिखने कुराहरू क्षिणक हुन्छन् अिन हामीले देख्न
नसिकने कुराहरू चाँिह सधैँको लािग हुनेछ।

हामी जान्दछौं, यस धतीर्मा हामी जुन तम्बूमा बस्छौं त्यो नष्ट
हुनेछ। तर जब त्यो नष्ट हुनेछ, हामीले बस्ने घर परमेश्वरबाट
पाउनछौं। त्यो घर मािनसले बनाएको होइन। यो घर स्वगर्मा

हुन्छ र अनन्त रहनेछ। 2 हामीलाई हाम्रो वतर्मान घरमा वाक्क िदक्क
लािगसकेको छ अिन स्वगीर्य घर पाउने इच्छा गिररहेका छौं अिन
परमेश्वरले हामीलाई िदनु हुनेछ। 3 त्यो हामीलाई पिहयार्ई िदइनेछ र
हामी नाङ्गो हुने छैनौं। 4 जितन्जेल हामी यस शरीरमा बस्छौं, हामी

2 कोिरन्थी 2:12 778 2 कोिरन्थी 5:4
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िचन्तारग्रस्त छौं, र गन्गनाउँछौं। मेरो भनाईको अथर् यो होइन िक हामी
यस घरलाई छोड्न चाहन्छौं तर हामी हाम्रो स्वगीर्य घरमा जान चाहन्छौं
अिन जब यो शरीरको अन्त हुन्छ यो जीवनले ढािकने छ। 5 परमेश्वरले
हामीलाई यसकैो लािग सृिष्ट गनर् ु भएको छ। अिन उहाँले वाचा स्वरूप
हामीलाई आत्मा िदनु भएको छ तािक उहाँले हामीलाई नयाँ जीवन िदनु
हुनेछ।

6 यसकैारण हामी सधैँ भरोसामा छौं। हामी जान्दछौं िक जित समय
सम्म हामी यस शरीरमा रहन्छौं, हामी प्रभुबाट टाढा हुन्छौं। 7 हामी
िवश्वासको मागर् दशर्नमा बाँचेका छौं-जे देख्छौं त्यसले होइन। 8 त्यसलेै
त म भन्छु हाम्रो भरोसा छ। अिन वास्तवमा हामी यस शरीरबाट टाढा
रहन इच्छा गछौर्ं अिन प्रभु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीं बस्न खोज्छौं। 9 हाम्रो
उद्देश्य परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पानर् ु हो। यस शरीरमा रहौं अथवा प्रभुिसत
रहौं हामी उहाँलाई सन्तुष्ट पानर् चाहन्छौं। 10 न्यायको िनिम्त हामी सबै
परमेश्वरको अिघ उिभन ैपछर् । प्रत्येकले यस पािर्थव शरीरमा हुदाँ जे
गरकेो छ, उसले त्यो पाउन ैपछर्  राम्रो अथवा नराम्रो पाउने न ैछ।

मद्दतकारीमद्दतकारी मािनसमािनस परमपरमेेश्वरकाश्वरका िमत्रिमत्र बन्छन्बन्छन्

11 परमप्रभुको डरको अथर् हामी जान्दछौं। यसरकारण मािनसलाई
सत्य ग्रहण गनर् हामी सघाउँछौं। हामी वास्तवमा के हौं, परमेश्वर
जान्नुहुन्छ। अिन म आशा गछुर्  ितमीहरू पिन आफ्नो हृदयमा हामीलाई
जान्दछौ। 12 हामी आफूलाई ितमीहरू अिघ प्रमािणत गनेर् कोिशश फेिर
गदैर्नौं तर हामी ितमीहरूलाई आफ्नैं बारमेा भन्दछैौं। हाम्रा बारमेा िकन
गिर्वत बन्ने कारणहरू ितमीहरूलाई िंददछैौं। तब बािहरी कुराहरूमा जो
देिखन्छन् गवर् गनेर्हरूको िनिम्त ितमीहरूलाई जवाफ हुनेछ। कसको
हृदयमा के छ ती मािनसहरूले वास्ता राख्दनैन्। 13 यिद हामी पागल हौं
भने, त्यो परमेश्वरकोलािग हो। यिद हाम्रो मन ठीक छ भने, त्यो
ितमीहरूको लािग हो। 14 ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई वशमा राख्दछ।
िकनभने हामी जान्दछौं हामी सबकैो लािग ख्रीष्टले मृत्यलुाई सहनु भयो।
15 ख्रीष्टले सबकैो लािग प्राण िदनु भयो जसमा िक अब उसो जो
बाँचेकाछन् ितनीहरू आफ्नोलािग मात्र बाँच्न हँुदनै। उहाँले ितनीहरूकै
लािग प्राण िदनुभयो औ ितनीहरूकोलािग बौयार्इनु भयो, यसथर् ती
मािनसहरू उहाँको लािग बाँच्नु पछर् ।

16 अब उसो संसारले मािनसहरूलाई जस्तो सम्झन्छ त्यस्तो हामी
मािनसहरूलाई सम्झने छैनौं। साँच्चो हो, हामीले पिन पिहले ख्रीष्टलाई
संसारले सम्झे जस्त ैसम्झन्थ्यौं तर अब हामी त्यसरी सम्झँदनैौं। 17

यिद कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ मािनस बिनएको छ। पुराना कुराहरू
िबतेर गए, हरके कुरो नयाँ छ। 18 यी सब परमेश्वरबाटै हुन्। ख्रीष्टद्वारा,
परमेश्वरले हामी र उहाँको माझमा शािन्त बनाउनु भयो। परमेश्वरले
हामीलाई मािनसहरू बीच र उहाँिसत शािन्त ल्याउने काम िदनु भयो।
19 मेरो भन्नुको तात्पयर् संसार र आफू माझ शािन्त बनाउँद ैपरमेश्वर
ख्रीष्टमा हुनुहुन्थ्यो। ख्रीष्टमा परमेश्वरले मािनसहरूलाई ितनीहरूको
पापहरूका िनिम्त दोषी ठहराऊनु भएन। अिन उहाँले मािनसहरूलाई
भन्नुलाई हामीलाई यो शािन्त समाचार िदनु भयो। 20 यसथर् हामी
ख्रीष्टको पक्षमा बोल्न पठाइएका छौं। यो मािनसहरूलाई परमेश्वरले हामी
माफर् त बोलाउनु भएको जस्त ैहो। हामी ख्रीष्टको िनिम्त बोल्छौं अिन
परमेश्वरिसत शािन्त कायम गनर् ितमीहरूलाई िवन्ती गछौर्ं। 21 ख्रीष्टमा
पाप िथएन। तर परमेश्वरले उहाँलाई पापी बनाउनु भयो। परमेश्वरले यो
हाम्रो लािग गनर् ुभयो तािक हामीहरू ख्रीष्टमा परमेश्वरिसत धािर्मक रहन
सकौं।

परमेश्वरका हामी सहकमीर्हरू हौं। यसलेै, हामी ितमीहरूलाई
िवन्ती गछौर्ं जुन अनुग्रह परमेश्वरबाट पाएका छौ व्यथर् हुन
नदेऊ। 2 परमेश्वर भन्नु हुन्छः

“ठीक समयमा मलेै ितमीलाई सुनें,
अिन मुिक्तको िदनमा मलेै ितमीलाई सहायता गरें।”

यशयैा 49:8
ितमीहरूलाई म भन्दछु “ठीक समय” अिहले न ैहो “मुिक्तको िदन” आजै
हो।

3 मािनसहरूले हाम्रा काममा कुन ैभुल नभेटुन् भन्ने हामी चाहन्छौ।
त्यसलेै अरू मािनसहरूकोलािग समस्या बन्ने कुन ैकाम हामी गदैर्नौं। 4

तर दःुखमा, अफ्ठ्यारोमा, ठूल्ठूला समयस्याहरूमा अिन जम्मै
पिरिस्थहरूमा हामी आफैं लाई परमेश्वरका सेवकहरू हौं भन्ने देखाउँछौं 5

हामी यस्तो गछौर्, जब हामी कुटाइ खान्छौं, हामी जेलमा हुन्छौं, जब
मािनसहरूले हाम्रो िवरोधमा आवाज उठाउँछन्, जब हामीले किठन
पिरश्रम गनर् ु पछर् , जब हामी सुत्न पाउँदनैौ अिन हाम्रोमा खाने वस्तु हँुदनै
6 हामी हाम्र समझदारीले, धयैर्ले, दया अिन पिवत्र आत्मामा जीवनद्वारा
परमेश्वरको कमीर्हरू हौं भनी आफैं  देखाँउछौं। 7 हामी पिवत्र आत्माबाट,
साँच्चो प्रेमबाट, सत्य प्रचार गदैर् र परमेश्वरको शिक्त माफर् त यस्तो
देखाँउछौं। हरके कुराबाट आफ्नो रक्षा गनर् हामी धािर्मक जीवनको
उपयोग ग्रछौर्ं।

8 कसलेै हामीलाई आदर गछर्न् तर कसलेै अनादर गछर्न। कसलेै
हाम्रो बारमेा प्रशसंा गछर्न् तर कसलेै िनन्दा गछर्न। कसलेै भन्छन् हामी
ठगाहा हौं तर हामी सत्य बोल्छौं। 9 कित मािनसहरूकोलािग हामी
अपिरिचत छौं, तरपैिन हामी सुपिरिचत छौं। हामी मनर् लागेका ठािनन्छौं,
तर हेर! हामी बाँिचराखेका छौं। हामी दिण्डत छौं, तर हामी मािरएका
छैनौं। 10 हामी धेर ैदःुखी छौं, तर हामी खशुी मनाइरहेकै छौं। हामी
गरीब हौं, तर हामीले धेर ैमािनसहरूलाई धनी बनाइरहेका छौं। हामीिसत
केही छैन, तर पिन वास्तवमा हामीिसत प्रत्येक चीज छ।

11 कोिरन्थीवासी, ितमीहरूलाई हामीले खलु्ला साथ भनेका छौं।
ितमीहरूसीत हामीले हाम्रा हृदय खोलेका छौं। 12 ितमीहरू प्रित हाम्रो
प्रेमको स्रोतमा रोकावट परकेो छैन। तर हामीप्रित ितमीहरूको प्रेमभाव
रोिकएको छ। 13 ितमीहरू मेरा नानीहरू जस्तो गरी म ितमीहरूिसत
बोल्छु, ितमीहरूको िनिम्त हामीले जे गयौर्ं हाम्रो िनिम्त त्यही गर! हाम्रो
लािग ितमीहरूको हृदय खलु्ला राख।

अन्यजाितहरूसअन्यजाितहरूसँँगग जीउनजीउन वारवारे ेचचेेताउनीताउनी

14 अिवश्वासीहरू जस्ता ितमीहरू होइनौ। यसलेै उनीहरूसँग
सहभागी नहोऊ। असल र खराबमा के साझेदारी हुन्छ? अँध्यारो र
उज्यालो एकैसाथ हुन सक्दनै। 15 ख्रीष्ट र बेिलयालले कसरी सम्झौता
गनर् सक्छन्? एक िवश्वासीले अिवश्वासीबाट के पाउन सक्छ? 16

परमेश्वरको मिन्दर र मूिर्तहरूिसत सम्झौता हुन सकै्तन। अिन हामी
जीिवत परमेश्वरका मिन्दर हौं। जस्तो परमेश्वर भन्नु हुन्छ,
“म ितनीहरूिसत बस्छु,
ितनीहरूिसत ैिहँड्छु,
म ितनीहरूका परमेश्वर हुनेछु,
अिन ितनीहरू मेरा मािनसहरू हुनेछन्।”

लेिव 26:11-12
17 “यसलेै ती मािनसहरूबाट िनस्केर आऊ,
आफूलाई ितनीहरूबाट अलग गराऊ, प्रभु भन्नु हुन्छ,
केही असुद्ध कुराहरू नछोऊ,
र म ितमीरूलाई स्वीकार गनेर्छु।”

यशयैा 52:11
18 “म ितमीहरूका िपता बन्नेछु,
अिन ितमीहरू मेरा छोरा-छोरीहरू हुनेछौ,
सवर्शिक्तमान् परम प्रभु भन्नु हुन्छ।”

2 शामुएल 7:8,14
प्यारा साथीहरू! हामीले परमेश्वरबाट यी प्रितज्ञाहरू पाएकोछौं।
यसकराण हरके िकिसमको अशूद्धताबाट हाम्रा शरीर वा हाम्रा
अत्मालाई पिवत्र पछर् । हाम्रो िजउने तिरकामा पिरपक्क हुने

कोिशश हामीले गनर् ुपछर् , िकनिक हामी परमेश्वरलाई आदर गछौर्ं।

पावलकोपावलको आनन्दआनन्द

2 हाम्रो लािग आफ्नो हृदय खलुा राख। हामीले कसलैाई नराम्रो गरकेा
छैनौं, हामीले कसकैो िवश्वास नष्ट गरकेा छैनौं। हामीले कसलैाई शोषण
गरकेा छैनौं। 3 मलेै यो ितमीहरूलाई दोष्याउनको लािग भनेको होइन।
मलेै अिघ न ैभनें हामी ितमीहरूलई यती धेर ैमाया गछौर्ं िक हामी
ितमीहरूको जीवन र मृत्यसँुग ैिमलेका छौं, 4 म ितमीहरूिसत औिध
ढुक्क अनुभव गछुर् । म ितमीहरू प्रित गिर्वत छु। ितमीहरू मलाई धेरै
उत्साह िदन्छौ र हाम्रा सारा द:ुखहरूमा पिन म बडो अिनिन्दत छु।
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5 जब हामी म्यािसडोिनयामा आयौं, हामीलाई िवश्राम िथएन। हामीले
आफ्नो चारिैतर दःुख ैदःुख देख्यौं। बािहर-बािहर हाम्रो लडाइँ िथयो तर
िभत्र-िभत्र डर। 6 तर दःुखमा पनेर्हरूलाई परमेश्वरले सुख िदनुहुन्छ।
अिन जब तीतस आए, परमेश्वरले हामीलाई सुख िदनुभयो। 7 ितनको
आगमन अिन ितमीहरूले उनलाई िदएको सुखले हामीहरू सुखी भयौ।
तीतसले भने िक ितमीहरू मलाई भेट्न चाहन्छौ। आफूले गरकेो कामको
लािग ितमीहरूले दःुख मान्यौ भनी उनले मलाई भने। अिन ितमीहरूले
मेरो खबु याद गछौर् भनेर पिन उनले मलाई भने। यो सुनेर म अत्यन्तै
खशुी भएँ।

8 मलेै लेखेको पत्रले ितमीहरूलाई िखन्न तुल्यायो भने पिन त्यो
लेखेकोमा म दःुखीत छैनँ। तर, त्यसले शुरूमा ितमीहरूलाई िखन्न
बनायो न,ै म पिन पिहले त त्यसको लािग दःुखी भएँ। तर त्यसले
ितमीहरूलाई थोर ैसमयको लािग मात्र िखन्न तुल्यायो। 9 अिन अिहले म
हिर्षत छु। ितमीहरूलाई िखन्न बनाएर म हिर्षत भएको होइन। तर म
यसकारणले हिर्षत छु िक ितमीहरूको यो यस्तो दःुख हो जुन परमेश्वरले
चाहनु हुन्छ। यसथर् हामीले ितमीहरूलाई कुन ैप्रकारले पिन चोट
पुयार्एनौं। 10 परमेश्वरले चाहनु भए जस्तो पीरले एक व्यिक्तको हृदय र
जीवनमा पिरवत्तर्न ल्याउँछ। यसले मािनसलाई मुिक्त तफर्  डोरयाउँछ र
हामी त्यसको लािग कुन ैपीर मान्दनैौं। तर संसािरक शोकले मृत्यु
गराउँछ। 11 ितमीले पाएको त्यो पीर चाँिह परमेश्वरले चाहेको पीर नै
िथयो। अब ितमी बुझ्छौ िक त्यस पीरले ितमीमा के ल्यायो। त्यस पीरले
ितमीलाई अझ गम्भीर बनायो अिन आफू भूलमा भएको प्रमाण गराउन
प्रेिरत गरायो। त्यसले ितमीलाई कु्रद्ध र कातर बनायो। त्यसले ितमीमा
मलाई भेट्ने इच्छा जगायो। त्यसले ितमीहरूलाई उत्सािहत गरायो र
न्याय गनर् ु पनेर् रहेछ भन्ने इच्छा गरायो। त्यस चीजहरूबाट ितमी यो
समस्यामा नरहेको प्रत्यक्ष बनायो। 12 त्यो िचट्ठी मलेै लेख्नुको कारण यो
होइन िक व्यिक्तले भूल गयोर् तर कारण यो हो िक मािनस भूलमा िथयो।
वास्तवमा परमेश्वरको अिघ ितमीहरू हामीलाई कित धेर ैयाद गछौर् सो
जान्नु त्यो िचट्ठी ितमीहरूलाई लेिखएको हो। 13 त्यसकैारण हामी सुखी
िथयौं।
हामी खबु ैआनिन्दत िथयौं िकनभने िततस धेर ैआनिन्दत िथए।

ितमीहरूले गरकेो व्यवहारमा ितनी अत्यन्त ैखशुी िथए। 14 मलेै
तीतसिसत ितमीहरूबार ेगवर् गरकेो िंथए। अिन मलेै ठीकै गरें भन्ने
ितमीहरूले प्रमाण गयौर्। हामीले ितमीहरूलाई भनेको हरके कुरो साँच्चो
िथयो। अिन िततसिसत हामीले गरकेो गवर् पिन साँच्चो िथयो भन्ने
ितमीहरूले न ैसािबत गिरिदयौ। 15 अिन उनको ितमी प्रित प्रेम अझ
ठूलो हुन्छ जब उसले सम्झन्छ िक ितमीहरू सब ैआज्ञाकारी िथयौ।
ितमीहरूले डर र आदिरिसत उनलाई स्वागत गयौर्। 16 म खबुै
आनिन्दत छु िकनभने ितमीहरूमािथ म पुर ैिवश्वास गनर् सक्छु।

ख्रीिष्टयख्रीिष्टय दानदान

अिन अब दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू! ितमीहरूलाई अनुग्रह
बार ेजनाउनु चाहन्छौं जुन परमेश्वरले म्यािसडोिनयामा त्यहाँका
मण्डलीहरूलाई िदनुभयो। 2 ती िवश्वासीहरूलाई अत्यन्त ैकष्ट

िदएर परीक्षा िलइन्थ्यो। 3 ती साह्रै गरीब मािनसहरू िथए। तथािप ठूलो
हषर्साथ ितनीहरूले मुट्ठी खोलेर िदए। म भन्न सक्छु आफ्नो गच्छेले
पुगेसम्म ितनीहरूले िदए। ती िवश्वासीहरूले, आफूले िदन सक्ने भन्दा
पिन धेर ैन ैिदए। उनीहरूले उदारतापूवर्क िदए। कसलेै ितनीहरूलाई
त्यसो गनर् भनेका िथएन। 4 तर ितनीहरूले हामीलाई घिर-घिर सोध्थे
परमेश्वरका मािनसहरूको यस सेवामा भागीदार बन्न पाऊँ भनेर हामीलाई
िवन्ती गथेर्। 5 अिन ितनीहरूले यस प्रकारले िदए िक जुन हामीले आशै
गरकेा िथएनौं। ितनीहरूले आफ्नो दान िदनु अिघ न ैआफैं  प्रभुमा पिहले
समपर्ण भए। यो न ैपरमेश्वर चाहनुहुन्छ। 6 यसलेै यो िवशेष पूिनत कायर्
िसद्धयाउन हामीले िततसलाई र ितमीहरूलाई सघाइ माग्यौ। िततस नै
एकजना हुन् जसले यो काम शुरू गर।े 7 ितमीहरू हरके कुरामा धनी
छौ-िवश्वासमा, वचनमा, सहायता गनेर् चाहनामा अिन हामीबाट िसकेको
प्रेम गनर्मा। र त्यसलेै दान िदने काममा पिन ितमीहरू महान बन भन्ने
हामी इच्छा गछौर्ं।

8 मलेै िदनु भनेर ितमीहरूलाई आज्ञा गिररहेको छैनँ। तर ितमीहरूको
प्रेम सत्य प्रेम न ैरहेछ िक भन्ने हेनर् खोज्दछुै। अरू मािनसहरूर मद्दत गनर्
इच्छुक छन् भन्ने देखाउन मात्र म यी कुराहरू गछुर् । 9 हाम्रा प्रभु येशू
ख्रीष्टको अनुग्रह त ितमीहरू जान्दछौ। अिन ितमीहरू यो पिन जान्दछौ
िक ख्रीष्ट परमेश्वरमा धनी हुनु हुथ्यो, तर ितमीहरूको िनिम्त उहाँ गरीब
हुनु भयो। आफू गरीब बनेर ितमीहरू धनी हुन सक भनेर न ैउनले त्यसो
गनर् ु भएको हो।

10 अिन त्यस िवषयमा मलेै मेरो राय िदएँ अिन यो मलेै भनें िकनभने
म िवश्वास गछुर्  िक यो ितमीहरूको लािग राम्रो हो। पोहोर साल दान िदन
इच्छा गनेर्हरूमा ितमीहरू प्रथम िथयौ। साँच्चै न ैितमीहरू दान िदनमा
प्रथम िथयौ। 11 यसथर् ितमीहरूले शुरू गरकेो काम अब पूरा गर। तब
मात्र ितमीहरूको “गनेर् इच्छा” अिन ितमीहरूको “कमर्” समतुल्य हुनेछ।
ितमीहरूिसत जे छ त्यहीबाट दान देऊ। 12 ितमीहरू िदन चाहन्छौ भने
मात्र ितमीहरूको दान थािपन्छ। र ितमीिसत भएकोबाट ितम्रो दान
जाँिचन्छ, तर ितमीहरूसँग नभएकोबाट होइन। 13 जब अरूहरू सुखी
रहाँदा ितमीहरूलाई चाँिह कष्टमा होऊ भन्ने हामी चाहँदनैौं। हामी
सबथोक बराबरी होस् भन्ने चाहन्छौं। 14 यसधिर ितमीहरूिसत प्रशस्त
छ। ितमीहरूिसत भएका यी कूराले अरू मािनसहरूलाई खाँचो परकेो
कुरो टानर् मद्दत पुग्नेछ। अिन पिछ जब उिनहरूिसत प्रशस्त हुन्छ
उनीहरूले ितमीहरूको खाँचो टािरिदन सक्छन्। तब सब ैबराबर हुनेछन्।
15 धमर्शास्त्रमा यस्त ैलेिखएको छः
“जसले धेर ैबटुल्यो उसको धेर ैरहेन,
जसले थोर ैबटुल्यो उसकोमा अिलकित मात्र रहेन।”

प्रस्थान 16:18

िततसिततस रर उनकाउनका साथीहरूसाथीहरू

16 म परमेश्वरलाई धन्यवाद चडउँछु िकनभने उनले िततसलाई
ितमीहरू प्रित त्यही प्रेम िदए जुन मेरो ितमीहरू प्रित छ। 17 हामी
उनलाई जे गराउन िनवेदन गरकेा िथयौं, उनले त्यही स्वीकार गर।े उनी
ितमीहरूकहाँ जान औधी चाहन्थे। यो उनको आफ्न ैिवचार िथयो। 18

िततसको साथमा हामी एक जना भाइलाई पठाउँदछैौं जसको प्रशसंा सबै
मण्डलीहरूबाट भएको छ। सुसमाचार प्रचारमा उनको सेवाको कारणले
यी भाइ प्रशिंसत छन्। 19 हामीले यस्तो दान िलएर िहँड्दा यी भाइ
हामीिसत िहँड्न मण्डलीहरूबाट छािनएका िथए। प्रभुमा मिहमा ल्याउनु,
हामी साँच्चै सघाउन चाहन्छौं भन्ने देखाउन हामी यो सेवा गदैर्छौं।

20 यो घर ैधन व्यावहार गदार् कसलेै हामीलाई दोष लाउन मौका
नपाओस्। यसथर् हामी खबु ैसतर्क छौं। 21 हामी ठीक काम गनेर् कोिशश
गछौर्। प्रभुले जस्तो ठीक मान्नु हुन्छ र मािनसहरूले पिन जुन ठीक
ठान्छन् हामी त्यही गनर् चाहन्छौं।

22 अकोर् एकजना भाइलाई पठाउँदछैौं जो मद्दत गनर् भने पिछ सधैँ
अिघ सछर्न्। उनको सहायता गनेर् इच्छा अनेकौ पल्ट प्रमािणत
गिरसकेका छन्। अिन अिहले पिन उनी अझ ैधेर ैसहयता गनर् चाहन्छन्,
िकनभने ितमीहरूमािथ उनको त्यस्तो िवश्वास छ।

23 अब िततसको बारमेा-उनी मेरा सहकमीर् हुन्। ितमीहरूलाई
सहायता गनर् उनी मसँग ैकाम गदैर्छन्। अिन अरू भाइहरूको बारमेा
ितनीहरू मण्डलीहरूबाट पठाइएका हुन् र ितनीहरूले पिन ख्रीष्टमा
मिहमा ल्याउँछन्। 24 त्यसकारण यी मािनसहरू प्रित ितमीहरूले
आफ्नो प्रेम देखाऊ। हामी ितमीहरू प्रित िकन गिर्वत छौं। त्यो
ितनीहरूलाई देखाऊ तािक जम्म ैमण्डलीहरूले त्यो देख्नेछन्।

ख्रीिष्टयनख्रीिष्टयन साथीहरूलाईसाथीहरूलाई सहायतासहायता गरगर

परमेश्वरका मािनसहरूलाई गिरने सहायताको िवषयमा मलेै
ितमीहरूलाई लेख्नु पदैर्न। 2 म जान्दछु ितमीहरू सहायता
गनर् इच्छुक छौ। म्यािसडोिनयाका मािनसहरूिसत म यसबारे

प्रशसंा गिररहन्छु। अखयैाका बािसन्दाहरू हो, ितमीहरू पोहोरदेिख नै
दान िदनु तयार िथयौ भनेर मलेै ितमीहरूलाई जनाइसकेको छु। अिन
ितमीहरूले दान िदनु चाहेकोले, यहाँका धेर ैअरू मािनसहरू उत्सािहत
बिनए अिन अिहले त्यसो गनर् इच्छुक छन्। 3 तर म यी भाइहरूलाई
ितमीहरूकहाँ न ैपठाउँदछुै। म पक्का गराउन चाहन्छु िक ितमीहरूको

2 कोिरन्थी 7:5 780 2 कोिरन्थी 9:3
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बारमेा हामी जो गवर् गछौर् यस िवषयमा व्यथर् सािवत नहोस्। ितमीहरूको
िवषयमा जे भिनयो त्यसको लािग म चाहन्छु िक ितमीहरू तयार बस। 4

यिद कुन ैमािनस जो म्यािसडोिनयाबाट मिसत आउँछ र ितमीहरू तयार
नरहेको पाए भने हामीलाई लाजमदोर् हुनेछ। हामी लिज्जत हुनेछौं कारण
ितमीहरूमाथी हामीले भरोशा गरकेा िथयौं। अिन वास्तवमा ितमीहरू
पिन लिज्जत हुनेछौ। 5 त्यसलेै मलेै िनणर्य गरें िक हामी आउन अिघ यी
भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनुपछर् । ितमीहरूले वचन िदए
अनुसारको यो उपहार उनीहरूले तयार पानेर्छन्। तब, जब हामी
आइपुग्नेछौं उपहार तयार हुनेछ, अिन त्यो इच्छापूवर्कको उपहार हुनु
पछर् , अिन त्यो ितमीहरूले असन्तुष्ट भएर िदए जस्तो नहोस्।

6 याद गरः जसले अिलकित छछर्  उसले अिलकित न ैबाली कटनी
गछर् । 7 हरकेले आफ्नो मनमा जित िदन्छु भनेर िचताएको छ त्यित नै
देओस्, िवना इच्छा कसलेै निदओस्। जबजर्स्तीमा कुन ैव्यिक्तले
निदवोस् जसले खशुी भएर दान गछर्  उसलाई परमेश्वरले प्रेम गनर् ूहुन्छ 8

अिन परमेश्वरले ितमीलाई प्रशस्त मात्र आशीवार्द िदनु हुनेछ। तब ितम्रोमा
सघैं प्रशस्त रहेनछ अिन प्रत्येक शुभकमर्कोलािग मुक्तहस्तले दान िदन
सक्नेछौ। 9 धमर् शास्त्रमा यो लेिखएको छः
“उसले उद्धारता पूवर्क गरीबहरूलाई िंददछ,
उसको दयाभाव सदा-सवर्दा रिहरहन्छ।”
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10 परमेश्वर न ैएक हुन्, जसले रोप्नेलाई िबऊ िदनु हुन्छ अिन उहाँले
खानलाई रोटी िदनुहुन्छ। अिन परमेश्वरले ितमीहरूलाई िबऊ िदनुहुन्छ र
ती िबऊ बढाऊनु हुन्छ। ितम्रो दयाभावबाट उहाँले प्रशस्त बाली उठाउनु
हुन्छ। 11 परमेश्वरले ितमीलाई हरतरहले धनी बनाउनु हुनेछ जसमा िक
ितमी सधैँ मुक्तभावले दान िदनु सक्नेछौ। अिन हामी माफर् त धन्यवाद
चढाउनेछन्।

12 ितमीहरूले यस सेवालाई िदइरहेको दानले परमेश्वरका
मािनसहरूको खाँचो टाछर् । तर ितम्रो दयाभावले यित न ैमात्र गदैर्न,
यसले परमेश्वर प्रित धन्यवादका भावना उलेर्र आउछन्। 13 यो सेवा
जुन ितमी गिररहेकाछौ त्यो ितम्रो िवश्वाशको प्रमाण हो। यसकै कारणले
मािनसहरूले परमेश्वरको प्रशसंा गनेर्छ। ितमीहरूले परमेश्वरको प्रशसंा
गछर्न् िकन िक ितमीहरू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई मान्छौ-जुन
समाचारलाई ितमीहरू िवश्वास गछौर्ं भन्छौ। मािनसहरूले परमेश्वरको
प्रशसंा गनेर्छन् िकन िक ितमीहरू मुक्तभावले ितनीहरूिसत र सबिैसत
िमल्दछौ। 14 अिन जब ितनीहरू ितमीहरूकोलािग प्राथर्ना गदर्छन्
ितनीहरू ितमीहरूलाई िदनु भएको असीम अनुग्रहले ितनीहरूलाई यस्तो
लाग्छ। 15 उनको वयान गनर् नसक्ने दानको लािग परमेश्वरलाई धन्यवाद
देऊ।

पावलपावल आफ्नोआफ्नो ससेेवकाइकोवकाइको प्रितक्षाप्रितक्षा गछगछर्र्नन््

म, पावल, ितमीहरूलाई ख्रीष्टको नम्रता र दयािसत िवन्ती
गछुर् । कस ैकसलेै भन्छन्, जितन्जेल म ितमीहरूिसत रहन्छु
म नम्र देिखन्छु तर जब टाडा हुन्छु म साहसी बन्छु। 2 फेिर

कसलेै सम्झन्छन् हामी सांसािरक तवरले बाँच्छौं। अब जब म आउँछु
ितनीहरूका िनिम्त साहसी बन्ने इरादा गछुर् । म िबन्ती गछुर्  िक जब म
आउँछु मलाई सहास देखाउने आवश्यक नपलार्। 3 हामी संसारम ैबास
गछौर्ं। तर संसािरक मािनसहरूले झैं हामी लडाइँ गदैर्नौं। 4 हामी त्यो
हितयारहरू िलएर लडाई गछौर्ं जुन संसारले चलाउने हितयाहरहरू
भन्दा िभन्द ैछ। हाम्रा हितयारहरूमा परमेश्वरको शिक्त छ। यो हितयारले
शत्रुहरूको बिलयो िकल्ला समेत नाश पानर् सक्छ। हामी मािनसहरूका
तकर् हरू नाश गछौर्ं। 5 अिन परमेश्वरको ज्ञानको िवरूद्धमा उठेको हरके
अहङ्कारलाई नाश गछौर्ं। अिन हामी हरके िवचारलाई पक्रन्छौं र त्यसलाई
त्याग्ने वा ख्रीष्टलाई मान्ने बनाउँछौं। हरके िवचारलाई ख्रीष्टको आज्ञपालन
गनर्लाई वशमा पाछौर्। 6 तर पिहले ितमीहरूले न ैपुरापुरी मान्नु पछर्  भन्ने
हामी गछौर्।

7 ितमीहरूले आफ्ना अिघिल्तरको तथ्यलाई हेनर् ु पछर् । यिद कसलेै
आफू ख्रीष्टमा भएको िनिश्चतरूपले मान्छ भने उसले सम्झनु पछर्  हामी
पिन उही जस्तो ख्रीष्ट म ैछौं। 8 त्यो साँच्चो हो, प्रभुले मलाई िदनु भएको
अिधकारको कुरो िलएर म मुक्त रूपले गवर् गछुर् । तर उहाँले मलाई यो

शिक्त ितमीहरूलाई दिरलो बनाउनलाई िदनु भएको हो, ितमीहरूमा चोट
पुरयाउनुलाई होइन। त्यसलेै म मेरो गवर् गराईमा लिज्जत छैन। 9 यो
पत्रद्वारा ितमीहरूलाई तसार्उँदछुै भन्ने ितमीहरूले सोचेको म चाहँिदन।
10 कोही मािनसहरू भन्छन्, “पावलका पत्रहरू त जोरदार र गहिकला
हुन्छन्। तर जब उनी हामीिसत रहन्छन्, उनी कमजोर रहन्छन्, अिन
उनको भाषण योग्यता प्रशसंा गनेर् खालको रहँदनै।” 11 यसो भन्ने
मािनसहरूले यो जान्नुपछर् ः हामी यस समय ितमीहरूिसत छैनौं
यसकारण हामी यी कुराहरू पत्रमा लेख्छौं। तर जब हामी त्यहाँ
ितमीहरूिसत हुन्छौं, हामी त्यही शिक्त देखाउँछौं जुन हामी आफ्ना
पत्रहरूमा देखाउँछौं।

12 हामी आफैं लाई त्यस्ता मािनसहरूको स्तरमा राख्ने आँट गदैर्नौं
जो आफूलाई खबु ैमहत्वपूणर् सम्झन्छन्। हामी आफूलाई ितनीहरूिसत
दाँज्दनैौं। ितनीहरू आपसमा आफू आफैं  तुलना गछर्न्, तुलनाको स्तर
ितनीहरू आफैं  हुन् औ तुलनाको नापदण्ड आफैं लाई बनाउँछन्। यसले
ितनीहरू केही जान्दनैन् भन्ने देखाउँछ।

13 तर हामी सीमा नाघर ेगवर् गदैर्नौ, हाम्रो गवर्को सीमा परमेश्वरले
हामीलाई अह्राएको काम सम्म हुनेछ। यो काम हाम्रो ितमीहरूिंसतको
काम अन्तगर्त पछर् । 14 हामी ज्यादा गवर् गदैर्नौ। यिद हामी ितमीहरू
भएकोमा अिहले सम्म नपूगेको भए, हामी िनकै गवर् गथ्यौर्ं। तर हामी
वास्तवमा ितमीहरूकहाँ आउपुगेकाछौं हामी ितमीहरूकहाँ ख्रीष्टको
सुसमाचार िलएर आयौं। 15 हामी आफ्न ैकायर् के्षत्रमा मात्रै आफ्नो
गवर्लाई सीिमत राख्छौं। अरूले गरकेो काममा गवर् गदैर्नौं। हामी आशा
गछौर्ं, ितमीहरूको िवश्वास बढ़छ, ितमीहरूले हाम्रो कामको के्षत्र अझै
व्यापक बनाउनमा सहायता गनेर्छौ। 16 हामी ितमीहरूको शहर बािहरी
के्षत्रमा पिन सुसमाचार प्रचार गनर् चाहन्छौं। अकोर् इलाकामा अिघ नै
भइसकेको काममा हामी गवर् गदैर्नौं। 17 तर “जसले गवर् गछर्  उसले
प्रभुमा गवर् गनर् ु पछर् ।” 18 िकनभने असल मािनस उसलाई मािनन्छ
जसलाई प्रभुले ग्रहण गनर् ु भएको छ, तर उसलाई होइन जसले आफैं लाई
असल मान्छ।

पावलपावल रर झूटाझूटा प्रेिरतहरूप्रेिरतहरू

जब म मूखर् बिनन्छु आशा छ ितमीहरू मलाई सहनेछौ। तर
ितमीहरूमलाई सिहरहेका पिन छौ। 2 मलाई ितमीहरूको
ईष्यार् लाग्छ। अिन यो ईष्यार् परमेश्वरबाट हो। मलेै

ितमीहरूलाई ख्रीष्टलाई सुम्पने वचन िदएँ तािक उहाँ ितमीहरूका एक
मात्र पित बनून्। म ितमीहरूलाई चाहन्छु। 3 तर ितमीहरूको मन भ्रष्ट
हुन सक्छ अिन ख्रीष्ट प्रित ितमीहरूको सत्यता र पिवत्रता डग्ला िक भन्ने
मलाई डर छ। यो त्यस्तो हुनसक्छ जस्त ैसपर्को धूतर्ताले हव्वालाई
धोका िदएको िथयो। 4 यिद कसलेै ितमीहरूलाई हामीले बातएको येशू
भन्दा अकैर्  येशूको बार ेबताउँछ भने ितमीहरू उसलाई आनन्दले ग्रहण
गनेर्छौ। यिद उसले ितमीहरूलाई हामीले बताएको सुसमाचार िदएको
आत्मा भन्दा अकैर्  सुसमाचार र आत्मा बताँउछ भने पिन त्यसलाई
ितमीहरू खशुीले स्वीकार गनैर्छौ। यसथर् मलाई पिन त्यही इच्छा
देखाऊ।

5 तर म िवश्वास गर्िदन िक ती “महान प्रेिरतहरू” म भन्दा राम्रा हुन्। 6

साँच्चो हो म िसपालु वक्ता होइन। तर मेरोमा ज्ञान छ। यो हामीले
ितमीहरूलाई हरतरहले स्पष्ट गिरिदएकाछौं।

7 िसत्तैमा ितमीहरूलाई मलेै परमेश्वको सुसमाचार सुनाएँ।
ितमीहरूलाई मािथ उठाउनु मलेै आफूलाई तल झारें। त्यो भूल भयो र?
8 मलेै अरू मण्डलीहरूबाट आिर्थक सहायता िलएँ। ितमीहरूको सेवा
गनर् सकँु भनेर मलेै ितनीहरूबाट पसैा िलएँ। 9 जब म ितमीहरूिसत िथएँ
त्यसबेला पिन खाँचो पदार् मलेै ितमीहरू कसलैाई दःुख िदइनँ। मलाई
चािहने जित सब ैम्यािसडोिनयाबाट आउने भाइहरूबाट न ैमलेै िलएँ।
ितमीहरूमािथ मलेै आफूलाई कुन ैिकिसमको भार हुन मन पराइनँ। अिन
किहल्य ैभार बन्ने छैन पिन। 10 यस िवषयमा गवर् गनर् ु मलाई अखयैामा
कसलेै रोक्ने छैन। ममा भएका ख्रीष्टको सत्यतािसत म यो भन्नसक्छु।
11 अिन िकन म भार िथइनँ? मलेै ितमीहरूलाई प्रेम गरकेो छैन भनेर?
होइन। परमेश्वर जान्नु हुन्छ म ितमीहरूलाई प्रेम गछुर् ।

2 कोिरन्थी 9:4 781 2 कोिरन्थी 11:11
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12 अिहले मलेै जे गिररहेछु त्यो म गिरनरैहने छु। म त्यसो गिररहनेछु
िकनभने म आशा गछुर्  ती घमण्ड गनर् मौका खोज्ने मािनसहरूलाई वाधा
िदन्छु। ितनीहरू जुन कायर्को िनिम्त घमण्ड गछर्न् त्यो हामीले गरकेो
कायर्को बराबरी हो भन्ने देखाउन ितनीहरू इच्छा गछर्न्। 13 ितनीहरू
झूटा प्रेिरतहरू हुन्। ितनीहरू धोकावाजहरू हुन्। मािनसहरूलाई
छक्कायाउन ख्रीष्टका प्रेिरतहरूको भेस लगाएर िहँड्नेहरू मात्र हुन्। 14

त्यसमा कुन ैअचम्म छैन। िकनिक शतैानले पिन मािनसलाई छक्याउन
आफूलाई ज्योितमर्य-दतूको रूप िलन्छ। 15 यसथर् यिद शतैानका
सेवकहरू धािर्मक मािनसहरूको भेषमा आउँछन् भने हामीले अचम्म
मान्ने कुरो छैन। तर अन्तमा, ती मािनसहरूले आफ्नो भूल कमर्को िनिम्त
दण्ड पाउनेछन्।

पावलपावल आफ्नाआफ्ना कष्टहरूकष्टहरू सुनाउसुनाउँँछन्छन्

16 म फेिर भन्दछुै। मलाई कसलेै मूखर् सम्झनु पदैर्न। तर यिद मलाई
मूखर् न ैसम्झन्छौ भने एउटा मूखार्लाई जसरी व्यवहार गछौर् मसँग पिन
त्यसरी न ैव्यवहार गर। तब मेरोमा पिन गवर् गनर् ु केही रहनेछ। 17 म गवर्
गछुर्  िकनिक म आफूमा िवश्वस्त छु। तर मलेै यो प्रभुले बोल्नु भए जस्तो
बोलेको होइन। मलेै एउटा मूखर्ले जस्तो गवर् गदैर्छु। 18 धेरलेै आफ्नो
संसािरक जीवन बार ेघमण्ड गछर्न्। यसथर् म पिन घमण्ड गछुर् । 19

ितमीहरू ज्ञानी छौ यसलेै मूखर्को कुराहरू पिन सहन्छौ। 20 यिद कसलेै
ितमीहरूलाई जबजर्स्ती गछर् , शोषण गछर् , अथवा ितमीहरूमािथ मौका
िलन्छ अिन आफैं  घमण्ड गछर्  अथवा गालामा थप्पड िहकार्ए पिन म
जान्दछु ितमीहरूले सहने छौ। 21 ितमीहरूमािथ त्योस्तो व्यवहारमा म
लिज्जत हुन्छु, तर हामी अित “दबुर्ल” छौं।
तर यिद कसलेै गवर् गनेर् साहस गछर्  भने म पिन िहम्मती हुन्छु र गवर्

गछुर् । मूखर् झैं बात गदैर्छु। 22 के ितनीहरू िहब्रू हुन्? म पिन हँु। ितनीहरू
इस्राएली हुन् र? म पिन हँु। के ितनीहरू अब्राहामका सन्तान हुन् र? म
पिन हँु। 23 ितनीहरू ख्रीष्टको सेवा गछर्न्? म अझ धेर ैगछुर् । म पागल
जस्त ैबात गिररहेको छु। ितनीहरूले भन्दा धरै ैकिठन-किठन कामहरू
मलेै गरकेोछु। म ितनीहरू भन्दा घेर ैचोटी जेल भोगेको छु। मलेै अझ घेरै
कुटाई खाएको छु। धेर ैपटक म झण्डै-झण्डै मरकेो हँु।

24 मलेै पाँच पल्ट यहूदीहरूबाट उनन्चािलस कोरार् खाएको छु। 25

तीन पल्ट लट्ठीले कुटाई खाएको छु। एक पल्ट त म ढुङ्गाले हानेर झण्डै
मािरएँ। ितन पल्ट म चडेको जहाज डुब्यो र एक पल्ट त रातभिर र भोिल
बल्ट पिन समूद्रमा िबताएँ। 26 मलेै धेर ैयात्रा गिररहेकोछु। मलाई
नदीहरूबाट, चोरहरूबाट, र मेरा आफ्न ैमािनसहरूबाट र अयहूदीहरूको
खतरा िथयो। मलाई शहरमा, िनजर्न ठाउँमा र समुद्रमा खतरा िथयो। म
आडम्बरी भाइहरूदेिख पिन खतरामा िथएँ।

27 मलेै कठोर र अथक पिरश्रम कित रात नसुती गरकेोछु। म भोजन
औ पानी िबन ैबस्नु पथ्योर्। धेर ैजाडोमा काम्द ैबस्नु पथ्योर्। 28 अिन
अरू धेर ैसमस्याहरू िथए। यी सब बाहेक पिन मण्डलीहरूको लािग मलेै
हेरचाह गनर् ु पथ्योर्। प्रत्येक िदन ितनीहरूको िवषयमा िचन्ता गछुर् । 29

कसलैाई कमजोर देख्दा आफूलाई कमजोर भए जस्तो लाग्थ्यो। र कोही
पापमा अिघ सदार् मेरो अन्तस्कारण िपरोिलन्थ्यो।

30 यिद मलेै गवर् के कुरा गनेर्पछर्  भने म ती कुराहरू गछुर्  जुन मेरा
दबुर्लताहरू हुन्। 31 परमेश्वर जान्दछन् म असत्य बोिलरहेको छैन। उहाँ
परमेश्वरहुनुहुन्छ र प्रभु येशू ख्रीष्टका िपता हुनु हुन्छ जो सदा धन्यवादका
पात्र हुनुहुन्छ। 32 जब म दमीशकमा िथएँ, राजा अिरतसका राज्यपालले
शहरका चारिैतर पालेहरू राखेर मलाई पक्रन खोजे। 33 तर केही
शाथीहरूले मलाई एउटा टोकरीमा हालेर पखार्लको दलूोबाट तल
झािरिदए र म त्यस राज्यपालको हातबाट फुत्कें ।

पावलकोपावलको जीवनमाजीवनमा िवशिवशेेषष आिशषआिशष

अब मलेै गवर् गनैर् पछर् , यसलेै केही फाइदा हुने त होइन। तर
म प्रभुको दशर्नहरू र सत्य प्रकाशहरू बार ेबोली न ैरहनेछु।
2 म ख्रीष्ट िवश्वासी एक जना यस्तो मािनसलाई िचन्छु

जसलाई तेस्रो स्वगर्मा सोझ ैउचािल लगेको िथयो। यो चौध वर्ष अिघको
कुरो हो। त्यस मािनसलाई शरीरिसत ैवा शरीर िबना लिगएको िथयो त्यो
त म जािन्दनँ तर परमेश्वर जान्नुहुन्छ। 3 म यित न ैजान्दछु त्यस

मािनसलाई स्वगर्मा लिगयो शरीरिसत ैअथवा शरीर िबना, म जािन्दनँ।
तर उसले त्यहाँ जुन कुरा सुन्यो त्यो शब्दमा वणर्न गनर् सिकँदनै। उसले
जे सुन्यो त्यो बताउनु कुन ैमनुष्यलाई अनुमित छैन। 5 म त्यसतो
मािनसको गवर् गनर्सक्छु। तर म आफ्न ैबारमेा गवर् गिर्दनँ। आफ्नो त
दबुर्लताहरूकै मात्र गवर् गनेर्छु।

6 यिद मलेै आफ्नो बारमेा गवर् गिरन भने म मूखर् हुने छैन, मलाई मूखर्
भन्न सकै्तन कारण म सत्य बोल्छु। तर म आफ्नो बारमेा गवर् गिर्दनँ।
िकनिक म चाहँिदन िक ितनीहरूले मलेै गरकेो देख्छन् अथवा भनेको
सुन्छन् त्यस भन्दा ज्यादा मेरो बारमेा सोचोस्।

7 मलेै देखेका आश्चयर्जनक कुराहरूलाई िलएर म गिर्वत हँुिदन।
मलाई एउटा दःुखको समस्या िदएको िथयो। त्यो समस्या शतैानबाट
आउने एउटा दतू हो त्यो मलाई िपट्न र घमण्ड गनर् ु बाट रोक्न
पठाइएको िथयो। 8 यस समस्याबाट बाँच्नलाई मलेै प्रभुिसत तीन पटक
िबन्ती गरें। 9 तर प्रभूले मलाई भने “मेरो अनुग्रह न ैितम्रो लािग प्रशस्त
छ। दवुर्लतामा न ैमेरो शिक्त िसद्ध हुन्छ।” यसलेै म आफ्नो दबुर्लातको
गवर् खशुीिसत गछुर् । तब ख्रीष्टको शिक्त ममािथ रहनेछ। 10 यसलेै
ख्रीष्टको िनिम्त आफ्नो दवुर्लताहरूमा म खशुी छु। यिद कसलेै मेरो
िनन्दा गर ेपिन, जब म अप्ठेरो अवस्थामा पछुर् , सताइन्छु औ कष्टमा पछुर् ,
म खशुी हुन्छु। यी सब ख्रीष्टका लािग हुन्। अिन म यी सहमस्याहरूमा
प्रसन्न छु। जब म दवुर्ल छु, तब त्यही बेला म वास्तवमा पाउछु र बलवन्त
हुन्छु।

कोिरिन्थकाकोिरिन्थका ख्रीष्टयनख्रीष्टयन प्रितप्रित पावलकोपावलको प्रेमप्रेम
11 म मूखर् जस्तो बोल्द ैछु। तर यसो गनर् मलाई ितमीहरूले नै

लगायौ। ितमीहरूले मेरो िवषयमा राम्रो भन्नु पछर् । म केही पिन होइन, तर
ती “महान् प्रेिरतहरू” कुन ैखण्डमा पिन म भन्दा शे्रष्ट होइनन्। 12 जब म
ितमीहरूिसत िथएँ मलेै त्यस्तो कायर् गरें जसबाट प्रमाण भयो िक म एक
प्रेिरत िथएँ। मलेै िचन्हहरू, आश्चयर्कमर्हरू र अलौिक कायर्हरू देखाएँ।
एकदम ैधयैर्िसत मलेै ती कायर्हरू सम्पन्न गरें। 13 कुन िवषयमा ितमीहरू
अन्य मण्डलीहरू भन्दा िनम्न स्तरका िथयौ? यसमा मात्र नत्र अन्य कुनै
कुरोमा म आफैं  ितमीहरूकोलािग भार भइनँ। यस िवषयमा म ितमीहरू
भन्दा तल भए मलाई क्षमा देऊ।

14 तेस्रो पल्ट म ितमीहरूकहाँ आउन तयार छु। म ितमीहरूको भार
हुने छैन। ितमीहरूिसत भएको कुन ैकुरोमा मेरो कुन ैचासो छैन। मेरो
चासो केवल ितमीहरू मात्र हौ। आफ्नो आमा बाबुहरूकोलािग जोगाड
गनर् ु केटा-केटीहरूको कत्तर्व्य होइन तर आमा-बाबुले नानीहरूको िनिम्त
जगेरा गनर् ु पछर् । 15 यसकारण मसँग भएको सब ैितमीहरूलाई िदन म
खशुी छु। ितमीहरूका िनिम्त म आफैं लाई पिन सुम्पन्छु। यिद मलेै
ितमीहरूलाई अत्यन्त ैमाया गरें भने के ितमीहरूले मलाई कम्ती माया
गछौर्?

16 यो प्रष्ट छ िक म ितमीहरूको भार भइिदएको छैन। तर ितमीहरू
भन्न सक्छौ िक म यित चलाख िक ितमीहरूलाई फँसाउन मलेै धूत्यर्ंई ं
प्रयोग गरें। 17 ितमीहरूकहाँ पठाइएको ती मािनसहरूद्वारा मलेै
ितमीहरूबाट शोषण गरें? ितमीहरू जान्दछौ, मलेै ितमीहरूलाई शोषण
गिरन। 18 मलेै िततसलाई ितमीहरूकहाँ पठाएँ अिन उनीिसत हाम्रा भाइ
पठाएँ। तीतसले ितमीहरूबाट लाभ उठाएनन्। उनले उठाए? अँहँ
ितमीहरू जान्दछौ िततस र मलेै यी कुराहरू एउटै मनसायले गयौर्ं।

19 के यितन्जेल हामीले यी सब आफ्न ैबचाउको लािग भन्दथै्यौं?
होइन। म परमेश्वर अिघ अिन प्रभुको अिघ भन्छु। ितमीहरू हाम्रा िप्रय
िमत्रहरू हौ। अिन जित हामी गछौर्ं, ितमीहरूलाई दिरलो बनाउन गछौर्ं।
20 म यसो गछुर्  िकन िक मलाई डर छ, म ितमीहरूकहाँ आउँदा म
जस्तो चाहन्छु त्यस्तो नपाउँला। मलाई डर छ िक ितमीहरू माझ तकर् ,
डाह, िरस, झगड़ा, ठूल्ठूला कुराहरू, दषु्ट कुरा, घमण्ड र गडबडी होला
21 मलाई डर छ, म ितमीहरूकहाँ फेिर आउँदा मेरो परमेश्वले मलाई
ितमीहरूका सामु लिन्जत पानर् ु हुनेछ । धेर ैजना ज-जसले पिहले पाप
गरकेा िथए तर आफ्नो अनिैतकता, यौन पाप अिन लाजमदोर् कमर्को
िनिम्त पछुतो गनर्, आफ्नो हृदय पिरवत्तर्न गरकेा छैनन् र मलेै
ितमीहरूको लािग शोक गनर् ु पलार्।
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म ितमीहरूकहाँ फेिर आउने छु। त्यो तेस्रो पटक हुनेछ।
अिन यादगर, “हरके िववरणको लािग दइु अथवा तीन जना
सम्म मािनसहरूले प्रमाण गनर् ु पछर् ।” 2 जब म ितमीहरूिसत

दोस्रो पल्ट िथएँ, जसले पापहरू गरकेा िथए ितनीहरूलाई मलेै चेताउनी
िदएको िथएँ। अिहले म ितमीहरूदेिख टाढा छु, ितनीहरूलाई र अरू
रहेकाहरूलाई म चेतावनी िदन्छु। जब म फेिर ितमीहरूकहाँ आउँछु
ितमीहरूको पापको लािग म दण्ड िदनेछु। 3 ख्रीष्ट मबाट बोल्दछैन् भन्ने
प्रमाण चाहन्छौ भने मेरो प्रमाण छ िक ख्रीष्ट ितमीहरूलाई दण्ड िदन
दवुर्ल हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँ ितमीहरूको बीचमा बिलयो हुनुहुन्छ 4

यो साँच्चो हो िक ख्रीष्ट दबुर्ल हुनु हुन्थ्यो। जित बेला कू्रसमा टाँिगए। तर
यस घड़ी उहाँ परमेश्वरको शिक्तले जीिवत हुनु हुन्छ। अिन यो पिन साँच्चो
हो िक हामी ख्रीष्टमा दबुर्ल छौं। तर ितमीहरूकालािग परमेश्वरको शिक्तले
हामी ख्रीष्टिसत रहनेछौं।

5 ितमी आफैं लाई िनयालेर हेर। ितमीहरू िवश्वासमा बाँचेकाछौ िक
छैनौ, जाँच गर। येशू ख्रीष्ट ितमीहरूमा छन् भन्ने कुरो जान्दछौ। तर त्यो
जाँचमा सफल भएनौ भने ख्रीष्ट ितमीहरूका अन्तरमा हुनु हुन्न। 6 तर म

आशा गछुर् , ितमीहरूले जान्ने छौ िक हामी यस जाँचमा िवफल बनेका
छैनौं। 7 परमेश्वरलाई हाम्रो प्राथर्ना छ, ितमीहरूले कुन ैनराम्रो काम गनेर्
छैनौ। हामी जाँचमा सफल बनेको अरू मािनसहरूले देखनु् भन्ने कुरो
हाम्रा होइन। तर ठूलो कुरो त यो छ िक यिद परीक्षमा हामी आफैं
असफल भएको मािनसहरूले सोचे पिन जुन असल हो ितमीहरू त्यही
काम गर। 8 सत्यको िवरूद्ध हामी केही गनर् सक्दनैौं। हामी सत्यका
िनिम्त जे छ त्यो गनर् मात्र सक्छौं। 9 ितमीहरू दिरलो बन्यौ भने हामी
दवुर्ल हुनुमा खशुी छौं। हाम्रो प्रथार्ना छ ितमीहरू िदिरलो बन्द ैजानेछौ।
10 ितमीहरूिसत नहँुदा म यी कुराहरू लेख्दछुै जसमा िक आउँदा खेिर
मलेै मेरो अिधकार कड़ासँग प्रयोग गनर् नपरोस्। ितमीहरूलाई िवनाश गनेर्
होइन तर बिलयो बनाउने त्यो शिक्त प्रभुले मलाई िदनुभयो।

11 दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू! अब म िवदा िलन्छु। पिरपक्क हुने
कोिशश गर। मलेै ितमीहरूलाई भनेको कुरा गर। एक अकार्िसत िमल र
शािन्तिसत बस। तब प्रेम र शािन्तका परमेश्वर ितमीहरूिसत हुनुहुनेछ।

12 एक अकार्को अिभवादन पिवत्र चुम्बनले गर। परमेश्वरका सब ैपिवत्र
जनहरूले ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन्।

13 प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह परमेश्वरको प्रेम अिन पिवत्र आत्माको
सहभािगता ितमीहरूमा सधैँ होस्।
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पावल, प्रेिरतबाट प्रणाम। प्रेिरत हुनलाई, मलाई न त
मािनसहरूले चुने न म कुन ैमािनसद्वारा पठाइएँ। येशू ख्रीष्ट
अिन िपता परमेश्वरले न ैमलाई प्रेिरत िनयकु्त गनर् ु भएको हो।

परमेश्वर न ैएक हुनुहुन्छ जसले येशूलाई मृत्यबुाट बौराई ल्याउनु भएको
िथयो। 2 मिसत भएका सब ैख्रीष्ट भाइहरूबाट गलाितयामा भएका
मण्डलीहरूलाई प्रणाम।

3 परमेश्वर िपता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले ितमीहरूलाई अनुग्रह र
शािन्त िदउन। 4 परमेश्वर र हाम्रा िपताको इच्छा अनुसार यस वतर्मान
दषु्ट संसारबाट हामीलाई छुटकारा िदनको लािग उनले आफैं लाई हाम्रा
पापहरूका िनिम्त बिल िदए। 5 उनको सदा सवर्दा मिहमा होस्।
आिमन।

साँच्चोसाँच्चो सुसमाचारसुसमाचार एउटएउटैै मात्रमात्र छछ
6 केही समय अिघ परमेश्वरले ितमीहरूलाई उनको अनुशरण गनर् ु

बोलाए। उनले ितमीहरूलाई आफ्नो अनुग्रहले बोलाए जुन ख्रीष्ट माफर् त
आँउछ। तर अिहले ितमीहरूलाई देखेर म छक्क परें िक ितमीहरूले बाटो
िबराएका छौ र अकैर्  सुसमाचारमा िवश्वास गनर् थालेका छौ। 7 वास्तवमा,
कुन ैअकोर् सुसमाचार साँच्चो छैन। तर कित मािनसहरूले ितमीहरूलाई
अल्मल्याइरहेका छन्। ितनीहरू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई अकोर् ितर
बद्लन चाहन्छन्। 8 हामीले ितमीहरूलाई साँच्चो सुसमाचर भनेका छौं।
यसलेै हामी त के, स्वगर्का स्वगर्दतूले पिन अकैर्  सुसमाचार भन्छन् भने
त्यसमा िवश्वास गनर् ु हँुदनै। 9 हामीले यो अिघ न ैभिनसकेका छौं। र
अिहले पिन भन्दछुै। ितमीहरूले साँच्चो सुसमाचारलाई स्वीकार
गिरसककेका छौ। यसथर् यिद कसलेै ितमीहरूलाई मुिक्तको अकैर्  उपाय
बताँउछ भने त्यसको िवरोध गनर् ुपछर् ।

10 अिन के मलाई न ैस्वीकार गरून् भनी मािनसहरूलाई मलेै िवश्वास
गराउने चेष्टा गदैर्छु भन्ने ितमीहरू सम्झन्छौ? होइन! मलेै परमेश्वरलाई मात्र
खशुी पानेर् चेष्टा गदैर्छु। मलेै मािनसहरूलाई खशुी पानर् चाहेको छु र? यिद
अझ ैमािनसहरूलाई न ैखशुी पानेर् चेष्टा गदैर् िथएँ भने म येशू ख्रीष्टको
सेवक बन्ने िथइनँ।

पावलकोपावलको अिधकारअिधकार परमपरमेेश्वरबाटश्वरबाट होहो
11 दाज्यू-भाइहरू हो! म इच्छा गछुर्  िक ितमीहरूले जान, जुन

सुसमाचर मलेै प्रचार गरें त्यो मािनसले बनाएको होइन। 12 मलेै
मािनसहरूबाट सुसमाचार पाइनँ। कसलेै मलाई सुसमाचार िसकाएको
होइन। येशू ख्रीष्ट आफैं ले मलाई यो प्रकट गनर् ु भएको हो।

13 मेरो िबतेको जीवन बार ेितमीहरूले सुिनसकेका छौ। म यहूदी धमर्
मान्ने िथएँ। मलेै परमेश्वरको मण्डलीलाई खबु ैसताँए। म मण्डलीलाई
भत्काउने कोिशश गथैर्ं। 14 म यहूदी धमर्मा िवश्वास गथेर्ं। म यहूदी धमर्को
नेता बन्न लागेको िथएँ। मलेै मेरा समकालीन नव यवुक यहूदीहरूलाई
उिछनेको िथएँ। पुराना रीित-िथित मान्न म अरूभन्दा ज्याद ैजोशीलो
िथएँ। ित सब रीित-िरवाजहरू हामीले आफ्ना पुखार्हरूबाट पाएका
िथयौं।

15 तर म जन्मनु भन्दा अिघ न ैपरमेश्वरले मेरो लािग यो योजना
बनाएका रहेछन्। यसकारण उनले उनको अनुग्रहले मलाई बोलाए। 16

परमेश्वरले मलाई आफ्ना पुत्रको सुसमाचार अयहूदीहरू माझ भन्न इच्छा
गर।े यसलेै परमेश्वरले मलाई आफ्ना पुत्रको दशर्न गराए। परमेश्वरले
बोलाउँदा मलेै कसबैाट कुन ैसल्लाह र सहायता िलइनँ। 17 न त म भन्दा
अिघ प्रेिरत हुनेहरूलाई भेटन गएँ। तर, अबेर नगरी म अरब देशमा गएँ र
त्यहाँबाट दमस्कस शहरमा फकेर् र आएँ।

18 तीन वषर्पिछ म यरूशलेम गएँ, म पत्रुसलाई भेट्न चाहन्थें।
पत्रुसिसत म पन्ध्र िदन बसे। 19 मलेै अरू प्रेिरतहरूलाई भेिटनँ-खािल
याकूबलाई भेटे जो प्रभुका भाइ हुन्। 20 परमेश्वर जान्दछन् मलेै लेख्न
लागेका यी कुराहरू झूटा होइनन्। 21 तब म िसिरया र िसिलिसया गएँ।

22 यहूिदयामा ख्रीष्टका मण्डलीले यसभन्दा अिघ मेरो अनुहार देखेका
िथएनन्। 23 मेरो बारमेा ितनीहरूले खािल यित सुनेका िथएः “यस
मािनसले हामीलाई खबु सताउने गथ्योर् तर उही न ैअिहले
मािनसहरूलाई त्यही िवश्वासका कुराहरू गिरिंहडछ जुन िवश्वासलाई ऊ
नष्ट गनेर् प्रयास गथ्योर्।” 24 यी िवश्वासीहरूले मेर ैकारणले परमेश्वरको धेरै
प्रशसंा गर।े

अरूअरू प्रेिरतहरूलप्रेिरतहरूलेे पावललाईपावललाई मानमानेे

चौध वषर् िबतेपिछ बणार्बासिसत म फेिर यरूशलेम गएँ। र
तीतसलाई साथमा लगें। 2 म गएको कारण परमेश्वरले मलाई
त्यहाँ जान ैपनेर् देखाउनु भयो। मलेै िवश्वासीहरूका

अगुवाहरूलाई त्यहाँ भेटें। जब हामी एकान्त भयौं मलेै ितनीहरूलाई
त्यही सुसमाचार व्याख्या गरें जुन म अ-यहूदीहरू माझ प्रचार गछुर् ।
ितनीहरूले मेरो काम बुझुन् भन्ने म चाहन्थें जसमा िक मेरा िवगतका
कामहरू र वतर्मानका प्रयासहरू खेर नजाऊन्।

3 तीतस मिसत ैिथए। तीतस ग्रीक िथए। तर ती िवश्वासीहरूले
तीतसलाई खतना गनर् ु कर लगाएनन्। 4 हामी यस्त ैसमस्याहरू बारे
कुरा गनर् चाहन्थ्यौं, िकन िक कितपय अिवश्वासीहरू गुप्त रूपले हाम्रा
दलमा पसेका िथए। ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो स्वततं्रता बुझ्न ितनीहरू जासूस
बनेर पसेका िथए। 5 तर हामी ती झूटा भाइहरूले चाहेका कुरामा
अिलकित पिन झुकेनौं जसमा िक ितमीहरूमा सुसमाचारको सत्यता
रिहरहोस्।

6 तर ठूला-बड़ा मािनसहरूले मलेै प्रचार गरकेो सुसमाचारलाई
अदल-बदल गरनेन्। ितनीहरू “ठूला-बडा” होलान् िक नहोलान् त्यसले
मलाई केही फरक पदैर्न। परमेश्वरका िनिम्त सब ैएक समान छन्। 7 तर
ती नाइकेहरूले देखे िक परमेश्वरले पत्रुसलाई यहूदीहरू माझ अिन मलाई
गरै-यहूदीहरू माझ सुसमाचार प्रचार गनर् लगाउनु भयो 8 परमेश्वरले
पत्रुसलाई यहूदीहरूको प्रेिरत भएर काम गनर् ु लगाउनु भयो। अिन मलाई
पिन गरै-यहूदीहरूको प्रेिरत भई काम गनर् लगाउनु भयो। 9 याकूब, पत्रुस
र यूहन्ना अगुवा जस्ता मािनन्छन्। ितनीहरूले बुझे िक परमेश्वरले मलाई
िवशेष वरदान िदनु भएकोछ। यसकारण ितनीहरूले बणार्बास र मलाई
स्वीकार गर।े ितनीहरूले भने, “पावल र बणार्बास, हामी मान्छौं िक
ितमीहरू ती मािनसहरूकहाँ जाऊ जो यहूदी होइनन् र हामी चाँिह
यहूदीहरू माझ जान्छौं।” 10 ितनीहरूले हामीले एउटा कुरो भने िक
गरीबहरूलाई सहायता गनर् नभुल्नु। अिन मलेै त्यो कुरा गनेर् भरसक
प्रयास गरकेो छु।

पत्रुसपत्रुस भूलमाभूलमा िथएिथए भन्नेभन्न ेपावललपावललेे औऔंलं्याउल्याउँँछन्छन्

11 जब पत्रुस एिन्टओकमा आए। उनले केही यस्तो काम गर ेजो
सरासर भूल िथयो। त्यसकैारण मलेै उनको आमने-सामने िवरोध गरें
िकनभने उनी भूलमा िथए। 12 यो कसरी भयो भनेः जब पत्रुस पिहलो
पटक एिन्टओकमा आए उनी गरै-यहूदीहरूसँग खाए अिन बसे। जब
याकूबकहाँबाट केही यहूदीहरू आए पत्रुसले ती गरै-यहूदीहरूिसत सँगत
गनर् छोडे। उनले आफूलाई गरै-यहूदीहरूदेिख अलग राखे, उनले
ितनीहरूिसत खानु छोिडिदए। िकनभने उनी यहूदीहरूसँग डराए। जसले
सब ैगरै-यहूदीहरूले खतना गनर् ु पछर्  भनी िवश्वास गथेर्। 13 त्यहाँ भएका
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अरू यहूदी ख्रीिस्टयनहरूले पिन पत्रुसको कपटीपनमा साथ िदए।
बणार्बास पिन ितनीहरूबाट प्रभािवत भए अिन एक कपटीले जस्तो काम
गर।े 14 मलेै यी यहूदीहरूको मन िवचारें। उनीहरूले सुसमाचारको
सत्यतालाई पछ्याइरहेका िथएनन्। यसकारण सारा मण्डलीकहरूको
सामुन्ने मलेै पत्रुसलाई भनेः “पत्रुस ितमी यहूदी हौ। तर यहूदीले जस्तै
ितमीले आफ्नो जीवन िबताइरहेका छैनौ। ितमी गरै-यहूदीहरू सरह
बिसरहेका छौ। यिद यसो हो भने ितमी िकन गरै-यहूदीहरूलाई यहूदीहरू
जस्तो बाँच्न कर लगाउँछौ?”

15 हामी यहूदीहरू जन्मकैा यहूदी हौं, गरै-यहूदी “पापीहरू” जस्ता
होइनौं। 16 हामी जान्दछौं, व्यवस्था मान्दमैा कोही पिन परमेश्वरको अिघ
धमीर् बन्दनैौं। येशू ख्रीष्टमा िवश्वास गर ेमात्र मािनस परमेश्वरमा धमीर् बन्न
सक्छ। यसकारण हामी पिन येशू ख्रीष्टमा िवश्वास गछौर्ं। अिन परमेश्वरको
माध्यममा ख्रीष्टमा िवश्वास राखेर न ैहामी परमेश्वरको सेवक बनेकाछौं,
व्यवस्था मानेर होइन्। िकन िक व्यवस्था मानेर मात्र कोही पिन धमीर् बन्न
सक्दनै।

17 धमीर् बन्न हामी ख्रीष्टमा िवश्वास गयौर्। यसबाट हामी पिन पापीहरू
िथयौं भन्ने स्पष्ट छ। तब के ख्रीष्टले हामीलाई पापी बनाउँछन्? पकै्क
होइन। 18 यिद मलेै फेिर त्यही छोिडसकेको व्यवस्था प्रचार गरें भने
मलेै स्वीकारें िक मलेै व्यवस्था भङ्ग गरें। 19 व्यवस्थामा बाँच्न मलेै
त्यागीसकेकोछु। त्यही व्यवस्थाले मलाई मायोर्। ती व्यवस्थाकोलािग म
मिरसकेकोछु तािक म परमेश्वरकोलािग बाँचेकोछु। म ख्रीष्टिसत ैकू्रसमा
टाँिगएँ। 20 यसलेै म बाँिचरहेको छैन तर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जो ममा
बाँिचरहनु भएकोछ। म मेरो शरीरमा अझ ैजीिवत छु तर म परमेश्वरका
पुत्रको िवश्वासमा जीिवत छु। मलाई उहाँले प्रेम गनर् ु भयो अिन मलाई
बचाउन उहाँले मेरो िनिम्त आफैं लाई अपर्ण गनर् ु भयो। 21 परमेश्वरबाट
पाएको यो वरदान मलाई खबु ैमहत्वपूणर् छ। िकनभने यिद व्यवस्थाले
हामीलाई परमेश्वरको धमीर् बनाउँदो हो त, ख्रीष्टलाई मनर् कुन ैआवश्यक
िथएन।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको आिशषआिशष िवश्वासबाटिवश्वासबाट आउदछआउदछ

हे गलातीवासीहरू, कू्रसमा येशू ख्रीष्ट को मृत्य ुबार ेितमीहरूका
आँखा अिघ स्पष्टिसत झल्काइएकै िथयो। तर ितमीहरू मूखर्
रहेछौ। कसलेै ितमीहरूलाई छक्काएछ। 2 मलाई एउटै कुरो

भनः ितमीहरूले पिवत्र आत्मा कसरी पायौ? के व्यवस्था पालन गररे नै
आत्मा पाएका हौ? होइन। ितमीहरूले सुसमाचार सुनेर अिन िवश्वास गररे
आत्मा पाएका छौ। 3 ितमीहरू यित मूखर् कसरी बन्नसक्छौ? ितमीहरूले
आत्मािसत ख्रीष्टमा जीवन शुरू गयौर्ं। अिन अब के आफ्न ैशिक्तले पूणर्
गनेर् कोिशश गछौर्?यो मूखर्ता हो। 4 ितमीहरूले धेर ैकुराको अनुभव
गरकेा छौ। के ती सब ैव्याथर्का भए? म आशा गछुर्  ती व्यथैर् गएनन्। 5

व्यवस्था मान्छौं भनेर परमेश्वरले येशूको आत्मा िदनुभएको हो? होइन।
व्यवस्था मान्छौ भनेर परमेश्वरले ितमीहरू बीच चमत्कार गरकेा हुन्?
होइन। ितमीहरूले सुसमाचार सुन्यौ र यसमा िवश्वास गयोर्ं भनेर
परमेश्वरले आफ्नो आत्मा िदनु भएको र चमत्कार गनर् ु भएको हो।

6 अब्राहामको बारमेा शास्त्रले त्यही भन्छ। “अब्राहामले परमेश्वरलाई
िवश्वास गर ेअिन परमेश्वरले उनको िवश्वासलाई स्वीकार गनर् ु भयो।
त्यसलेै अब्राहामलाई परमेश्वरको धमीर् ठहराऊनुभयो।” 7 यसकैारण,
ितमीहरूले जान्नुपछर्  िक जोिसत िवश्वास छ ितनीहरू न ैअब्राहामका
साँच्चो सन्तान हुन्। 8 धमर्शास्त्रले भनेको िथयो िक गरै-यहूदीहरूलाई
िवश्वासद्वारा परमेश्वरको धमीर् ठहराउनुहुनेछ। अब्राहमलाई यो सुसमाचार
अिघ न ैसुनाइएको िथयो, जस्तो शास्त्रले भन्छ, “ितमीद्वारा सम्पूणर्
जाितहरूलाई आशीवार्द िदइनेछ।” 9 अब्राहामले यो िवश्वास गर ेअिन
उिन आिषशीत भए। आज पिन यो त्यस्त ैछ। जस-जसिसत िवश्वास
िथयो ितनीहरू सबलेै अब्राहामले जस्त ैआशीवार्द पाए।

10 तर व्यवस्था पछ्याउनमा भर पनेर्हरूले श्राप पाए िकनभने
शास्त्रले भन्छः “व्यवस्थामा लेिखएका सब ैकुरा प्रत्येकले मान्नै पछर् ।
जसले मान्दनै उमािथ सराप पछर् ।” 11 यसबैाट यो प्रष्ट हुन्छ िक
व्यवस्थाद्वारा कसलैाई परमेश्वरमा धािर्मक बनाउन सिकँदनै। “जो मािनस
िवश्वासद्वारा परमेश्वरसँग ठीक छ, ऊ सधैँ बाँिचरहन्छ।”

12 व्यवसथा िवश्वासमा अडेको छैन। व्यवस्थाले भन्छ, “जसले यी
कामहरू गररे बाँच्न चहान्छ उसले व्यवस्थाले भनेकै कुराहरू पालन
गनर् ुपछर् ।” 13 व्यवस्थाले हामीमा श्राप ल्यायो तर ख्रीष्टले त्यो श्राप
हामीबाट हटाइिदनु भयो। हाम्रो ठाउँ उहाँले िलनुभयो र आफैं ले त्यो श्राप
थाप्नुभयो। शास्त्रमा यो लेिखएकोछ, “जब कसकैो शरीर रूखमािथ
झुण्ड्याइन्छ त्यो श्रािपत हो।” 14 परमेश्वरको आिशष सब ैमािनसले
पाउन सकुन् भनी ख्रीष्टले त्यसो गनर् ु भएको हो। परमेश्वरले अब्राहामलाई
यो आिशष प्रितज्ञा गर ेजुन ख्रीष्ट येशू माफर् त आउँदछ। येशू मनर् ु भयो
जसमा िक पिवत्र आत्मा जुन परमेश्वरले प्रितज्ञा गनर् ु भएको हामी पाउन
सकौं। हामी यो प्रितज्ञा िवश्वासद्वारा पाउँछौं।

व्यवस्थाव्यवस्था रर वचनवचन

15 दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू हो, म एउटा उदाहरण िदन्छुः जब
कसलेै इच्छा पत्र लेख्छ र त्यो अिधकृत हुन्छ, तब कसलेै त्यसलाई
पन्छाउन सक्दनै अथवा त्यसमा केही थप्न न ैसक्छ। 16 परमेश्वरले
अब्राहाम “र उनका सन्तानलाई” प्रितज्ञा गरकेा िथए। परमेश्वरले “अिन
ितम्रा सन्तानहरूलाई” भन्नु भएन, जसको अथर् एक जना मािनस ख्रीष्ट
मात्र हुन्छ। 17 मेरो भन्नुको मतलबः परमेश्वरले करार बिननु भन्दा धेरै
वषर् अिघ न ैयो करार अब्राहामसँग गरकेा िथए। व्यवस्थात चारसय तीस
बषर्पिछ मात्र बिनएको हो। यसलेै व्यवस्थाले करार रद्द गराउन सक्दनै र
अब्राहामलाई परमेश्वरले िदएका प्रितज्ञालाई बदल्न सक्दनै।

18 करारलाई मान्दा परमेश्वरले गरकेो प्रितज्ञा पाइन्छ र? पाइँदनै।
यिद व्यवस्था मान्दा ती वस्तुहरू हामीले पाइने भए त्यो प्रितज्ञाबाट
होइन। तर अब्राहामको पक्षमा आफ्नो प्रितज्ञाको आधारमा उपहार
स्वरूप परमेश्वरले उनलाई आिशष िदनु भयो।

19 त्यसो हो भने व्यवस्था िकन आवश्यक पयौर्? मािनसहरूले भूल
गछर्न् भन्ने देखाउनलाई व्यवस्था िदइएको िथयो। अब्राहामको खास
सन्तान नआउन्जेल सम्म त्यो व्यवस्था चिलरह्यो। परमेश्वरको प्रितज्ञा
ियन ैसन्तानको िवषयमा िथयो। व्यवस्था स्वगर्दतूद्वारा िदएको िथयो।
स्वगर्दतूहरूले मािनसहरूलाई व्यवस्था िंददा मोशालाई मध्यस्थ राखे।
20 तर यो एक पक्षीय भए मध्यस्थ आवश्यक पदैर्न अिन परमेश्वर केवल
एउटै हुनु हुन्थ्यो।

मोशाकोमोशाको व्यवस्थाकोव्यवस्थाको उद्देश्यउद्देश्य

21 के यसले व्यवस्था परमेश्वरको प्रितज्ञाको िवरुद्ध हो भन्ने अथर्
लाउँछ? होइन। मािनसहरूलाई जीवन िदने त्यस्तो व्यवस्था हँुदो हो, त
हामी व्यवस्था पालन गररे ैधािर्मक बिनने िथयौं। 22 तर यो साँच्चो होइन,
िकनिक धमर्शास्त्रले घोषणा गछर्  िक सब ैमािनसहरू पापका कैदी हुन्।
यसको अथर् हुन्छ िक मािनसहरूलाई िदइएको प्रितज्ञा िवश्वासद्वारा
िदइन्छ। यो येशू ख्रीष्टमा िवश्वास राख्ने मािनसहरूलाई िदइएको िथयो।

23 जब सम्म यो िवश्वास आएको िथएन हामीहरू व्यवस्थाको कैदी
िथयौं। जब सम्म परमेश्वरमा गनर् ु पनेर् िवश्वास गदैर्नौ, हामी स्वतन्त्र हँुदनैौं।
24 यसले गदार् ख्रीष्टको आगमन सम्म व्यवस्था हाम्रो अिभभावक िथयो।
ख्रीष्ट आए पिछ िवश्वासद्वारा हामी धमीर् बन्न सक्यौं। 25 अब िवश्वासको
बाटो खलेुकोछ र हामी व्यवस्थाको संरक्षणमा छैनौं।

26 यसकारण अब िवश्वासद्वारा ख्रीष्टमा ितमीहरू परमेश्वरका
बालकहरू हौं। ितमीहरू सब ैख्रीष्टमा बिप्तस्मा िलएर ितमीहरूले
ख्रीष्टलाई न ैधारण गरकेा छौ। 28 अब ख्रीष्टमा कुन ैमािनस यहूदी अथवा
ग्रीक, कमारा अथवा फुक्का अिन स्त्री अथवा पुरुषमा पिन कुन ैिभन्नता
भएन। िकनभने ख्रीष्ट येशूमा ितमीहरू सब एक हौ। 29 ितमीहरू ख्रीष्टमा
हौ भने ितमीहरू अब्राहामका सन्तान हौ। यसको अथर् अब्राहामिसत
परमेश्वरले प्रितज्ञा गरकेो जम्म ैआिशष पाउँनेछौं।

म यो ितमीहरूलाई भन्न चाहन्छुः उत्तरािधकारी जब सम्म
बालक रहन्छ ऊ र कमारामा कुन ैिभन्नता रहँदनै। यो सत्य हो
यद्यिप उसले आफ्नो अिधकारमा रहेको प्रत्येक कुरो पाउँछ।

2 िकनभने बालक छउन्जेल उसले आफ्नो अिभभावक र संरक्षकको
आज्ञा मान्नुपछर् । तर बालक जब आफ्ना बाबुले तोिकिदएको उमेरमा
पुग्छ, ऊ मुक्त हुन्छ। 3 हामीसँग पिन त्यस्त ैहो। एक समयमा हामी पिन
बालक-बािलका जस्त ैिथयौं। हामी यस संसारका व्यथर्का व्यवस्थाका
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कमारा िथयौं। 4 तर उिचत समयमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु
भयो। परमेश्वरका पुत्रले एउटी स्त्रीको कोखमा जन्म िलनुभयो। उहाँ पिन
व्यवस्थाको अिधनमा बस्नु भयो। 5 परमेश्वरले यसो गनर् ुको कारण
व्यवस्थाका अधीनमा बस्नेहरूलाई मुिक्त िदनु िथयो। हामीलाई आफ्ना
बालक बनाउने परमेश्वरको इच्छा िथयो।

6 ितमीहरू परमेश्वरका छोरा-छोरीहरू हौ। त्यसकैारण परमेश्वरले
आफ्ना पुत्रको आत्मा ितमीहरूको हृदयमा हाली िदनु भयो त्यही आत्मा
ले पुकाछर् , “ अब्बा, िपता।”

7 यसकैारण, अब ितमीहरू अिघ जस्तो कमारा छैनौ। ितमीहरू
परमेश्वरको पुत्र हौ। आफूले गरकेो प्रितज्ञा परमेश्वरले पूरा गनर् ुहुनेछ
िकनभने ितमी उहाँको पुत्र हौ।

गलातीकागलातीका ख्रीिष्टयनहरूख्रीिष्टयनहरू प्रितप्रित पावलकोपावलको प्रेमप्रेम
8 अिघ-अिघ ितमीहरूले परमेश्वरलाई िचनेका िथएनौ। ितमीहरू

त्यस्ता देवताहरूको दास िथयौ जो साँच्चो िथएनन्। 9 अब ितमीहरूले
साँच्चो परमेश्वरलाई िचन्छौ। वास्तवमा परमेश्वरले ितमीहरूलाई िचन्नुभयो।
यसकारण अिघ-अिघ मािनिलएका ती कमजोर र िनकम्मा व्यवस्थाहरू
ितर फेिर िकन फकर् न्छौ? फेिर त्यसकै कमारा बन्न चाहन्छौ? 10

ितमीहरूले अझ ैपिन व्यवस्थाको िशक्षा अनुसार खास िदन, महीना,
ऋतु र वषर् मनाउँछौ। ितमीहरूबार ेमलाई डर लाग्छ िक ितमीहरूको
लािग मलेै जे जित पिरश्रम गरें ती सब ैव्यथर् त भएनन्?

12 दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू, म पिन ितमीहरू जस्त ैिथएँ,
यसकारण दया गरी अब म जस्त ैभइदेऊ। अिघ ितमीहरू मेरो लािग खबुै
राम्रा िथयौ। 13 सम्झ त, म िकन ितमीहरू भएकोमा पिहल्य ैआएँ। िकन
िक मलाई सन्चो िथएन। तब मलेै ितमीहरूमा सुसमाचार प्रचार गरें। 14

मेरो िबसन्चो ितमीहरूलाई भार बन्यो। तर ितमीहरूले म प्रित घृणा
दशार्एनौ। ितमीहरूलाई छोड्न मलाई बाध्य गरनेौ। ितमीहरूले मलाई
यस्तो स्वागत गयोर् िक म परमेश्वरबाट आएको दतू न ैहँु। ितमीहरूले
मलाई स्वय ंयेशू ख्रीष्टलाई झैं स्वीकायोर्। 15 त्यसबेला ितमीहरू खबुै
प्रसन्न िथयौ। कता हरायो त्यो खशुी अिहले? मलाई सम्झना छ हुन सक्ने
सब िकिसमको सहायता मलाई िदयौ। यिद सम्भव हुन्थ्यो भने आफ्नो
आँखा पिन िनकालेर अिन मलाई िदने िथयौ। 16 के अिहले म
ितमीहरूको शत्रु भएको छु िकनिक म सत्य बोल्छु?

17 ती मािनसहरू ितमीहरूमािथ खबु ैचासो राख्दछैन्, तर
ितनीहरूको मनसाय राम्रो छैन। ितमीहरूकोलािग त्यो राम्रो होइन।
ितनीहरू चाहन्छन् िक ितमीहरू हाम्रो िवरोधमा खडा हौ। ितनीहरू
चाहन्छन् िक ितमीहरूले ितनीहरूलाई मात्र पछ्याउनु अिन अरूलाई
होइन। 18 जब मािनसहरूले ितमीमा चासो िलन्छन भने त्यो सधैँ राम्रो
छ यिद उद्देश्य राम्रो छ भने। त्यो सधैँ सत्य हो, म ितमीहरूिसत हँुदा
होस् िक नहँुदा होस्। 19 मेरा साना बालकहरू हो! जन्म िंददा आमालाई
जस्तो प्रसुित पीडा हुन्छ, मलाई पिन त्यस्त ैपीडा अनुभव भइरहेछ।
ितमीहरू ख्रीष्ट जस्त ैनहुन्जेल म त्यही पीडा अनुभव गिरन ैरहन्छु। 20

मलाई लाग्छ यिद म अिहले ितमीहरूिसत हँुदो हँु त म मेरो स्वरको लय
न ैबद्लाउने िथएँ िकन िक म अन्योलमा परकेो छु।

हागारहागार रर साराकोसाराको उदाहरणउदाहरण

21 ितमीहरूमध्ये कितजना मोशाको व्यवस्थाको अधीनमा रहन
चाहन्छौ। भन त व्यवस्थाले के भन्छ ितमीहरू सुन्दनैौ? 22 धमर्शास्त्रले
भन्छ, अब्राहामाका दइु छोराहरू िथए। ितनीहरू मध्ये एउटाकी आमा
कमारी िथई र अकोर् चाँिहकी आमा मुक्त स्त्री िथई। 23 अब्राहामको
कमारी पट्टीको छोरो सामान्य मानव रूपले जन्मेको िथयो भने मुक्त स्त्री
पट्टीको छोरो परमेश्वरले अब्राहामलाई िदएको प्रितज्ञा अनुसार जन्मेको
िथयो।

24 यो सत्य कथाले हाम्रो अिघ एउटा िचत्र खडा गछर् । ती दइु स्त्रीहरू
परमेश्वर र मािनस बीचको करार स्वरूप हुन्। एउटा करार सीन ैपवर्त को
परमेश्वरले बनाएको व्यवस्था हो। यस संझौताको अधीन रहने मािनसहरू
कमारा जस्ता हुन्। हागार नाउँकी आमा त्यही करार जस्तो हो। 25

हागार अरब देशमा सीन ैपाहाड जस्तो हो र ऊ यरूशलेमको वतर्मान
नगर यहूदीको प्रितरूप हो। यो नगर एउटा कमारा हो र यसका

मािनसहरू (यहूदी) कमाराहरू हुन्। 26 तर स्वगीर्य यरूशलेम एउटी
मुक्त नारीको प्रतीक हो। ियनी हाम्री माता हुन्। 27 धमर्शास्त्रमा यो
लेिखएको छः
“खशुी होऊ, हे बाँझी नारी,
जसले कुन ैबालकलाई जन्म िदनु सिकनौ,
हषर्ले कराऊ, जोडले िचच्याऊ,
की प्रसव पीड़ा ितमीले किहल्य ैअनुभव गिरनौ।
त्यो नारी जसको पित छैन, उसकैा धेर ैसन्तान होलान्,
पितिसत ैरहने स्त्रीको बरू छोरा-छोरी नहोलान्।”

यशयैा 54:1
28 अब्राहामको एउटा छोरो सामान्य रूपले जन्मेको िथयो। अकोर्

छोरो परमेश्वरको प्रतीज्ञा अनुसार आत्माको शिक्तले जन्मेको िथयो। 29

मेरा दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू! ितमीहरू पिन ती इसहाक जस्तै
प्रतीज्ञाका छोरा-छोरीहरू हौ। सामान्य रूपमा जन्मने छोराले अकोर्
छोरासँग दवु्यर्वहार गरकेो िथयो। आज पिन त्यस्त ैभइरहेछ। 30 तर
धमर्शास्त्रले के भन्छ? “कमारी र उसको छोरालाई िनकाली देऊ! मुक्त
स्त्रीको छोराले आफ्ना िपताका सब ैथोक पाउनेछ। तर कमारीको छोराले
केही पाउने छैन।” 31 यसकैारण मेरा दाज्यू -भाइ, िददी-बिहनीहरू हो!
हामी कमारीको छोरा-छोरी होइनौं। हामी स्वततं्र स्त्रीका छोरा-छोरीहरू
हौं।

अिहलअिहलेे हामीहामी मुक्तमुक्त छौछौ

ख्रीष्टले हामीलाई स्वततं्र बनाउनु भयो, साहसी होऊ। बद्ली
भएर व्यवस्थाकै कमारा नबन। 2 सुन! म पावल हँु। म भन्छु,
यिद खतना गरी ितमीहरू फेिर (व्यवस्थाम)ै फकर् न्छौ भने

ितमीहरूका लािग ख्रीष्ट असल हुनुहुन्न। 3 फेिर म प्रत्येकलाई चेताउनी
िदन्छु यिद खतना गनर् राजी छौ भने ितमीहरूले मोशाको सब ैव्यवस्था
पालन गनर् वाध्य हुनेछौ। 4 यिद व्यवस्था मानेर धमीर् हुन खोज्छौ भने
ख्रीष्टिसतको ितमीहरूको जीवन शेष भयो। ितमीहरू परमेश्वरको
अनुग्रहदेिख बािहर िनस्कयौ। 5 हाम्रोलािग भने िवश्वासद्वारा मात्रै परमेश्वर
अिघ धमीर् बन्ने आशा गनर् सिकन्छ। अिन त्यो आशा आत्माबाट पाउन
हामी पिर्खरहेका छौं। 6 कोही ख्रीष्ट येशूमा छ भने त्यसको खतना भएको
छ िक छैन त्यो कुन ैमुख्य कुरो होइन। तर मुख्य कुरो त हो िवश्वास जुन
प्रेमबाट आफैं  प्रकट हुन्छ।

7 ितमीहरू राम्रो दौड दौिडरहेथ्यौ। सत्य पालन गिररहेका िथयौ।
सत्य बाटो िहँड्नमा ितमीहरूलाई कसले रोक्यो? 8 यो रोकावट
ितमीलाई परमेश्वरबाट भएको होइन जसले ितमीहरूलाई छान्नुभयो। 9

होिशयार होऊ, “अिलकित खमीरले पिन जम्म ैपीठोको डल्लालाई
फुलाउँछ।” 10 मलाई परमश्वरले पुरा भरोसा िदनुहुन्छ िक ितमीहरूले
त्यस्तो िवचारलाई स्वीकानेर् छैनौं। त्यस्तो िवचारमा कसलेै ितमीहरूलाई
अल्मल्याउँदछै। ऊ जो सुकै होस् द्ण्ड पाउने न ैछ।

11 मेरा दाज्यू-भाइहरू हो! मािनसले खतना गनैर् पछर्  भनेर मलेै
िसकाएको छैन। त्यस्त ैिसकाउँदछुै भने फेिर मेरो खेदो िकन गिरन्छ?
मलेै मािनसहरूलाई खतना गनर् ु िसकाएकै हो भने ख्रीष्टबार ेमेरो प्रचारमा
कुन ैसमस्या न ैबन्ने िथएन। यिद मलेै खतना गनर् मािनसहरूलाई िसकाई
रहेको छैन भने, तब कू्रसको िवषयमा मेरो िशक्षा कुन ैसमस्या न ैहोइन।
12 म त चाहन्छु, कसलेै खतनाको दःुख िबसाउँछ भने ितमीहरू आफ्नो
काममा अिघ बढद ैजाऊ अिन ितनीहरू न ैबरु खसी बनुन्।

13 मेरा दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू हो! परमेश्वरले ितमीहरूलाई
स्वतन्त्र बन्न बोलाउनु भएको हो। तर त्यस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो
पापपूणर् िवचार गनेर् बहाना नबनाऊ। तर आपसमा प्रेमको वातार्लाप गर।
14 सम्पूणर् व्यवस्ता यही एक आदेशमा समेिटएको छः “आफूले
आफूलाई जस्तो प्रेम गछौर् त्यस्त ैप्रेम अरूलाई पिन गर।” 15 तर
आपसमा िपटािपट र च्याताच्यात गयोर् भने, अन्तमा ितमीहरू आपसमै
नाश हुने छौ।

आत्माआत्मा रर मानवतामानवता

16 यसलेै म भन्छुः आत्मा अनुसार बाँच। त्यसो गयोर् भने ितम्रा
पापपूणर् स्वभावले चाहेको खराब काम गनेर् छैनौ। 17 हाम्रो पापपूणर्
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स्वभावले यस्तो कुरो चाहन्छ जुन आत्मा िवरुद्ध हुन्छ। अिन आत्माले
चाँिह यस्तो कुरो चाहन्छ जुन हाम्रो पापपूणर् स्वभावको िवरूद्ध हुन्छ। यी
दइु कुराहरू एक अकोर्को िवपरीत छन्। यसकैारण ितमीले साँच्चै गनर् ु
चाहेको कुरो गनर् सकै्तनौ। 18 तर आत्माबाट डोिरयौ भने ितमी
व्यवस्थाको अधीनमा रहने छैनौ।

19 हाम्रा पापपूणर् स्वभावले खराब गछर्  जो यी हुन्: यौन पाप,
अशुद्धता, अनिैतकता, 20 मूिर्त-पूजा, तन्त्र-मन्त्र, दशु्मनी, झ-ैझगड,
इष्यार्, क्रोध, स्वाथर्, फूट, गुटबन्दी, 21 डाह, मद्धपान, मोजमज्जा र यस्तै
अरूअरू। मलेै पिहले पिन चेतावनी िदएकै हँु र अिहले पिन िदन्छुः
जसले यस्ता कामहरू गछर्न् ती परमेश्वरको राज्यमा जाने छैनन्। 22 तर
आत्माले प्रेम, आनन्द, शािन्त, धयैर्, दया, भलाइ, िवश्वस्तता, 23 नम्रता,
संयम िंददछ। यी कुराहरू भुल हुन् भन्ने कुन ैव्यवस्थामा छैन। 24 ख्रीष्ट
येशूमा हुनेहरूले आफ्ना यस्ता पापपूणर् स्वभावलाई कू्रसमा झुण्ड्याएका
हुन्छन्। ितनीहरूले आफ्ना वासना र अशुभ कामना जो ितनीहरूको पाप
स्वभावले चाहन्छ, त्यागी सकेका हुन्छन्। 25 आत्माबाट हामीले नयाँ
जीवन पाउँदछौं। जीवनको पथ प्रदशर्नको िनिम्त हामीले आत्मालाई
पछ्याउनु पछर् । 26 हामीले अकार्लाई रीस उठाउनु हँुदनै। र हामीले एक-
अकोर्को डाह गनर् ु हँुदनै।

एकएक अकोर्लाईअकोर्लाई सघाऊसघाऊ

दाज्यू-भाइ र िददी-बिहनीहरू हो! ितमीहरू मध्ये कसलेै भूल
गनर् सक्छौ। ितमीहरूमा जो आित्मक छौ भूल गनेर् मािनसकहाँ
जाऊ र उसलाई नम्रतापूवर्क ल्याऊ। यो काम नम्र बनेर गनर् ु

पछर् । तर होश गर! नत्र ितमी पिन पापितर तािनन सक्छौ। 2 एक-
अकार्को दःुखमा सहायता गर। यसो गयौर् भनें ितमीले ख्रीष्टको
व्यवस्थालाई साँच्चोिसत पालनगरकेा हुनेछौ। 3 यिद कोही मान्य नहँुदा-
नहँुद ैपिन आफूलाई मान्य न ैसम्झन्छ भने उसले आफैं लाई धोखा
िदइरहेकोछ। 4 कसलेै आफ्न ैप्रािप्त अकोर्िसत तुलना नगरोस्। आफ्नो
काम आफैं ले जाँचोस्। तब मात्र ऊ गिर्वत हुनसक्छ। 5 प्रत्येक आफ्नो
अिभभारा आफैं  स्वीकार गरोस्।

जीवनजीवन खखेेतत रोपरोपेे जस्तोजस्तो होहो
6 जसले परमेश्वरको िशक्षा िलइरहेको छ उसले आफूमा भएको सबै

सद्गणुहरू आफ्ना प्रिशक्षकहरूमा बाँढोस्।
7 आफूले आफैं लाई धोखा नदेऊ, ितमी परमेश्वरलाई ठग्न सक्दनैौ।

मािनसले जे रोप्छ त्यही फल्छ। 8 यिद कसलेै आफ्न ैपापपूणर् खेतमा
खेती गछर्  भने उसले िवनाश उब्जाउँछ। तर कसलेै आत्माको खेतमा
खेती गछर्  भने उसले आत्माबाट अनन्त जीवन उब्जाउँछ। 9 राम्रो काम
गनार्मा हामी थाक्नु हँुदनै। यिद हामी कमर् गनर् रोिकएनौ भने ठीक
समयमा हामी बाली उठाउन पाउँछौं। 10 जब हामीले अवसर पाउँछौं,
सबलैाई सहायता गरौं। िवशेष गरी ितनीहरूलाई जो िवश्वासी पिरवारका
छन्।

पावलपावल आफ्नोआफ्नो पत्रपत्र समाप्तसमाप्त गछगछर्र्नन््
11 यो म आफैं  लेख्दछुै। हेर कित लामो िचठ्ठी म लेख्छु। 12 कसलेै

ितमीहरूलाई खतना गनर् कर लगाउलान्। अरूले ितनीहरूलाई मानुन्
भन्ने आशामा मात्र ितनीहरूले त्यसो गछर्न्। ख्रीष्टको कू्रसलाई मात्र मान्दा
ितनीहरूको खेदो होला िक भनेर ती डराउँछन्। 13 जसले खतना
गराऊन बल िदन्छन्, ितनीहरू आफैं  व्यवस्था मान्दनैन् तर
ितमीहरूलाई खतना भने गराउन चाहन्छन्। यिद ितनीहरू आफ्नो इच्छा
पूरा गराउन सके ितनीहरू आफूमा गवर् गछर्न्।

14 म चाँिह त्यस्ता कुरामा गवर् गिर्दन भन्ने आशा गछुर् । म हाम्रा प्रभु येशू
ख्रीष्टको कू्रसमा गवर् गछुर् । कू्रसद्वारा संसार मेरोलािग मरकेो छ र
संसारकोलागी म मिरसकेको छु। 15 खतना िकन गनर् ु? त्यो कुनै
महत्वपूणर् कुरा होइन। महत्वपूणर् कुरा हो परमेश्वरले बनाउनु भएको नयाँ
मािनस हुनु। 16 यो व्यवस्था पालन गनेर् परमेश्वरका सम्पूणर् जनहरू अिन
परमेश्वरका जम्म ैमािनसहरू प्रित शािन्त र करूणा रहोस्।

17 अब उसो कसलेै मलाई धेर ैकष्ट नदेऊ। मेरो शरीरभिर चोटका
दागहरू छन्। यी दागहरूले प्रमाण गछर्  िक म ख्रीष्ट येशूकै हँु।

18 मेरा दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू! हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह
ितमीहरूको आत्मामा रिहरहोस् भनी म प्राथर्ना गछुर् । आिमन।
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परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रेिरत बनेको पावलबाट परमेश्वरका
पिवत्र जनहरूलाई जो एिफससमा छन् तथा ख्रीष्ट येशूमा
िवश्वास राख्नेहरूलाई अिभवादन्!

2 हाम्रा िपता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट सबलैाई अनुग्रह र शािन्त
होस्।

ख्रीष्टमाख्रीष्टमा हहुुननेेहरूलाईहरूलाई आित्मकआित्मक आिशषआिशष

3 उहाँले हामीलाई स्वगीर्य स्थानहरूमा प्रत्येक ख्रीष्टमा रहेको
आित्मक आिशष िदनु भएकोछ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका िपता परमेश्वरमा
प्रशसंा। 4 ख्रीष्टमा हुने हामीलाई िपता परमेश्वरले संसारको सृिष्ट गनर् ु
भन्दा पिहल्य ैछान्नुभयो िकनभने परमेश्वरले आफ्नो सामुन्ने िनदोर्ष र
पिवत्र जन रहन सकौं भनी हामीलाई प्रेमले छान्नु भएको हो। 5 अिन
संसारको सृिष्ट हुनु भन्दा पिहल्य ैपरमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रीष्टद्वारा
आफ्ना बालकहरू बनाउने िनश्चय गनर् ुभयो। यो उहाँको इच्छा िथयो।
यसमैा उहाँ प्रसन्न हुनुहुथ्यो। 6 उहाँको यही आश्र्चयर्जनक अनुग्रहको
कारण उहाँ प्रशसंनीय हुनुहुन्छ। आफ्ना प्यारा पुत्र जसलाई उनले माया
गनर् ुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो अनुग्रह प्रशस्त िदनुभयो।

7 हामी जो ख्रीष्टमा छौं उहाँका रगतबाट मुक्त गराइएका छौं।
परमेश्वरकै असीम अनुग्रहले आफ्ना पापहरूबाट हामीले क्षमा पाएकाछौं।
8 परमेश्वरले ज्ञान र समझसँग यो अनुग्रह अत्यन्त ैउदारतापूवर्क
िदनुभयो। 9 आफ्ना गुप्त योजना हामीलाई जनाउँनु भएकोछ। परमेश्वर
यही चाहानु हुन्थ्यो र उहाँले यो ख्रीष्टद्वारा गनेर् योजना गनर् ुभयो। 10 ठीक
समयमा आफ्नो योजना पूणर् गनेर् परमेश्वरको उद्देश्य हो। स्वगर् र पृथ्वीका
सब ैथोक ख्रीष्टको अधीनमा गनेर् उहाँको योजना िथयो।

11 परमेश्वरको जन बन्न ख्रीष्टमा हामी छािनएकाछौं। उहाँको इच्छा र
योजना अनुसार परमेश्वरले हामीलाई उहाँको मािनस बनाउन चाहानु
हुन्थ्यो। उहाँले प्रत्येक चीज न ैआफ्नो इच्छासँग िमल्ने बनाउँनु हुन्छ।
12 ख्रीष्टमा आशा राख्ने हामी पिहलो जन हौं। अिन हामी छािनएका हौं
तािक उहाँको मिहमामा हामीले प्रशसंा ल्याउन सकौं। 13 ितमीहरू पिन
त्यस्त ैहौ। ितमीहरूले आफ्नो मुिक्तको बारमेा साँच्चो िशक्षा-सुसमाचार
सुिनहाल्यौ। सुसमाचार सुनेपिछ ितमीहरूले ख्रीष्टमा िवश्वास गयौर्। अिन
परमेश्वरले आफ्नो िवशेष छाप ितमीहरूमा लगाउनु भयो र ितमीहरूलाई
पिवत्र आत्मा िदनुभयो जुन उहाँले प्रितज्ञा गनर् ुभएको िथयो। 14 पिवत्र
आत्मा चाँिह परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई प्रितज्ञा गरकेा कुराहरू
पाउँछौ न ैभन्ने एउटा जमानत हो । यसले परमेश्वरमा हुनेहरूलाई पूणर्
स्वततं्रता िदनेछ। यी सबको उद्देश्य हो परमेश्वरको मिहमाको प्रशसंा
ल्याउनु।

पावलकोपावलको प्राथप्राथर्र्नाना

15 त्यसलेै मेरा प्राथर्नाको समयमा म सधैँ ितमीहरूलाई सम्झन्छु र
ितमीहरूको िनिम्त परमेश्वरलाई धन्यवाद िदन्छु। मलेै त्यस ैबेलादेिख
यसो गनर् थालेको हँु जब मलेै प्रभु येशूमा ितमीहरूको िवश्वास र
परमेश्वरका सब ैमािनसहरू प्रित ितमीहरूको प्रेमको बारमेा सुनें। 17 म
सधैँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका मिहमामयी िपता परमेश्वरलाई प्राथर्ना गदर्छु
िक उहाँले ितमीहरूलाई यस्तो आत्मा िदऊन् जसले परमेश्वरको बारमेा
ज्ञान र प्रकाश होस् र उहाँलाई पुर ैबुझ्न सक्ने बनाउन्।

18 म प्राथर्ना गदर्छु, िक उहाँले ितमीहरूको हृदयको आँखा
खोिलिदउन् तािक ितमीहरू आशालाई िचन्न सक जसका िनिम्त
परमेश्वरले ितमीहरूलाई चुन्नु भयो। अिन परमेश्वरले आफ्ना पिवत्र

जनहरूलाई वचन िदनुभएको आिशष कित सम्पन्न र मिहमासाली रहेछ
त्यो पिन जान्नेछौ।

19 अिन हामी िवश्वास गनेर्हरूकोलािग परमेश्वरको शिक्त अित महान छ
भन्ने कुरो पिन बुझ्नेछौ। 20 त्यही महा शिक्तद्वारा परमेश्वरले ख्रीष्टलाई
मृत्यबुाट उठाउनु भएको िथयो र स्वगर्मा उहाँले आफ्नो दािहनेपट्टी
राख्नुभएको िथयो। 21 परमेश्वरले ख्रीष्टलाई सब ैशासक, अिधकारी,
शिक्तशाली राजाहरूभन्दा पिन बढता महत्वपूणर् बनाउनु भयो। कुन ैयो
संसारको दास अथवा भिवष्यको संसारको दास, कुन ैपिन शिक्त भन्दा
ख्रीष्ट महत्वपूणर् हुनुहुन्छ। 22 परमेश्वरले हरके कुरालाई ख्रीष्टको
अधीनमा रािखिदनु भयो अिन मण्डलीको हरके कुरामा उहाँले ख्रीष्टलाई
न ैसवोर्च्च अिधकारी बनाउनु भयो। 23 मण्डली भनेको ख्रीष्टको शरीर
हो।मण्डली ख्रीष्टले पिरपूणर् छ जसले सब थोक सब तरह ले भिरपूणर्
गिरिदन्छ।

मृत्यमृत्युदुदेेिखिख जीवनजीवन

िबतेका िदनहरूमा आफ्ना पापहरू र परमेश्वर िवरोधी
कमर्हरूले गदार् ितमीहरूका आित्मक जीवन मृत िथयो। 2 हो
पिन, अिघ ितमीहरू त्यस्त ैपापहरूमा बसेका िथयौ। ितमीहरू

सांसािरक मािनसहरू झैं बाँिचरहेका िथयौ। ितमीहरूले वाय ुमण्डलको
दषु्ट शिक्तहरूको शासकलाई पछ्यायौ। अझ ैपिन परमेश्वरलाई
नमान्नेहरूमा त्यही आत्माले काम गदैर्छ। 3 गएका िदनहरूमा हामीहरू
सब ैपिन ती मािनसहरू जस्त ैबाँचेका िथयौं। हामी आफ्नो पापमय
प्रकृितलाई खशुी पानेर् कोिशशमा िथयौं। हाम्रा प्रवृित्त र मनले चाहे
अनुसार न ैहामी सब कुरो गथ्यौर्ं। हामी दषु्ट मािनस िथयौं। हामी जुन
प्रकारले बसेका िथयौं हाम्रो पापले गदार् त हामीले परमेश्वरको क्रोध भोग्नै
पनेर् िथयो। हामी अरू जस्त ैिथयौ।

4 तर परमेश्वको कृपा महान छ अिन परमेश्वरले हामीलाई अित न ैमाया
गनर् ुहुन्छ। 5 हाम्रो पापहरूको कारणले हामी आित्मक रूपले मृत िथयौं।
तर परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टिसत नयाँ जीवन िदनुभयो। हामीहरू
परमेश्वरको अनुग्रहले न ैबचाइएका छौं। 6 अिन परमेश्वरले हामीलाई
ख्रीष्टिसत ैउठाएर आफूिसत स्वगीर्य ठाउँमा बसाउनु भयो। यसो हुनका
कारण हामीहरू परमेश्वरको अनुग्रहले न ैबचाइएका छौं। अिन परमेश्वरले
हामीलाई ख्रीष्टिसत ैउठाएर आफूिसत स्वगीर्य ठाउँमा बसाउनु भयो।
यसो हुनका कारण हामी ख्रीष्ट येशूमा सिम्मिलत भएकोले हो। 7

भिवष्यमा आउने सबसैन्तानलाई आफ्नो अनुग्रह कित सम्पन्न छ भन्ने
अगाध सम्पित्त देखाउनलाई परमेश्वरले यसो गनर् ु भएको छ। ख्रीष्ट येशूमा
हुने हामीहरू प्रित दयावान बनेर परमेश्वरले त्यो अनुग्रह देखाउँनु हुन्छ।

8 ितमीहरू अनुग्रहले बचाइएकाछौ। अिन त्यो अनुग्रह िवश्वासद्वारा
पाएका हौ। ितमीहरू आफैं ले ितमीहरूलाई बचाएनौ। परमेश्वरको यो
एउटा उपहार हो। 9 ितमीहरू आफ्नो काम-कुराले बाँचेका हँुद ैहोइनौ।
यसलेै कसलेै यसको गवर् गनर् सक्दनैौं। 10 हामी जस्तो छौं त्यस्तो
परमेश्वरले न ैबनाउनु भएको हो। ख्रीष्ट येशूमा असल काम गनर्लाई
हामीलाई नयाँ जीवन िदइएको छ। हाम्रालािग ती राम्रा काम गदैर् हामीहरू
बाँचौं भनेर परमेश्वरले यसो गनर् ु भएको हो।

ख्रीष्टमाख्रीष्टमा एकएक
11 ितमीहरू गरै-यहूदी भएर जन्म्यौ। यहूदीहरूले ितमीहरूलाई

“खतनाहीन” भन्छन्। ितमीहरूलाई “अिशश्नछेिदत” भन्ने यहूदीहरू
आफूलाई चाँिह “खतनाका” भन्छन्। ितनीहरूको शरीर मानव हातले
खतना गिरएको छ। 12 याद रहोस्, िबतेका िदनहरूमा ितमीहरू
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ख्रीष्टबाट अलग िथयौ। ितमीहरू इस्राएलका नागिरक िथएनौ। अिन
प्रितज्ञाको अनुवन्ध ितमीहरूिसत िथएन जुन परमेश्वरले उहाँका
मािनसहरूिसत गनर् ुभएको िथयो। ितमीहरू आशा िबनाको संसारमा
बाँचेका िथयौ र ितमीहरूले परमेश्वरलाई िचन्दनै िथयौ। 13 हो, एक
समयमा ितमीहरू परमेश्वरदेिख टाढा िथयौ। तर अिहले ितमीहरूलाई
परमेश्वरको खबु ैनिजक ल्याइएको छ। ख्रीष्टको रगतद्वारा ितमीहरूलाई
परमेश्वरको खबु ैनिजक ल्याइएको छ।

14 ख्रीष्टको कारणले अिहले हामीले शािन्त पाएका छौं। ख्रीष्टले हामी
दवुलैाई एक बनाउनु भएको िथयो। यहूदी र गरै-यहीदहूरू बीचमा पखार्ल
लागे जस्त ैछुिट्टएका िथए। ितमीहरू आपस्तमा घृणा गथेर्। तर ख्रीष्टले
आफ्न ैशरीरले घृणाको पखार्ल भत्काइिदनु भयो।

15 यहूदी िनयममा धेर ैिवधान र आज्ञाहरू िथए। तर ख्रीष्टले
व्यवस्थालाई समाप्त गिरिदनु भयो। मािनसहरूको यी दइु अलग
समूहलाई आफूमा एउटै नयाँ मािनस बनाउने र यसरी शािन्त ल्याउने
ख्रीष्टको उद्देश्य िथयो। 16 कू्रसद्वारा ख्रीष्टले दइु समूह बीचको घृणा
समाप्त गराइिदनु भयो अिन ितनीहरूलाई एउटा शरीरमा सिम्मिलत
गराउनु भयो। ख्रीष्टले ितनीहरूलाई परमेश्वरितर तान्न चहानु हुन्थ्यो।
उहाँले यो कामको घृणालाई कू्रसमा माररे गनर् ुभयो। 17 ख्रीष्ट आउनु भयो
अिन ितमीहरू बीच शािन्तको प्राचर गनर् ुभयो जो परमेश्वरदेिख टाढा
िथयौ। अिन ितमीहरूमा शािन्त प्रचार गनर् ुभयो जो परमेश्वरको निजक
िथए। 18 हो, ख्रीष्ट माफर् त हामी सबलैाई एक आत्माद्वारा िपताकहाँ
आउने अिधकार िदइयो।

19 यसकारण अब ितमीहरू पाहुना र परदेशी होइनौ। ितमीहरू पिन
परमेश्वरका पिरवारका सदस्यहरूिसत पिन िमलेकाछौ। 20 ितमी
िवश्वासीहरू परमेश्वरका भवन हौ जुन प्रेिरतहरू र अगमवक्ताहरूद्वारा जग
बसाइएको घडेरीमा बनाइएको छ। ख्रीष्ट स्वय ंभवनका जग-ढुङ्गा
हुनुहुन्छ। 21 त्यो सम्पूणर् भवन ख्रीष्टमा गाँिसएको छ। यो प्रभुमा पिवत्र
मिन्दर बनेर बढ़दछ। 22 अिन ख्रीष्टमा ितमीहरू पिन अरूहरूिसतै
िनिर्मत छौ। आत्माद्वारा ितमीहरू पिन यस्तो एउटा स्थान बिनदछैौ जहाँ
परमेश्वर बस्नु हुन्छ।

अन्यअन्य जातीहरूमाजातीहरूमा पावलकोपावलको कामकाम

यसथर्, म ख्रीष्ट येशूको कैदी हँु, र ितमीहरूको पिन एक कैदी
जो यहूदीहरू होइनौ। 2 अवश्य ितमीहरू जान्दछौ िक
परमेश्वरले आफ्ना अनुग्रहले ितमीहरूलाई सहायता गनर् मलाई

यो काम सुम्पनु भएकोछ। 3 परमेश्वरले मलाई आफ्नो गुप्त योजना
दशार्उनु भयो। यसबार ेमलेै केही लेिखसकेकैछु। 4 अिन मलेै लेखेका ती
कुराहरू पढ्यौ भने ख्रीष्टको बारमेा गुप्त सत्यता मलेै बुझेको रहेछु भन्ने
ितमीहरू जान्नसक्छौ। 5 अिघ-अिघका मािनसहरूलाई त्यो गुप्त सत्यता
दशार्इएको िथएन तर अिहले आत्माद्वारा त्यो गुप्त रहस्य उहाँको पिवत्र
प्रेिरतहरू र अगमवक्ताहरूलाई दशार्इएकोछ। 6 गुप्त सत्यता यही होः
परमेश्वरले आफ्ना यहूदी मािनसहरूलाई िदनुभएको त्यही कुराहरू गरै-
यहूदीहरूले पिन पाउनेछन्। गरै-यहूदीहरू यहूदीहरूिसत ैएक जीउमा
सिम्मिलत हुनेछन् अिन ख्रीष्ट येशूमा िदइएको परमेश्वरको वचनको
सहभागी हुनेछन्। सुसमाचारको कारणले गरै-यहूदीहरूले यी सबै
पाउनेछन्।

7 परमेश्वरको िवशेष अनुग्रहले, म सुसमाचराको एक जना सेवक
बिनएँ। उहाँले आफ्नो शिक्तद्वारा मलाई यो अनुग्रह िदनुभएको छ। 8

परमेश्वरका मािनसहरू मध्ये म सबभन्दा तुच्छ हँु। तर उहाँले मलाई
ख्रीष्टको अनन्त धनरूपी सुसमाचार बार ेगरै-यहूदीहरू माझ प्रचार गनेर् यो
उपहार िदनुभयो। त्यस धनको मिहमा बुिझनसक्नुको छ। 9 अिन
परमेश्वरले मलाई उहाँको गुप्त सत्यताको योजना बार ेसब ैमािनसलाई
भिन िदने काम िदनुभयो, त्यो सत्यता आिद कालदेिख न ैउहाँमा लुकेको
िथयो। उहाँन ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सब कुरा सृिष्ट गनर् ु भयो।

10 उहाँको उदेश्य िथयो िक स्वगीर्य ठाँउका जम्म ैशासकहरू र
अिधकारीहरूले परमेश्वरले आफ्नो ज्ञान िविभन्न प्रकारले प्रदशर्न गनर् ुहुन्छ
भन्ने जानुन्। 11 यगुौं अिघ परमेश्वरले बनाउनु भएको योजना अनुसार यो
गिरएकोछ। आफूले योजना गरकैे अनुरूप उहाँले यो गनर् ुभयो। उहाँले यो
हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशू माफर् त गनर् ुभयो। 12 ख्रीष्टमा हामीहरू परमेश्वरको

अिघ िनभर्य भई िवश्वासिसत उिभन सक्छौं। ख्रीष्टमा िवश्वासद्वारा हामी
यो गनर् सक्छौं। 13 यसलेै म ितमीहरूलाई िबन्ती गदर्छु ितमीहरूको
कारण मेरा कष्टहरू देखेर ितमीहरूले हरशे खानु हँुदनै र आशा पिन मानर् ु
हँुदनै। मेरो कष्टले ितमीहरूमा आदर ल्याउने छ।

ख्रीष्टकोख्रीष्टको प्रेमप्रेम
14 यसथर् िपता अिघ प्राथर्नामा म झुक्दछु। 15 स्वगर्को र पृथ्वीको

प्रत्येक पिरवारले उहाँबाटन ैयसको नाम िंलदछन्। 16 म िपतालाई
आफ्नो मिहमामयी सम्पत्ती अनुसार ितनीहरूलाई शिक्त प्रदान गरुन्
भनी प्राथर्ना गदर्छु, जसमा िक आफ्ना आत्मामा ितमीहरू दिरलो हुन
सक्छै। उहाँको आत्माद्वारा उहाँले ितमाहरूलाई त्यो शिक्त िदनु हुन्छ।
17 ितमाहरूको िवश्वासको कारणले ख्रीष्ट ितमीहरूको हृदयमा बसुन्
भनी म प्राथर्ना गदर्छु। म प्राथर्ना गदर्छु, िख्रष्टको प्रेमको महानता बुझ्ने
शिक्त परमेश्वरका सब ैमािनसहरूले पउन्। 18 अिन प्राथर्ना गदर्छु िक
परमेश्वरका जम्म ैितमीहरूलाई र परमेश्वरको पिवत्रजनले िख्रष्टको प्रेमको
महानता बुझ्ने शिक्त पाउन्। म यो पिन प्रथर्ना गदर्छु िक उहाँको प्रेमको
चौंडाई, लम्मबाई, उँचाई र गिहराई ितमाहरूले बुझ्न सक। 19 िख्रष्टको
प्रेम मानव समझ भन्दा बािहर छ। तर ितमीहरूले त्यो प्रेम बुझ्न सक भन्ने
मेरो पाथर्नाछ।

20 परमेश्वरको शिक्त जो हामीिभत्र काम गिररहेकोछ, त्यसले हामीले
सोचेको वा कल्पना गरकेो भन्दा धेर ैगनर् सक्छ। 21 मण्डलीमा अिन
ख्रीष्ट येशूमा सदा सवर्दा र यगु-यगुसम्म उहाँको मिहमा भइरहोस्।
आिमन।

शरीरमाशरीरमा एकताएकता

म कैदमा छु िकन िक म प्रभुको हँु। परमेश्वरले ितमीहरूलाई
उनका मािनस भएर जीउन चुन्नु भयो। अब म ितमीहरूलाई
परमेश्वरका मािनस भएर कसरी जीउनु पछर्  त्यो बताउछु। 2

सधैँ नम्र र कोमल बन। धयैर् बन र आपस्तमा प्रेम पूवर्क रह। 3 आत्मा
माफर् त ितमीहरू शािन्तपूकर्  एक-अकार्मा सम्बिन्धत छौ। शािन्तको
बन्धनले यस सम्बन्धलाई अटूट राख्ने भरसक कोिशश गर। 4 शरीर
एउटै छ र आत्मा एउटै छ। आशा पिन एउटै छ जसकोलािग परमेश्वरले
ितमीहरूलाई बोलाए। 5 एउटै प्रभु, एउटै िवश्वास र एउटै बिप्तस्मा छ। 6

परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ जो सबका िपता हुनुहुन्छ। उहाँ सवोर्परी हुनुहुन्छ,
हरके कुराबाट काम गनर् ु हुन्छ अिन हरकेमा हुनुहुन्छ।

7 ख्रीष्टले हामी प्रत्येकलाई एक-एकवटा िवशेष उपहार िदनु भएकोछ।
प्रत्येकले त्यही उपहार पाएको छ जुन उहाँले िदनु चाहनु भएको िथयो।
8 त्यसलेै शास्त्रमा यस्तो भिनएको छ,
“उहाँ मािथ आकाशमा जानुभयो,
आफूिसत ैकैदीलाई बन्दी बनाएर लानु भयो,
अिन उहाँले मािनसलाई उपहारहरू िदनुभयो।”

भजनसगं्रह 68:18
9 “उहाँ मािथ जानु भयो” भन्दा के बुझ्न सिकन्छ? यसको अथर्,

पिहले उहाँ तल पृथ्वीमा आउनु भयो। 10 येशू तल आउनु भयो र उहाँ
न ैहुनुहुन्छ जो मािथ जानु भयो। उहाँ सबभन्दा अल्गो आकाशमा जानु
भयो। त्यो आफूमा पूणर् होस् भनेर ख्रीष्टले यस्तो गनर् ुभयो। 11 अिन ख्रीष्ट
हुनुहुन्छ जसले मािनसहरूलाई वरदानहरू िदनुभयो जब उहाँले िदनुहँुदै
कसलैाई प्रेिरतहरू, कसलैाई अगमवक्ताहरू, कसलैाई प्रचारकहरू,
कसलैाई मण्डली को गोठाला र कसलैाई िशक्षक बनाउनुभयो। 12

ख्रीष्ट-पिरवारलाई मजबूत बनाउनु भनी परमेश्वरका मािनसहरूलाई
आफ्नो सेवामा तयार पानर् ु ख्रीष्टले ती वरदानहरू िदनुभयो। यसले गदार्
ख्रीष्टको शरीर तािक ख्रीष्टको शरीर बिलयो बिनयोस्। 13 हामी सब ैएउटै
िवश्वासमा नबाँिधउन्जेल, परमेश्वरको पुत्रलाई पूणर्रूपले निचनुन्जेल,
हामी पिरपक्क मािनस नबिनउन्जेल, हामी ख्रीष्ट जस्त ैउन्नत नहुन्जेल र
उहाँको पूणर्ता प्राप्त नगरून्जेल यो काम गिर न ैरहनुपछर् ।

14 तब हामी नानीहरू जस्तो हुने छैनौ। हामी छालमा जहाजले यता र
उता छल्काइएका मािनसहरू जस्ता हुने छैनौं। हामी प्रत्येक नयाँ
िशक्षाद्वारा प्रभािवत हुने छैनौं जसले हामीलाई धोका िदने प्रयास गछर् । ती
मािनसहरूले चलाकी गछर्न् र मािनसहरूलाई भूल बाटोमा तान्न हर
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प्रकारको चेष्टा गछर्न्। 15 तर, हामी प्रेमपूवर्क सत्य बोल्छौं। तर हामी हर
तरहले ख्रीष्ट जस्त ैनहुन्जे बिडरहनेछौं। ख्रीष्ट िशर हुनुहुन्छ र हामी शरीर
हौं। 16 सम्पूणर् शरीर ख्रीष्टद्वारा गाँिसएको छ।शरीरको प्रत्येक अङ्ग एक-
अकार्मा जोिडएकोछ र शरीरको जोडनीले एक गरकेो छ। प्रत्येक अङ्गले
आ-आफ्न ैकाम गछर् । अिन यसलेै सम्पूणर् शरीर िवकास गछर्  र प्रेममा दृढ
हुन्छ।

बाँच्नबाँच्नेे तिरकातिरका

17 म यो भन्छु र प्रभुको सम्बन्धमा चेतावनी िदन्छुः परमेश्वरलाई
निचन्नेहरू जस्तो भएर नबस। ितनीहरूका िवचार िनकम्मा हुन्छन्। 18

ती केही बुझ्न सकै्तनन्, अिन केही जान्दनैन् िकन िक ितनीहरू सुन्न
अस्वीकार गछर्न् त्यसलेै परमेश्वरले िदएको जीवन जस्तो ितनीहरूको
जीवन हँुदनै। 19 लज्जा अनुभव गनेर् क्षमता ितनीहरूले गुमाएका छन्।
कुकमर् गनर् म ैितनीहरूका जीवन पूणर्रूपले लागेकाछन् । हर प्रकारको
नीच काम गनर् ती सधैँ तम्सन्छन्। 20 तर ितमीहरूले िसकेको ख्रीष्टको
कुरा त्यस्तो होइन। 21 म जान्दछु, ितमीहरूले ख्रीष्टको बारमेा सुनेकाछौ
अिन ितमीहरू उहाँमा छौ, यसथर् ितमीहरूले सत्यता िसक्यौ। हो,
खासमा सत्यता येशूमा छन्। 22 ितमीहरूलाई आफ्नो पुरानो स्वभाव
छोड्न िसकाइयो। त्यसको अथर्, अिघका िदनहरूमा पछ्याइ िंहडेको
कुमागर्लाई ितमीहरूले त्याग्नु पछर् । त्यो स्वभाव त्यसकैा धोखापूणर्
इच्छाहरूले त्यसलाई थोत्रो बनाइसकेका छ। 23 ितमीहरू आफ्ना मन
र आत्मामा नयाँ बनाइनु पछर् । 24 ितमीहरू नयाँ मािनस बिननु पछर्
जस्तो िवश्वास अनुसार धमीर् र पिवत्र जीवन बाँच्न परमेश्वरले
ितमीहरूलाई आफ्न ैअनुरूपमा िसजर्नु भएको छ।

25 यसलेै ितमीहरूले झूटो बोल्नु छोड्नुपछर् । “आपसमा सधैँ साँच्चो
बोल।” िकनभने हामी आपस्तमा एउटै शरीरका अङ्गहरू हौं। 26 “जब
ितमी िरसाउँछौ त्यस िदनभिर निरसाऊ। िरसले कुन ैपाप नगराओस्।”
अिन िदनभिर निरसाइ बस। 27 शतैानलाई िजत्ने मौका नदेऊ। 28

यिद कसलेै चोछर्  भने त्यसले त्यो बानी छोडोस्। उसले आफ्ना हात
असल काममा लगाओस्। तब मात्र गरीब मािनसहरूलाई िदनु उसकोमा
केही हुनेछ।

29 बात गदार् चोट पनेर् शब्द नचलाऊ। मािनसलाई चािहने कुरो मात्र
गर जसले मािनसलाई बिलयो बनाउँछ। तब मात्र ितम्रा कुरा सुन्नेहरू
लाभािन्वत हुन्छन्। 30 पिवत्र आत्मालाई दःुखीत नतुल्याऊ। आत्मा नै
प्रमाण हो के ितमी परमेश्वरका हौ। उपयकु्त समयमा परमेश्वरले ितमीलाई
मुक्त गनर् ु हुनेछ भन्ने देखाउनुलाई न ैउहाँले त्यो आत्मा िदनुभएको हो।
31 िततोपना, िरस र आवेग त्याग किहल्य ैिरसमा निचच्याउ र अकार्को
िनन्दा नगर। कुन ैप्रकारको कुकमर् किहल्य ैनगर। 32 आपसमा दयालु र
कृपालु बन। परमेश्वरले ख्रीष्टमा ितमीहरूलाई क्षमा िदए जस्त ैितमीहरूले
पिन एक-अकार्लाई क्षमा देऊ।

ितमीहरू परमेश्वरका नानीहरू हौ जसलाई उहाँले प्रेम गनर् ु
हुन्छ। यसलेै परमेश्वर जस्त ैहुने कोशीश गर। 2 प्रेममय जीवन
िबताऊ। ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गनर् ु भए जस्त ैअरूलाई प्रेम

गर। ख्रीष्टले हाम्रा िनिम्त आफूलाई सुगिन्धत उपहार अिन परमेश्वरको
बिलको रूपमा चढाउनुभयो।

3 ितमीहरूका िवचमा यौन अपराध हुनुहँुदनै। कुन ैप्रकारको
अनिैतकता अथवा लालच अझ ैधेर ैहुनुहँुदनै। िकनभने यस्ता कुराहरू
परमेश्वरका जनलाई उिचत छैन। 4 ितमीहरू माझ नराम्रो बातचीत हुनु
हँुदनै। मूखर् कुरा नगर अिन अनुिचत मजाक पिन नगर। यी कुराहरू
ितमीहरूलाई ठीक छैन। यसको सट्टामा ितमीहरूले परमेश्वरलाई
धन्यवाद िदनुपछर् । 5 यसमा िनश्चय होऊः यिद ितनीहरूले यौन अपराध
गर ेअथवा बेइमान्दारी बने आफ्न ैिनिम्त लोभी बने भने ख्रीष्ट औ
परमेश्वरको राज्यमा ितमीहरूले ठाउँ पाउने छैनौ। लोभी चाँिह मूिर्तपूजक
हो।

6 िमथ्या कुराले ितमीहरूलाई मूखर् नबनाओस्। अनाज्ञाकारी
मािनसहरूमािथ यस्ता कुराहरूले परमेश्वर िरसाउनु हुन्छ। 7

ितनीहरूिसत त्यस्तो काम गनर् ु हँुदनै। 8 िबतेका िदनहरूमा अन्धकारले
पूणर् िथयौ, तर अिहले ितमी प्रकाशले पूणर् छौ। यसलेै, प्रकाशका
बालकहरू जस्त ैबाँच। 9 प्रकाशले सब िकिसमको भलाई, निैतक जीवन

र सत्यता ल्याउँदछ। 10 प्रभु के कुराले खशुी हुनुहुन्छ त्यो बुझ्ने कोिशश
गर। 11 अन्धकारका मािनसहरूले गनेर् काम नगर। त्यस्ता कामहरूले
ती अधं्याराका कामहरू िमथ्या हुन भन्ने देखाऊ। 12 अन्धकारमा
मािनसहरूले गनेर् कुराहरूको चचार् गनर् ु पिन शरमको कुरा हो। 13 तर
जब हामी ती गुप्तरूपले अँध्यारोमा गिरएका कुराहरू उदाङ्गो बनाउँछौं
प्रकाशले ती कुराहरूलाई प्रत्यक्ष पािरिदन्छ। 14 अिन ज्योित न ैहो
जसले हरके कुरो प्रत्यक्ष पाछर् । त्यसलेै हामी भन्छौः
“जाग, हे िनदाएकाहरू हो!
मृत्यबुाट उठ,
अिन ितमीहरूमािथ ख्रीष्ट चम्कुनु हुनेछ।”

15 यसकारण ितमीहरू कसरी िजउँछौ त्यस बार ेखबु ैसतर्क होऊ।
मूखर्हरू जस्तो नबाँच तर बुिद्धमानीपूवर्क बाँच। 16 हामीले बाँचेका
िदनहरू खराब छन्, यसथर् आफ्नो समयलाई सुकमर् गनर्मा लगाऊ। 17

यसथर् मूखर् नबन। सट्टामा, प्रभूले ितमीलाई के गराउन चाहनुहुन्छ, बुझ।
18 दाखरस खाएर नमात। त्यसले ितम्रो आित्मकताको नाश गनेर्छ।
आत्माले भरीपूणर् होऊ। 19 आपसमा भजन, स्तुित र आित्मक गीतहरू
सुनाऊ। प्रभुलाई आफ्नो हृदयमा सँगीत बनाऊ। 20 सधैँ सब ैकुराको
लािग िपता परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ। हाम्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा
उहाँलाई धन्यवाद देऊ।

पितपित रर पत्नीहरूपत्नीहरू

21 एक-अकार्लाई मान्न इच्छुक होऊ िकनिक ितमीहरू ख्रीष्टलाई
आदर गछौर्।

22 पत्नीहरू हो, प्रभुको अधीनमा रहे जस्त ैआ-आफ्ना पितको
अधीनमा बस। 23 जस्तो येशू ख्रीष्ट मण्डलीका िशर हुनुहुन्छ, पित
पत्नीका िशर हुन्। मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो, त्यसरी ख्रीष्ट शरीरमा
रक्षक हुनुहुन्छ। 24 जसरी मण्डली ख्रीष्टको अिधकारमा छ त्यसरी
पित्नहरू पिन हरके कुरामा पितहरूको अिधकारमा रहनु पछर् ।

25 पितहरू हो, आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर जस्तो ख्रीष्टले मण्डलीलाई
प्रेम गनर् ु भयो। ख्रीष्टले मण्डलीको िनिम्त प्राण िदनुभयो। 26 मण्डलीलाई
पिवत्र बनाउनु उहाँले आफ्नो प्राण बिल िदनुभयो। मण्डलीलाई पानीले
धोएर शुद्ध पानर् ख्रीष्टले सुसमाचार प्रयोग गनर् ुभयो। 27 उहाँले
मण्डलीलाई मिहिमत दलुही बनाउनु तथा कलकं, चाउरी वा त्यस्त ैकुनै
त्रुिटरिहत बनाउन तथा उनलाई शुद्ध र िनदोर्ष पानर् ु आफैं लाई बिल
िदनुभयो।

28 अिन पितहरूले पिन आफ्ना पत्नीहरूलाई त्यसरी न ैप्रेम गनर् ुपछर् ।
आफ्नो शरीरलाई प्रेम गर ेजस्त ैआफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर। पत्नीलाई
प्रेम गनेर्ले आफैं लाई प्रेम गछर् । 29 अिन कसलेै पिन आफ्नो शरीरलाई
किहल्य ैधृणा गदैर्न। हरकेले आफ्नो शरीरलाई, स्याहाछर्  अिन खाना
िदन्छ। अिन मण्डलीको िनिम्त ख्रीष्टले पिन त्यस ैगनर् ु हुन्छ। 30 िकनिक
हामी उहाँको शरीरका अङ्ग हौं। 31 धमर्शास्त्रले भन्छ, “त्यसलेै मािनसले
आफ्ना माता-िपतालाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीिसत िमल्दछ र ती दइु
एक हुन्छन्।” 32 यो गुप्त सत्यता खबु ैमहत्वपूणर् छ। मलाई लाग्छ यसको
अिभप्राय ख्रीष्ट र मण्डलीिसत छ। 33 तर ितमीहरू प्रत्येकले आफ्नो
पत्नीलाई प्रेम गनर् ु पछर्  जस्तो आफूले आफैं लाई प्रेम गछर् । अिन पत्नीले
पिन आफ्नो पितलाई आदर गनर् ु पछर् ।

बालकहरूबालकहरू रर आमाआमा-बाबुहरूबाबुहरू

बालकहरू हो, प्रभुले चाहेको जस्तो, आफ्ना आमा-बाबुले
भनेको मान। त्यो बाहेक, गनर् ु पनेर् राम्रो कुरो यही होः 2

धमर्शास्त्रले भन्छ, “ितमीहरूले आफ्ना आमा-बाबुको आदर
गनर् ु पछर् ।” यो पिहलो आज्ञा हो, यसमा प्रितज्ञा पिन छ। 3 त्यो प्रितज्ञा
होः “तब ितम्रो हरके कुरो ठीक हुन्छ र संसारमा ितमीले लामो आयु
पाउनेछौ।”

4 िपताहरू हो, आफ्ना बालकहरूलाई िरस नउठाऊ। ितनीहरूलाई
प्रभुको िशक्षा र तालीममा हुकार्ऊ।
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कमाराहरूकमाराहरू रर मािलकहरूमािलकहरू

5 कमाराहरू हो, पृथ्वीमा आफ्ना पाथीर्व मािलकहरूको आज्ञा, डर र
आदरसिहत सम्पूणर् हृदयले पालन गर जसरी ख्रीष्टको आज्ञा पालन
गदर्छौ। 6 ितनीहरूले हेिररहेको बेला ितनीहरूको मन िजत्न ितनीहरूका
सामुन्ने मात्र ितमीहरूले आज्ञा पालन गनर् ु होइन तर ितमीहरूले ख्रीष्टको
आज्ञा पालन गर ेझैं ितनीहरूलाई मान। 7 आफ्नो कत्तर्व्य खशुीसाथ
गर। प्रभुको िनिम्त कत्तर्व्य गर ेझैं गर औ मािनसको िनिम्त गरकेो जस्तो
होइन। 8 याद राख, ऊ कमारा होस् िक मुक्त होस् राम्रो काम गनेर्
हरकेालाई पुरस्कार िदने प्रभु न ैहुनुहुन्छ।

9 अिन मािलकहरू, ितमीहरूले पिन आफ्ना कमाराहरूिसत उस्तै
व्यवहार गर। ितनीहरूलाई नधम्काउ। मनमा राख िक ितमीहरूका
मािलक र उनीहरूका मािलक उही एक हुन्छ अिन उहाँ स्वगर्मा हुनुहुन्छ।
उहाँले हरके मािनसलाई एकै प्रकारले जाँच्नु हुन्छ।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको हातहात-हितयारहितयार धारणधारण गरगर
10 मेरो पत्रको अन्तमा म भन्छु, प्रभुमा र उहाँको महान शिक्तमा दृढ

बन। 11 परमेश्वरले िदएको पूणर् हातहितयार लगाऊ तािक ितमीहरूले
शतैानको कुचालको सामना गनर् सक्छौ। 12 हाम्रो लडाई पृथ्वीका
मािनसहरूिसत छैन। हामी त यस संसारको अन्धकारको शासक,
अिधकारी र शिक्तहरूिसत लिडरहेछौं। हाम्रो लडाई त स्वगीर्य स्थानको
दषु्ट आित्मक शिक्तहरूको िवरूद्ध छ। 13 त्यसलेै ितमीहरूले परमेश्वरको
पूणर् हातहितयार पाउनु आवश्यक छ। अिन मात्र त्यस खराब िदनको
सामना दृढता पूवर्क गनर् सक्छौ। जम्म ैलडाई ंशेष गिरसके पिछ पिन
अझ ैउिभरहन सक्छौ।

14 यसलेै, कम्मरमा सत्यको पटुका कसेर, धािर्मक जीवनको छाती-
कवच पिहररे 15 प्रचारका िनिम्त तयार हुनु शािन्तको सुसमाचरको
जुत्ता जस्तो ितम्रो खटु्टामा लगाऊ। 16 अिन यी सँग ैिवश्वासको ढाल
प्रयोग गर जसले दषु्टात्माको जम्म ैजल्दो वाणलाई िनभाउँदछ। 17

परमेश्वरको मुिक्तलाई आफ्नो िशर रक्षक बनाऊ अिन परमेश्वरको वचन
समात जुन आत्माको तरवार हो। 18 सधैँ पिवत्र आत्मामा प्राथर्ना गर।
सब िकिसमका प्राथर्नाहरू सिहत प्राथर्ना गर अिन आफूलाई चािहएको
हर थोक माग। यसो गनर् ु ितमी सदा तयार बस। प्राथर्ना गनर् ु किहल्यै
नछोड। सधैँ परमेश्वरका सब ैमािनसहरूका लािग प्राथर्ना गर।

19 मेरो लािग पिन प्राथर्ना गर िक जब म बोल्छु परमेश्वरले मलाई
शब्दहरू िदऊन् र सुसमाचारको गुप्त सत्यतालाई म िनभर्यसँग भन्नु सकँु।
20 सुसमाचारको पक्षमा बोल्ने काम मलाई िदइएको िथयो। यो म अिहले
यहाँ कैदमा बसेर पिन गछुर् । प्राथर्ना गर िक जब म सुसमाचारको प्रचार
गछुर् , मलेै बोल्नु पर ेजस्त ैिनभर्यिसत बोल्न सकँु।

अिन्तमअिन्तम अिभवादनअिभवादन

21 हाम्रा प्यारा भाइ टाइिककसलाई ितमीहरूकहाँ पठाइएकोछ। उनी
प्रभुको काममा एक िवश्वासी सेवक हुन्। मेरो बारमेा उनले सब ैकुरा
बताउनेछन्। र म कस्तो छु, के गदैर्छु त्यो उनले बताउने छन्। 22

यसको लािग, मलेै उनलाई पठाउँद ैछु। हाम्रो भलाकुसारी बुझ भन्ने म
चाहन्छु। ितमीहरूको उत्साहका िनिम्त म उनलाई पठाउँदछुै।

23 ितमहरूलाई िपता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टले शािन्त र प्रेमको
साथ ैिवश्वास िदउन्। 24 ितमीहरू जम्म ैजसले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई
अनन्त माया गछौर्, ितमीहरूमा परमेश्वरको अनुग्रह रहोस्।
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िफिलप्पीिफिलप्पी

ख्रीष्ट येशूका सेवक पावल र ितमोथीबाट प्रणाम।
ख्रीष्ट येशूमा भएका िफिलप्पीमा बस्ने परमेश्वरको सबै

पिवत्रजनलाई अिन ितमीहरूको सब ैअग्रजहरू तथा िविशष्ट
सहायकहरूलाई।

2 िपता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र शािन्त ितमीहरू
सबलैाई रहोस्।

पावलकोपावलको प्राथप्राथर्र्नाना

3 जिहले पिन म ितमीहरूलाई सम्झन्छु, परमेश्वरलाई धन्यवाद
चढाउँछु। 4 प्रत्येक पल्ट म ितमीहरू सबकैो लािग परमेश्वरलाई प्राथर्ना
गछुर् , म आनन्दले प्राथर्ना गछुर् । 5 मािनसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदा
ितमीहरूले मलाई सहयोग गरकेोमा म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु।
ितमीहरूले िवश्वास गरकेो िदनदेिख अिहलेसम्म सघाउँदछैौ। 6

परमेश्वरले ितमीहरूमा असल काम गनर् थाल्नु भयो अिन अिहले सम्म
गिररहनु भएकोछ। जब ख्रीष्ट येशू आउँनु हुन्छ परमेश्वरले ितमीहरूमा त्यो
काम गरी िसध्याउनु हुनेछ। म यस कुरामा िनिश्चन्त छु।

7 ितमीहरू मेरो हृदयमा भएकोले, मलाई लाग्छ ितमीहरूको िवषयमा
यस्तो सोच्नु म िठकै छु। तर जब सुसमाचारको सत्यताको प्रमाण िददैं र
रक्षा गदैर् म जेलखानामा छु, ितमीहरू यो काम गनेर् आशीवार्दमा मसँग
सहभागी छौ। 8 म ितमीहरूलाई भेट्न अित इच्छुक छु, यो कुरो
परमेश्वरले जान्नु हुन्छ। ख्रीष्ट येशूको प्रेम िसत ैम ितमीहरूलाई प्यार
गदर्छु।

9 ितमीहरूका िनिम्त मेरो यही प्राथर्ना छ िकः
बुिद्ध र िववेक ितमीहरूको प्रेमिसत ैिनरन्तर बढ्द ैजाओस्। 10 म
प्राथर्ना गछुर्  िक ितमीहरू असल र खराबको भेद छुट्टयाउन योग्य होऊ,
अिन के असल हो, चुन्न योग्य होऊ तािक ख्रीष्ट येशू जुन िदन आउँनु
हुन्छ ितमीहरू पिवत्र औ दोषरिहत हुन सक्छौ। 11 म प्राथर्ना गछुर्  िक
परमेश्वरको मिहमा औ प्रशसंाका िनिम्त येशू ख्रीष्टको सहयोगले धेर ैसु-
कमर्हरू गनर् सक्छौ।

पावलकोपावलको कष्टकष्ट परमपरमेेश्वरकोश्वरको काममाकाममा सहायकसहायक

12 दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू हो, ितमीहरूले जान भन्ने म चाहन्छु
िक मलेै भोगेको कष्ट सुसमाचार अझ िवकिसत गराउनु सहयोग बिनयो।
13 म िकन बन्दी भएको छु त्यो स्पष्ट छ। म बन्दी छु िकनभने म ख्रीष्टको
िवश्वासी हँु। सम्राटका महलका सब ैप्रहरीहरूले तथा सब ैमािनसहरूले
यो बुझेकाछन्। 14 म अझ ैबन्दी छु, तर धेर ैजसो िवश्वासीहरू
सुसमाचार सहास र िनभर्य साथ प्रचार गनर् सहासी बिनएका छन्।

15 कोही मािनसहरू डाह र शेखीले अिन कसलेै अरूलाई सहायता
गनेर् इच्छाले ख्रीष्टलाई प्रचार गछर्न्। 16 यी मािनसहरूले प्रेमले प्रचार
गछर्न कारण ितनीहरू जान्दछन् िक सुसमाचार सुरिक्षत राख्न म
अह्राइएकोछु। 17 तर अरू वेइमान्दारी र स्वाथर्मा ख्रीष्ट िवषयमा प्रचार
गछर्न् िकनभने ितनीहरू सम्झन्छन् िक म झेलखानामा हुदाँ मलाई कष्ट
िदनु ितनीहरू सक्षम हुन्छन्। 18 ितनीहरूले मलाई कष्टमा पार ेतापिन म
पवार्ह गिर्दनँ। ितनीहरूले पिन मािनसहरूलाई ख्रीष्टबार ेसुनाउँदछैन्,
त्यही महत्वपूणर् कुरा हो। म चाहन्छु ितनीहरूले प्रचार न ैगरून्। म
चाहन्छु िक ितनीहरूले राम्रो उदेश्यले यसो गरून्। यिद यो खराब
भावनाले भएता पिन म खशुी न ैछु कारण ितनीहरूले ख्रीष्ट िवषयमा नै
प्रचार गछर्न्।
अिन म खशुी न ैभइरहन्छु। 19 ितमीहरूले मेरो लािग प्राथर्ना गदैर्छौ,

अिन येशू ख्रीष्टको आत्माले मलाई सहायता गछर् । यसलेै म जान्दछु िक

यो सम्पूणर् कुरोले मेरो मुिक्त ल्याउँछ। 20 मेरो दृढ इच्छा अिन आशा त्यो
हो िक कुन ैकुरोमा पिन म ख्रीष्टलाई भुल्ने छैन। म सधैँ आशा गदर्छु जब
सम्म म यस शरीरमा रहनेछु ख्रीष्टको महानता देखाउनु अिहले ठूलो आँट
पाउनेछु। म मरँु अथवा िजउँद ैरहँु यो काम गिर रहनेछु। 21 मेरो िनिम्त
मेरो जीवनको उदेश्य ख्रीष्ट हुन र मृत्यकुो अथर् लाभ हो।

22 यिद म शरीरमा बाँिचरहे म प्रभुकोलािग काम गिररहनेछु। तर कुन
छानँु-जीवन िक मरण? म भन्न सिक्दनँ। 23 जीवन र मरणमा एउटालाई
छान्नु गाह्रो छ। म त यो शरीर छोडेर ख्रीष्टिसत ैरहन चाहन्छु। त्यो धेरै
उत्तम हो। 24 तर ितमीहरूकोलािग यस शरीरमा रहनु धेर ैआवश्यक छ।
25 जब यो म जान्दछु म यहीं बस्छु अिन ितमीहरूिसत रहन्छु। आित्मक
िवकास गराउनु अिन िवश्वासबाट आउने आनन्द िलनु म ितमीहरूलाई
सहयोग पुयार्उने छु। 26 जब म ितमीहरूिसत फेिर हुनेछु मलेै गदार् ख्रीष्ट
येशूमा ितमीहरूको आनन्द फेिर उिर्लनेछ।

27 होिशयारी हौऊ िक ितमीहरूको जीवन ख्रीष्टको सुसमाचारिसत
िमल्दो होस्। तब मात्र म ितमीहरूकहाँ आए पिन, ितमीहरूदेिख टाडै बसे
पिन ितमीहरू बार ेराम्रै कुरा सुन्नेछु। ितमीहरू एउटै उद्देश्य िलएर अिघ
बढ़दछैौ र सुसमाचारबाट रहेको िवश्वासको िनिम्त एक भएर काम गदैर्छौ
भन्ने म सुन्नेछु। 28 अिन आफ्ना िवरोधीहरूिसत ितमीहरू कुन ैप्रकारले
पिन डराउने छैनौ। यी सब परमेश्वरका प्रमाणहरू हुन् िक ितमीहरू
बचाइनेछौ र ितमीहरूका शत्रुहरू हराइनेछन्। 29 परमेश्वरले
ितमीहरूलाई ख्रीष्टमा िवश्वास गनेर् सहुिलयत िदएकाछन् । तर त्यही अन्त
होइन। परमेश्वरले ितमीहरूलाई ख्रीष्टको िनिम्त दःुख भोग्ने सहुिलयत पिन
िदनु भएकैछ। यी दवुलेै ख्रीष्टमा मिहमा ल्याउँछ। 30 जब म
ितमीहरूिसत िथएँ मलेै गरकेो सङ्घषर् ितमीहरू जान्दछौ अिन अिहले मलेै
गदैर् गरकेो सङ्घषर् बार ेपिन सुन्दछैौ। ितमीहरूको पिन त्यस्त ैसंघषर् छ।

एकतामाएकतामा रहौरहौ रर एकएक-अकोर्लाईअकोर्लाई ध्यानध्यान ददेेऊऊ

मलेै ितमीहरूलाई ख्रीष्टमा केही गर भन्न सक्नु पनेर् केही छ? के
ितमीहरूको मायाले ितमीहरूलाई मलाई सुख देऊ भन्छ?
ितमीहरू आत्मामा हामीसँग सहभागी हुन्छौ? ितमीहरूमा कृपा

र दया छ? 2 यिद यी कुराहरू ितमीहरूमा छन् भने मेरो िनिम्त केही
गिरदेऊ भन्ने िबन्ती गछुर् । यसले मलाई खबु ैखशुी तुल्याउनेछ। ितमीहरू
सबकैो हृदयले त्यही कुराहरू सोचोस् अिन त्यहाँ त्यही प्रेम रहोस्। मेल
िमलापसँग एउटै लक्ष्य िलएर बाँच। 3 जब केही कुरो गछौर्, स्वाथर् वा
मूखर्ताको गवर्मा नगर। नम्र होऊ र आफूलाई भन्दा अरू अझ सम्मान
योग्य भएको मान। 4 आफ्न ैलािग मात्र रूिच नराख, तर अरूहरूको
जीवनमा पिन रूिच राख्ने गर।

िनस्वाथिनस्वाथर्र् बन्नबन्न ख्रीष्टबाटख्रीष्टबाट िसकिसक

5 आफ्नो जीवनमा ख्रीष्ट येशूले जस्त ैसोच र गर।
6 ख्रीष्ट आफैं  हरके कुरामा परमेश्वर जस्त ैहुनुहुन्थ्यो।
उनी परमेश्वर बराबरी हुनु हुन्थ्यो।
तर उहाँले परमेश्विसत रहेको बराबरीलाई आफ्नो िनिम्त रािखनु पनेर्

सम्पित्त झैं मान्नु भएन।
7 परमेश्वरिसत उहाँको ठाउँ उहाँले छोिडिदनु भयो,
र मानव हुन जन्मनु भयो।
अिन सेवक हुनु भयो।

8 जब उहाँ यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफैं लाई खबु ैनम्र
बनाउनु भयो।
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अिन उहाँ मृत्य ुअँगाल्न सम्म आज्ञाकारी हुनु भयो, र कू्रसमा मनर् ु
भयो।

9 ख्रीष्टले परमेश्वरको आज्ञा पालनन गनर् ु भयो,
यसथर् परमेश्वरले उहाँलाई उच्च स्थानमा पुयार्उनु भयो।
परमेश्वरले ख्रीष्टको नाउँलाई अरू सब ैनाउँहरू भन्दा महान बनाउनु

भयो।
10 उहाँले यसो गनर् ुभयो,
ता िक स्वगर्मा, पृथ्वीमा औ पातालमा भएका हरकेले येशूको नाउँमा

घँुडा टेकुन्।
11 “येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ,” भनी प्रत्येक िजब्रोले स्वीकार गरून्।
जब यसले िपता परमेश्वरको मिहमा ल्याउँछ।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे चाहचाहेे जस्तजस्तै ैमािनसमािनस बनबन
12 मेरा िप्रय साथीहरू! ितमीहरूले सधैँ भनेको कुरा मानेकाछौ। जब

म ितमीहरूिसत िथएँ, ितमीहरू परमेश्वरको आज्ञाकारी िथयौ। यो अझ
धेर ैमहत्वपूणर् कुरो छ िक अिहले मेरो अनुपिस्थितमा पिन ितमीहरूले
परमेश्वरको आज्ञा मान्छौ। मेरो सहायता िबन ैपिन ितमीहरूले आफ्नो
मुिक्तकोलािग कोिशश गर। परमेश्वरको डर र आदर गररे यसो गर। 13

परमेश्वरले ितमीहरूमा काम गनर् ु हँुदछै। उहाँलाई केले खशुी पाछर्  त्यो गनर् ु
उहाँले न ैसहयता गनर् ुहुन्छ अिन शिक्त िदनुहुन्छ। अिन यस्तो गनेर् शिक्त
पिन उहाँले न ैिदनुहुन्छ।

14 कुन ैगनगन वा बहस नगरी सब ैकाम गर। 15 तब ितमीहरू दषु्ट
मािनसहरू समक्ष िनदोर्ष, पिरपूणर् परमेश्वरका िनष्कलिंकत नानीहरू,
संसारमा चम्कने तारा झैं हुनेछौ। 16 जीवन पाउने िशक्षा ितनीहरूलाई
देऊ तब ख्रीष्ट फेिर आउनु हँुदा मेरो दौडाई नष्ट भएन औ मेरो चेष्टा खेर
गएन भनी म ितमीहरूमा गवर् गनर् सक्छु।

17 ितमीहरूका िवश्वासाबाट ितमीहरूको जीवनलाई परमेश्वरको
सेवामा एक बिल हुनेछ। ितमीहरूको बिल पूणर् गराउनु मलेै आफ्नो रगत
िदनु पछर्  भने पिन म ितमीहरू जम्मिैसत खशुी अिन आनन्दमयी हुनेछु।
18 त्यसरी न ैितमीतहरू पिन म सँग खशुी अिन आनन्दमयी हुनुपछर् ।

ितमोथीितमोथी रर इपाफ्रोडाइटसकोइपाफ्रोडाइटसको खबरखबर

19 ितमोथीलाई ितमीहरूकहाँ चाँडै पठाउँला भनी म प्रभु येशूमा
आशा गदर्छु। ितमीहरूको बारमेा सुनेर म हिर्षत हुनेछु। 20 ितमोथी
जस्तो अरू मािनस मिसत छैन। उनको ितमीहरूमा साँच्चो चासो छ। 21

अरूहरू त आफैं मा मात्र मस्त छन्। ख्रीष्ट येशूको काममा ितनीहरूलाई
कुन ैचासो छैन। 22 ितमोथी कस्ता मािनस हुन ितमीहरूले जान्दछौ।
एउटा छोराले कसरी बाबुको सेवा गछर्  त्यसरी न ैसुसमाचारको प्रचारमा
उनले मिसत सेवा गरकेा छन् भन्ने कुरो ितमीहरू जान्दछौ। 23 म
उनलाई चाँडै पठाउने प्रयास गदैर्छु। मलाई के हुन्छ त्यो जान्ने िबित्तकै म
ितनलाई पठाउनेछु। 24 म पुर ैभरोसामा छु िक ितमीहरूलाई चाँडै भेट्नु
जानु प्रभुले सहायता गनर् ु हुनेछ।

25 इपाफ्रोडाइटस ख्रीष्टमा हुने मेरा भाइ हुन्। ख्रीष्टको दलमा उनी
पिन मिसत काम र सेवा गछर्न्। जब मलाई सहायताको खाँचो परकेो
िथयो, ितमीहरूले उसलाई मकहाँ पठाइिदयौ। अब उसलाई ितमीहरू
भएकोमा न ैपठाइिदनु पछर्  भन्ने िवचार गदैर्छु। 26 म उसलाई यसकारण
पिन पठाउनेछु िक ितमीहरूलाई भेट्न उनी पिन खबु ैव्याकुल छन्। जब
ितमीहरूले उनी िबमार छन् भन्ने सुने देिख उनी िचिन्तत िथए। 27 हो,
उनी साँच्चै िबमारी िथए मृत्यकैु मुखमा पुगेका िथए। परमेश्वले उनीमािथ
मात्र दया नगररे ममािथ पिन गनर् ुभयो, तािक मलेै धेर ैिचन्ता िलनु परने।
28 यसकैारणले उसलाई पठाउन म खबु ैइच्छुक छु। उसलाई देखे पिछ
ितमीहरू पिन खशुी हुनेछौ र मलेै ितमीहरूको िफक्री गिररहनु पदैर्न। 29

प्रभुमा उसलाई महा आनन्दमा स्वागत गर। इपाफ्रोडाइटस जस्तो
मािनसलाई आदर गनर् ु पछर् । 30 ख्रीष्टको कामका िनिम्त उसको झण्डै
मृत्य ुभयो। मेरो सहायता गनर् ुमा उनले आफ्नो प्राण न ैसङ्कटमा पार।े
त्यस्तो सहायता िदन ितमीहरूले सकेनौ।

सबसबैभैन्दाभन्दा महत्वपूणमहत्वपूणर्र् ख्रीष्टख्रीष्ट ननै ैहहुुनुहनुहुुन्छन्छ

अिन अब मेरा दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू! प्रभुमा आनिन्दत
होऊ।यसले ितमीहरूलाई अझ सुरिक्षत राख्नेछ त्यही कुरो
घरी-घरी लेिखरहनु मलाई केही कष्ट लाग्दनै।

2 दषु्ट्याइँ काम गनेर्हरूदेिख होिशयार बस। ती कुकुरहरू जस्ता
हुन्छन्। ितनीहरू शरीर लुछ्न खोज्छन्। 3 तर हामी साँच्चै खतना
गिरएकाछौं। हामी परमेश्वरलाई आत्माद्वारा आराधना गछौर्ं। हामीले हाम्रो
िवश्वास ख्रीष्ट येशूमा राख्नेछौं अिन हामी के गनर् सक्छौ त्यसमा होइन। 4

म आफैं मा भर पनर् सक्छु, तर म पिर्दन। यिद कसलेै भन्छ िक ऊ
आफैं मा भरोसा गनर् सक्छ तब म त्यो भन्दा ज्यादा गनर् सक्छु। 5 म
जन्मेको आठौं िदनमा मेरो खतना भएको हो। म इस्राएल राष्ट्रको हँु र
िबन्यामीन वंशको हँु। म एकजना यहूदी हँु र मेरा आमा-बाबु पिन यहूदी नै
िथए। मोशाको व्यवस्था मेरो लािग महत्वपूणर् िथयो। त्यसलेै म फिरसी
भएँ। 6 म यहूदी धमर्को कट्टर समर्थक िथएँ। मलेै मण्डलीलाई खेदो गरें।
मलेै जुन प्रकारले मोशाको व्यवस्था पालन गरें त्यसमा कसलेै भूल भेट्न
सक्दनैथे।

7 एक समयमा यी सब मेरो लािग महत्वपूणर् िथयो। तर मलेै ठानें,
ख्रीष्टको अिघ ती सब व्यथर्का रहेछन्। 8 त्यित मात्र होइन, म सम्झन्छु,
मेरा प्रभु येशू ख्रीष्टको महानतालाई बुझ्नेको तुलनामा प्रत्येक कुरो नगन्य
रहेछ। ख्रीष्ट भेट्टाउँ भनी मलेै न ैप्रत्येक कुरो छोिडिदएँ अिन अिहले ती
सबे वेकार ठान्छु। 9 अिन यसले मलाई ख्रीष्ट अप्नाउन िदयो। ख्रीष्टमा म
धािर्मक छु, तर यो उपयकु्त िनयम पछ्याएकोले होइन। यो परमेश्वरमा
िवश्वासको माध्यमद्वारा आउँछ। परमेश्वरले मलाई धािर्मक बनाउनु
ख्रीष्टमा मेरो िवश्वासलाई प्रयोग गनर् ुभयो 10 म ख्रीष्टलाई मात्र र जेले
उहाँलाई मृत्यबुाट बौरायो त्यो शिक्तलाई जान्न चाहन्छु। म ख्रीष्टको
कष्टको सहभागी बन्न चाहन्छु र उहाँको मृत्यमुा उहाँ जस्त ैहुन चाहन्छु।
11 अिन ममा आशा छ म पिन मृत्यबुाट बौरी उठ्नेछु।

लक्ष्यमालक्ष्यमा पुग्नेपुग्न ेप्रयासप्रयास

12 परमेश्वरले मलाई चाहे जस्त ैम भइसकेको छु भन्ने मेरो भनाई
होइन। म त्यस लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन। तर त्यहाँ पुग्नु र लक्ष्य हािसल
गनर् म िनरन्तर चेष्टा चलाई रहेकोछु। ख्रीष्टले पिन त्यही चहानु हुन्छ र
मलाई उहाँको आफ्नु बनाउनु भयो। 13 दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू म
जान्दछु, म अझ ैत्यस लक्ष्यमा पुगेको छैन। तर एउटा कुरा जुन म सधैँ
गछुर् , त्यो होः म िबतेको कुरा भुिलिदन्छु अिन आफ्नो अिघिल्तरकै
लक्ष्यमा पुग्न म सक्दो कोिशश गछुर् । 14 लक्ष्यमा पुग्ने र पुरस्कार पाउने
कोिशश म गिरनरैहन्छु। त्यो पुरस्कार मेरो िनिम्त पक्का गिरएकोछ
िकनिक परमेश्वरले मलाई ख्रीष्टद्वारा जीवनमािथ बोलाइएको छु।

15 हामी जो आित्मक पाको भएका छौं सबलेै यस प्रकारले न ैसोच्नु
पछर् । अिन यिद केही िवषयमा ितम्रो िवचारिसत निमल्ने कित यस्तो
िभन्द ैप्रकारले सोच्छ भने परमेश्वरले उसलाई स्पष्ट पािरिदनु हुनेछ। 16

तर हामीमा पिहले देिख भएको सत्यलाई भने छोड्नु हँुदनै।
17 दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू सबलेै म बाँचे झैं बाँच्ने

चेष्टा गनर् ुपछर् । अिन ती मािनसहरूलाई पछ्याउ जसले हामीले बताएका
तिरकामा बाँिचरहेका छन्। 18 धेर ैमािनसहरू ख्रीष्टको कू्रसको शत्रु
जस्ता भएर बाँचेका छन्। मलेै त्यस्ता मािनसहरूको बारमेा बारम्बार
भन्द ैआएको छु अिन अिहले पिन म आँसु खसाउँद ैितनीहरूका बारमेा
भिनरहेछु। 19 ितनीहरू जुन तिरकामा बाँचेकाछन् त्यसले ितनीहरूलाई
िवनाश ितर घचेट्नेछ। ितनीहरू परमेश्वरको सेवा गदैर्नन्। ती आफैं लाई
खशुी राख्न मात्र बाँच्छन्। ती लाज लाग्दो काम गछर्न् र त्यसमा गवर्
गछर्न्। 20 तर हामी स्वगर्का बािसन्दा हौं। हाम्रा मुिक्तदाताको स्वगर्बाट
आगमनको िनिम्त हामी पिर्खबसेका छौं। प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रा मुिक्तदाता
हुनुहुन्छ। 21 उहाँले हाम्रो दबुर्ल शरीर बद्ली गररे उहाँको शिक्तले आफ्नै
जस्तो मिहमाशाली शरीर बनाइिदनु हुनेछ। त्यही शिक्तले उहाँ प्रत्येक
चीजलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन योग्य हुनुहुनेछ।
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मेरा िप्रय दाज्यू-भाइ िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई माया
गछुर्  र भेट्न चाहन्छु। ितमीहरूले मलाई खशुी पायौर् अिन
ितमीहरूमािथ गिर्वत तुल्यायौ । मलेै िसकाए जस्त ैप्रभुलाई

पछ्याउन नछोड।
2 मलेै इयोिदया र िसन्तकेलाई पिन प्रभुमा त्यही मन लगाउन िबन्ती

गरकेोछु। 3 मेरा साथीहरू, जब ितमीहरूले मिसत िवश्वासी भएर सेवा
गयौर् मलेै ितमीहरूलाई यी दइु स्त्रीहरू जसले मसँग सुसमाचार प्रचार गनर्
संघर्ष गर,े ितनीहरूलाई सहायता गर भन्छु। मिसत खट्ने के्लमेण्ट र
अरूहरूिसत ैियनीहरू पिन खटेकाछन्। जीवनको पुस्तकमा ितमीहरूको
नाउँपिन रािखएकोछ।

4 सधैँ प्रभुमा आनन्द गर, म दोहोयार्उँछु आनिन्दत होऊ।
5 मािनसहरूले देखनु् िक ितमीहरू नम्र र दयालु छौ। प्रभु चाँडै आउनु

हुनेछ। 6 कुन ैकुराको िफक्री नगर। बरु चािहएको हरके कुराकोलािग
परमेश्वरलाई अन्तरिबन्ती र प्राथर्ना गर। अिन प्राथर्ना गदार् परमेश्वरलाई
धन्यवाद देऊ। 7 परमेश्वरले िदएको शािन्तले ितमीहरूको मन र
हृदयलाई येशू ख्रीष्टमा सुरक्षीत राख्नेछ। शािन्त जो परमेश्वरले िदन्छन्,
यित महान हुन्छ िक हामी बुझ्न सक्दनैौं।

8 दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू हो, जुन-जुन कुराहरू अित राम्रा
र प्रशसंा गनर् लायकका छन् त्यस ैबार ेसोच। जुन-जुन कुराहरू सत्य र
माननीय पिवत्र र उिचत, सुन्दर र आकर् षणीय छन् ितनकैो मात्र िवचार
गर। 9 जुन कुराहरू ितमीहरूले िसक्यौ, ग्रहण गयौर्, सुन्यौ र ममा
देख्यौ, ती कुराहरू गर! अिन शािन्तका परमेश्वर ितमीहरूिसत रहनु हुनेछ

िफिलप्पीकािफिलप्पीका िवश्ववासीहरूलाईिवश्ववासीहरूलाई पावलकोपावलको धन्यवादधन्यवाद

10 प्रभुमा म खबु ैप्रसन्न छु िक म प्रित ितमीहरूले फेिर चासो देखायौ।
वास्तवमा ितमीहरूको चासो त िथयो तर देखाउने मौका पाएका िथएनौ।
11 म यी कुराहरू गदैर्छु, तर मलेै भन्नुको अथर् यो होइन िक मलाई केही
कुराको आवश्यक छ। मलेै त आफूिसत जो छ त्यसमैा सन्तोष गनर्

प्रिशक्षण िलएको छु। 12 म जान्दछु गरीब हँुदा कसरी बस्नु पछर्  अिन
जब मेरोमा प्रशस्त हँुदा कसरी बस्नु पछर्  अिन जब मेरोमा प्रशस्त हँुदा
पिन म जान्दछु। सब ैपिरिस्थितसँग कसरी मेल खाने त्यो रहस्य मलेै
िसकेकोछु। भर पेट खानु पाउँदा र आधा पेट बस्नु पदार् कसरी जीवन
िबताउनु पछर्  मलेै िसकेको छु। चािहएको कुरा सब ैपाउँदा पिन, केही
नपाउँदा पिन खशुी हुनु मलेै िसकेको छु। 13 म सब कुराहरू गनर् समथर्
छु िकनभने ख्रीष्टले मलाई शिक्त प्रदान गनर् ुहुन्छ।

14 तर ैपिन मलाई आवश्यक परकेो समयमा जब ितमीहरूले सहायता
गयौर्, उत्तम गयौर्। 15 मलेै पिहले-पिहले सुसमाचार प्रचार गरकेो ितमी
िफिलप्पीहरूलाई थाहा छ। जब म म्यािसडोिनया िंहडें त्यस बेला
ितमीहरूकै मात्र एउटा मण्डली िथयो जसले मलाई सहायता गयोर्। 16

जब म िथस्सालोिनकामा िथएँ धेर ैपल्ट ितमीहरूले मलाई चािहएको
चीजहरू पठाई िदयौ। 17 म ितमीहरूबाट उपहार चाहन्छु भन्ने पटकै्क
होइन। तर दानबाट जे पाइन्छ त्यो पुरस्कार ितमीहरूले पाऊ त्यो म
चाहन्छु। तर म ितमीहरूले त्यो उपहार पाऊ भन्ने चाहन्छु जुन दानबाट
आँउछ। 18 आफूलाई चाइएको जम्म ैकुरा मिसत छन् र चािहए भन्दा
बढ्त ैपिन भएको छ। इपाफ्रोडाइटसलाई ितमीहरूले पठाएका
सौगातहरू िलएर आए यसथर् मलाई चािहएको प्रत्येक कुरो मिसत छ।
ितम्रो भेटी त परमेश्वरलाई अपर्ण गिरएको अत्यन्त ैसुगिन्धत बिलदान
रहेछ। परमेश्वरले यो ग्रहण गनर् ु हुन्छ अिन यसले उहाँलाई प्रसन्न पाछर् ।
19 मेरो परमेश्वरसँग ख्रीष्ट येशूमा पाइने मिहमामय सम्पित्त छ अिन
उहाँले ितमीहरूको प्रत्येक खाँचो पुरा गनर् ु हुनेछ। येशूको मिहमाले मेरा
परमेश्वर खबु ैधनी हुनुहुन्छ र ती धन ख्रीष्टमा हुने ितमीहरूका हरके
खाँचो पूरा गनर् खचर् गनर् ुहुनेछ। 20 हाम्रा िपता र परमेश्वरको मिहमा सदा
सवर्दा भइरहोस्। आिमन।

21 ख्रीष्टमा हुने परमेश्वरका हरके िवश्वासीलाई हाम्रो नमस्कार
सुनाइिदनु। 22 जम्म ैमिसत जो भाइहरू छन् ितनीहरू पिन नमस्कार
पठाउँछन्। परमेश्वरमा हुनेहरूबाट िवशेष जो िसजरको महलमा छन्,
ितमीहरूलाई नमस्कार भनेका छन्।

23 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको मिहमा ितमीहरू प्रत्येकमा रहोस्।
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कलस्सीकलस्सी

ख्रीष्ट येशूको प्रेिरत पावलबाट। म एक जना प्रेिरत हँु िकनिक
परमेश्वरले यही चाहनु भयो। ितमोथी ख्रीष्टमा भएका हाम्रा
भाइबाट पिन।

2 कलस्सेमा बस्ने जो ख्रीष्टमा भएका पिवत्र र िवश्वासी दाज्यू-भाइ
िददी-बिहनीहरूलाई।
ितमीहरूलाई हाम्रा िपता परमेश्वरबाट अनुग्रह र शािन्त िमलोस।
3 जब हामी ितमीहरूको लािग प्राथर्ना गछौर्ं, परमेश्वरलाई, जो हाम्रा

प्रभु येशू ख्रीष्टका िपता हुन्, सधैँ धन्यवाद चढाउँछौ। 4 हामी
परमेश्वरलाई धन्यवाद िदन्छौं िकन िक ख्रीष्ट येशूमा ितमीहरूको िवश्वास र
परमेश्वरका सब ैजनहरूमा प्रेम भएको कुरा हामीले सुन्यौं। 5 ितमीहरूमा
आशा भएको कारणले न ैितमीहरूको ख्रीष्टमा िवश्वास छ र परमेश्वरका
सब ैजनहरूलाई ितमीहरू प्रेम गछौर्। ितमीहरूले आशा गरकेो कुरो
ितमीहरूका लािग स्वगर्मा साँचेर रािखएकोछ भन्ने ितमीहरू जान्दछौ।
ितमीहरूले यो आशा बार ेसत्य िशक्षाबाट सुसमाचार िसक्यौ जुन
ितमीहरूलाई भिनएको छ। 6 संसारको जम्म ैकुनाहरूमा त्यस
सुसमाचारले आिशष र फलहरू ल्याउँद ैछ। त्यो सुसमाचार सुनेपिछ र
परमेश्वरको अनुग्रह बार ेसत्य कुरो बुझे पिछ ितमीहरूले पिन त्यही
अनुभव गिररहेका छौ। 7 परमेश्वरको अनुग्रह बार ेितमीहरूले
इपाफ्रासबाट िसकेका छौ। इपाफ्रास हामीसँग ैकाम गछर्न्, अिन हामी
उसलाई माया गछौर्ं। हाम्रा लािग उनी ख्रीष्टका िवश्वासी सेवक हुन्। 8

पिवत्र आत्माबाट ितमीहरूले पाएको प्रेमको बारमेा इपाफ्रासले हामीलाई
बताए।

9 ितमीहरूको बारमेा यी सब कुराहरू हामीले सुनेको िदनदेिख, हामी
ितमीहरूकोलािग लगातार प्राथर्ना गिररहेका छौं। हामी िनम्निलिखत
कारणहरूकोलािग प्राथर्ना गछौर्ं:
परमेश्वरको इच्छा अनुसार जम्म ैकुराहरूमा ितमीहरूको पिरपक्क ज्ञान
होस्, आित्मक कुराहरू बुझ्नलाई ज्ञान र शिक्त बढोस्। 10 ितमीहरू
यस्तो तरहले बाँच्न सक िक ितमीहरूले प्रभुमा गौरव ल्याउने छौ अिन
प्रत्येक तिरकाले उहाँलाई खशुी पानेर्छौं। ितमीहरू सबलेै असल गनेर् छौ
अिन परमेश्वरको ज्ञानमा िवकिसत हुन सक्छौ। 11 ितमी परमेश्वरको
गौरवमय शिक्तले शिक्तशाली बन्न सक्ने छौ तािक ितमी धयैर् हुनेछौ अिन
सब ैकष्टहरू सहन सक्ने छौ।
तब ितमीहरू खशुी हुन सक्छौ। 12 अिन ितमीले िपतालाई धन्यवाद

चढाउँने छौ, जसले ितमीलाई परमेश्वरका मािनसहरू जो प्रकाशमा
बाँच्छन् परमेश्वरले ितमीहरूको िनिम्त तयार गरकेा चीजहरूमा भाग िलन
योग्य गराउनु भयो। 13 अन्धकारको शिक्तबाट परमेश्वरले हामीलाई मुक्त
गनर् ु भएको छ। अिन उहाँले हामीलाई आफ्ना प्यारा पुत्रको राज्यमा
ल्याउनु भएको छ। 14 हामीलाई उहाँले मुक्त पानर् ु भयो अिन उहाँमा
हाम्रो पापहरू क्षमा गिरएकोछ।

जबजब हामीहामी ख्रीष्टलाईख्रीष्टलाई हहेेददर्र्छौछौ, हामीहामी उहाँमाउहाँमा परमपरमेेश्वरश्वर पाँउछौपाँउछौ

15 परमेश्वरलाई कसलेै देख्न सक्दनै।
तर परमेश्वर हुबहु येशू हुनुहुन्छ।
सृिष्टका सम्मूणर् थोकमािथ येशू शासक हुनुहुन्छ।

16 उहाँकै शिक्तद्वारा सारा थोक िसिर्जत छ।
स्वगर् र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, दृश्य र अदृश्य कुराहरू,
िंसहासन अथवा शिक्तहरू, शासकहरू अथवा अिधकारहरू,
यी सब कुराहरू ख्रीष्टद्वारा अिन ख्रीष्टकै िनिम्त बनाइएका हुन्।
17 सब ैचीजहरू बिननु अिघ पिन ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो।
अिन उहाँद्वारा प्रत्येक चीज एक साथ चालु रहन्छ।

18 ख्रीष्ट शरीरको िशर हुनुहुन्छ। शरीर मण्डली हो।
अिन उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ,
जो मृत्यबुाट बौयार्इनुभएको िथयो।
यसलेै सब ैकुरामा येशू न ैअित महत्वपूणर् हुनु हुन्छ।
19 यो परमेश्वरको इच्छा िथयो िक उनको सम्पूणर्ता ख्रीष्ट मै

बाँिचरहोस्।
20 अिन यो परमेश्वरको इच्छा िथयो िक उहाँले स्वगर्
अिन पृथ्वीको जम्म ैवस्तुहरू ख्रीष्ट माफर् त फेिर उहाँमा ल्याउने।
कू्रसमा परमेश्वरले ख्रीष्टको रगतबाट शािन्त ल्याउनु भयो।

21 एक समय ितमीहरू परमेश्वरदेिख अलग गिरएका िथयौ।
ितमीहरूको दषु्ट कमर्हरू जो परमेश्वर िवरोधी रहेको कारणले ितमीहरू
परमेश्वरका शत्रु िथयौ। 22 तर ख्रीष्टले ितमीहरूलाई फेिर परमेश्वरको िमत्र
बनाइिदनु भएकोछ, आफ्नो मृत्यदु्वारा त्यो गनर् ुभयो जब उहाँ शरीरमा
हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको अिघ ितमीहरूलाई पिवत्र, िनष्कलकं अिन कुनै
प्रकारले ितमीलाई िनन्दारिहत बनाई उभ्याउनुलाई उहाँले त्यसो गनर् ु
भयो। 23 ितमीहरूले सुनेको सुसमाचारमा िवश्वास गयौर् भने ख्रीष्टले यसो
गनर् ु हुनेछ। ितमीहरू आफ्नो िवश्वासमा दृढ र िनश्चल बस्नु पछर् ।
सुसमाचारले िदएको आशाबाट िवचिलत नहोओ। त्यही सुसमाचार
संसारका सब ैमािनसहरूलाई सुनाइएको छ। म, पावल त्यही
सुसमाचारको सेवक हँु।

मण्डलीकोमण्डलीको लािगलािग पावलकोपावलको कामकाम

24 ितमीहरूकालािग दःुखहरू उठाउनु परकेोमा म खशुी छु। ख्रीष्टको
शरीरले दःुख झेल्नु पनेर् अझ ैधेर ैछ। जो मेरो शरीरले पाउनु पनेर् कष्टहरू
हुन म ग्रहण गिररहेकोछु। म उहाँको शरीर-मण्डलीको िनिम्त दःुख
उठाउँछु। 25 म मण्डलीको सेवक बनें िकन िक परमेश्वरले मलाई एक
िवशेष काम गनर् भिन अह्राउनु भयो। यस कामले ितमीहरूलाई नै
सहायता गनेर्छ। परमेश्वरको संदेश सम्पूणर् रूपले बताउनु मेरो काम हो।
26 यो गोप्य सत्य शुरूदेिख न ैसब ैमािनसहरूबाट लुकाएको िथयो। तर
अब परमेश्वरको पिवत्र जनलाई यो गोप्य सत्य प्रकट गराइएको छ। 27

त्यो धनी र मिहमामयी सत्य आफ्ना मािनसले जानुन् भन्ने िनश्चय
परमेश्वरले गनर् ुभयो। त्यो महान सत्य सब ैजाितहरूको लािग हो। अिन
उहाँ सत्य हुनुहुन्छ ख्रीष्ट स्वय,ं जो ितमीहरू सबमैा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको
मिहमामा भागीदारी हुनु उहाँ हाम्रो एक आशा हुनुहुन्छ। 28 यसलेै हामी
ख्रीष्ट बार ेलगातार भिनरहन्छौं। हरके मािनसलाई सम्झाउनु र हरकेलाई
िशक्षा िदन हामी सम्पूणर् ज्ञानलाई काममा लगाउँछौं तािक प्रत्येक
मािनसलाई ख्रीष्टमा पिरक्क बनाई परमेश्वर अिघ ल्याउन सकौं। 29 यसो
गनर्, म ख्रीष्टले िदनुभएको तेज अिन शिक्तलाई काममा लाउँदैं संघषर् अिन
काम गछुर् । मेरो जीवनमा त्यही शिक्तले काम गछर् ।

ितमीहरूलाई सहायता गनर् म भरमग्दरू कोिशश गदैर्छु भन्ने कुरो
जनाउन चाहन्छु। अिन म अरूको साथ साँच्चै लाओिडिसयाका
मािनसहरूलाई सहायता गनर् प्रगाढ़ कोिशशमा छु जसले मलाई

देखेकै छैन। 2 म ितमीहरूलाई दृढ र प्रेमले सँगिठत बनाउन चाहन्छु म
ितमीहरूलाई दिह्रलो िवश्वास मा धिनबनाउन चाहनुहुन्छ। जुन
समझदारीबाट आउँदछ। मेरो भन्नुको तात्पयर् हो परमेश्वरले प्रकट गरकेो
गोप्य सत्य ितनीहरूले पूणर्रूपले जान्नु पछर् । त्यो सत्य ख्रीष्ट संयम
हुनुहुन्छ। 3 ज्ञान र बुिद्धको सारा भण्डारहरू ख्रीष्टमा गुप्तरूपले
रािखएको छ।

4 म ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्दछुै तािक कसलेै पिन ितमीहरूलाई
प्रभावपूणर् तकर् मा मूखर् बनाउन नसकुन्। 5 म ितमीहरूिसत त्यहाँ छैनँ
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तर मेरो हृदय त्यहीं छ। ितमीहरूले असल जीवनधान्न शुरू गरकेो र
ख्रीष्टमा दिह्रलो िवश्वास राखेको देखेर म आनिन्दत छु।

ख्रीष्टमाख्रीष्टमा िस्थरिस्थर होऊहोऊ
6 ितमीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई प्रभुको रूपमा पायौ। उहाँम ैबस। 7

ितमीहरू ख्रीष्टमा जरा गाड अिन ितमीहरूको उसलाई घडेरी हुन देऊ।
जसले िक ितमीहरूलाई सत्य िसकायो, त्यस िवश्वासमा दृढ अिन
िवश्वासी बन अिन सघैं परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ।

8 सतर्क बन तािक कसलेै झूठो र व्यथर्का िवचारले ितमीहरूलाई
धोका नदेओस्। त्यस्ता िवचारहरू मािनसबाट आउँछन्, अिन ख्रीष्टबाट
होइन। त्यस्ता िवचारहरू संसारका मािनसहरूको अयोग्य िवचार हुन्। 9

परमेश्वरको सम्पूणर्ता ख्रीष्टमा शािररीक रूपमा छ। 10 अिन ख्रीष्टमा
ितमीहरू पूणर् छौ। जो सब ैशासक र शिक्तहरूका िशर हुनुहुन्छ।

11 ख्रीष्टमा ितमीहरूको िभन्नै खतना गिरयो। यस्तो खतना मािनसबाट
गिरदनै। मेरो मतलब, ितमीहरू आफ्नो पापपूणर् प्रकृितको शिक्तबाट मुक्त
गिरएकाछौ। ख्रीष्टले गनर् ु हुने खतना यस्तो प्रकृितको हुन्छ। 12 यस्तो
भयो जब ितमीहरू बिप्तस्माको माध्यम ख्रीष्टिसत गािडएका िथयौ अिन
उहाँिसत ैबौराई उठाइयो िकनभने परमेश्वरको शिक्तमा ितमीहरूले िवश्वास
गरकेा छौ। ख्रीष्टलाई मृत्यदेुिख बौरी उठाएर परमेश्वरले आफ्नो शिक्त
देखाउनु भयो।

13 ितमीहरूको पापहरूको कमर्ले गदार् अिन आफ्नो पापमय
प्रकृितबाट मुक्त नभएकाले गदार् ितमीहरू मरकेा िथयौ। तर परमेश्वरले
ितमीहरूलाई ख्रीष्टिसत ैजीिवत तुल्याउनु भयो अिन हाम्रा सम्पूणर्
पापहरूलाई क्षमा गनर् ु भयो। 14 हामी ऋणी छौं िकन िक हामीले
परमेश्वरको िनयम तोडेका िथयौं। त्यस ऋण-पत्रमा िनयमको सूची िथएन
जुन हामीले मानेका िथएनौं। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यस ऋणदेिख पिन
मुक्त पािरिदनु भयो। परमेश्वरले त्यो ऋण लगेर कू्रसमा ठोिकिदनु भयो।
15 परमेश्वरले आित्मक शिक्त र अिधकारहरूलाई िजत्नुभयो। कू्रसले
परमेश्वर िवजयी बन्नुभयो अिन ती अिधकारहरू, शिक्तहरूलाई परास्त
गनर् ुभयो। ितनीहरू शिक्तहीन िथए, भन्ने कुरो परमेश्वरले संसारलाई
देखाउनु भयो।

मािनसहरूलमािनसहरूलेे बनाएकोबनाएको िनयमहरूिनयमहरू नमाननमान

16 यसकारण ितमीहरूको खाना िपना अथवा यहूदी दस्तुरहरूको
िवषयमा कसलेै आलोचना नगरोस् (उत्सव, औसंी पवर् अथवा शवाथको
िदन)। 17 पिहले यी चीजहरू भिवष्यमा हुने कुराहरूको छाँया िथयो। ती
चीजहरू ख्रीष्टमा न ैभेिटन्छ। 18 कस-ैकसलेै वाहना गनर् मन पराउछन्
अिन कसलेै स्वगर्दतूहरूको आराधना गनर् मन पराउँछन्। ितनीहरू
भन्छन ितनीहरूले दशर्नहरू देखेका छन्। ितनीहरूलाई भन्ने अनुमित
िदनु हँुदनै, “ितमीहरू भूल बाटोमा छौ, िकनभने ितमीहरू यी चीजहरू
गदैर्नौ।” 19 ती मािनसहरू ख्रीष्टको अधीनमा रहन रूचाउँदनैन्। सम्पूणर्
शरीर ख्रीष्टमा भर पछर् । ख्रीष्टकै कारणले शरीरका जम्म ैअगंहरू एक-
अकार्लाई याद गछर्न औ सहायता गछर्न। यसले शरीरलाई शिक्तशाली
बनाउँछ अिन एक साथ राख्छ। अिन शरीर परमेश्वरले इच्छा गर ेझैं
बढ़छ।

20 ितमीहरू ख्रीष्टिसत ैमरकेा छौ र संसारका व्यथर्का िनयमहरूबाट
मुक्त बनेका छौ। त्यसकारण अझ ैितमी यही संसारको हौ भन्ने अिभनय
िकन गछौर्ं? म के भन्छु भने यस्तो िनयमहरू िकन मािनरहेका छौ? 21

“यो नखाऊ”, “त्यो नचाख”, “त्यो नछुव” भन्ने! 22 यी जम्म ैसंसािरक
िनयमहरू यस्ता चीजहरूसँग सम्बिन्धत छन् जो एक पल्ट व्यवहार गदार्
शेष हुन्छ। यी त मािनसहरूका िनदेर्शन र आज्ञाहरू हुन्, परमेश्वरका
होइनन्। 23 यस्ता िनयमहरू सुन्दर र बुिद्धमानी देिखन्छन्, तापिन यी
मािनसले बनाएको धमर्का अङ्गहरू हुन्। यसले मािनसहरूलाई िवनम्र
बिनएको बहना गछर् , अिन शरीरलाई दःुख िदँदछ। तर धमर्ले मािनसलाई
ितनीहरूको पापमय प्रकृितले चाहेको दषु्ट कुराहरू गनेर्देिख रोक्दनै।

ख्रीष्टमाख्रीष्टमा ितम्रोितम्रो नयाँनया ँजीवनजीवन

जब ितमीहरू मृत्यबुाट ख्रीष्टिसत ैउठायौ स्वगर्का ती वस्तुहरू
पाउने कोिशशगर जहाँ परमेश्वरको दािहने तफर्  ख्रीष्टलाई
बसाइएकोछ। 2 स्वगर्कै कुराहरू मात्र सोच, पािर्थव होइन। 3

ितमीहरूको पुरानो पापमय जीवन मिरसकेको छ, अिन ितमीहरूको
बतर्मान जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टिसत छ। 4 ख्रीष्ट ितम्रो जीवन हो। जब
उहाँ आउनु हुन्छ, ितमीहरू उहाँिसत ैमिहमामा देखा पनेर्छौ।

5 यसकारण सब ैकुकमर्हरूलाई आफ्नो जीवनदेिख पन्छाइदेऊ-
जस्तो व्यिभचार, अशुद्धता, कुइच्छा लोभ जुन मूिर्त पूजा जस्त ैहो। 6

यस्ता कुराहरूले आज्ञा नमान्नेहरू मािथ परमेश्वरलाई िरस उठाउँछ। 7

अिघ-अिघ ितमीहरू पिन यस्त ैकमर् गदैर् यसरी न ैजीवन िबताउँथ्यौ।
8 तर अब यी कूराहरूलाई आफ्नो जीवनदेिख अलग राख। िरस,

क्रोध, डाह, िनन्दा अिन बातचीत गदार् लाजलाग्दो शब्दहरूको प्रयोग
नगर। 9 ितमीहरू आपस्तमा झूटो नबोल। िकनिक ितमीहरूले आफ्ना
पापमय जीवन र त्यस जीवनसँग चल्ने कुरोहरू फ्याँकी सकेका छौ। 10

अब ितमीहरू नयाँ जीवनमा बाँच्न थालेका छौ। नयाँ जीवनमा ितमीहरू
लगातार नयाँ भई रहने छौ। ितमीहरू आफ्नो िवधाता झैं बन्दछैौ। यस
नयाँ जीवनले ितमीहरूलाई परमेश्वरलाई साँच्चो रूपमा िचनाउन लजैाने
छ। 11 यस नयाँ जीवनमा ग्रीक र यहूदीहरू बीच कुन ैिभन्नता छैन।
खतना गरकेा र नगेरका मािनसहरू अथवा िवदेशी वा िसिथयान बीच
कुन ैअन्तर छैन। कमारा र फुक्का मािनस वीच कुन ैफरक छैन। तर ती
सब िवश्वासीहरूमा ख्रीष्ट हुनु हुन्छ र ख्रीष्ट न ैसवोर्परी हुनुहुन्छ।

एकएक-अकार्माअकार्मा ितमीहरूकोितमीहरूको ननँँयाया जीवनजीवन

12 परमेश्वरले ितमीहरूलाई छान्नुभयो र पिवत्र बनाउनु भयो। उहाँले
ितमीहरूलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ। यसथर् ितमीहरूमा कोमल मायाहरू, दया,
मनको नम्रता, दीनता अिन धयैर् हुनु पछर्  र धयैर्वान बन। 13 एक-अकार्मा
सहनशील होऊ। यिद कसकैो कसमैािथ नािलस भए उसलाई माफ
देऊ। ितमीले अरूलाई क्षमा देऊ जसरी प्रभुले ितमीलाई क्षमा िदनु
भयो। 14 यी सब ैगर अिन सबभन्दा मुख्य कुरो एक-आपसमा प्रेम गर।
यो प्रेम न ैहो जेले ितमीहरूलाई पक्का एकतामा रहन एकित्रत गरायो। 15

ख्रीष्टको शािन्तले ितमीहरूको हृदयलाई िनयन्त्रण गरोस। ितमीहरूले
शािन्त पाऊ भनी एउटै शरीरमा बोलाईएका छौ। सदा सवर्दा धन्य होऊ।

16 ख्रीष्टको संदेश ितमीहरूिभत्र समृद्ध भावमा रहोस्। एक-अकार्मा
िशक्षा िदनु र दृढ बनाउन सम्पूणर् बुिद्व खटाऊ। परमेश्वरलाई हृदयले
धन्यवाद चडाउँद ैभजन, गीत र आित्मक स्तुितहरू गाऊ। 17 ितमीहरू
जे पिन बोल्छौ, जे गछौर् ितम्रो प्रभु येशूको लािग गर येशूद्वारा िपता
परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ।

अरूिसतअरूिसत ितम्रोितम्रो नयाँनया ँजीवनजीवन

18 पत्नीहरू, आफ्ना पितका अधीनमा रहौ। प्रभुका अनुयायीहरूको
लािग यो िठक हो।

19 पितहरू, ितमीहरूका पत्नीहरूलाई प्रेम गर, अिन उनीहरू प्रित
कोमल बन।

20 बालकहरू, ितमीहरूका आमा-बाबुले भनेको प्रत्येक कुरो मान।
यसले प्रभुलाई खशुी तुल्याँउछ।

21 िपताहरू, ितमीहरूका बालकहरूलाई िनराश नबनाऊ। यिद
ितमीहरूलाई खशुी पानर् किठन पर,े ितनीहरूले चेष्टा छाडनेछन्।

22 सेवकहरू, हर कुरामा आफ्नो संसािरक मािलकहरूले भनेको
मान। मािलकहरूको अनुपिस्थितमा पिन इमान्दारी िसत काम गर।
िकनभने ितमीहरू मािनसहरूलाई खशुी पानर् चेष्टा गिररहेका छौनौ।
ितमीहरू प्रभु स्वंयलाई खशुी पानर् चेष्टा गिररहेका छौ। यसकारण
इमान्दारीपूवर्क आज्ञा पालन गर िकनिक ितमीहरूले प्रभुलाई सम्मान
गदैर्छौ। 23 काम जस्तो सुकै होस, ितम्रो योग्यताले भेटे सम्म राम्रो गर।
प्रभुको सेवा गदर्छौ त्यस प्रकारले गर, अिन मािनसलाई होइन। 24 याद
राख, परमप्रभुले ितमीहरूलाई पुरस्कार िदनुहुनेछ। उहाँले आफ्ना
मािनसहरूलाई के िदने प्रितज्ञा गनर् ु भएको छ त्यो ितमीलाई िदनु हुनेछ।
ितमीहरूले प्रभु ख्रीष्टको सेवा गदैर्छौ। 25 याद गर कसलेै भूल गर,े त्यही
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अनुसार उसले दण्ड भोग्नु पनेर्छ। प्रभुले हरकेलाई एक समान व्यवहार
गनर् ुहुनेछ।

मािलकहरू, आफ्ना सेवकहरूलाई काम अनुसार जे उिचत र
राम्रो छ देऊ। याद राख िक स्वगर्मा ितम्रो पिन मािलक
हुनुहुन्छ।

ख्रीिष्टयनहरूलाईख्रीिष्टयनहरूलाई पावलपावल ककेेहीही गनगनर्र्लाईलाई सल्लाहसल्लाह िदन्छन्िदन्छन्

2 आफैं लाई प्राथर्नामा अपर्ण गर। अिन जब प्राथर्ना गछौर् सधैँ
परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ। 3 हाम्रो लािग पिन प्राथर्ना गर।
परमेश्वरलाई प्राथर्ना गर िक उहाँले उहाँको संदेश मािनसहरूलाई भन्ने
मौका हामीलाई िदऊन्। प्राथर्ना गर िक परमेश्वरले ख्रीष्ट बारमेा खोली
िदनु भएको साँच्चो रहस्य प्रचार गनर् हामी योग्य हुन सकौं। म कैदमा छु
िकनिक म यो सत्य िसकाँउँछु। 4 ितमीहरू प्राथर्ना गनर् सक्छौ िक स्पष्ट
सत्य म मािनसहरूलाई व्याख्या गनर् योग्य बनौं। मलेै त्यही गनर् ु परकेो छ।

5 अिवश्वासीहरूिसत व्यवहार गनर्मा बुिद्धमानी होऊ। सवोर्त्तम
तिरकामा ितमीलाई िदइएको अवसरहरू प्रयोग गर। 6 जब ितमी कुरा
गछौर् नम्रता र बुिद्धमािनिसत व्यावहार गर। यस प्रकारले हरके
मािनसलाई ठीकिसत उत्तर िदन ितमीहरू योग्य हुनेछौ।

पावलकापावलका साथीहरूकोसाथीहरूको समाचारसमाचार

7 टाइिककस ख्रीष्टमा मेरा िप्रय भाइ हुन्। प्रभुमा उनी एक िवश्वासी
सेवक र मेरा सहकमीर् हुन्। मिसत घटेका सब ैकुराहरूको बारमेा उनले
ितमीहरूलाई भन्ने छन्। 8 त्यसलेै म उनलाई ितमीहरूकाहाँ पठाउँदछुै।
हामी के-कस्तो अवस्थामा बाँिचरहेका छौं, त्यो ितमीहरूले जान भन्ने म
चाहन्छु। ितमीहरूको उत्साहको िनिम्त उनलाई पठाउँदछुै। 9

ओनोिसमसिसत उनी आउँदछैन्। ओनेिसमस एकजना िवश्वासयोग्य
अिन प्यारो भाइ हुन। उनी ितमीहरूकै समूहका हुन्। टाइिककस र
ओनोिसमसले ितमीहरूलाई यहाँको जम्म ैहालखबर भन्नेछन्।

10 अिरस्ताखर्सले नमस्कार पठाएका छन्। उनी पिन मिसत ैकैदमा
छन्। अिन बणार्बासका काकाको छोरा भाइ मकूर् सले पिन नमस्कार
भनेका छन्। मकूर् सको िवषयमा ितमीलाई िनदेर्शन िदएकोछु। यिद उनी
आए भने उनलाई स्वागत गनर् ु। 11 येशूले (उनलाई जस्तस पिन
भिनन्छ) पिन आफ्नो नमस्कार पठाउँदछैन्। यहाँ यहूदी िवश्वासीहरू मात्रै
छन् जो मिसत परमेश्वरको राज्यको िनिम्त काम गदैर्छन्। ियनीहरू मेरा
लािग सुखका कारण भएकाछन्।

12 येशू ख्रीष्टका सेवक इपाफ्रासले पिन आफ्नो नमस्कार पठाएका
छन्। उनी ितमीहरूकै समूहका हुन्। उनी सधैँ ितमीहरूका लािग प्राथर्ना
गदर्छन्। ितमीहरू आित्मक रूपले पिरपक्क होऊ र पमेश्वरले चाहेका सबै
कुरा ितमीहरूिसत होस् भन्द ैउनी प्राथर्ना गछर्न्। 13 ितमीहरूका लािग
र लाओिडिसयाका तथा िहरापोिलसका मािनसहरूका लािग अिन
िहरापोिलसमा उनी खबु ैखटेका छन्, यो म जान्दछु। 14 डेमास र हाम्रा
िप्रय साथी वदै्य लूकाले अिबवादन पठाउँदछैन्।

15 लाओिडिसयाका दाजू-भाइ अिन िददी-बिहनीहरूलाई हाम्रो
अिभवादन सुनाइिदनु। हाम्रो अिभवादन िनम्फसलाई अिन मण्डलीलाई
जो उनको घरमा जुट्छ, पिन भिनिदनु। 16 यो िचठ्ठी ितमीहरूले पढे
पिछ िनश्चय होऊ िक यो िचठ्ठी लाओिडिसयामा पढाए, ितमीहरूले
पढयौ। 17 “प्रभुले उनीमािथ भरोसा गरकेो सेवाको काम िनिश्चत भएर
गनर् ु” भनी अिर्खपसलाई भन।

18 म, पावल आफ्न ैहातले ितमीहरूलाई नमस्कार लेख्दछुै। याद
राख्नु, म कारागारमा छु। परमेश्वरको अनुग्रह ितमीहरूमा रहोस्।
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1 िथस्सलोिनकीिथस्सलोिनकी

पावल, िसलवानस र ितमोथी िथस्सलोिनकीमा बस्ने
मण्डलीलाई अिभवादन गछर्न, जुन मण्डली परम िपता
परमेश्वपर र प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ।

परमेश्वरको अनुग्रह र शािन्त ितमीहरूलाई होस्।

िथस्सलोिनकीहरूकोिथस्सलोिनकीहरूको जीवनजीवन रर िवश्वासिवश्वास

2 प्राथर्ना गदार् हामी सधैँ ितमीहरू सबलैाई सम्झन्छौं र ितमीहरू
सबकैो लािग परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौं। 3 ितमीहरूको िवश्वासको
लािग अिन जुन कुरो ितमीहरूले गरकेाछौ त्यसको लािग हामी सधैँ
प्राथर्ना गदार् परमेश्वर हाम्रा िपतालाई धन्यवाद िदन्छौं। अिन प्रेमको
कारणले ितमीहरूले गरकेो कामको िनिम्त उहाँलाई धन्यवाद िदँदछौं।
हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा ितमीहरूको आशाको कारणले दृढ रहेकोमा हामी
ितमीहरूलाई धन्यवाद िंददछौ।

4 दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, परमेश्वरले ितमीहरूलाई प्रेम
गनर् ुहुन्छ। हामी जान्दछौं उहाँले ितमीहरूलाई आफ्नो बनाउन छान्नुभयो।
5 हामीले ितमीहरूकहाँ सुसमाचार ल्यायौं। तर हामीले शब्द मात्र
िदएनौं, त्यो सुसमाचारिसत शिक्त पिन िदयौं। यो हामीले पिवत्र
आत्मािसत अिन िनिश्चत बुिद्धद्वारा ल्यायौ जुन सत्य हो। त्यसको साथ,ै
हामी ितमीहरूिसत रहँदा कसरी रह्यौं त्यो पिन ितमीहरूले जान्यौ। 6

अिन ितमीहरू हामी जस्त ैर प्रभु जस्त ैभयौ। ितमीहरूले धेर ैदःुख पाएर
पिन आनन्दपूवर्क िशक्षा ग्रहण गयोर्। त्यो आनन्द पिवत्र आत्माले
िदनुभएको हो।

7 म्यािसडोिनया र अखयैाका सब ैिवश्वासीहरूका िनिम्त ितमीहरू
एक उदाहरण बन्यौ। 8 ितमीहरूबाटै म्यािसडोिनया र अखयैामा
परमेश्वरको संदेश िंफिजयो। र परमेश्वर प्रित ितमीहरूको िवश्वास प्रत्येक
ठाँउका मािनसहरूले बुझे। यसकारण ितमीहरूको िवश्वास बार ेहामीले
केही भन्नु पदैर्न। 9 हामी त्यहाँ छँदा ितमीहरूले जुन असल तिरकाले
हामीलाई स्वीकार गयौर्, त्यो कुरा सब ैितर गिरन्छ। ितमीहरूले कसरी
मूिर्त पूज्न छोड्यौ र जीिवत र सत्य परमेश्वरको सेवा गनर् थाल्यौ यस बारे
पिन ितनीहरू कुरा गछर्न्। 10 परमेश्वरको पुत्र स्वगर्बाट आउनु हुने
प्रतीक्षामा ितमीहरूले मूिर्त-पूजा छोड्यौ। परमेश्वरले उहाँको पुत्रलाई
मृत्यबुाट बौराउनु भयो। उहाँ येशू हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको आउने
िरसबाट हामीलाई बचाउनु हुनेछ।

िथस्सलोिनकीमािथस्सलोिनकीमा पावलकोपावलको कामकाम

दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू जान्दछौ, हामी
तमीहरूकहाँ आएको व्यथर् भएन। 2 हामी त्यहाँ आउनु भन्दा
अिघ िफिलप्पीमा ठूलो दःुख पायौं। त्यहाँका मािनसहरूले

हाम्रो िवरूद्धमा नराम्रा-नराम्रा कुरा गर।े यी सब ितमीहरू जान्दछौ। अिन
जब हामी ितमीहरूकहाँ पुग्यौं, त्यस बेला पिन धेर ैजना हाम्रो िवरुद्धमै
िथए। तर हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई िनभर्यतािसत ितमीहरूलाई यो
सुसमाचार िदन सहायता गनर् ुभयो। 3 हामीलाई कसलेै धोका िदएनन्।
हामी दषु्ट होइनौं। हामी कसलैाई छल गनेर् चेष्टा गदैर्नौ। यसकारण
मािनसहरूलाई हामी जे िवश्वास गनर् उत्साह िदन्छौ त्यो यी
कारणहरूबाट कुन ैएउटा पिन होइन। 4 होइन, हामी सुसमाचर
सुनाउँछौं िकनिक परमेश्वरले हामीलाई पिरक्षा िलनु भएको छ र यसो
गनर्को लािग िवश्वास गनर् ुभएको छ। यसकारण जब हामी बोल्छौं हामी
मािनसहरूलाई खशुी पानेर् कोिशश गदैर्नौं। हामी त परमेश्वरलाई खशुी
पानर् चाहन्छौं। परमेश्वर न ैएक हुनुहुन्छ जसले हाम्रो हृदय जाँच्नु हुन्छ।

5 ितमीहरूको प्रशसंा गररे हामीले ितमीहरूलाई प्रभािवत पानर्
खोजेका छैनौं, यो ितमीहरू जान्दछौ। हामीले ितमीहरूबाट पसैा िलने
कोिशश पिन गरकेा छैनौं। ितमीहरूबाट हाम्रो स्वाथर् लुकाउनु केही छैन।
परमेश्वर जान्नु हुन्छ, यो साँच्चो हो। 6 हामीले कुन ैमािनसबाट प्रशसंा पिन
खोजेका छैनौं, न ितमीहरूबाटै, न अरूबाटै।

7 हामी ख्रीष्टका प्रेिरतहरू हौं। र जब हामी ितमीहरूिसत बिसरहेका
िथयौ हामीले आफ्ना अिधकार पिन प्रयोग गनर् सक्ने िथयौं र
ितमीहरूलाई हाम्रो काम गनेर् बनाउन सक्ने िथयौं। तर हाम्रो व्यवहार
ितमीहरूिसत भद्र बन्यो जस्तो एउटी आमाले आफ्ना नानीहरूको
हेरचाहमा गिर्छन्। 8 हामीले ितमीहरूलाई धेरमैाय गयौर्ं। त्यसलेै
ितमीहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचारको भागीदार बनाउन चाह्यौं। तर
त्यित मात्र होइन हामीले आफ्नो जीवन पिन ितमीहरूिसत बाँड्न चाहेका
छौं। 9 दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू, सायद ितमीहरूलाई थाहा
होला हामीले कित पिरश्रम गयौर्ं। हामीले परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार
गदार् िदन रात काम गयौर्, िकनभने हामी ितमीहरूमािथ भार हुन खोजेनौं।

10 जब हामी ितमी िवश्वासीहरूिसत िथयौं, हामी पिवत्र, धािर्मक,
िनष्कलकं बस्यौ। यो सत्य ितमीहरू र परमेश्वरलाई थाहा छ। 11 जस्तो
ितमीहरूलाई थाहा छ हामीले ितमीहरूिसत त्यस्त ैव्यवहार गयौर्ं जस्तो
एक जना बाबुले आफ्ना बालकहरूिसत गछर्न्। 12 हामीले ितमीहरूलाई
उत्साह िदयौं, ढाडस िदयौं र परमेश्वरको लािग पिवत्र जीवन बाँच्ने आग्रह
गयौर्ं। परमेश्वरले ितमीहरूलाई आफ्नो राज्य र मिहमामा बोलाउँनु हुन्छ।

13 ितमीहरूले हामीबाट परमेश्वरकै वचन झैं ग्रहण गरकेो कारणले
हामी सधैँ परमेश्वरलाई धन्यवाद िंददछौ। जब ितमीहरूले त्यो वचन
हामीहरूबाट सुन्यौ, ितमीहरूले इच्छापूवर्क ती वचनहरू परमेश्वरबाट
पाए झैं ग्रहण गयौर् अिन मािनसहरूबाट आए झैं होइन। वास्तवमा त्यो
वचन परमेश्वरकै हो। त्यस वचनले ितमी िवश्वासीहरूमा कायर् गयौर्ं। 14

दाज्यू-भाइहरू, िददी-बिहनीहरू! ख्रीष्ट येशूमा ितमीहरू यहूिदयामा
परमेश्वरको मण्डलीहरू जस्ता हौ। यहूिदयामा परमेश्वरका जनहरूले
त्यहाँका अरू यहूदीहरूबाट खबु ैकष्ट खपेका िथए। अिन ितमीहरूले पिन
आफ्न ैदेशवासीहरूबाट उस्त ैदःुख भोग्यौं। 15 ती यहूदीहरूले प्रभु
येशूलाई र अगमवक्ताहरूलाई मार।े ितमीहरूले हामीलाई हाम्रो देश
छोडन बाध्य गराए। परमेश्वर ितनीहरूिसत खशुी हुनु हुन्न। ितनीहरू
सबकैा िवरुद्ध छन्। 16 ितनीहरूले अयहूदीहरूलाई प्रचार गनर् वाधा
िदए। हामी गरै-यहूदीहरूलाई प्रचार गछौर्ं तािक ितनीहरू पिन बाँच्न
सकुन्। तर ती यहूदीहरू आफ्ना पुराना पापहरूमािथ पिन अझ ैपापहरू
थुपादैर् छन्। अब ितनीहरूमािथ परमेश्वरको िरस पुर ैआउनेवाला छ।

ितनीहरूलाईितनीहरूलाई फफेेिरिर भभेेट्नट्नेे पावलकोपावलको इच्छाइच्छा

17 हे दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू! छोटो समयको लािग हामी
ितमीहरूबाट छुिट्टएका िथयौं। हामी शारीिरक रूपमा ितमीहरू िसत छैनौ
तर हाम्रो सोचाइमा ितमीहरूिसत ैछौं। ितमीहरूलाई भेट्न हामी खबुै
उत्सुक िथयौं र हामीले भेट गनर् ु कड चेष्टा पिन गयौर्। 18 हो, हामी
ितमीहरूलाई भेट्न चाहन्छौं। म पावल ितमीहरूकहाँ आउन धेर ैचोटी
साँच्चो चेष्टा चलाँए, तर त्यसो गनर् शतैानले हामीलाई सधैँ बाधा पुयार्यो।
19 जब हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु हुन्छ तब ितमीहरू न ैहाम्रा गवर्को
िवषय हुनेछौ, िकनभने ितमीहरू हाम्रो आशा, हाम्रो मुकुट अिन हाम्रो
आनन्द हौ। 20 ितमीहरू न ैसाँच्चै, हाम्रो मिहमा र आनन्द हौ।

हामी ितमीहरूकहाँ आउन सकेका छैनौं अिन पखर्न पिन िनकै
गाह्रो भइराखेकोछ। हामीले ितमोथीलाई ितमीकहाँ पठाउने, र
आफू एथेन्समा बस्ने िनणर्य गयौर्ं ितमोथी हाम्रो भाइ हुन्। उनी
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परमेश्वरिसत ख्रीष्टको सुसमाचार मािनसहरू माझ प्रचार गनेर् काम गछर्न्।
ितमीहरूलाई आफ्नो िवश्वासमा दृढ र उत्साह िदन हामीले ितमोथीलाई
पठाएका छौं। 3 हामीले ितमोथीलाई पठाएकाछौ तािक हामीले सामना
गनर् ु परकेो िवपित्तले ितमीहरू हतोत्साह हुनु नपरोस्। ितमीहरूलाई यादै
िथयो, िक हामीमािथ यी िवपित्तहरू पनेर् न ैछन्। 4 जब हामी
ितमीहरूसँग िथयौं हामीले ितमीहरूलाई भनेका िथयौं िक हामीले
िवपित्तको सामना गनर् ुपछर् । अिन ितमीहरू जान्दछौ िक जस्तो हामीले
भनेका िथयौ त्यही भयो। 5 त्यसकैारण ितमोथीलाई ितमीहरूकहाँ
ितमीहरूको िवश्वासको िवषयमा जान्न पठाएको िथयो। जब मलेै केही क्षण
पिन पखर्न सिकन उनलाई पठाँए। मलाई डर िथयो कहीं शतैानले
ितमीहरूलाई पिरक्षा िलयो अिन हाम्रो सम्पूणर् पिरश्रम व्याथर् भयो।

6 तर ितमोथी ितमीहरूकहाँ आफ्नो भ्रमणबाट भखर्र फकेर् र आई
ितमीहरूको िवषयमा प्रेम र िवश्वासको शुभ समाचार हामीलाई सुनाए।
उनीबाट बुझ्यौं िक ितमीहरूले हामीलाई सधैँ सम्झदा रहेछौ र हामीलाई
भेट्ने ठूलो इच्छा रहेछ। हामीलाई पिन त्यस्त ैभइरहेछ। 7 यसकारण,
दाज्यू-भाइहरू, िददी-बिहनीहरू, ितमीहरूका िवश्वासले गदार् हामी
ढुक्कछौं। हामीलाई धेर ैदःुख कष्ट छ तर पिन हामी ितमीहरूको िवश्वासको
बारमेा सुनेर िनिश्चन्त छौं। 8 ितमीहरू परमप्रभुमा दिरलोिसत उिभन
सक्यौ भने हाम्रो जीवन वास्तवमा पूणर् हुन्छ।

9 ितमीहरूको कारणले परमेश्वरको अिघ हामी हिर्षत छौं। यसथर्,
त्यसकैो लािग हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद िदन्छौ। यही सब आनन्दको
िनिम्त हामी परमेश्वरलाई प्रशस्त धन्यवाद िदन सकै्तनौ। 10 हामी रात-
िदन ितमीहरूका लािग उत्साह पूवर्क परमेश्वरिसत प्राथर्ना गिररहेकाछौं
तािक ितमीहरूलाई भेट्न जान हामीलाई सम्भव होस् अिन ितमीहरूको
िवश्वासमा आएको कुन ैपिन कमीमा हामी आपूिर्त गनर् सकौं।

11 हाम्रो प्राथर्ना छ िक हाम्रा िपता परमेश्वर र हाम्रा परमप्रभु येशू
ख्रीष्टले ितमीहरूकहाँ आउने बाटो खोिलिदनु हुनेछ। 12 हाम्रो प्राथर्ना छ
िक परमप्रभुले ितम्रो प्रेमलाई बढाईिदनु हुनेछ, तािक ितमीहरूको एक
अकार्मा र जम्म ैमािनसहरूमा प्रेम लगातार पिरपूणर् भई बढोस्। हामी
प्राथर्ना गछौर् िक हामीले ितमीहरूलाई प्रेम गर ेजस्त ैप्रत्येकमा प्रेम गर।
13 ितमीहरूको हृदय दृढ बनोस् भनेर हामी यो प्राथर्ना गदर्छौं। जब हाम्रो
प्रभु येशू आफ्ना सब ैपिवत्र जनहरूिसत आउनु हुनेछ, ितमीहरू परमेश्वर
हाम्रा िपताका अिघ पिवत्र र िनष्कलकं हुनेछौ।

परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई प्रसन्नप्रसन्न पानपानेर्ेर् जीवनजीवन

दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू, अब मलेै ितमीहरूलाई केही
अकोर् कुरो भन्दछुै। परमेश्वरलाई खशुी राख्ने िहसाबले कसरी
िजउनु पछर्  त्यो हामीले ितमीहरूलाई िसकाएका छौं अिन

त्यसरी न ैितमीहरू बिसरहेका छौ। अब हामी ितमीहरूलाई भन्छौ अिन
उत्साह िदन्छौ िक प्रभु येशूमा त्यही प्रकारले अझ लागी रहो। 2

ितमीहरू जान्दछौ िक हामीले ितमीहरूलाई के गनर् ु िशक्षा िदएका छौं ।
हामीले ती कुराहरू प्रभु येशूको अिधकारले भनेका हौं। 3 परमेश्वर चाहनु
हुन्छ ितमीहरू पिवत्र जीवन िबताऊ अिन व्यिभचारबाट टाढो बस। 4

परमेश्वर इच्छा गनर् ुहुन्छ िक ितमीहरूले आफ्नो शरीर िनयतं्रणमा राख्न
िसकेको हुनुपछर् । परमेश्वरलाई सम्मान गनर् ितमीहरूले शरीर पिवत्र राख।
5 आफ्नो शरीरलाई व्यिभचारको काममा नलगाऊ। ितनीहरू ज-जसले
परमेश्वरलाई जान्दनैन् ितनीहरू त्यसो गछर्न्। 6 यस िवषयमा ितमीहरू
कसलेै ख्रीष्टमा भएका भाइसँग भूल काम गनर् ु हँुदनै अिन ितनको शोषण
गनर् ु हँुदनै। यस्तो कुकमीर्हरूलाई परमप्रभुले दण्ड िदनुहुनेछ। यसबारे
पिहल्य ैभिनसकेका छौं र चेताउनी पिन िदइसकेका छौं। 7 परमेश्वरले
हामीलाई पिवत्र भएर बस्न बोलाउनु भएको हो अपिवत्रतामा होइन। 8

यसकारण जसले यो िशक्षालाई मान्नु अस्वीकार गछर्  उसले परमेश्वरलाई
मान्नु अस्वीकार गछर् , मान्छेलाई होइन। परमेश्वर ितमीहरूलाई आफ्नो
पिवत्र आत्मा िदनुहुन्छ।

9 ख्रीष्टमा भाइ-बिहनीहरूलाई प्रेम गर भनेर लेिखरहने कुनै
आवश्यकता देख्दनैौं। आपस्तमा प्रेम गर भन्ने आज्ञा परमेश्वर स्वयलें
िदइसक्नु भएको छ। 10 अिन वास्तवमा ितमीहरूले म्यािसडोिनयाका
सब ैदाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरूलाई प्रेम गदर्छौ। दाज्यू-भाइ,

िददी-बिहनीहरू, ितनीहरूलाई अझ ैकिसलो प्रेम गर। यो हाम्रो हौसला
हो।

11 शान्तीपूणर् जीवन बाँच्ने कोिशश गर। आफ्न ैधन्धा याद गर,
आफ्न ैहातले काम गर। हामीले ितमीहरूलाई यी कायर्हरू गर भनी
बातइसकेका छौं। 12 यिद ितमीहरूले यस्तो काम गर ेिवश्वास
नगनेर्हरूले पिन ितम्रो जीवन शलैीको आदर गनेर्छन्। अिन आफ्नै
आवश्यकताको लािग कसमैािथ भर पनर् ु पदैर्न।

प्रभुप्रभ ुआउनुआउन ुहहँँुुददैछैछ
13 दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू हामी चाहन्छौं, जो मृत्यकुो

मुखमा पर ेितनको िवषयमा पिन ितमीहरूले जान। हामी चाहाँदनैौं िक
अरू आशा नभएका मािनसहरूले जस्तो ितमीहरूले शोक गनर् ु परोस्।
14 हामी िवश्वास गदर्छौं िक येशूको मृत्य ुभयो। तर हामी यो पिन िवश्वास
गछौर्ं िक येशू फेिर बौरी उठनुभयो। यसलेै येशूकै कारणले परमश्वरले ती
मृतहरूलाई फेिर येशूिसत ैएक साथ ल्याउनु हुनेछ।

15 अब ितमीहरूलाई हामी जे भन्दछैौ त्यो सन्देश परमप्रभु स्वयबंाट
आएको हो। हाम्रो बीचमा जो अिहले जीिवत छन्, परमप्रभु आँउदा पिन
केही जीिवत रहनेछन्। हामीहरू जो त्यस समय जीिवत रहनेछौं,
परमप्रभुसँग रहनेछौं, तर जो पिहले मिरसकेकाहरू भन्दा अिघ होइन।
16 परमप्रभु स्वय ंस्वगर्बाट आउनु हुनेछ। त्यसबेला एउटा ठूलो
आवाजमा आदेश सुिननेछ। आदेश प्रधान स्वगर्दतूको स्वरमा र
परमेश्वरको तुरहीको स्वरमा हुनेछ। अिन अिघ जो मरकेाछन् अिन
ख्रीष्टमा िथए, पिहला उठ्ने छन्। 17 त्यसपिछ त्यितन्जेल सम्म जीिवत
रहेका हामीहरूलाई भेला गनर् ु हुनेछ। हामी बादलमा लिगनेछौं र प्रभुलाई
हावामा भेट्ने छौं। अिन हामी सदाकाल प्रभुिसत ैरहनेछौं। 18 यसकारण
यस्ता शब्दहरूले एक-अकार्लाई उत्सािहत तुल्याँउद ैगर।

प्रभुकोप्रभुको आगमनकोआगमनको लािगलािग तयारतयार बसबस

अब, दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, समय र िमितको
िवषयमा लेख्न कुन ैआवश्यकता छैन। 2 ितमीहरू सबलेै
जान्दछौ जुन िदन प्रभु आउनु हुन्छ त्यो िदन घरमा राती चोर

पसेको जस्त ैहुन्छ। 3 मािनसहरू भन्नेछन्, “हामीलाई शािन्त छ, हामी
सुरिक्षत छौं।” तर ितनीहरूमािथ एक्कािस िवनाश आइलाग्छ जसरी
गभर्वती स्त्रीलाई एक्कािस प्रसव वेदनाले चाप्दछ। अिन त ितनीहरूले भाग्ने
मौका समेत पाउने छैनन्।

4 तर ितमी दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू अन्धकारमा छैनौ।
त्यसकारण, त्यस िदनले ितमीहरूलाई चोरले जस्त ैचिकत पानेर् छैन। 5

ितमीहरू सब ैउज्यालो र िदनमा छौ। हामी अन्धकार र रातिसत
सम्विन्धत छैनौ। 6 यसलेै हामी अरू जस्तो हुनु हँुदनै। हामी अरूहरू
जस्तो सुितरहनू हँुदनै, तर जाग्रत र आत्मा िनयिंन्त्रत हुनुपछर् । 7

सुत्नेहरू रातमा सुत्छन्, मात्नेहरू रातमा मात्छन्। 8 तर हामी िदनसँग
सम्विन्धत छौं, यसकारण हामी आफैं ले आफूलाई िनयिंत्रत राख्नु पछर् ।
हामीले आफ्नो रक्षा गनर् कवच जस्तो प्रेम र िवश्वास पिहिरनु पछर्  मुिक्तको
आशा हाम्रो िशर-रक्षक हुनुपछर् ।

9 परमेश्वर हामीलाई उहाँको िरसको भागी बन्न होइन, तर हाम्रा प्रभु
येशू ख्रीष्टद्वारा मुिक्त पाउनुको िनिम्त छािनएका हौ। 10 येशूले हाम्रो
िनिम्त प्राण िदनु भयो जसमा िक हामी उहाँिसत ैबस्न सकौं। जब उहाँ
आउनुहुन्छ हामी जीिवत रहौं िक मृत, यो कुन ैमहत्वको कुरो होइन। 11

यसकारण एक-अकार्लाई उत्साह देऊ, एक-अकार्लाई बल देऊ। अिन
त्यो त ितमीहरू गिररहेकाछौ।

अिन्तमअिन्तम िनदिनदेर्ेर्शनशन रर अिभवादन्अिभवादन्

12 दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! अब हाम्रो िनवेदन छ िक
जसले ितमीहरू माझ कठोर पिरश्रम गर,े जसले ितमीहरूलाई परमप्रभु
तफर्  डोयार्एर असल िशक्षा िदए ितनको सम्मान गर। 13 हामी िनवेदन
गछौर्ं िक ितनीहरूले गरकेो कामको सम्मानको िनिम्त सम्मानको िवशेष
प्रेम दशार्ऊ।
परस्परमा शािन्तपूवर्क बस। 14 दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू

अल्छेहरूलाई चेताउनी िदनु, डरपोकहरूलाई उत्साह िदनु,
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दवुर्लहरूलाई सहायता िदनु र सबिैसत धयैर् राख्नु भिन हामी
ितमीहरूलाई िविन्त गछौर्ं। 15 याद गर, कसलेै गलत कामको बद्ला
निलयोस्। तर प्रत्येकले एक-अकार्को अिन प्रत्येकको भलाई गनेर् लक्ष्य
बनाउनु पछर् ।

16 सधैँ प्रसन्न बस। 17 प्राथर्ना गनर् किहल्य ैनछोड। 18 सधैँ
परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ। ख्रीष्ट येशूमा हुने ितमीहरूबाट परमेश्वर यही
चाहनु हुन्छ।

19 पिवत्र आत्माको किहल्य ैवाधा नदेऊ। 20 भिवष्यवाणीलाई
महत्वहीन नठान। 21 हरके कुरालाई जाँच र असल जित राख। 22 हर
प्रकारको दषु्ट्याइँदेिख टाढा बस।

23 शािन्तको स्रोत परमेश्वर स्वयलें ितमीहरू उहाँमा हुनेहरूलाई
पिवत्र पारून भन्ने हाम्रो प्राथर्ना छ। हाम्रो प्राथर्ना छ िक ितमीहरूका
सम्पूणर् आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आँउदा पूणर्रूपले
दोषरिहत बनाइ राख। 24 उहाँ न ैएक हुनुहुन्छ जसले ितमीहरूलाई
बोलाउनु भयो, ितम्रोलािग यी सब थोक गनर् ु न ैहुनेछ। ितमीहरूले
उहाँलाई िवश्वास गनेर् सक्छौ।

25 दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, हाम्रा लािग पिन प्राथर्ना गर।
26 जब भेट गछौर्ं सब ैभाइ बिहनीहरूलाई पिवत्र चुम्बनले अिभवादन
गर। 27 प्रभुको अिधकार िलएर म भन्दछुै, यो पत्र सब ैदाज्यू-भाइ अिन
िददी-बिहनीहरूलाई पढेर सुनाइिदनु पछर् । 28 हाम्रा परमप्रभु येशू
ख्रीष्टको अनुग्रह ितमीहरू सबमैा रहोस्। आमेन।
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2 िथस्सलोिनकीिथस्सलोिनकी

पावल, िसल्वानस, र ितमोथीबाट िथस्सलोिनका मण्डलीलाई
प्रणाम। तँपाईहरू हाम्रा िपता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टमा
हुनुहुन्छ।

2 ितमीहरूलाई हाम्रा िपता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र
शािन्त रहोस्।

3 ितमीहरूको लािग हामी परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद िदन्छौ। त्यसो
गनर् ु हामीलाई िठक छ कारण ितमीहरूको िवश्वास झन-झन बिढरहेकोछ।
ितमीहरूले एक अकार्मा गरकेो प्रेम पिन बिढरहेको छ। 4 यसलेै
परमेश्वरका अरू मण्डलीहरूमा हामी ितमीहरू बार ेगवर् गछौर्ं। ितमीहरू
आफ्नो िवश्वासमा अझ ैदिरलो बन्द ैगएको कुरा हामी अरू मण्डलीहरूमा
पाउँछौ। ितमीहरू अनेक कष्टले सताइँदछैौ ता पिन िवश्वास छोडेका
छैनौं, तर यसको सट्टामा दृढहँुद ैजाँदछैौं।

पावलपावल परमपरमेेश्वरकोश्वरको न्यायन्याय बारबारे ेबोल्छन्बोल्छन्

5 यसले यो स्पष्ट पाछर्  िक परमेश्वर आफ्नो न्यायमा सत्य हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले ितमीहरूलाई उहाँको राज्यको योग्य मािनसहरू भएको
चाहनुहुन्छ। ितमीहरूको यातना त्यही राज्यकोलािग हो। 6 परमेश्वरले जे
गनर् ु हुन्छ िठकसँग गनर् ुहुन्छ। ितमीहरूलाई जसले कष्ट िदन्छन्
ितनीहरूलाई परमेश्वरद्वारा कष्ट भोगाइनेछ। 7 अिन कष्टमा परकेा
ितमीहरूलाई परमेश्वरले शािन्त िदनुहुन्छ। परमेश्वरले यस्त ैसहायता
गनर् ुहुन्छ जब प्रभु येशू आउनु हुन्छ। उहाँको शिक्तशाली स्वगर्दतूहरूिसत
स्वगर्बाट येशू तल आउनु हुनेछ। 8 परमेश्वरलाई निचन्नेहरू तथा हाम्रा
प्रभु येशू िख्रष्टको सु-समचारलाई नमान्नेहरूलाई दण्ड िदनु उहाँ स्वगर्बाट
बल्दो अगुल्ठो िलएर आउनु हुनेछ। 9 ितनीहरूलाई अनन्त िवनाशको
दण्ड िदइनेछ। ितनीहरूलाई प्रभुिसत बस्न िदइनेछैन। उहाँका सवोर्च्च
शिक्तदेिख धेर ैटाड ितनीहरूलाई रािखनेछ। 10 यो त्यस िदन हुन्छ जुन
िदन प्रभु येशू आउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो पिवत्र सन्तहरूिसत मिहमा
िलन आउनु हुनेछ। अिन ितनीहरू ज-जसले िवश्वस गछर्न् येशूलाई देखेर
आश्चयर्चिकत हुनेछन्। ितमीहरू ितन ैिवश्वासीहरू मध्ये हुनेछौ िकनिक
हामीले िदएको साक्षी ितमीहरूले िवश्वास गरकेा छौ।

11 त्यसकैारण हामी सधैँ ितमीहरूको भलाईकोलािग प्राथर्ना गदर्छौं।
उहाँले ितमीहरूलाई बोलाएको जीवन शलैीमा ितमीहरूलाई हाम्रो
परमेश्वरले बाँच्ने योग्य बनाई िदनु हुन हामी प्राथर्ना गछौं। ितमीहरूमा
भएको असल गुणले ितमीहरूलाई गुणस्तरीय कायर्हरू गनर् उत्साह िदन्छ
अिन ितमीहरूकोमा भएको िवश्वासले ितमीहरूलाई असल कायर् गनेर्
गराउँछ। हामी प्राथर्ना गछौर्ं िक परमेश्वरले ितमीहरूलाई अझ बेसी यस्तो
असल कायर् गनर् ु योग्य पारून्। 12 हामी यी सब तिरकाले प्राथर्ना गछौं
तािक हाम्रा परमप्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँ ितमीहरूमा मिहिमत हुन सकोस्
अिन ितमीहरूले पिन उहाँमा मिहमा पाउन सक्छौ। त्यो मिहमा हाम्रा
परमेश्वर अिन प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहबाट आउँछ।

ददुषु्टष्ट घट्नाघट्ना घट्नघट्नेेछछ

दाज्यू-भाइ अिन िददी-बिहनीहरू, हाम्रा प्रभू येशू ख्रीष्टको
आगमन बार ेहामीले केही कुरा भन्नु छ। हामी त्यस बेलाको
कुरा गनर् चाहन्छौं जब हामी उहाँिसत एक साथ भेट गछौं। 2

यिद कतबैाट ितमीहरूले प्रभुको आगमन भइसकेको चाल पाए ितमीहरू
सिजल ैिबचिलत हुने अथवा डराउन ैपदैर्न। कस-ैकसलेै भन्लान िक यो
अगमवाणीमा छ अथवा सुसमाचारमा छ अथवा ितमीहरू िचट्ठी पढ्न
सक्छौ जुन ितमीहरूले भन्छन् िक ितनीहरू हामीबाट आएका हुन्। 3

कुन ैखण्डमा पिन ितमीहरूलाई कसलेै धोखा निदओस्। जब सम्म

परमेश्वरको िवरुद्ध िवद्रोह हँुदनै त्यो िदन आउने छैन। जब सम्म
िवनाशकारी मािनस आँउदनै तब सम्म त्यो िदन आँउदनै। िवनाशकारी
मािनस नरकको हो। 4 परमेश्वर वा कुन ैपिन चीज जो मािनसहरूले पूजा
गछर्न् त्यसले िवरोध गछर् । त्यो दरुाचारी मािनस आफैं ले आफूलाई
परमेश्वर अथवा मािनसहरूको आराधना भन्दा मािथ राख्छ। त्यो
परमेश्वरको मिन्दरमा पिन जान्छ र त्यहाँ बस्छ र आफू परमेश्वर हँु भन्ने
घोषणा गछर् ।

5 मलेै पिहल्य ैयी सब घट्नाहरूको सत्य बताइ सकेको छु। याद छ?
6 अिन ितमीहरू जान्दछौ त्यो स्वेच्छाकारी केले रोिकरािखएको छ।
िठक समयमा देखा पनर् भनेर न ैत्यसलाई रोिकराखेको छ। 7 पापको
गुप्ती शिक्तले अिहले पिन संसारमा काम गिररहेकै छ। तर एक शिक्त छ
जसले त्यो दषु्टको शिक्तलाई रोिकराखेको छ। र त्यसलाई बाटोदेिख
नपन्छ्याइन्जेल सम्म त्यसलाई यसरी न ैरोकेर ैरािखनेछ। 8 त्यसपिछ
त्यो दरुाचारी िनस्कनेछ र प्रभु येशूले त्यसलाई आफ्नो मुखको श्वासले
मािरिदनु हुनेछ। परमप्रभुले दषु्ट मािनसलाई आफ्नो गौरवमय आगमनले
नाश गिरिदनु हुनेछ। 9 त्यो दषु्ट मािनस शतैानको शिक्तमा आउँछ।
त्यसिसत धेर ैशिक्त रहनेछ र िकिसम-िकिसमका झूटो चमत्कार, लक्षण
र आश्चयर् कमर्हरू देखाउँछ। 10 दषु्ट मानवले भ्रष्ट मािनसहरूलाई थिर-
थिरको छल प्र-पञं्च देखाउँछ। ितनीहरू भ्रष्ट हुन् िकनभने ितमीहरूले
सत्य स्वीकारनेन्। सत्यलाई स्वीकार गरकेा भए ितनीहरूलाई बचाइने
िथयो।

11 तर ितनीहरूले सत्यलाई स्वीकारनेन्, यसकारण परमेश्वरले
ितनीहरूलाई सत्यबाट भड्काउन केही शिक्तशाली चीज पठाउनु हुनेछ।
त्यस शिक्तले गदार् ितनीहरू असत्यम ैिवश्वास गनर् लाग्छन्। 12

त्यसकारण जस-जसले सत्यमा िवश्वास गदैर्नन् ितनीहरू दिण्डत हुन्छन्।
ितनीहरूले सत्यता स्वीकारनेन् तर ितनीहरू दषु्टाँई कमर्हरूमा आनिन्दत
भए।

ितमीहरूितमीहरू मुिक्तकोमुिक्तको लािगलािग छािनकाछािनका हौहौ
13 दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! प्रभुले ितमीहरूलाई माया

गनर् ु हुन्छ। ितमीहरूको मुिक्तको लािग परमेश्वरले शुरूदेिख नै
ितमीहरूलाई छान्नुभएको हो। यसलेै ितमीहरूकालािग हामी परमेश्वरलाई
सधैँ धन्यवाद िदन्छौं। आत्माद्वारा पिवत्र बनेर अिन सत्यमा िवश्वासी बनेर
ितमीहरू बाँचेका छौ। 14 त्यही मुिक्त पाउन परमेश्वरले ितमीहरूलाई
बोलाउनु भयो जुन हामी प्रचार गछौर्ं। ितमीहरू हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको
मिहमाको भागीदार हुन सक भनेर बोलाईएका हौ। 15 यसलेै दाज्यू-
भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! हामीबाट पाएको िशक्षाहरूमा िवश्वास
लगातार गिररहौ र दृढबन। हामीले मुखले बोलेर होस् िक िचट्ठीमा लेखेर
होस्, ितमीहरूलाई यी कुराहरू िसकाएकाछौं।

16 हामी प्राथर्ना गछौर् िक हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैं ले र हाम्रा िपता
परमेश्वरले ितमीहरू प्रत्येक असल कायर् जे गछौर् अिन भन्छौ ितमीहरूमा
उत्साह अिन शिक्त िदनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई माया गनर् ु भयो अिन
आफ्नो अनुग्रहद्वारा उनले हामीलाई असल आशा र अनन्त उत्साह
िदनुभयो।

हाम्रोलािगहाम्रोलािग प्राथप्राथर्र्नाना गरगर

अिन अब दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, हाम्रा लािग
प्राथर्ना गर िक परमप्रभुको वचन फैिलयोस् र ितमीहरूले गरे
जस्त ैअरूहरूले त्यसको सत्कार गरून्। 2 अिन यो पिन

प्राथर्ना गर िक पापी र कुकमीर्हरूको हातबाट हामी बाँच्न सकौं। सबलेै
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परमप्रभुमा िवश्वास गदैर्नन्। 3 तर प्रभु िवश्वासी हुनुहुन्छ। उहाँले
ितमीहरूलाई िस्थर गराउनु हुन्छ र त्यो एक दषु्टबाट बचाउनु हुन्छ। 4

हामीले िदएको िशक्षा ितमीहरूले मान्दछैौ भन्ने प्रभुले हामीलाई िनश्यता
िदनुहुनछ। 5 हामी प्राथर्ना गछौर्ं िक परमप्रभुले ितमीहरूको हृदयलाई
परमेश्वरको प्रेम औ ख्रीष्टको धयैर् ितर डोयार्उन्।

कामगनकामगनर्र् वाध्यतावाध्यता

6 दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरूलाई हामी हाम्रा प्रभु येशू
ख्रीष्टको अिधकार िलएर आज्ञा िदँद8छौं िक काम गनर् जसले अस्वीकार
गछर्  ितनीहरूबाट टाढा बस। ती मािनसहरूले हामीबाट पाएको िशक्षा
अनुशरण गनर् ु अस्वीकार गछर्न्। 7 ितमीहरू जान्दछौ िक हामी बाँचे
जस्त ैितमीहरू पिन बाँच्नु पछर् । जब हामी ितमीहरूिसत िथयौं हामी
अल्छी िथएनौं। 8 अिन जलेै पिन हामीले अरूको खाना खायौं, हामीले
दाम ितयौर्ं। ितमीहरू कुन ैएकजनाको पिन भार नबिननु हामीले कडा
मेहनत गयौर्ं। हामीले रात-िदन काम गयौर्ं। 9 यसको अथर् यो होइन िक
ितमीहरू को सहाएता माग्ने अिधकार हाम्रो छैन। तर ितमीहरूको लािग
उदाहरण बन्नु तािक ितमीहरूले अनुशरण गर, हामी आफ्नो
हेरचाहकोलागी आफैं  खट्यौं। 10 हामी जितञ्चेल ितमीहरूिसत िथयौं
हामीले यो िनयम ितमीहरूको िनिम्त िदयौं, “यिद कसलेै काम गदैर्न भने
उसले खाने पिन छैन।”

11 हामीले सुनेका छौं ितमीहरू मध्ये कस-ैकसलेै पटकै्क काम गदैर्नन्
र अकार्को काममा हस्तके्षप मात्र गिरिंहडछन्। 12 हामी ती
मािनसहरूलाई आदेश िदन्छौं िक ितनीहरूले अरू मािनसहरूलाई दःुख
निदउन्। हामी ितनीहरूलाई आदेश िदन्छौं िक ितनीहरू आफ्नो छाक
जुटाउन आफैं  मेहनत गरून्। प्रभु येशू ख्रीष्टको िनिम्त ितनीहरूले यस्तो
गरून् भनी हामी सिवनय िविन्त गछौर्ं। 13 दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-
बिहनीहरू! असल कायर्हरू गनर् किहल्य ैनथाक।

14 यिद कसलेै यस पत्रद्वारा िदएको आदेश नमाने त्यसलाई याद
गिरराख। त्यसिसत सम्बन्ध ैनराख जसमा िक त्यो लिज्जत होस्। 15 तर
त्यसिसत शत्रु जस्तो व्यवहार नगर बरू भाइलाई जस्तो चेतावनी देऊ।

अिन्तमअिन्तम शब्दशब्द

16 हामी प्राथर्ना गछौर्ं, शािन्तका परमप्रभुले ितमीहरूलाई शािन्त
प्रदान गरून्। हामी प्राथर्ना गदर्छौं िक उहाँले ितमीहरूलाई सधैँ हर
तिरकाले शािन्त प्रदान गरून्। प्रभु ितमीहरू सबिैसत रहुन्।

17 म पावल हँु र यो अिभवादन आफ्न ैहातले लेख्दछुै। मलेै लेखेको
प्रत्येक िचट्ठीमा यो सत्यता िचन्ह हो। यो मेरो लेख्ने तिरका हो।

18 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह ितमीहरू सबमैािथ होस्।
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1 ितमोथीितमोथी

ख्रीष्ट येशूको प्रेिरत पावलबाट प्रणाम। हाम्रा मुिक्तदाता परमेश्वर
र हाम्रा आशा ख्रीष्ट येशूको आज्ञाले म प्रेिरत हँु।

2 ितमोथीलाई, जो िवश्वासमा मेरा सच्चा पुत्र हुन, हाम्रा िपता
परमेश्वर र हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूबाट अनुग्रह करूणा र शािन्त।

झूटोझूटो िशक्षाहरूकोिशक्षाहरूको िवरूद्धिवरूद्ध चचेेतावनीतावनी

3 जब म म्यािसडोिनया तफर्  गएँ त्यस बेला मलेै ितमीलाई एिफससमै
बस्नु भनेर भनेको िथएँ। त्यहाँ एिफससमा कस-ैकसलेै झूटा िशक्षाहरू
िदइरहेछन्। त्यहाँ बसेर ितमीले ती मािनसहरूलाई ती कुराहरू
निसकाउनु भिन िनदेर्शन िदन सक्छौ। 4 ितनीहरूलाई पौरािणक कथा र
नटुिङ्गने पािरवािरक वंशावली भन्नमा ध्यान नदेऊ भनी िनदेर्श िदन
सक्छौ। यस्ता कुराहरूबाट खािल िववाद उत्पन्न हुन्छ, अिन परमेश्वरको
काममा सहायता हँुदनै। परमेश्वरको काम िवश्वासद्वारा गनर् सिकन्छ। 5

यस आज्ञाको उद्देश्य मािनसहरूमा प्रेम ल्याउनु हो। यो प्रेम उत्पन्न
गनर्लाई मािनसहरूको हृदय शुद्ध हुनुपछर् , ितनीहरूले जानेको जे उिचत
छ त्यसकैो आधारमा ितनीहरूले काम गनर् ु पछर्  अिन ितमीहरूमा सत्य
िवश्वास हुनुपछर् । 6 कित मािनसहरूले यस्ता कुराहरूबाट मुख फकार्ए
अिन व्यथर्का कुराितर लागे। 7 त्यस्ता मािनसहरू शास्त्री बन्न खोज्छन्।
तर उनीहरू के बोिलरहेका छन् त्यो उनीहरूलाई न ैथाहा हँुदनै। अिन
उनीहरूले ती कुराहरू बुझ्दनैन् जसलाई उनीहरू सत्य भन्छन्।

8 हामी जान्दछौ िक हामीले ठीकिसत उपयोग गर ेव्यवस्था राम्रो
हुन्छ। 9 हामी यो पिन जान्दछौं, व्यवस्था भला मािनसहरूकोलािग
बिनएको होइन। व्यवस्था त उनीहरूको िनिम्त बिनएको हो जो िवधान
िवरोधी र अनाज्ञाकारी छन्, जो भिक्तहीन र पापमय छन्, जो अपिवत्र र
अधमीर् छन् जो मातृ िपतृ घातक र हत्यारा छन्। 10 जो यौन-पापीहरू र
समिलङ्गीहरू छन्, जो दास व्यापारीहरू र िमथ्यावादीहरू छन्, जो झूटा
गवाहीहरू िदने र सत्य िशक्षा िवरोधी छन्, मािनसहरू जो कसम खाएर
झूटो कुरा बोल्छन् अिन जसले साँच्चो िशक्षाको िवरूद्ध काम गछर्न्,
व्यवस्था ितनीहरूको िनिम्त होइन। 11 यो सत्य िशक्षा सुसमाचारकै
एउटा भाग हो जो परमेश्वरले मलाई प्रचार गनर् सुम्पनुभयो। यो मिहमामय
सुसमाचार परमधन्य परमेश्वरबाट आएको हो।

परमपरमेेश्वरलाईश्वरलाई उहाँकोउहाँको ककृृपाकोपाको िनिम्तिनिम्त धन्यवादधन्यवाद

12 हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूलाई म धन्यवाद िंददछु िकनभने उहाँले मलाई
िवश्वास गनर् ु भयो र उहाँको सेवा गनेर् यो काम मलाई िदनुभयो। उहाँले यो
गनर् मलाई शिक्त िदनुभयो। 13 अिघ-अिघ म ख्रीष्टको िवरुद्ध बोल्थें,
उहाँलाई सताउँथें र उहाँलाई चोट लाग्ने काम-कुरो गथेर्। तर परमेश्वरले
ममािथ कृपा गनर् ुभयो िकनिक म के गदैर् िथएँ त्यसबार ेम अज्ञानी िथएँ।
मलेै सब ैयस्ता कुराहरू त्यस बेला गरें जब मेरो ख्रीष्ट प्रित िवश्वास
िथएन। 14 तर मलेै पूणर्रूपले उहाँको अनुग्रह पाएँ। अिन त्यही
अनुग्रहिसत ख्रीष्ट येशूमा प्रेम अिन िवश्वास पाएँ।

15 म जे भन्दछुै त्यो सत्य हो अिन ितमीले यसलाई पूणर्रूपले
स्वीकार गनर् ुपछर् ः ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई बचाउनु यस संसारमा
आउनुभयो। म पापीहरूमा पिन महा-पापी हँु। 16 तर म प्रित कृपा
यसकारणले देखाइयो िक ख्रीष्ट येशूले उहाँका अनन्त धयैर् ममा देखाउन
सक्नुभयो। ख्रीष्टले म प्रित ठूलो धयैर् देखाउनु भयो जो पापीहरू मध्ये
िनकृष्ट िथएँ। ख्रीष्टले मलाई ितनीहरूका िनिम्त एउटा उदाहरणको रूपमा
िलनुभयो। जसले भिवष्य प्रित िवश्वास गछर्  अिन अनन्त जीवन चाहन्छ।
ितनीहरूको िनिम्त ख्रीष्ट मलाई एक उदाहरूण बनाउन चाहनु हुन्थ्यो।
17 जसले सदा-सवर्दा शासन गछर्न्, सम्मान अिन मिहमा उन ैराजा प्रित

होस्। उहाँको अिस्तत्व मेटाउन सिंकदनै अिन देख्न सिंकदनै। एकमात्र
परमेश्वर प्रित सदा सवर्दा सम्मान अिन मिहमा रहोस्। आिमन।

18 ितमोथी, ितमी मेरा पुत्र जस्तो हौ। म ितमीलाई यो आज्ञा िंददछुै।
यो आज्ञा त्यो अगमवाणीिसत सम्मत हुनेछ जो ितम्रो बारमेा पिहल्यै
भिनएको िथयो। म ितमीलाई यो भन्दछु िक ितमी त्यो अगमवाणी
अनुसार कायर् गर अिन िवश्वासको असल लडाइँ लड। 19 िवश्वास
रािखराख र जे उिचत छ भिन ितमी जान्दछौ त्यो गर। कित व्यिक्तले
यसलाई अनुशरण गरनेन् अिन ितनीहरूको िवश्वास नष्ट भयो। 20

हाइिमिनयस र अलेकज्याण्डरले त्यस ैगरकेा िथए। ितनीहरूले
परमेश्वरको िवरूद्धमा बोल्नु नहुनेरहेछ भन्ने पाठ िसकुन् भनेर मलेै ती
दइुलाई शतैानको हातमा सुिम्पिदएँ।

पुरूषपुरूष रर स्त्रीहरूकोस्त्रीहरूको लािगलािग िनयमहरूिनयमहरू

प्रथमतः म ितमीलाई सबकैोलािग प्राथर्ना गर भनेर िनवेदन
गछुर् । परमेश्वरिसत सबकैो बारमेा कुरा गर। मािनसहरूलाई
चािहएको कुरो उहाँिसत माग र उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ। 2

राजाहरू अिन उनीहरू सबकैोलागी जो अिधकार-सम्पन्न छन्, प्राथर्ना
गर जसमा िक हामी शािन्तिसत अिन कुन ैवाधािबना िजउन पाऊँ जसमा
िक हामी हरके प्रकारले परमेश्वरको आराधना गनर् सकँु अिन उहाँ प्रित
सम्मान देखाउन पाऊँ। 3 यही राम्रो हुन्छ र यसले हाम्रा उद्धारकत्तार्
परमेश्वर प्रसन्न हुनुहन्छ।

4 परमेश्वर सबकैो उद्धार भएको चाहनुहुन्छ अिन उहाँ यो पिन
चाहनुहुन्छ िक यो सत्यलाई सबलेै जानुन्। 5 परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ
अिन मािनसहरूको उहाँकहाँ पुग्ने बाटो पिन एउटै छ। त्यो बाटो येशू ख्रीष्ट
माफर् त हो, जो एकजना मािनस पिन हुनुहुन्छ। 6 सब ैमािनसहरूको
पापहरूको मूल्य चुकाउनु येशूले स्वयलंाई बिलदान गनर् ु भयो। येशू
प्रमाण हुनुहुन्छ िक सबकैो उद्धार होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अिन
उहाँ ठीक समयमा आउनुभयो। 7 त्यसलेै सुसमाचार भन्न म एक
प्रेिरतको रूपमा छािनएकोछु। म सत्य बोल्दछुै, मलेै झूटो बोलेको छैनँ। म
अयहूदीहरूको िनिम्त एक िशक्षकको रूपमा छािनएँ। म ितनीहरूलाई
िवश्वास गनर् ु अिन सत्यको अनुशरण गनर् ु िसकाउँछु।

स्त्रीस्त्री रर पुरूष़लाईपुरूष़लाई िबषिबषेेशश सुझावहरूसुझावहरू

8 मािनसहरूले जहीं पिन प्राथर्ना गरून् भन्ने म चाहन्छु। प्राथर्नामा
जसले आफ्ना हात उठाउँछन् ती मािनसहरू पिवत्र हुनु पछर् । ितनीहरू
िरसालु र झगड़ालु हुनु हँुदनै।

9 स्त्रीहरूले पिन ठीकिसत वस्त्र पिहिरऊन् भन्ने म चाहन्छु।
उनीहरूले स्वयलंाई उपयकु्त अिन सामान्य बस्त्रले सजाउनु पछर् , चुल्ठा
बाटेर, सुन वा मोती झल्काएर वा बहुमूल्य बस्त्र पिहररे होइन। 10 तर
ितनीहरूले आफूलाई असल कामहरूले सजाउनु पछर् । यो ती
स्त्रीहरूलाई उपयकु्त हुन्छ जसले भन्छन् िक ितनीहरू परमेश्वरको पूजा
गछर्न्।

11 स्त्रीहरूले शान्तपूवर्क र पूरा आज्ञाकारी भएर िसकुन्। 12 तर म
कुन ैस्त्रीलाई िशक्षा िदने तथा कुन ैपुरुषमािथ अिधकार जमाउने अनुमित
िदँिदन, तर स्त्री चुपचाप बस्नुपछर् । 13 िकनभने पिहले आदमको सृिष्ट
भयो अिन पिछ हव्वाको। 14 शतैानद्वारा ठिगने आदम िथएन। त्यो स्त्री
िथई जो ठिगई अिन पापी बनी। 15 तर स्त्रीहरू नानी जन्माउनाले मुक्त
हुन्छन्। ितनीहरू िवश्वास, प्रेम अिन पिवत्रतामा लािगरहे अिन उिचत
तिरकाले आत्मा संयममा लािगरहे ितनीहरूले मुिक्त पाउँछन्।

1 ितमोथी 1:2 803 1 ितमोथी 2:15
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मण्डलीकामण्डलीका अगुवाहरूअगुवाहरू

म जे भन्छु त्यो साँच्चो होः यिद कसलेै मण्डलीको अगुवा हुने
इच्छा गछर्  भने उसले राम्रो कामको इच्छा गरकेो हो। 2 अगुवा
खबु ैअसल मािनस हुनुपदर्छ तािक कसलेै पिन उसको

आलोचना गनर् नसकोस्। उसको एउटै मात्र पत्नी हुनुपछर् । ऊ
आत्मिनयिंत्रत र बुिद्धमानी हुनु पछर् । ऊ अरूबाट सम्मानीत हुनुपछर् । ऊ
मािनसहरू प्रित सत्कारशील हुनुपछर् । ऊ एक असल िशक्षक हुनुपछर् । 3

उसले अित धेर ैदाखरस िपउनु हँुदनै र झगडालु पिन हुनु हँुदनै। ऊ
िवनयी अिन शान्त हुनु पछर् । ऊ पसैाको लोभी हुनु हँुदनै। 4 ऊ आफ्नो
पिरवारलाई असलिसत अगुवाइ गनर्मा योग्य हुनुपछर् । मतलब उसका
छोरा-छोरीहरूले पूणर् आदरपूवर्क उसको आज्ञा पालन गनर् ुपछर् । 5 यिद
ऊ आफ्नो पिरवारको अगुवाइ गनर् अयोग्य भए, उसले परमेश्वरको
मण्डलीको देखरखे कसरी गलार्।

6 अगुवा नव-पिरविर्तत िवश्वासी हुनुहँुदनै। नत्र ऊ स्वय ंघमण्डी
बन्नेछ। तब उसको घमण्डका िनिम्त दषु्टात्मालाई दण्ड िदए झैं उसलाई
पिन दण्ड िदइनेछ। 7 ऊ मण्डलीदेिख बािहरका मािनसहरूद्वारा पिन
मान गिरने हुनुपछर् । तब ऊ अरूद्वारा आलोिचत हुने छैन अिन ऊ
शतैानको जालमा पनेर् छैन।

मण्डलीकमण्डलीक सहायकहरूसहायकहरू

8 त्यसरी न ैजसले िवशेष सहायकहरूको रूपमा मण्डलीको सेवा
गछर्न् ितनीहरू मािनसहरूबीच माननीय हुनुपछर् । ितनीहरू बातचीतमा
इमान्दार हुनुपछर्  अिन ितनीहरूले अिधक दाखरस िपउनु हँुदनै।
अरूलाई ठगेर ितनीहरूले धनी बन्ने कोिशश गनर् ु हँुदनै। 9 ितनीहरू
परमेश्वरले हामीलाई बताएको सत्यमा दृढ रहनु पछर्  अिन ितनीहरूले जे
ठीक छ भनी िवश्वास गछर्न् सधैँ त्यही गनर् ु पछर् । 10 त्यस्ता
मािनसहरूलाई अिधबाटै जाँच। यिद ितनीहरूमा कुन ैगलत कुरा छैन
भने ितनीहरूले िवशेष सहायकहरूको रूपमा काम गनर् सक्छन्।

11 उसरी न ैस्त्रीहरू पिन मािनसहरू माझ माननीय हुनुपछर् ।
ितनीहरूले अकार्को िंनदा गनर् ु हुदंनै्। ितनीहरू हरके कुरामा आत्मा-
िनयिंत्रत र िवश्वासी हुनुपछर् ।

12 िवशेष सहायकहरूको रूपमा सेवा गनेर् मािनसको एउटा पत्नी मात्र
हुनुपछर् । ितनीहरू आफ्ना बालबच्चाहरूको अिन आफ्नो पिरवारको योग्य
अगुवा हुनुपछर् । 13 असल प्रकारले सेवा गनेर् यी िवशेष सहायकहरूले
स्वयलंाई माननीय पदको योग्य तुल्याउने छन्। ितनीहरूले ख्रीष्ट येशूमा
आफ्नो िवश्वासको िवषयमा ठूलो भरोसा पाउनेछन्।

हाम्रोहाम्रो जीवनकोजीवनको रहस्यरहस्य

14 म ितमी भएकोमा चाँडै आउन सकँुला िक भन्ने आशा छ।
अिहलेलाई म यो पत्र लेख्दछुै। 15 यिद म ितमीकहाँ झट्टै आउन सिकनँ
भने पिन परमेश्वरको पिरवारमा मािनसहरूले के गनर् ु पछर्  त्यो ितमीले
जानेकैछौ। त्यो पिरवार जीिवत परमेश्वरको मण्डली हो। अिन परमेश्वरको
मण्डली सत्यको खाँबा र जग हो। 16 िनःसन्देह हाम्रो आराधनाको
जीवनको रहस्य महान छः
उहाँ हाम्रो िनिम्त मािनसको रूपमा प्रकट हुनुभयो,
आत्माद्वारा उहाँ सत्य सािवत हुनुहुन्छ।
उहाँ स्वगर्दतू अिघ देखा पनर् ुभयो,
सुसमाचार अन्य जाितहरूमा प्रचािरत गिरयो,
िवश्वका मािनसहरूले उहाँलाई िवश्वास गर।े
अिन मिहमामा उहाँ स्वगर् सम्म उचािलनु भएकोछ।

झूटाझूटा िशक्षकहरूिशक्षकहरू बारबारे ेसावधानसावधान

पिवत्र आत्मा स्पष्टिसत भन्नु हुन्छ िक भिवष्यमा कित
मािनसहरू सत्य िशक्षा प्रित िवश्वास गनर् छाड्नेछन्।
ितनीहरूले धोखे बाज आत्माहरूलाई मान्नेछन् अिन भूतप्रेतको

िशक्षाहरूको अनुशरण गनेर्छन्। 2 यस्ता िशक्षाहरू झूटा अिन
धोखेबाजहरूबाट आँउदछ जसले सही र गलत के हो त्यो पिन

छुट्याउन सक्दनैन्। ितनीहरूको िववेक तातो फलामले पोलेको हुन्छ।
3 ती व्यिक्तहरूले मािनसहरूलाई िववाह गनर् अिन कुन-ैकुन ैखाने
कुराहरू खान िंददनैन्। तर सब ैखानेकुराहरू परमेश्वरले सृिष्ट गनर् ुभएको
हो। यसकारण, जसको िवश्वास छ अिन जसले सत्य जान्दछ ितनीहरूले
धन्यवाद सिहत ती खान सक्छन्। 4 पमेश्वरले सृिष्ट गनर् ुभएको जुन ैकुरो
पिन राम्रो छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद सिहत ग्रहण गरकेो कुन ैकुरो पिन
अस्वीकार गनर् ु हँुदनै। 5 परमेश्वरको वचन अिन प्राथर्नाद्वारा हरके कुरो
पिवत्र बन्दछ।

ख्रीष्टख्रीष्ट ययेेशूकोशूको असलअसल ससेेवकवक बनबन
6 यी सब ैकुराहरू त्यहाँका दाज्यू-भाइ अिन िददी-बिहनीहरूलाई

सुनाऊ। यसले ितमीलाई ख्रीष्ट येशूको असल सेवक हो भन्ने देखाउँछ।
ितमीले अनुशरण गरकेो सत्य िवश्वासको वचन र असल िशक्षाले
ितमीलाई दिरलो बनाएको छ भिन ितमी देखाउनेछौ। 7 मािनसहरू
यस्ता मूखर् कथाहरू सुनाउँछन् जसको परमेश्वरको सत्यतािसत कुनै
सम्बन्ध छैन। त्यस्ता कथाहरूका िशक्षा पालन नगर। तर ितमीले
स्वयलंाई इमान्दारीपूवर्क परमेश्वरको सेवा गनर् िसकाऊ। 8 शारीिरक
व्यायामले ितमीलाई केही मात्रामा सहायता गनेर्छ। तर परमेश्वर प्रित
अपर्ण गरकेो सेवाले ितमीलाई हरके कुरामा सहायता गनेर्छ। परमेश्वरको
सेवामा यो जीवन अिन अकोर् जीवनको पिन आशीवार्दको भाकल िनिहत
हुन्छ। 9 मलेै जे पिन भनें त्यो सत्य हो अिन ितमीले त्यसलाई पूणर्रूपले
स्वीकार गनर् ुपछर् । 10 त्यसकैो िनिम्त हामी पिरश्रम र संघषर् गछौर्ं। हामी
जीिवत परमेश्वरमा आशा गछौर्ं। उहाँ सबकैा मुिक्तदाता हुनुहुन्छ िवशेष
गरी ितनीहरूको जो उहाँमािथ िवश्वास गछर्न्।

11 ियन ैकुराहरूका आदेश र िशक्षा देऊ। 12 ितमी जवान छौ तर
ितम्रो उमेरको कारणले ितमीलाई हेला गनर् कसलैाई नदेऊ। ितनीहरू
कसरी िजउनु पछर्  भिन िवश्वासीहरूको िनिम्त एउटा उदाहरण बन्ने
कोिशश गर। ितनीहरूलाई आफ्नो भनाई, आफ्नो रहन-सहन, आफ्नो
प्रेम, आफ्नो िवश्वास अिन आफ्नो पिवत्र जीवनद्वारा देखाऊ।

13 म नआउन्जेल मािनसहरूलाई धमर्शास्त्र पढेर सुनाउँद ैगनर् ु,
ितनीहरूलाई दृढ बनाउँद ैगनर् ु िशक्षा िंदद ैगनर् ु। 14 ितमीमा भएको
वरदानलाई काममा लाउने कुरो याद गर। त्यो बरदान ितमीलाई
अगुवाहरूको समूहले ितमीमािथ हात राखेर अगमवाणी गरी िदएकाछन्।
15 यी कुराहरू प्रित िवचार गिररहु, ती कुराहरू गनर्मा ितम्रो जीवन
समपणर् गर। तब हरके व्यिक्तले ितम्रो उन्नित देख्न सक्नेछन्। 16 आफ्नो
जीवनको र आफ्नो िशक्षणको ध्यान राख। उिचत रूपले जीवन िजउँदै
अिन िशक्षा िंदद ैजाऊ। तब ितमीले आफैं लाई अिन ितम्रा िशक्षा
सुन्नेहरूलाई बचाउनेछौ।

आफूभन्दा ठूला मािनसहरूिसत िरसाएर नबोल तर ितनीिसत
आफ्ना िपतालाई जस्त ैव्यवहार गर। साना मािनसहरूिसत
आफ्ना भाइहरूलाई झैं व्यवहार गर। 2 ठूला स्त्रीहरूिसत

आफ्नी आमालाई झैं व्यवहार गर अिन सानाहरूिसत बिहनीहरूलाई
जस्त ैशुद्ध मनले व्यावहार गर।

िवधवाहरूकोिवधवाहरूको वास्तावास्ता गनगनर्र् ु ु
3 िवधवाहरूलाई मान गर जो साँच्चै असहाय छन्। 4 तर कुनै

िवधवाका छोरा-छोरी वा नाती-नातीना छन् भने ितनीहरूले िसक्नु पनेर्
पिहलो कुरो हुन्छः आफ्नो पिरवारको देखरखे गनर् ु। जब ितनीहरूले यसो
गछर्न् ितनीहरूले आफ्ना आमा-बाबु तथा बाजे-बज्यकैो ऋण
चुकाउनेछन्। यसद्वारा परमेश्वर पिन खशुी हुनु हुनेछ। 5 कुन ैएक िवधवा
जो साँच्चै अभावमा छन्, जसलाई देखरखे गनेर् कोही छैन, जसले आफ्नो
आशा परमेश्वरमािथ मात्र राखेकीछन्, उनले िदनरात परमेश्वरसँग प्राथर्ना
गिर्छन्। उनले परमेश्वरसँग सहायता मािग्छन्। 6 तर आफ्नो आनन्दको
लािग कुन ैिवधवा बाँच्छे भने ऊ जीिवत भएता पिन मरकैे बराबर हो। 7

यी कुराहरू गनर् ु भिन ती िवश्वासीहरूलाई िनदेर्श गर, जसमा िक कसलेै
पिन यो भन्नु नसकून् िक ितनीहरूले भूल गदैर्छन्। 8 मािनसहरूले
आफ्न ैमािनसहरूको याद राख्नु पछर्  िवशेष गरी आफ्न ैपिरवारहरूको।
यिद कसलेै त्यसो गदैर्न भने उसले सत्य िशक्षालाई त्यागेकोछ। त्यस्ता
मािनस त अिवश्वासी भन्दा पिन खराब हो।

1 ितमोथी 3:2 804 1 ितमोथी 5:8
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9 िवधवाहरूको सूचीका िनिम्त कुन ैपिन िवधवा 60 वषर् वा त्यस
भन्दा अिधक उमेरको हुनुपछर् । उसका एउटै मात्र पित भएको हुनुपछर् ।
10 उसले राम्रो कामहरू गिरन् भनेर उनी जािनएको हुनुपछर् । जस्तो
आफ्ना बालबच्चाको पालन-पोषण गनेर्, मािनसहरूको सत्कार गनेर्,
परमेश्वरका मािनसहरूको पाउ धुने, कष्टमा परकेा मािनसहरूको सहायता
गनेर् र आफ्नो जीवनलाई हर प्रकारको असल काममा लगाउनेहरू।

11 तर तरूणी िवधवाहरूलाई आफ्नो सूचीमा नहलेख। ितनीहरूले
आफूलाई ख्रीष्टमा समिर्पत गरतेा पिन आफ्नो शारीिरक इच्छाहरूले
प्रायः न ैितनीहरूलाई ख्रीष्टबाट तान्छ अिन िववाह गनर् चाहन्छन्। 12

ितनीहरूले पिहलाको प्रितज्ञा भङ्ग गरकेो कारणमा ितनीहरूको न्याय
गिरनेछ। 13 यस बाहेक, ती तरूणी िवधवाहरू घर-घर घुम्ने, कुरौटे हुने
र अकार्को जीवनमा हस्तके्षप गनेर् बानी िलन्छन् अिन नगनर् ु पनेर्
कुराहरूमा समय िबताउँछन्। 14 यसकारण म चाहन्छु िक तरूणी
िवधवाहरूले िववाह गरून्, बालकहरू जन्माउन् र आफ्नो घरको
देखभाल गरून्। यिद ितनीहरूले यसो गर ेहाम्रा शत्रुहरूले ितनीहरूको
आलोचना गनेर् अवसर पाउने छैनन्। 15 कितपय तरूणी िवधवाहरू
शतैानको अनुशरण गनर् फिर्कसकेकाछन्।

16 यिद कुन ैिवश्वासी स्त्रीको घरमा िवधवाहरू भए उसले ितनीहरूको
देख-रखे गनर् ु पछर् । ितनीहरूको देख-रखेका िनिम्त मण्डलीलाई बाधा
िदनु हँुदनै। तब ितनीहरूको देख-रखे मण्डलीले गनर् सक्नेछ। जो साँच्चो
अथर्मा अभावग्रस्त िवधवा छन्।

अगुवाहरूअगुवाहरू अन्यकअन्यकुुराहरूकोराहरूको बारबारेमेामा
17 अगुवाहरू जसले प्रभावकारी ढङ्गले अगुवाका रूपमा कायर्

गिररहेछन्, मण्डलीले ितनलाई दोबर पुरस्कार िदनु पछर् । िवशेष गरी यो
ितनीहरूलाई प्रयकु्त हुन्छ जसले प्रचार गनर् र िसकाउनमा पिरश्रम
गदर्छन्। 18 िकनभने धमर्शास्त्रले भन्छः “गोरूले दाइँ गदैर्छ भने त्यसको
मुखमा मोहोला नलगाऊ।” अकोर् ठाउँमा धमर् शास्त्रले न ैभन्छ,
“मजदरुलाई उसको योग्य ज्याला िदनुपछर् ।”

19 यिद कसलेै अगुवालाई दोष्याउँछ भने उसलाई ध्यान िदनु हँुदनै।
यिद दइु वा तीन व्यिक्तहरू त्यो दोषको साक्षी िदन्छन् भने मात्र त्यस
व्यिक्तको कुरा सुन। 20 जब ितनीहरू पाप गछर्न्, मािनसहरूलाई भन
िक ितनीहरू गलत छन्। यो कुरा सम्पूणर् मण्डलीको समक्ष गर। तब
अरूहरूले पिन चेतावनी पाउनेछन्।

21 परमेश्वर, ख्रीष्ट येशू अिन छािनएका स्वगर्दतूहरूका सामु म
ितमीलाई यसो गनेर् आदेश िंददछुै। तर ितमीले सत्य नजानेसम्म
मािनसहरूको न्याय नगर। अिन सबलैाई समानरूपले यसो गिरनु पछर् ।

22 धमर्गुरू बनाउनाका िनिम्त कसमैािथ ितम्रो हात राख्नको अिघ
होिशयारीिसत सोच। अरूका पापहरूका सह भागी नहोऊ। आफूलाई
शुद्ध राख।

23 ितमोथी साधारणतयाः ितमी पानी मात्र िपउँछौ। यसो नगर, केही
दाखरस पिन िपउने गर। त्यसले ितम्रो पेटलाई सहायता गछर्  अिन ितमी
घिरघिर िवमारी पनेर् छैनौ।

24 कोही मािनसहरूको पापहरू सिजलिैसत देख्न सिकन्छ अिन
ितनीहरूले देखाउँछन् िक ितमीहरूको न्याय गिरनेछ। तर कित अन्य
पापहरू केही समय पिछ मात्र देिखन्छ। 25 मािनसहरूले गनेर् असल
काम बार ेपिन यस्त ैहो। मािनसहरूले गनेर् असल कुराहरू सिजल ैदेख्न
सिकन्छ। किहले काहीं यी असल कुराहरू सिजल ैनदेिखए तापिन
ितनीहरूलाई लुकाउन सिंकदनै।

ती जो दासत्वको वशमा छन् ितनीहरूले आफ्ना
मािलकहरूलाई पूणर् आदर दशार्उनु पछर् । यिद ितनीहरूले
त्यसो गर ेपरमेश्वरको नाउँ अिन हाम्रो िशक्षाको झूटो िनन्दा

हुनेछैन। 2 केही दासहरूका मािलकहरू िवश्वासी छन्। ती दासहरू अिन
मािलकहरू दाज्यू-भाइहरू हुन्छन् तर दासहरूले मािलक प्रितको
आफ्नो आदर सत्कारमा कुन ैकमी देखाउनु हँुदनै। बरू ितनीहरूले
आफ्ना िवश्वासी मािलकहरूको अझ राम्ररी सेवा गनर् ुपछर् । िकनभने
दासहरू ितनीहरूले प्रेम गनेर् ती िवश्वासी मािलकहरूलाई सहायता गछर्न्।

झूटोझूटो िशक्षािशक्षा रर साँच्चोसाँच्चो धनधन

मािनसहरूलाई ितमीले यी कुराहरू गनर् भन्नु र िसकाउनु पछर् । 3 कोही
मािनसहरूले झूटो कुराहरू िसकाउँछन्। यी कुराहरू हाम्रा प्रभु येशू
ख्रीष्टका सत्य िशक्षा अिन परमेश्वरको सेवाको सत्य मागर्िसत मेल खाँदनै।
4 झूटा िशक्षा िदने मािनस अहङ्कारी हुन्छ र केही बुझ्न नसक्ने हुन्छ।
यस्तो मािनस बहस-प्रेमी हुन्छ अिन वचनहरू बार ेझगड़ा गछर् । यसले
इष्यार्ं, झगड़ा, अपमान अिन कुशकंा ल्याउँछ। 5 यसले दिुषत मन हुने
मािनसहरूबाट तकर् िवतकर्  पिन ल्याउँदछ। जसले सत्य गुमाएका हुन्छन्।
ितनीहरू सम्झन्छन् िक परमेश्वरको सेवा गनर् ु धनवान बन्ने मागर् हो।

6 िनश्चयन ैपरमेश्वरको सेवाले मािनसलाई धनवान तुल्याउँछ यिद
आफूिसत भएको कुरामा उसलाई सन्तोष छ भने। 7 जब हामी संसारमा
आयौ, हामीले हामीिसत केही पिन ल्याएनौं, उसरी न,ै जब हामी मछौर्ं
यस संसारबाट हामी केही पिन लान सकै्तनौं। जब हामी संसारमा आयौं
हामी िरत्तो हात आयौं। अिन जब हामी मछौर्ं हामी िरत्तो हात जान्छौं। 8

यसकारण यिद हामीिसत भोजन अिन बस्त्र भए हामी त्यसमैा सन्तुष्ट
रहनेछौं। 9 तर मािनसहरू जो धनी हुन चाहन्छन् ती लोभमा फँस्छन्
अिन जालमा पछर्न्। ितनीहरू मूखार्तापूणर् अिन हािनकारक चाहनाको
िवकाश गनेर् कुरा गछर्न्। जुन कुराहरूले ितनीहरूलाई ध्वंश अिन नष्ट
बनाउँदछ। 10 पसैा प्रितको प्रेमले हर प्रकारको खराबीलाई सृिष्ट गछर् ।
कसलेै त सत्य िवश्वासलाई न ैत्यािगसकेकाछन् िकनभने ितमीहरूमा
धेरभैन्दा धेर ैधन संग्रह गनेर् प्रबल इच्छा िथयो। तर त्यसो गररे
ितनीहरूले आफैं लाई घोर दःुख अिन अफसोसमा पारकेाछन्।

यादयाद गनगनर्र् ु ुपनपनेर्ेर् ककेेहीही ककुुराहरूराहरू

11 तर ितमी परमेश्वरका मािनस हौ। अिन त्यसलेै यस्ता सबै
कुराहरूबाट ितमी अलग बस्नु पछर् । असल धािर्मकता, भिक्त, िवश्वास,
प्रेम, धयैर् र नम्रता अपनाउने भरसक कोशीश गर। 12 आफ्नो िवश्वासको
रक्षा गनर् ु दौडमा दगुनर् ु जस्त ैहो। त्यो दौड िजत्न, सक्दो आफ्नो कोिशश
गर। अनन्त जीवन प्राप्त गनेर् कोशीश गर जसको िनिम्त ितमीलाई आह्वान
गिरएकोछ। अिन ितमीले ख्रीष्ट बार ेमहान् सत्यलाई यसप्रकारले देखेर
साक्षी िदएका छौ िक धेरलेै त्यो सुनेकाछन्। 13 परमेश्वर अिन ख्रीष्ट येशू
को समक्ष म ितमीलाई आज्ञा िंददछु।ख्रीष्ट येशू न ैएक हुनुहुन्छ जसले
महान सत्यलाई पिन्तयस िपलातसको समक्ष स्वीकार गनर् ु भएको िथयो।
अिन परमेश्वर न ैएक हुनुहुन्छ जसले हरकेलाई जीवन िदनुहुन्छ। अब म
ितमीलाई भन्छुः 14 ितमीलाई आज्ञा िदए अनुसार काम गर। हाम्रा प्रभु
येशू ख्रीष्टको आगमन सम्म यी कुराहरू कुन ैत्रुिट र दोष िबना गदैर् गर।
15 ठीक समय भएपिछ परमेश्वरले यसो गिरिदन हुनेछ। परमेश्वर परम
धन्य, एक मात्र शासक, राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ।
16 परमेश्वर एक मात्र अमर हुनुहुन्छ। परमेश्वर यित उज्यालो प्रकाशमा
बस्नु हुन्छ िक मािनस त्यसका छेउसम्म पिन जान सक्दनै। परमेश्वरलाई
कसलेै किहल्य ैदेखेको छैन। र कसलेै परमेश्वरलाई देख्न। सक्दनै।
परमेश्वर प्रित सदा सवर्दा सम्मान अिन शिक्त। आिमन।

17 यो आदेश ितनीहरूलाई देऊ जो यो पृथ्वीका चीजहरूद्वारा धनी
भएकाछन्। ितनीहरूलाई घमण्डी नहुनु भन। ितनीहरूलाई आफ्नो
आशालाई सम्पित्तमािथ नराख्नु भन, िकनभने सम्पित्त अिनिश्चत
बस्दछ। त्यसको साटो ितनीहरूले आफ्नो आशा परमेश्वरमािथ राख्नु
पछर्  जसले हामीलाई हरके कुरो पयार्प्त प्रदान गनर् ु हुन्छ। 18 धनीहरूलाई
राम्रो काम गनर् ु अिन राम्रो काम गररे धनी हुनु भन्नु। अिन िदनुमा र
बाँड्नुमा खशुी हुनु भन्नु। 19 त्यसो गररे ितनीहरूले आफ्नो लािग
स्वगर्मा सम्पित्त सञ्चय गनेर्छन्। त्यो सम्पित्त न ैएउटा गितलो घडेरी
बन्नेछ-जसमािथ ितनीहरूले आफ्नो भिवष्यको जीवन िनमार्ण गनर्
सक्नेछन्। तब ितनीहरूले सत्य जीवन पाउनेछन्।

20 ितमोथी, परमेश्वरले ितमीले जुन कुरा सुम्पनु भएकोछ त्यसको
रक्षा गनर् ु। मूखर् कुरा अिन धमर्-िनन्दा गनेर्हरूदेिख टाढा बस। सत्यको
िवरुद्ध िववाद गनेर्हरूदेिख ितमी स्वय ंअलग बस। ितनीहरूिसत केही छ
जसलाई ितनीहरू “ज्ञान” भन्छन् तर त्यो वास्तिवक ज्ञान होइन। 21

कोही भन्छन् िक ितनीहरूिसत “ज्ञान” छ। ितनीहरूले सत्य िवश्वासलाई
त्यागेकाछन्।

1 ितमोथी 5:9 805 1 ितमोथी 6:21



परमेश्वरको अनुग्रह ितमीहरू सब ैप्रित रहोस्।

1 ितमोथी 6:21 806 1 ितमोथी 6:21
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2 ितमोथीितमोथी

ख्रीष्ट येशूको एक प्रेिरत पावलबाट। परमेश्वरले मलाई प्रेिरत
बनाउन चाहनुभयो। उहाँले मलाई ख्रीष्ट येशूमा जीवनको
प्रितज्ञाबार ेप्रचार गनेर् िनदेर्शन िदनु भएको छ।

2 मेरो प्यारो छोरो ितमोथी प्रित। िपता परमेश्वर अिन हाम्रो प्रभु ख्रीष्ट
येशूबाट ितमीलाई, अनुग्रह कृपा र शािन्त िमलोस्।

उत्साहउत्साह अिनअिन धन्यवादधन्यवाद

3 िदन अिन रात आफ्नो प्राथर्नामा म ितमीलाई संझन्छु। मेरा
प्राथर्नाहरूमा म ितम्रोलािग परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु। मेरा
पुखार्हरूले सेवा गरकेा परमेश्वर उहाँ न ैहुनुहुन्छ। जुन कुरो गनर् ु उिचत हो
भन्ने म ठान्छु, ितन ैकुराहरू गररे म सदवै उहाँको सेवा गछुर् । 4 म मेरो
मनमा ितमीले आँसु खसालेको सम्झन्छु, यसथर् म ितमीलाई भेट्न
उत्सुक छु जसद्वारा म आनन्दले पिरपूणर् बनँु। 5 म ितम्रो सत्य िवश्वास
पिन सम्झन्छु। ितम्री बज्य ैलोइस र ितम्री आमा यिुनसमा त्यस
िकिसमको िवश्वास िथयो। अिहले म िनिश्चत छु ितम्रो पिन त्यस्त ैिवश्वास
छ। 6 त्यसलेै म ितमीलाई परमेश्वरले प्रदान गनर् ु भएको त्यो वरदान बारे
सम्झाउँन चाहन्छु। जब मलेै मेरो हात ितमीमा राखें परमेश्वरले ितमीलाई
त्यो वरदान िदनुभयो। अब म चाहन्छु िक ितमीले त्यो वरदानको उपयोग
गर अिन आगो दन्केर ज्वाला िनकाले झैं बढोस्। 7 परमेश्वरले हामीलाई
कातरको आत्मा िदनु भएन। उहाँले हामीलाई शिक्तको आत्मा, प्रेम अिन
आत्मा संयमको आत्मा प्रदान गनर् ु भएको छ।

8 यसकारण हाम्रा प्रभु येशूको बारमेा मािनसहरूलाई भन्न नलजाऊ।
अिन म कैदमा छु भनेर पिन लाज नमान। तर सुसमाचारको िनिम्त
मिसत दःुख भोग्ने गर। त्यसो गनर् परमेश्वरले हामीलाई शिक्त िदनु हुन्छ।

9 परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भएको छ अिन हामीलाई आफ्ना
पिवत्र मािनस तुल्य बनाउनु भएको छ। यो हामीले केही गररे भएको
होइन। होइन, परमेश्वरले यो उहाँको इच्छा अिन अनुग्रहले गदार् हामीलाई
बचाउँनु भयो अिन उहाँको मािनस हुन आह्वान गनर् ु भयो। यो अनुग्रह
ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई अनािदकाल अिघ िदइएको िथयो। 10 त्यो
अनुग्रह हामीलाई आज सम्म देखाइएको िथएन। हाम्रो मुिक्तदाता ख्रीष्ट
येशू आउनु भए पिछ त्यो देखाइयो। येशूले मृत्यलुाई नष्ट गनर् ु भयो र
जीवनको मागर् देखाऊनु भयो। हो सुसमाचारद्वारा येशूले हामीलाई
अनन्तजीवनको त्यो मागर् देखाउनु भयो।

11 त्यही सुसमाचार प्रचार गनर्का िनिम्त एक िशक्षक अिन प्रेिरतको
रूपमा मलाई िनयकु्त गिरएको हो 12 त्यही सुसमाचार प्रचार गनर्का
िनिम्त अिहले मलेै कष्ट भोग्नु पिररहेको छ। तर म लिज्जत छैनँ। म उहाँ
एक जनालाई जान्दछु जसलाई मलेै िवश्वास गरें। म िवश्वस्त छु िक मलाई
उहाँले सुम्पनु भएको कामको रक्षा गनर् त्यस िदनसम्म उहाँ सामथर् हुनु
हुन्छ।

13 मबाट सुनेको सत्य िशक्षाहरूको अनुशरण गर। ख्रीष्ट येशूमा भएको
हाम्रो प्रेम र िवश्वासिसत यी िशक्षाहरूको अनुशरण गर। ती िशक्षाहरू
ितम्रो िशक्षणका िनिम्त उदाहरणहरू हुन्। 14 ितमीलाई िदइएको सत्यको
रक्षा गर। हामीमा बसेको पिवत्र आत्माको सहायाताले ती कुराहरूको रक्षा
गर।

15 ितमीलाई थाहा छ िक एिशयामा मलाई सबले छोडे। फाइगेलस र
हमोर्जेनस ले पिन मलाई छोडे। 16 ओिन्सफरसका पिरवारलाई प्रभुले
कृपा गरून् भनी म प्राथर्ना गछुर् । ओिन्सफरसले मलाई मेरो कष्टमा धेरै
पल्ट सघाए। मलाई बन्दी देखेर उनी लजाएनन्। 17 अँहँ, जब उनी
रोममा आए मलाई नभेटुन्जेल उनले मलाई िनरन्तर खोिजरहे। 18 म

प्राथर्ना गछुर्  त्यस िदन प्रभुले ओिन्सफरसलाई कृपा गरून्। ितमी राम्ररी
जान्दछौ िक एिफससमा उनले मलाई धेर ैप्रकारले सहायता गर।े

ख्रीष्टख्रीष्ट ययेेशूकोशूको स्वामीस्वामी भक्तभक्त रक्षकरक्षक

ितमोथी! ितमी मेरो छोरो जस्तो हौ। ख्रीष्ट येशूमा भएको हाम्रो
अनुग्रहमा दृढ बन। 2 मलेै िसकाएको कुरा ितमीले सुनेका छौ।
अरू धेरलेै पिन ती कुरा सुनेकाछन्। ितमीलाई पत्यार लागेका

मािनसहरूलाई ती कुराहरू सुम्पीदेऊ जसद्वारा ितनीहरूले पिन
अरूलाई िसकाउन योग्य हुनेछ। 3 हाम्रो दःुखको भागीदार बन। ख्रीष्ट
येशूको साँच्चो िसपाहीले जस्तो दःुखलाई स्वीकार गर। 4 िसपाहीले
आफ्ना नायकलाई सन्तुष्ट तुल्याउन खोज्छ। त्यसकारणले ऊ सामान्य
जीवन कायर्मा फँस्दनै। 5 यिद कुन ैखेलाडीले दौडमा भाग िलने इच्छा
गछर्  भने इनाम िजत्नकोलािग उसले खेलको िनयम पालन गनर् ु पछर् । 6

िकसान जसले किठन पिरश्रम गछर्  ऊ न ैआफूले उमारकेो अन्नको
पिहलो अिधकारी हुनुपछर् । 7 मलेै भनेका कुराहरूमा िवचार गर, प्रभुले
ितमीलाई यी सब बुझ्ने सामथ्यर् िदनुहुने छ।

8 येशू ख्रीष्टको सम्झना गर। उहाँ दाऊदका सन्तान हुनुहुन्छ।
येशूलाई मृत्य ुपिछ बौराइएको िथयो। यही सुसमाचार म मािनसहरूलाई
भन्छु। 9 अिन त्यो सुसमाचार भन्दा मलेै दःुख पाइरहेछु। अपराधीलाई
जस्त ैसाङ्गलोले बाँिधने अवस्थामा मलेै कष्ट पाइरहेछु। तर पमेश्वरको
िशक्षा साङ्गलाद्वारा बाँिंधदनै। 10 यसकैारण म यी सब कष्टहरू धयैर्पूवर्क
भोिगरहेको छु। परमेश्वरले चुनेका ती सबकैा िनिम्त म यसो गछुर् । ख्रीष्ट
येशूमा हुने ती मािनसहरूले मुिक्त पाउन् भनेर न ैम यी यातनाहरूलाई
स्वीकार गछुर् । त्यही मुिक्तबाट मिहमा आउँदछ जो अनन्त हुन्छ। 11 यो
एक साँच्चो िशक्षा होः
यिद हामी उहाँिसत ैमयौर्ं भने, तब हामी पिन उहाँिसत ैिजउँछौं।
12 यिद हामीले दःुख र कष्ट सह्यौ भने हामी उहाँिसत ैशासन गनेर्छौं।
यिद हामीले उहाँलाई स्वीकानर् अस्वीकार गयौर्ं भने, उहाँले पिन
हामीलाई स्वीकार गनर् अस्वीकार गनर् ु हुनेछ।

13 यिद हामी िवश्वासी नभए पिन, उहाँ अझ िवश्वासी हुनुहुन्छ,
िकन िक उहाँ आफ्नो स्वभावलाई अस्वीकार गनर् सक्नु हँुदनै।

पिरिचतपिरिचत कमीर्कमीर्

14 मािनसहरूलाई यी कुराहरू भनी बस। अिन परमेश्वर समक्ष
ितमीहरूलाई चेतावनी देऊ जसद्वारा ितनीहरूले वचनलाई िलएर कुनै
बहस नगरून्। वचनहरू बार ेतकर्  गनार्ले केही लाभ हुने छैन। वास्तवमा
त्यसले सुन्नेहरूलाई पिन नष्ट गछर् । 15 परमेश्वरको समक्ष यस्तो प्रकारले
स्वय ंउपिस्थत हुने भरसक कोिशश गर िक उहाँले ितमीलाई अनुमोदन
गनर् ु हुनेछ। आफ्नो काममा लिज्जत नबन। सत्य िशक्षालाई उिचत रूपले
उपयोग गनेर् कमीर् बन।

16 जो परमेश्वरबाट आएको होइन त्यस्ता व्यथर्का कुरा गनेर्हरूबाट
अलग बस। त्यस्तो कुराले मािनसलाई परमेश्वरको झन- झन िवरोधी बन्न
अग्रसर गराउँछ। 17 ितनीहरूका झूटो िशक्षा शरीरमा रोग जस्तै
फैिलनेछन्। हाइमेिनयस र िफलेतस त्यस्त ैमािनसहरू हुन्। 18

ितनीहरूले साँच्चो िशक्षा त्याग गर।े ितनीहरू िसकाउँछन् िक मृत्यबुाट
बौराई त पिहल्य ैभइसक्यो । यही रीतले ती दइुले कित मािनसहरूका
िवश्वास ध्वंश पादैर्छन्।

19 तर परमेश्वरको सुदृढ घडेरी सुदृढ न ैरिहरहन्छ। त्यस घडेरीमा यी
शब्दहरू लेिखएका छनः “प्रभु आफ्ना मािनसहरूलाई िचन्नुहुन्छ।” अिन
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यी शब्दहरू पिन लेिखएका छन् “प्रत्येक मािनस जसले प्रभुमा िवश्वास छ
भन्ने दावा गछर्  उसले पापपूणर् कायर् गनर् ु छोड्नु पछर् ।”

20 एउटा ठूलो भवनमा सुन र चाँदीले बिनएका समानहरू छन, तर
त्यहाँ काठ र माटाले बिनएका वस्तुहरू पिन छन्। कोही िवशेष
कामकालािग हुन्छन् भने कुन ैसाधारण कामकालािग हुन्छन्। 21 यिद
कसलेै आफूलाई नराम्रो कमर्हरूबाट िवशुद्ध बनाउँछ भने उसलाई िवशेष
काममा उपयोग गिरनेछ। त्यो मािनस पिवत्र बन्छ अिन ऊ घरको
मािलकका िनिम्त उपयोगी हुन्छ। ऊ सब ैअसल कामको िनिम्त लायक
हुन्छ।

22 जवानीको अिभलाषा देिख टाढो बस। असल जीवन िजउनुलाई
िवश्वास, प्रेम र शािन्त प्राप्त गनर् महान प्रयास गर। यी कुराहरू शुद्ध हृदय
भएका अिन परमप्रभुमा िवश्वास भएका मािनसहरूको सङ्गतमा गनेर् प्रयास
गर। 23 मूखर् र बेसमझका तकर् हरू छोड़। ितमी जान्दछौ यस्ता तर्क बढेर
िववादमा पिरणत हुन्छन्। 24 प्रभुको सेवकले झगडा गनर् ु हँुदनै। उसले
सबपै्रित दयालु हुनु पछर् । प्रभुको सेवक असल िशक्षक हुनुपछर् । ऊ
सहनशील हुनुपछर् । 25 आफूिसत सहमत नहुने मानिसहरूलाई उसले
नम्रतापूवर्क िसकाउनु पछर् । परमेश्वरले ितनीहरूको हृदय पिरवतर्न
गिरिदन सक्नुहुन्छ अिन ितनीहरूले सत्यलाई स्वीकार गनर् सक्छन्। 26

त्यस्ता मािनसहरू शतैानको जालमा परकेा हुन्छन् अिन शतैानले चाहे
जस्त ैकाम गछर्न्। तर ितनीहरू जान्न अिन शतैानको जालबाट उम्कन
सक्छन्।

अिन्तमअिन्तम िदनहरूिदनहरू

यो याद गर। अिन्तम िदनहरूमा आपदको समय हुनेछ। 2 ती
िदनहरूमा मािनसले आफूलाई र पसैालाई मात्र माया गनेर्छन्।
ती अहकंारी, घमण्डी र अकार्लाई गाली गनेर् हुन्छन्।

मािनसहरूले आफ्ना माता िपताका आज्ञा पालन गनेर् छैनन् अिन कृतज्ञ
बन्ने छैनन्। ती परमश्वरले मन पराउनु हुने मािनसहरू हुनेछैनन्। 3

मािनसहरूले अकार्लाई प्रेम गनेर् छैनन्। ितनीहरूले अरूलाई क्षमा गनर्
अस्वीकार गनेर्छन्। ितनीहरूले नराम्रा कुराहरू बोल्नेछन्। ितनीहरूमा
आत्मसंयम हुने छैन। ितनीहरू दरुाचारी र नीच हुनेछन् अिन असल
कुरालाई हेला गनेर् हुनेछन्। 4 अन्त्यका िदनहरूमा मािनसहरू आफ्नै
साथीको शत्रु बन्ने छन्। केही िवचार ैनगरी ितनीहरू मूखर् काम गछर्न्। ती
कपटी हुनेछन्। ितनीहरू परमेश्वरलाई भन्दा सुखभोगलाई अिधक प्रेम
गनेर् हुन्छन्। 5 ितनीहरूले परमेश्वरको सेवा गर ेजस्तो त गनेर्छन्। तर
व्यवहारमा ितनीहरूले परमेश्वरको “सेवा” गदैर्नन्। ितमोथी, त्यस्ता
मािनसहरूबाट टाडा बस।

6 त्यस्ता कित मािनसहरू घर जान्छन् र पापले पूणर् भएका
स्त्रीहरूलाई आफ्ना अधीनमा राख्छन्। ितनीहरूले गनर् चाहने धेर ैनराम्रा
कुराहरूद्वारा ितनीहरूलाई पाप ितर तािनन्छन्। 7 ती स्त्रीहरू सदवै नयाँ
िशक्षाहरू िसक्न चाहन्छन् तर ितनीहरू सत्यलाई पूणर्रूपले बुझ्न
किहल्य ैपिन योग्य हँुदनैन्।

8 जेन्नस र जेम्ब्रसलाई न ैसम्झ। ितनीहरू मोशाको िवरूद्ध िथए। यी
मािनसहरू पिन त्यस्त ैहुन्। ितनीहरू सत्यका िवरोधी हुन्। ितनीहरूको
िवचार बहिकएको छ। ितनीहरू सत्यको अनुशरण गनर् चुकेका छन्। 9

तर ितनीहरू आफ्ना काममा सफल हुन सक्ने छैनन्। सबले जान्नेछन्
िक ितनीहरू मूखर्छन्। जेन्नस र जेम्ब्रसको मामलामा जस्त ैप्रत्येकले
जान्नेछन् िक ितनीहरू मूखर् हुन्।

अिन्तमअिन्तम सल्लाहसल्लाह

10 मेरो बारमेा ितमी सब ैजान्दछौ। म के िसकाउँछु, कसरी बस्छु,
ितमी जान्दछौ। ितमी मेरो जीवनको लक्ष्य, मेरो िवश्वास, धयैर् र प्रेम पिन
जान्दछौ। ितमी जान्दछौ िक कोिशश गनर् म किहल्य ैछोड़िदनँ। 11 ितमी
मेरो कष्टहरू र यातनाहरू जान्दछौ। एिन्टओक, आइकोिनयम र
िलस्त्रामा ममािथ घटेका घट्नाहरू ितमी सब ैजान्दछौ। ती स्थानहरूमा
मलेै सामना गनर् परकेा कष्टहरू ितमीलाई थाहा छ। तर प्रभुले मलाई ती
िवपदहरूबाट बचाउनु भयो। 12 ख्रीष्ट येशूमा जसले परमश्वरले चाहेको
अनुसार बाँच्न चाहन्छ उसले कष्टहरू भोग्नै पछर् । 13 मािनसहरू जो दषु्ट
अिन अरूलाई धोका िदनेहरू छन् ती नराम्रोदेिख अझ नराम्रो हँुदै

जान्छन्। ितनीहरू अरूलाई मूखर् तुल्याउँछन् तर ितनीहरू स्वयलंाई
मूखर् बनाइरहेका हुन्छन्।

14 ितमीले िसकेका िशक्षालाई ितमीले अनुशरण गनर् ुपछर्  िकनभने ती
सत्य हुन् भनी ितमीलाई भरोसा छ। यो कुरा ितमी जान्दछौ िकनिक
ितनीहरू जसले ितमीलाई ती िसकाए ितनीहरू भरोसा योग्य छन। 15

ितम्रो बाल्यकालदेिख न ैितमीलाई पिवत्र शास्त्र थाहा छ। ती धमर्शास्त्रले
ितमीलाई ज्ञानी तुल्याउनेछ। अिन त्यो ज्ञानले ख्रीष्ट येशूमा िवश्वासद्वारा
मुिक्त तफर्  डोयार्उँछ। 16 सब ैधमर्शास्त्रहरू परमेश्वरले िदनु भएको हो। ती
धमर्शास्त्रहरू िशक्षा िदनु अिन मािनसको जीवनमा भएका गलत कुराहरू
देखाइिदने काममा उपयोगी छन्। धमर्शास्त्रहरू गल्ती सुधानर् अिन उिचत
जीवन कसरी िजउनु त्यो िसकाउनुमा उपयोगी छन्। 17 परमेश्वरको
प्रत्येक सेवक धमर्शास्त्रको प्रयोग गररे तयार हुनेछ अिन हर िकिसमको
उत्तम कायर् गनर् उसलाई आवश्यक हरके कुरा प्राप्त हुनेछ।।

परमेश्वर अिन येशू ख्रीष्टको नाउँमा म ितमीलाई आदेश िददँछु।
जीिवत अिन मृतहरूको न्याय गनर् ु हुने एक मात्र ख्रीष्ट येशू
हुनुहुन्छ। उहाँको राज्य छ अिन उहाँ प्रकट हुनुहँुदछै। त्यसलेै

म ितमीलाई यो आदेश िदन्छुः 2 मािनसहरूलाई सुसमाचार भन, हर
िस्थितमा यो भन। मािनसहरूलाई ितनीहरूले गनर् ु पनेर् काम बताऊ।
ितनीहरूको गल्ती हँुदा ितनीहरूलाई भन। ितनीहरूलाई उत्साह देऊ।
यी सब कुराहरू ठूलो धयैर् र सावधान िशक्षाद्वारा गर।

3 समय आउने छ जब मािनसहरूले सत्य िशक्षा सहने छैन।
ितनीहरूले धेर ैिशक्षकहरू पाउनेछन् जो ती मािनसहरूको इच्छाहरूसँग
ितनीहरू िमल्नेछन्। ती िशक्षकहरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूले सुन्न
चाहने कुराहरू िसकाउनेछन्। 4 मािनसहरूले सत्य सुन्न छाड्नेछन्।
ितनीहरू झूटा कथाहरूकै पिछ लाग्नेछन्। 5 तर ितमीले सदवै आफूलाई
संयम गनर् ुपछर् । यिद दःुख आइपर ेत्यसलाई स्वीकार गर। सुसमाचार
प्रचार गनेर् काम नछोड। परमेश्वरको सेवकले गनर् ु पनेर् जे पिन छ सब ैगर।

6 मेरो जीवनलाई परमेश्वर समक्ष वेदीमा विलदान िदइँदछै। मलेै यो
जीवनलाई छाड्ने समय आएको छ। 7 मलेै लड़ाई ंलडेको छु र दौड
िसद्धाएको छु। मलेै िवश्वास बचाइ राखेकोछु। 8 अब एउटा मुकुटले
मलाई पिर्खबसेको छ। म परमेश्वरसँग िठक रहेकोले गदार् मलेै त्यो
धािर्मकताको मुकुट पाउने छु। हो, उहाँले मलाई त्यो मुकुट त्यस िदन
िदनुहुनेछ। उहाँले त्यो मुकुट ती समस्त मािनसहरूलाई िदनुहुनेछ
जसले, उहाँको आगमन चाहेकाछन् अिन जसले उहाँको प्रितक्षा
गरकेाछन्।

व्यिक्तगतव्यिक्तगत वचनहरूवचनहरू

9 जित चाँडो सम्भव हुन्छ, मकहाँ आउने कोिशश गर। 10 डेमसले
संसारलाई खूब ैप्रेम गथ्योर् अिन ऊ मलाई छाडदछै, ऊ िथस्सलोिनका
गयो। के्रसेन्स गलितया गयो अिन तीतस डालिमितयामा गए। 11 अिहले
लूका मात्र मिसत छ। मकूर् सलाई भेट र ितमी आउँदा उसलाई ितमीिसत
िलएर आऊ। उसले मलाई यहाँ मेरो काममा सघाउन सक्छ। 12

टाइिककसलाई मलेै एिफसस पठाँए।
13 म त्रोआसमा हँुदा त्यहाँ कापर्सकहाँ मलेै कोट छोडें। ितमी आउँदा

त्यो पिन ल्याइिदनु। ती अत्यन्त आवश्यकीय हुन्।
14 धातुकार अलेकज्याण्डरले मलाई अत्यन्त क्षित गरकेो छ। प्रभुले

उसलाई योग्य दण्ड िदनुहुनेछ। 15 ितमी पिन सतकर्  बस तािक उसले
ितमीलाई क्षित पुयार्उन नसकोस्। हाम्रो िशक्षाको उसले तीब्र िवरोध
गरकेोछ।

16 पिहलो सुनवाइमा मलाई आफ्नो बचाउ गनर् ु भिनयो, मलाई
समथर्न िदने त्यहाँ कोही िथएन। प्रत्येकले मलाई छाडे। म प्राथर्ना गछुर्
िक परमेश्वरले ितनीहरूलाई क्षमा गनेर्छन्। 17 तर प्रभु मेरो साथ
हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई शिक्तवान तुल्याउनु भयो जसद्वारा मलेै
अयहूदीहरूलाई सुसमाचार व्याख्या गनर् सकें । प्रभु चाहनुहुन्थ्यो िक सबै
अयहूदीहरूले सुसमाचार सुन्नु पछर् । म िंसहको मुखबाट उिम्कएँ। 18

यिद कसलेै मलाई क्षित गनर् खोजे प्रभुले मलाई उद्धार गनर् ु हुनेछ। उहाँले
मलाई बचाउँनु हुनेछ अिन आफ्नो स्वगीर्य राज्यमा ल्याउनु हुनेछ।
उहाँको मिहमा सदा सवर्दा रिह-रहोस्। आिमन।
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अिन्तमअिन्तम अिभवादनअिभवादन

19 िप्रिस्कला र अक्वीलाको साथ ैओिन्सफरसको सब ैपिरवालाई
प्रणाम छ। 20 इरास्तस कोिरन्थम ैबसे। अिन मलेै त्रोिफमसलाई
िमलेतसमा छोिडराखें। ऊ अिलक िबसन्चो िथयो। 21 शीत ऋतु भन्दा
अिघ न ैमकहाँ आउने सक्दो कोिशश गनर् ु।

यबुलसले ितमीलाई अिभवादन पठाउँद ैछ। पुडेन्स, िलनस, क्लोिदया
अिन यहाँ भएका समस्त दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरूले आफ्ना
अिभवादन पठाउँदछैन्।

22 परमेश्वर ितम्रो आत्मा साथ रहुन्। ितम्रो साथमा अनुग्रह रहोस्।
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तीतसतीतस

परमेशवरको सेवक र येशू ख्रीष्टका प्रेिरत पावलको प्रणाम।
परमेश्वरले छानेका मािनसहरूको िवश्वासलाई सहायता गनर् ु
अिन मािनसहरूलाई सत्य बताउनुको िनिम्त मलाई पठाइएको

हो। परमेश्वरको सेवा कसरी गनेर् त्यो सत्यले मािनसलाई िसकाउँछ। 2

त्यो िवश्वास र त्यो ज्ञान अनन्त जीवनको हाम्रो आशाबाट उत्पन्न हुन्छ।
त्यो जीवन िदने वचन परमेश्वरले हामीलाई अनािद कालम ैिदनु भएको हो
परमेश्वर किहल्य ैझूटो बोल्नु हँुदनै। 3 ठीक समयमा परमेश्वरले
संसारलाई त्यो जीवन बार ेजान्न िदनुभयो। परमेश्वरले त्यसलाई
प्रचारद्वारा जान्न िदनु भयो। त्यो काम परमेश्वरले मलाई सुम्पनु भयो। मलेै
त्यो हाम्रो मुिक्तदाता परमेश्वरको आदेशमा प्रचार गरें।

4 तीतसलाई प्रणाम। हाम्रो साझा िवश्वासमा ितमी मेरा साँच्चो छोरा हौ।
िपता परमेश्वर र हाम्रा मुिक्तदाता ख्रीष्ट येशूबाट शािन्त र अनुग्रह रहोस्।

क्रकेे्रटमाटमा िततसकोिततसको कामकाम

5 मलेै ितमीलाई के्रटमा यसकारणले छाडें िक त्यहाँ बाँकी रहेको काम
पूणर् होस्। अिन हरके शहरमा धमर्-गुरूहरूलाई पिन िनयकु्त गनर् ु भनी मलेै
छाडें। 6 धमर्-गुरू यस्तो मािनस हुनुपछर्  जो गलत जीवन िबताइरहेको
अिभयकु्त नहोस्। उसको एउटै मात्र पत्नी हुनु पछर् । उसका केटा-केटीहरू
िवश्वासी हुनु पछर् , असभ्य जीवन बाँचेको वा आज्ञाकारी नभएको
अिभयकु्त हुनु हँुदनै। 7 धमर्गुरूको कायर् परमेश्वर प्रित कामको ख्याल
राख्नु हो। यसथर् कुन ैगलत कमर्को िनिम्त उनी अिभयकु्त हुनु हँुदनै। उनी
घमण्डी अिन स्वाथीर् हुनु हँुदनै वा झट्ट िरसाउने हुनु हँुदनै। ऊ िपयक्कड
हुनु हँुदनै। ऊ झगड़ालु अिन ठगेर धनी हुने आकांक्ष भएको हुनु हँुदनै। 8

धमर्-गुरूले मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा लगेर सहायता गनर् ु पछर् । उसले
जे असल छ त्यसलाई प्रेम गनर् ु पछर् , ज्ञानी हुनु पछर् , सही अिन पिवत्र
जीवन िजउनु पछर् । उिसत आत्मा संयम हुनु पछर् । 9 धमर्-गुरूले हामीले
िसकाएको सत्य िवश्वासपूवर्क मान्नु पछर् । ऊ, सही अिन सत्य िशक्षाको
उपयोगद्वारा मािनसहरूलाई सहायता गनर् समथर् हुनुपछर्  अिन मािनसहरू
जो सत्य िशक्षाको िवरूद्ध छन् ितनीहरू गलत छन् भनी प्रमािणत गनर्
समथर् हुनु पछर् । 10 आज्ञापालन नगनेर् धेर ैछन्। ितनीहरू व्यथर्का
कुराहरू गछर्न् अिन मािनसहरूलाई गलत तिरकाले अगुवाई गछर्न्। म
िवशेष गरी ितनीहरूका बारमेा कुरा गदैर्छु जो यहूदी मतबाट बािहर भएका
छन्। धमर्-गुरूले मािनसहरू भूलमा छन् भनी देखाउनु पछर्  अिन
ितनीहरूलाई त्यस्तो व्यथर्का कुराबाट रोक्नु पछर् । 11 ितनीहरूले
निसकाउनु पनेर् कुराहरू िसकाएर त्यस्ता मािनसहरूले ठग्नु अिन पसैा
कमाउनु मात्र ितनीहरू त्यस्तो िशक्षा िदन्छन्। 12 ितनीहरूका आफ्नै
एकजना देशवासी जो ितनीहरूका अगमवक्ताले भने, “के्रटका मािनसहरू
सधैँ झूटो बोल्छन्। ती जङ्गली पशुहरू जस्त ैछन् अिन ितनीहरू अल्छे
छन्, ितनीहरूले कसरी खानु त्यो मात्र जानेका छन्।” 13 अगमवक्ताले
भनेका ती कुराहरू ठीक हुन्, यसथर् ितमीले ितनीहरूलाई देखाउनु पछर्
िक ितनी गलत छन्। ितमी ितनीहरूिसत कठोर बन्नुपछर्  जसमा िक
ितनीहरूले सत्य िवश्वास अनुशरण गनेर्छन्। 14 तब ितनीहरूले यहूदी
कथाहरू सुन्ने अिन ती मािनसहरूका आदेश मान्ने छैनन् जसले सत्यलाई
तुच्छ सम्झन्छन्। 15 शुद्ध हृदय हुनेहरूलाई सब ैकुरा शुद्धै हुन्छ। तर
ितनीहरूका िनिम्त केही पिन सुद्ध हँुदनै। साँच्चै, ितनीहरूको िवचारै
खराब भइसकेको छ अिन उिचत के हो त्यो िचन्ने ितनीहरूको शिक्त नष्ट
भइसकेको छ। 16 ितनीहरू परमेश्वरलाई जान्दछौं भनेर दावी गछर्न्, तर
ितनीहरूको कमर्द्वारा यो स्पष्ट हुन्छ िक ितनीहरू उहाँलाई मान्दनैन्।
ितनीहरू भयकंर मािनसहरू हुन्, ितनीहरू अनाज्ञाकारी छन् अिन
ितनीहरू कुन ैिकिसमको राम्रो कामको िनिम्त लायकका छैनन्।

साँच्चोसाँच्चो िशक्षाकोिशक्षाको अनुशरणगनअनुशरणगनर्र् ु ु

तर, ितमीले मािनसहरूलाई साँच्चो िशक्षाको अनुशरण गनर्
ितनीहरूले के-के गनर् ु पछर्  त्यो बताउनु पछर् । 2 पाका
मािनसहरूलाई आत्मा संयमी, गम्मभीर र ज्ञानी बन्ने कुरा

िसकाऊ। ितनीहरू िवश्वासमा, प्रेममा र धयैर्मा दृढ बन्नुपछर् ।
3 वृद्ध स्त्रीहरूलाई पिन आफ्ना जीवन मागर्मा पिवत्र रहन िसकाऊ।

ितनीहरूले अकार्को िवरूद्ध कुरा गनर् ु हँुदनै अिन ज्यादा दाखरस िपउने
बानी गनर् ु हँुदनै। ती स्त्रीहरूको लािग के राम्रो हुन्छ त्यो िसकाऊ। 4

त्यही प्रकारले ितनीहरूले जवान स्त्रीहरूलाई आफ्ना पित र
बालकहरूलाई माया गनर् िसकाउनु पछर् । 5 ितनीहरूलाई बुिद्धमानी र
पिवत्र हुन, आफ्नो घरको ख्याल राख्नु, आफ्ना पितहरू प्रित दयालु
अिन आज्ञकारी हुनु भनी िसकाउन ैपछर् । यस्तो िस्थितमा परमेश्वरले
हामीलाई िदनु भएको िशक्षाको बारमेा कुन ैआलोचना हुने छैन।

6 त्यसरी न ैनवयवुाहरूलाई ज्ञानी बन्ने उत्साह िदनु। 7 ती
नवयवुाहरूका िनिम्त हरके कुरामा असल-असल काम गदैर् ितमी एक
उदाहरण बन्नु पछर् । जब ितमी ितनीहरूलाई िसकाउँछौ इमान्दार अिन
गम्भीर बन। 8 जब ितमी सत्य बोल्छौ, यस्तो प्रकारले बोल, जसमा िक
कसलेै ितम्रो आलोचना गनैर् छैन अिन तब ितम्रो िवरोधमा हुने कुनै
मािनस आफैं  लिज्जत भएको अनुभव गनेर् छ। िकन िक हाम्रो िवरोधमा
बोल्ने उिसत केही हुनेछैन।

9 अिन यी कुराहरू दासहरूलाई पिन भन। ितनीहरूले सधैँ आफ्ना
मािलकहरूलाई खशुी राख्ने कोिशश गरून्, ितनीहरूले आफ्ना
मािलकहरूिसत तकर्  गनर् ु हँुदनै, 10 ितनीहरूले मािलकको कुन ैकुरा
चोरी गनर् ु हँुदनै अिन आफ्ना मािलकले ितनीहरूमािथ पूणर् िवश्वास गनर्
सक्छन् भनेर देखाउनु पछर् । यिद दासहरूले यस्तो गर ेितनीहरूका
प्रत्येक कामले हाम्रो मुिक्तदाता परमेश्वरको िशक्षा राम्रो रहेछ भन्ने प्रमाण
गनेर्छ।

11 हामी यसरी िजउनु पछर्  िकन िक परमेश्वरको अनुग्रह हामीकहाँ
पुगेकोछ। त्यो दयाले हरकेलाई बचाउनु सक्छ। अिन त्यो दया हामीलाई
िदइएकोछ।

12 त्यही अनुग्रहले हामीलाई परमेश्वरको िवरुद्ध नबाँच्नु भन्ने
िसकाउँछ अिन संसारले चाहेको जस्तो कुकमर् गनर्बाट हामीलाई रोक्छ।
त्यो अनुग्रहले हामलीई पृथ्वीमा ज्ञानी अिन सही तिरकाले हाम्रो जीवन
िजउन िसकाउँछ जसले हामी परमेश्वरको सेवा गछोर्ं भन्ने देखाउँछ। 13

हाम्रा परमेश्वर र मुिक्तदाता येशू ख्रीष्टको आगमनलाई पिर्ंखदा हामीले
हाम्रो जीवन यसरी न ैबाँच्नुपछर् । उहाँ हाम्रा महान आशा हुनुहुन्छ, उहाँ
आफ्ना मिहमा सिहत आउनु हुनेछ। 14 उहाँले स्वयलंाई जम्मै
दषु्ट्याइँबाट हामीलाई मुिक्त िदन समपणर् गनर् ु भयो। हामीलाई केवल
उहाँका मािनस तुल्याउन अिन जो सदवै असल कुराहरू गनर् उत्सुक
रहने तुल्याउन उहाँले प्राण त्याग्नु भयो।

15 यी कुराहरू मािनसहरूलाई भन। ितम्रो पूणर् अिधकार छ।
यसकारण मािनसहरूलाई सुदृढ तुल्याउन अिन ितनीहरूले के गनर् ु पछर्
भनी ितनीहरूलाई भन्न त्यो अिधकार प्रयोग गर। अिन सावधान बन िक
कसलेै पिन ितमीलाई महत्वहीन सम्झेर त्यस्त ैव्यवहार नगरून्।

िजउनिजउनेे असलअसल तिरकातिरका

मािनसहरूलाई यी कुरा गनर् नभुल्नु, भनी भन, शासक र
सरकारी अगुवाहरूको अिधकारमा रहनु, ती अिधकारीहरूको
आज्ञा पालन गनर् ु अिन सब ैिकिसमको राम्रो कामका िनिम्त
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तयार बस्नु, 2 कसकैो िवरूद्ध नराम्रो कुरा नगनर् ु, अरूहरूिसत शािन्तले
बस्नु, अन्य मािनसहरू प्रित सहनशील अिन अित भद्र बन्नु।
िवश्वासीहरूलाई सब ैमािनसहरूिसत यसो गनर् ु भनी भन।

3 अिघ-अिघ हामी मूखर् िथयौं। हामीले आज्ञा पालन गरनेौं, हामी
गलत िथयौं अिन आफ्नो शरीरको वश िथयौं, जसले नराम्रा कुरा गनर्
चाहन्थे। हामीले दषु्टता अिन इष्यार्को जीवन बाँच्यौं। मािनसहरूले घृणा
गरकेो जीवन बाँच्द ैिथयौं अिन हामीले ितनीहरूलाई घृणा गयौर्ं। 4 तर
तब हाम्रा मुिक्तदाता परमेश्वले मािनसहरूको लािग उहाँको दया अिन प्रेम
हामीलाई जनाउनु भयो। 5 उहाँले हामीलाई आफ्नो दयाद्वारा न ैबचाउनु
भयो-परमेश्वर प्रित सही हुन्छौं भनी हामीले गरकेा असल कामको
कारणले होइन। उहाँले हामीलाई धोएर बचाँउनु भयो जसले हामीलाई
नयाँ मािनस तुल्यायो। उहाँले हामीलाई पिवत्र आत्माद्वारा नँया तुल्याएर
हामीलाई बचाउनु भयो। 6 परमेश्वरले त्यो पिवत्र आत्मा हाम्रा मुिक्तदाता
येशू ख्रीष्टद्वारा हामीमािथ पूणर्रूपले खन्याउनु भयो। 7 उहाँको अनुग्रहले
हामी धमीर् ठहिरयौं। अिन परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन प्राप्त गनर्
आत्मा िदनुभयो। हामी त्यसकैो आशामा िथयौं। 8 त्यो िशक्षा साँच्चो हो।
अिन म चाहन्छु िक मािनसहरूले यी कुराहरू बुझ्नु पछर्  भनी िनिश्चत

गर। तब परमेश्वरका मािनसहरूले ितनीहरूको जीवनमा असल कायर् गनर्
ितनीहरू स्वयलंाई अपर्ण गनेर्छन् यी कुरा असल छन् अिन यी कुराहरूले
मािनसहरूलाई असल बन्नुमा सहयोग िदनेछ।

9 मूखर्तापूणर् बहस गनेर्, वंशावली कथाहरू भन्ने, व्यवस्थाले िसकाउने
कुराहरू बार ेतकर्  गनेर्हरूबाट अलग बस। यस्ता िनरथर्क कुराहरूले
कसलैाई लाभ गदैर्न। 10 यिद कसलेै तकर्  गनेर् चाहे, उसलाई चेतावनी
देऊ। यिद अझ ैपिन तकर्  गिररहे उसलाई फेिर छािडदेऊ। 11 यस
शे्रणीको मािनस नराम्रो अिन पापी हुन् भनी ितमीले जान्नु पछर् । उसको
पापले ऊ गलत छ भन्ने प्रमाण िदन्छ।

यादयाद गनगनर्र् ुपनुपनेर्ेर् ककुुराहरूराहरू

12 अित्तर्मास र टाइिककसलाई म ितमी भएकहाँ पठाउँदछुै।
ितनीहरूलाई पठाए पिछ िनकोपोिलसमा मलाई भेट्ने ितमी सक्दो
कोिशश गर। यो िहउँद मलेै त्यहाँ िबताउने िनश्चय गरकेोछु। 13 वकील
जीनस र अपोल्लसले आफ्ना यात्रा यहाँदेिख जािरराख्ने छन्।
ितनीहरूको यात्राका िनिम्त ितमीले जितसक्छौ ितनीहरूलाई सघाऊ।
ितनीहरूलाई चािहने सब ैथोकको व्यवस्था होस्। 14 असल काम गररे
अिन आवश्यक परकेाहरूलाई सहायता गररे आफ्नो जीवन िजउने
तिरका हाम्रा मािनसहरूले िसक्नु पछर् । जब ितनीहरू त्यसो गछर्न् तब
ितनीहरूको जीवन फलहीन हुनेछैन।

15 ती सब ैजो मिसत छन् ितमीलाई प्रणाम जनाएका छन्। त्यहाँका
ती मािनसहरू सबलैाई जो िवश्वासमा प्रेम गछर्न्, हाम्रो अिभवादन छ।
ितमीहरू सब ैप्रित परमेश्वरबाट अनुग्रह रहोस्।

तीतस 3:2 811 तीतस 3:15



1

िफलिफलेेमोनमोन

ख्रीष्ट येशूको एक कैदी पावल र हाम्रा भाइ ितमोथीबाट
हाम्रा िप्रय बन्धु तथा सहकमीर् िफलेमोनलाई अिभवादन।
2 साथ ैहाम्री बिहनी अिप्फयालाई, सहकमीर् अिर्खप्पसलाई

र ितम्रो घरमा भेला हुने मण्डलीलाई, पिन!
3 हाम्रा परमेश्वर िपता अिन प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह अिन शािन्त

ितमीहरू साथ रहोस्।

िफलिफलेेमोनकोमोनको प्रेमप्रेम रर िवश्वासिवश्वास

4 आफ्नो प्राथर्नामा म ितमीलाई सम्झन्छु र ितम्रो िनिम्त म सधैँ मेरो
परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु। 5 परमेश्वरका पिवत्र मािनसहरू प्रित
ितम्रो प्रेम र प्रभु येशूमा ितम्रो िवश्वासको कुरा म सुन्दछु। 6 म प्राथर्ना गछुर्
िक ितमीले हामीिसत सहयोग गरकेो िवश्वासले ख्रीष्टमा भएको हाम्रा हरके
असल कुरो गहनपूवर्क बुझ्नमा ितमीलाई सहायता िदनेछ। 7 मेरा भाइ!
ितमीले परमेश्वरका मािनसहरूलाई प्रेम गयौर् अिन ितनीहरूलाई प्रफुिल्लत
तुल्यायौ। यसले मलाई आनन्द अिन सुिवस्था प्रदान गरकेो छ।

ओनओनेेिसमसलाईिसमसलाई एकएक भाइकोभाइको रूपमारूपमा स्वीकारस्वीकार गरगर
8 ितमीले केही गनर् ु छ। ख्रीष्ट प्रित भएको मेरो अिधकारको कारणले म

ितमीलाई यसो गर भन्न सक्छु। 9 तर मलेै ितमीलाई आदेश िदएको
होइन, केवल प्रेमको शिक्तमा म ितमीलाई िनवेदन गदर्छु। म पावल हँु
अिन अिहले म वृद्ध मािनस हँु अिन ख्रीष्ट येशूको लािग बन्दी छु। 10 म
मेरो छोरो ओनेिसमसको बारमेा िनवेदन गिररहेछु। म कारागारमा छँदा ऊ
मेरो छोरो बिनयो। 11 िबतेका िदनहरूमा ऊ ितम्रोलािग बेकम्म िथयो।
तर वत्तर्मान समयमा ितमी र म दवुकैो लािग ऊ उपयोगी मािनस भएको
छ।

12 म उसलाई फेिर ितमीकहाँ मेरो हृदयिसत ैपठाउँदछुै। 13 म
कारागारमा रहेको बेला मलाई सहायता गनर्का िनिम्त म आफैं  उसलाई
यहाँ सुसमाचारको िनिम्त राख्न चाहन्थें। मलाई सहायता गररे उसले
ितम्रो सेवा गनेर् िथयो। 14 तर ितम्रो अनुमित निलई म केही गनर् चाहँिदन।

त्यसो हँुदा ितमीले मेरो िनिम्त गनेर् असल कायर् ितमीले स्वय ंगनर् चाहेको
हुनेछौ अिन मलेै कर लाएको हुने छैन।

15 ओनेिसमस ितमीबाट केही समयकोलािग छुिट्टएको िथयो। यसो
भएको हुन सक्छ िक त्यसलाई ितमीले सदाका िनिम्त िफतार् पाउनेछौ।
16 अझ एक दासको रूपमा होइन, तर दासभन्दा अिधक अिन एक िप्रय
भाइको रूपमा ग्रहण गर। म उसलाई खबु ैमाया गछुर् । तर ितमीले उसलाई
अझ बेसी माया गनेर्छौ। ितमीले उसलाई एउटा मािनसको रूपमा अिन
प्रभुमा भाइको रूपमा पिन माया गनेर्छौ।

17 यसथर् यिद मलाई साथी भनेर स्वागत गछौर् भने ओनेिसमसलाई
पिन स्वागत गर। मलाई स्वीकार गर ेजस्त ैउसलाई स्वीकार गर। 18

ओनेिसमसले ितमीिसत केही भूल गरछे भने मलाई दोष्याऊ। यिद
उसले केही ितनर् ु पर ेमलाई लगाऊ। 19 म पावल हँु। यो म मेरो आफ्नै
हातले लेख्दछुै। यिद ओनेिसमसले केही बाँकी ितनर् ु छ भने त्यो म ितछुर् ।
आफ्नो जीवनको लािग ितमी मेरो कित ऋणी छौ त्यस बार ेम केही भन्न
चाहँिदन। 20 हो, मेरा भाइ, प्रभुका िनिम्त मेरो लािग केही गिरदेऊ।
ख्रीष्टमा मेरो हृदय शान्त गराऊ। 21 ितमीले मेरो आशा पूरा गनेर्छौ भन्ने
पूणर् िवश्वासमा म यो पत्र लेख्दछुै। म जान्दछु ितमीले मलेै भनेको भन्दा
अिधक गनेर्छौ।

22 दया गरी मलाई बस्नको लािग एउटा कोठा व्यवस्था गरी देऊ। म
आशा गछुर्  िक परमेश्वरले ितम्रो प्राथर्ना सुन्नेछन् अिन म ितमीकहाँ आउन
सक्नेछु।

अिन्तमअिन्तम अिभवादनअिभवादन

23 मेरो साथी इपाफ्रास पिन ख्रीष्ट येशूको िनिम्त मिसत बन्दी छ।
उसले ितमीलाई अिभवादन पठाउँदछै। 24 अिन मकूर् स, अिरस्ताखर्स,
डेमास र लूकाले पिन ितमीलाई अिभवादन गनर् मसँग एक साथ छन्। यी
सब ैमिैसत काम गदैर्छन्।

25 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह ितम्रो आत्मािसत रहोस्। आिमन।

िफलेमोन 1:2 812 िफलेमोन 1:25
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2

िहब्रूिहब्रू

परमपरमेेश्वरश्वर आफ्नाआफ्ना पुत्रद्वारापुत्रद्वारा बोल्नुबोल्न ुभयोभयो

अिघ-अिघ परमेश्वर हाम्रा िपता-पुखार्हरूिसत
अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो। परमेश्वर धेर ैपटक िविभन्न
प्रकारले बोल्नुभयो। 2 अिन अब यी अिन्तम िदनहरूमा

परमेश्वर हामीसँग आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नुभएकोछ। उहाँले आफ्ना पुत्रद्वारा
यो समस्त िवश्व बनाउनु भयो अिन उहाँले आफ्ना पुत्रलाई सब ैकुराको
आफ्ना उत्तरािधकारी बनाउनुभयो। 3 पुत्रले परमेश्वरको मिहमा
प्रितिबिम्बत गनर् ुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरको स्वभावको पूणर् प्रितरूप हुनुहुन्छ।
उहाँले हरके कुरालाई आफ्नो शिक्तशाली आदेशको अधीनमा
राख्नुहुन्छ। उहाँले मािनसहलाई उनीहरूको पापहरूदेिख शुद्ध तुल्याउनु
भयो र स्वगर्मा परमेश्वरको दािहने हातपिट्ट बस्नुभयो। 4 परमेश्वरले
उहाँलाई एउटा नाउँ िदनुभयो जुन कुन ैपिन स्वगर्दतूहरूको नाउँ भन्दा
उच्च छ। त्यसलेै उहाँ स्वगर्दतूहरू भन्दा महान् हुनुहुन्छ।

5 परमेश्वरले यी कुरा कुन ैपिन स्वगर्दतूहरूलाई भन्नुभएको िथएन:
“ितमी मेरा पुत्र हौ,
आज म ितम्रो िपता बनेको छु।”

भजनसगं्रह 2:7
उहाँले कुन ैस्वगर्दतूलाई यो कुरो भन्नु भएन,
“म ितनका िपता बन्नेछु
र ितनी मेरा पुत्र बन्नेछन्।”

2 शमूएल 7:14
6 अिन जब परमेश्वरले आफ्नो पिहलो पुत्रलाई यस संसारमा
िचनाउनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ,
“परमेश्वरका सारा स्वगर्दतूहरूले उहाँलाई आराधना गरून्।”

व्यवस्था 32:43
7 स्वगर्दतूहरूको बारमेा परमेश्वर भन्नुहुन्छ:
“परमेश्वरले आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई बतास जस्तो बनाउनुभयो,
अिन आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला जस्तो बनाउनुभयो।”

भजनसगं्रह 104:4
8 तर आफ्ना पुत्रको बारमेा परमेश्वरले भन्नुभयो:
“हे परमेश्वर, तपाईकंो िंसहासन सदा सवर्दा रिहरहने छ।
न्यायपूवर्क तपाईलें आफ्नो राज्य चलाउनु हुनेछ।

9 तपाईलें धािर्मकतालाई प्रेम गनर् ुहुन्छ अिन दषु्टतालाई घृणा गनर् ुहुन्छ,
त्यसलेै हे परमेश्वर, तपाईकंा परमेश्वरले तपाईलंाई,
तपाईकंा साथीहरूलाई िदएको भन्दा महान आनन्द िदनु भएको छ।”

भजनसगं्रह 45:6-7
10 परमेश्वर अझ ैभन्नुहुन्छ,
“हे प्रभु, आिदमा तपाईलें पृथ्वीको जग बसाउनुभयो,
अिन आकाशमण्डल तपाईकंा हातका कामहरू हुन्।

11 यी सब िवनाश भएर जाने छन्, तर तपाई ंसदाकाल रिहरहनु हुनेछ।
अिन सब ैथोकहरू वस्त्र झैं पुराना बन्नेछन्।

12 तपाईलें त्यसलाई वस्त्र जस्तो लपेट्नु हुनेछ।
ती फेिर वस्त्र झैं बिद्लने छन्,
तर तपाई ंकिहल्य ैबिद्लनु हुने छैन।
तपाईकंो जीवनको अन्त किहल्य ैहुने छैन।”

भजनसगं्रह 102:25-27
13 अिन परमेश्वरले यो कुरो स्वगर्दतूलाई किहल्य ैभन्नुभएनः
“तपाई ंमेरो दािहने हात पिट्ट बस्नुहोस्,
जबसम्म तपाईकंो शत्रुहरूलाई तपाईकंा पाउमा ल्याइँदनै।”

भजनसगं्रह 110:1
14 सब ैस्वगर्दतूहरू आत्मा हुन् जो परमेश्वरको सेवा गछर्न् अिन उद्धार
पाउनेहरूको सहायता गनर् ितनीहरूलाई पठाइन्छन्।

हाम्रोहाम्रो उद्धारउद्धार व्यवस्थाभन्दाव्यवस्थाभन्दा ठठूूलोलो होहो

यसकारण िसकाइएका कुराहरू अनुशरण गदार् अझ ैधेरै
होिशयार हुनुपछर्  जसमा िक हामी सत्यको मागर्बाट नबहिकयौं।
2 स्वगर्दतूहरू माफर् त परमेश्वरले िदनुभएको िशक्षा साँच्चो हो

भन्ने देखाइएको िथयो! अिन जिहले पिन यहूदीहरूले त्यस िशक्षाको
िवरोध गर ेअथवा त्यसको अनुशरण गरनेन् ितनीहरूले उिचत दण्ड पाए।
3 हामीलाई िदइएको उद्धार धेर ैमहान् हो। यसथर् यिद हामीले त्यस
उद्धारको अवहेलना गरयौर् भने हामी दण्डबाट कसरी उम्कन सकौंला?
उद्धारको बारमेा मािनसहरूलाई पिहले भन्नुहुने प्रभु न ैहुनुहुन्थ्यो। अिन
उहाँलाई सुन्ने मािनसहरूले उद्धार साँच्चो हो भन्ने कुरो हामीलाई प्रमािणत
गर।े 4 परमेश्वरले पिन अचम्मका, िचन्हहरू र िविभन्न िकिसमका
चमत्कारहरूले प्रमािणत गिरिदनुभयो। अिन पिबत्र आत्माद्वारा
मािनसहरूलाई उपहारहरू िदएर त्यो प्रमािणत गिरिदनुभयो। उहाँले ती
उपहारहरू आफ्नो अनुसार िदनुभयो।

मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई बचाउनबचाउन ख्रीष्टख्रीष्ट मािनसमािनस जस्तजस्तै ैबन्नुभयोबन्नुभयो

5 आउन लागेको त्यो नयाँ संसारको शासक बन्न परमेश्वरले
स्वगर्दतूहरूलाई छान्नु भएन। त्यो भिवष्यको संसार हो जुन हामीले चचार्
गनर् लागेका छौं। 6 धमर्शास्त्रमा लेिखएको छ:
“तपाई ंिकन मािनसलाई सम्झनु हुन्छ?
िकन तपाईलें मािनसको पुत्रको बार ेसोंच्नु हुन्छ?
ऊ यित महत्वपूणर् छ?
7 छोटो अविधका िनिम्त तपाईलें उसलाई स्वगर्दतूहरू भन्दा िनम्न

बनाउनुभयो।
तपाईलें उहाँलाई आदर र मिहमाको मुकुट लगाई िदनुभयो,

8 अिन सबकुैराहरू तपाईलें उसकैो अधीनमा ल्याई िदनुभयो।”
भजनसगं्रह 8:4-6

परमेश्वरले “सबकुैरा उसकैो अधीनमा ल्याई िदनुभयो” भन्ने भनाइले
भन्दा उहाँको अधीनदेिख बािहर केही रहेन भन्ने बुिझन्छ। तर हामी
उहाँले सबमैािथ शासन गरकेो देख्दनैौं। 9 केही समयको िनिम्त येशू
स्वगर्दतूहरू भन्दा िनम्नको बनाइनुभएको िथयो। तर अिहले हामी
उहाँलाई आदर र मिहमाको मुकुट लगाउनु भएको देख्छौ िकनिक उहाँले
कष्ट भोग्नु भयो र कू्रसमा मनर् ुभयो। िकनभने परमेश्वरको अनुग्रहले येशूले
प्रत्येक व्यिक्तका िनिम्त मृत्यकुो अनुभव गनर् ुभयो।

10 परमेश्वर न ैहुनुहुन्छ जसले आफ्नो मिहमाको लािग सबकुैरा
बनाउनुभयो। उहाँले आफ्नो मिहमाको भागीदार बनाउन उहाँले धेरै
छोराहरू चाहनुभयो। यसथर् परमेश्वरले जे-जे गनर् ु परकेो िथयो त्यही
गनर् ुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई एक पूणर् मािनस बनाउनुभयो जसले
सबलैाई मुिक्त तफर्  डोयार्उनु हुन्छ। परमेश्वरले उहाँको यातनाद्वारा
येशूलाई पूणर् बनाउनुभयो।

11 उहाँ न ैएक जसले मािनसलाई पिवत्र बनाउँनुहुन्छ र ती पिवत्र
बनाएकाहरू एउटै पिरवारबाट आएका छन्। यसकारण उहाँ
ितनीहरूलाई आफ्ना दाज्यू-भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू भन्न लजाउनु
हुन्न। 12 त्यसलेै उहाँ भन्नुहुन्छ,
“हे परमेश्वर! तपाईकंो बारमेा म आफ्ना भाइ-बिहनीहरूलाई घोषणा
गनेर्छु।

िहब्रू 1:2 813 िहब्रू 2:12
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तपाईकंा सब ैमािनसहरूका अिघ म तपाईकंो प्रशसंाको गीत
गाँउनेछु।”

भजनसगं्रह 22:22
13 उहाँ यसो पिन भन्नुहुन्छ,
“म परमेश्वरमा भरोसा गछुर् ।”

यशयैा 8:17
अिन उहाँ भन्नुहुन्छ,
“म यहाँ छु, अिन मिसत ती छोराछोरीहरू छन्, जो परमेश्वरले मलाई
िदनुभएको छ।”

यशयैा 8:18
14 ती छोराछोरीहरू भौितक शरीमा छन् जो मािनसहरू हुन्। अिन

येशू पिन ती मािनसहरू जस्त ैबन्नुभयो र ितनीहरूको जस्त ैअनुभव
बटुल्नु भयो। त्यसकैारण उहाँले मृत्यलुाई अङ्गालेर त्यसलाई अथार्त
शतैानलाई नष्ट गनर् ुभयो जस िसत मानेर् शिक्त छ। 15 येशू ती मािनसहरू
जस्त ैबन्नुभयो र मनर् ुभयो जसले गदार् ितनीहरूलाई मुक्त गनर् सकून्।
आफ्नो मृत्यकुो भयले गदार् ितनीहरूले सारा जीवन कमाराले जस्तै
िबताए। 16 यो स्पष्ट छ िक, येशूले स्वगर्दतूहरूलाई होइन, तर
अब्राहामका सन्तानहरूलाई सहायता गनर् ुहुन्छ। 17 यसकैारणले येशूले
आफूलाई हरतरहले आफ्ना भाइ बिहनीहरू जस्त ैबनाउनु आवश्यक
िथयो ता िक उहाँ परमेश्वरको सेवामा दयालु र िवश्वासयोग्य प्रधान
पूजाहारी बन्न सकून् अिन यस प्रकारले मािनसहरूलाई पापहरू क्षमा
िदनसकून्। 18 अिन अब येशूले ती मािनसहरूलाई सहायता गनर्
सक्नुहुन्छ जो परीिक्षत छन्। येशू ितनलाई सहायता गनर् समथर् हुनुहुन्छ
िकनिक उहाँ आफैं ले कष्ट भोग्नु भयो र परीिक्षत हुनुभयो।

मोशाभन्दामोशाभन्दा ययेेशशू ूमहानमहान हहुुनुहनुहुुन्छन्छ

यसलेै ितमीहरू सबलेै येशूको बारमेा सोच्नुपछर् । परमेश्वरले
येशूलाई हामी भएकहाँ पठाउनु भएको छ अिन उहाँ हाम्रा
िवश्वासका प्रधान पूजाहारी हुनुहुन्छ जुन िवश्वास हामीले

राखेका छौं। मेरा पिवत्र दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरूलाई म भन्छु!
ितमीहरू परमेश्वरबाट बोलाइएकाहरू हौ। 2 परमेश्वरले येशूलाई हाम्रो
माझमा पठाउनुभयो अिन उहाँलाई प्रधान पूजाहारी बनाउनुभयो। येशू
पिन मोशा जस्त ैपरमेश्वरप्रित िवश्वासी हुनुहुन्थ्यो। मोशाले ती सबै
कामहरू गनर् ुभयो जुन परमेश्वरले आफ्ना घरमा गनर् चाहनु हुन्थ्यो। 3

यिद कसलेै घर बनाउँछ तब मािनसहरूले घरलाई भन्दा घर बनाउनेलाई
बढी आदर गछर्न्। त्यस ैगरी मोशालाई भन्दा येशूलाई बढता आदरको
अिधकारी मान्नुपछर् । 4 हरके घर कुन ैमािनसद्वारा बनाइन्छ। तर
परमेश्वरले सब ैथोक बनाउनुभयो।

5 परमेश्वरको घरमा मोशा एउटा िवश्वासनीय दास जस्तो िथए। उनले
मािनसहरूलाई ती कुराहरू बताए जुन भिवष्यमा परमेश्वरले बताउने
छन्। 6 तर परमेश्वरद्वारा संचािलत घरमा ख्रीष्ट एउटा िवश्वासनीय छोरो
जस्तो हुनुहुन्छ। हामी िवश्वासीहरू परमेश्वरको घर हौं। यिद हामी आफूमा
भएको आशाप्रित िनिश्चन्त र गिर्वत रिहरह्यौं भने हामी परमेश्वरकै घर हौं।

हामीलहामीलेे परमपरमेेश्वरकोश्वरको अनुशरणअनुशरण गिररहनुगिररहन ुपछपछर्र्
7 त्यसकैारण पिवत्र-आत्मा भन्नहुन्छ,

“आज यिद ितमीहरूले परमेश्वरको आवाज सुन्यौ भने,
8 अिततमा जस्त ैितमीहरू हठधमीर् नबन,

जितबेला ितमीहरूले परमेश्वरको िवरोधमा िवद्रोह गयौर्,
त्यस ैबेला मरूभूिममा परमेश्वरको परीक्षा िलयौ।

9 चािलस वषर्सम्म मरूभूिममा मलेै के-के गरें,
त्यो ितम्रा िपता-पुखार्हरूले देखे।
तर ितनीहरूले मेरो धयैर्को परीक्षा िलए।

10 त्यसलेै म ितनीहरूिसत िरसाएँ
र मलेै भनें ‘ितनीहरूका िवचार सधैँ गल्ती छन्
ितनीहरूले किहल्य ैमेरो बाटो बुझेनन्।’

11 त्यसलेै म िरसाएँ र शपथ िलएँ की,
‘ितनीहरूले किहल्य ैप्रवेश पाउने छैनन्,
र मिसत िवश्रािन्त पाउने छैनन्।’”

भजनसगं्रह 65:7-11
12 त्यसकारण दाज्यू-भाइहरू र िददी-बिहनीहरू, होिशयार बस

जसमा िक ितमीहरूमा कोही पापी नहोऊ, िवश्वासलाई अस्वीकार
नगरोस् र जीिवत परमेश्वरलाई नछोडोस्। 13 तर हरके िदन एक-
अकार्को उत्साह बढाऊ। “आज” न ैयो गर। एक अकार्को सहायता गर
जसमा िक कोही पाप र यसको कपटपूणर् तिरकाले कोही पिन कठोर
नबनोस्। 14 हामी सब ैख्रीष्टका सहभागी छौं हामीले शुरूमा पाएको
िवश्वास अन्त सम्म थािमरह्यौं भने यो सत्य रहने छ। 15 धमर्शास्त्रले
भनेको छ,
“यिद आज ितमीहरूले परमेश्वरको आवाज सुन्यौ भने,
अतीतमा जस्त ैहठधमीर् नबन,
जितबेला ितमीहरूले परमेश्वरको िवरोधमा िवद्रोह गरकेा िथयौ।”

भजनसगं्रह 95:7-8
16 ती को िथए जसले परमेश्वरको आवाज सुने र उहांको िवरोधमा

िवद्रोह गर?े ती सब ैमोशाद्वारा िमश्रबाट लिगएकाहरू िथए। 17 अिन
परमेश्वर ितनीहरूसँग चालीस वर्ष सम्म िरसाउनुभएको िथयो? परमेश्वर
ितनहैरूिसत िरसाउनुभएको िथयो जसले पाप गर ेर जो मरूभूिममा मर।े
18 अिन परमेश्वरले कसका बारमेा शपथ खानु भएको िथयो जो प्रवेश र
िवश्राम नपाउनेहरू िथए? परमेश्वरले ितनकैा बारमेा भन्नुहँुदथै्यो जसले
उहाँको आज्ञा मानेनन्। 19 यसकारण हामी बुझ्छौं िक अिवश्वासको
कारणले ती मािनसहरूलाई प्रवेश र परमेश्वरको िवश्राम िनिषद्ध िथयो।

परमेश्वरले ितनीहरूलाई िदएको प्रितज्ञा हामीलाई पिन हो। त्यो
प्रितज्ञा यो हो िक हामी प्रवेश गनर् र परमेश्वरको िवश्राम िलन
सक्छौं। हामी सतर्क हुनुपछर्  िक हामीले त्यो प्रितज्ञा पाउन

चुक्नु हँुदनै। 2 जस्तो ितनीहरूलाई भिनयो त्यस्त ैप्रकारले बाँच्ने उपाय
हामीलाई पिन बताइएको छ। तर ितनीहरूले उपदेश त सुने तर
िवश्वासिसत ग्रहण गरनेन्। 3 हामी िवश्वासीहरू परमेश्वरको िवश्राममा
प्रवेश पाउँछौं। जस्तो परमेश्वरले न ैभन्नुभयो:
“म िरसाएँ र प्रितज्ञा िलएँ की,
‘ितनीहरूले किहल्य ैप्रवेश गनेर् छैनन् र मेरो िवश्राम पाउने छैनन्।’”

भजनसगं्रह 95:11
परमेश्वरले यसो भन्नुभयो। तर परमेश्वरले यस संसारको सृिष्ट गनर् ुभएपिछ
उहाँले आफ्नो काम समाप्त गनर् ुभयो। 4 धमर्शास्त्रमा कहीं परमेश्वरले
सातौं िदनको कुरा गनर् ुभएको छ “अिन सातौं िदनमा परमेश्वरले आफ्नो
सब ैकामहरूबाट िवश्राम िलनुभयो।” 5 उपरोक्त खण्डमा यो पिन
भिनएको छ, “ती मािनसहरू मेरो िवश्राममा पस्न पाउने छैनन्।”

6 यो अझ ैसत्य छ िक कितपय मािनसहरूले प्रवेश गनेर्छन् र
परमेश्वरको िवश्राम पाउने छन्। तर ती मािनसहरू जसले पिहले मुिक्तको
उपाय सुने त्यहाँ पस्न योग्यको िथएनन् िकनिक ितनीहरूले आज्ञा
मानेनन्। 7 यसकारण परमेश्वरले अकैर्  िवशेष िदनको योजना गनर् ुभयो।
त्यसलाई “आज” भिनयो। दाऊदद्वारा परमेश्वरले त्यस िदन बार ेधेरपैिछ
बताउनुभयो। हामीले त्यो धमर्शास्त्र अिघ न ैउपयोग गयौर्ं।
“यिद आज ितमीहरूले परमेश्वरको आवाज सुन्यौ भने,
अतीतमा जस्त ैहठधमीर् नबन।”

भजनसगं्रह 95:7-8
8 हामी जान्दछौर् यहोशूले पिन मािनसहरूलाई िवश्रामितर डोयार्एनन्।
हामी यो बुझ्छौं िकनिक परमेश्वरले पिछबाट अकोर् िवश्रामको िदन
बताउनुभयो। 9 यसले देखाउँछ िक परमेश्वरका मािनसहरूलाई सातौं
िदनको िवश्राम अझ ैआउँदछै। 10 आफ्नो काम सकेर परमेश्वरले िवश्राम
िलनुभयो। यसकारण जसले प्रवेष गछर्  र परमेश्वरको िवश्राम पाउँछ उसले
परमेश्वरले गिरसकनु भए जस्त ैआफ्नो काम गिरसकेको हुन्छ। 11

समस्त हामी पिन परमेश्वरको िवश्राममा प्रवेश गनेर् सक्दो कोिशश गरौं
हामीले सक्दो कोिशश गनर् ुपछर्  ता िक परमेश्वरको आज्ञा नमान्नेहरूको
नमूना बनेर हामी नष्ट नहौं।

12 परमेश्वरको वचन जीिवत छ र िक्रयाशील छ। उहाँको वचन कुनै
दइुधार ेतरवार भन्दा धािरलो छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई गिहरो
गरी काट्छ। यसले आत्मा र प्राण, जोिडएको ठाउँमा काट्छ। यसले
जोनीर् र हड्डी समेत काट्छ। यसले िभत्री भाव र िवचार सम्म जाँच्छ। 13

संसारको कुन ैथोक परमेश्वरबाट लुकाउन सिकँदनै। उहाँ सब कुरा स्पष्ट
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देख्नुहुन्छ। हरके कुरा उहाँ अिघ स्पष्ट छ। अिन उहाँलाई हामीले हाम्रो
जीवनको लेखाजोखा बुझाउन ैपछर् ।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको अिघअिघ उिभनउिभन ययेेशूलशूलेे सहायतासहायता गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
14 हाम्रोमा महाप्रधान पूजाहारी छन् जो स्वगर्का परमेश्वरकहाँ

जानुभएको छ. उहाँ परमेश्वरका पुत्र, येशू हुनुहुन्छ। यसथर्, हामीले
स्वीकार गरकेो िवश्वासमा दृढ रहौं। 15 हाम्रा प्रधान पूजाहारी, येशू
हुनुहुन्छ जो हाम्रा कमजोरीहरू बुझ्न समथर् हुनुहुन्छ। जब येशू यस
संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ हरके कुरामा परीिक्षत हुनुभयो जसरी हामी
परीिक्षत छौं, तर उहाँले किहल्य ैपाप गनर् ु भएन। 16 येशू हाम्रा प्रधान
पूजाहारी हुनु भएकोले परमेश्वरको अनुग्रहाको िंसहासन अिघ उिभन
हामीलाई स्वततं्रता छ। त्यहाँ हामी सहायताको िनिम्त करूणा र अनुग्रह
पाउँछौ जब ती चाहन्छौं।

कुन ैपिन यहूदी प्रधान पूजाहारी मािनसहरू माझबाट
छािनएका हुन्छन्। मािनसहरूले परमेश्वरलाई गनर् ुपनेर् कुराहरू
गनर् सघाउनु उहाँ िनयकु्त हुनुभएको छ। पापको प्रयािश्चतमा ती

प्रधान पूजाहारीले परमेश्वरको अिघ भेटीहरू र बलीहरू चढाउन ैपछर् । 2

प्रधान पूजाहारी स्वय ंसब ैमािनसहरू जस्त ैकमजोर हुन्छन्। त्यसकैारण
बुझ्न नसक्नेहरूिसत र गल्ती काम गनेर्हरूिसत उनी नम्र बन्न सक्छन्।
3 प्रधान पूजाहारीले मािनसहरूका पापको लािग बली चढाउँछन् तर
उनी स्वय ंकमजोर मािनस भएकाले आफ्न ैपापको लािग पिन बली
चढाउनु पछर् ।

4 प्रधान पूजाहारी हुनु सम्मानको कुरा हो। तर यस कामको िनिम्त
आफूले आफैं लाई कसलेै छान्दनैन्। हारूनलाई जस्तो, परमेश्वरले छान्नु
पछर् । 5 उस ैगरी ख्रीष्टले प्रधान पूजाहारी हुनलाई अिन त्यसको मिहमा
पाउनलाई आफैं लाई छान्नु भएन। तर परमेश्वरले उहाँलाई छान्नुभयो।
परमेश्वरले ख्रीष्टलाई भन्नुभयो:
“ितमी मेरा पुत्र हौ।
आजदेिख म ितम्रा िपता भएँ।”

भजनसगं्रह 2:7
6 धमर्शास्त्रको अकोर् भागमा उहाँले भन्नुभयो,
“मल्कीसेदेक जस्तो,
ितमी सदा-सदाको लािग पूजाहारी बन्ने छौ।”

भजनसगं्रह 110:4
7 जब ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले परमेश्वरलाई प्राथर्ना गनर् ुभयो र

सहायता माग्नुभयो। त्यहाँ एकैजना मात्र हुनुहुन्थ्यों जसले उहाँलाई
मृत्यबुाट बचाउनु सकनुहुन्थ्यो र येशूले आँसु र आतर्नाद सिहत प्राथर्ना
गनर् ुभयो। येशू नम्र र आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो, त्यसलेै परमेश्वरले उहाँको
प्राथर्नाको उत्तर िदनुभयो। 8 येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले
कष्ट भोग्नु भयो र त्यसबाट उहाँले आज्ञाकारी बन्न िसक्नुभयो। 9 तब नै
येशू पूणर् बनाइनु भयो अिन उहाँको आज्ञा मान्नेहरू सबकैो िनिम्त अनन्त
मुिक्तको स्रोत बन्नुभयो। 10 अिन परमेश्वरले मल्कीसेदेकलाई जस्तै
येशूलाई प्रधान पूजाहारी बनाउनु भयो।

पतनकोपतनको िवरुद्धिवरुद्ध चचेेतावनीतावनी

11 हामीले यसबार ेितमीहरूलाई धेर ैकुरा भन्नुछ। तर ितमीहरूले
िसक्ने इच्छा गरनेौ, ितमीहरूलाई यो बुझाउन खबु ैकिठन भएको छ। 12

वास्तवमा यस बेला सम्म ता ितमीहरू िशक्षा िदने बिनसक्नुपनेर् िथयो।
अझ ैपिन ितमीहरूलाई कसलेै परमेश्वरका िशक्षाको पिहलो पाठ
िसकाउनु आवश्यक भएको छ। ितमीहरूलाई त अझ ैदधु न ैचािहएको
छ, ठोस आहार होइन। 13 दधू खाने अझ ैपिन नानी न ैहुन्छ अिन
त्यसले उिचत िशक्षाबर ेकेही जान्दनै। 14 तर ठोस आहार त
पिरपक्कहरूकोलािग हो। जसले आफ्ना आित्मक इिन्द्रयहरूलाई असल
र खराब बीचको िभन्नता छुट्टयाउन िनरन्तर अभ्यास गेरकाछन्।

यसकारण अब हामीले ख्रीष्ट बारकेो प्रारिंभक पाठहरू छोड्नु
पछर्  र पूणर्ता ितर जानुपछर् । हामी शुरू ितर ैफकर् नु हँुदनै। मृत
कमर्हरूलाई पिछ न ैछोडेर अिन परमेश्वरमा िवश्वास गररे

हामीले ख्रीष्टमा हाम्रो जीवन शुरू गरकेा िथयौ। त्यसबेला, हामीलाई
बिप्तस्माहरू, मािनसहरूमािथ हातहरू राख्ने िवशेष कमर्, मृतकको

पुनरूत्थान र अनन्त न्यायको बारमेा िसकाइएको िथयौं। तर अब हामीले
अरू पिरपक्व िशक्षा तफर्  बढ़नु पछर् । 3 परमेश्वरले चाहनु भए हामी त्यो
पिन गछौर्ं।

4 मािनसहरूले ख्रीष्टलाई छोिडिदए पिछ, ितनीहरूका जीवनको बाटो
फेिर बदल्न सिकएला? सत्य िसक्नेहरू बार ेम भन्दछुै। ितनीहरूले
परमेश्वरबाट उपहार िलएका छन् र पिवत्र आत्माको भागीदार बनेका छन्।
ितनीहरूले परमेश्वरले भन्नुभएको वचन सुनेका छन्, र परमेश्वरको नयाँ
संसारको महाशिक्त देखेका छन्। अिन ती कुराहरू खबु ैराम्रा िथए भनेर
ितनीहरूले बुझेका छन्। तर त्यसपिछ ितनीहरूले ख्रीष्टलाई छोडे। अब
ितनीहरूलाई फकार्एर फेिर ख्रीष्टम ैल्याउन असंभव छ। िकनिक
ितनीहरूले ख्रीष्टलाई फेिर कू्रसमा टाँगेर काँटी ठोक्दछैन्। ितनीहरूले
मािनसहरूको सामू ख्रीष्टलाई लिज्जत तुल्याउँद ैछन्।

7 जुन खेतले घिर-घिर पानी पाउँछ र खेती गनेर्लाई अन्न उमाछर् ।
यस्ता खेतले परमेश्वरको आशीवार्द पाउँछ। 8 तर यिद त्यस जमीनले
काँढा र िसउँडीहरू उमाछर्  भने त्यो बेकार छ। त्यस जमीनले
परमेश्वरबाट श्राप पाउने डर छ र त्यसलाई आगोले डडाउने छ।

9 िप्रय िमत्रहरू, यद्यिप हामी ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्छौं। तथािप
हामी ढुक्क छौं िक ितमीहरूको अवस्था त्यो भन्दा धेर ैराम्रो छ र त्यसले
ितम्रो मुिक्तको जमानत िदन्छ। 10 परमेश्वर न्यायसँगत हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले ितमीहरूले गरकेो कामको याद गनर् ु हुनेछ। उहाँका
मािनसहरूलाई सहायता गररे ितमीहरूले देखाएको आफ्नो प्रेमलाई
ितमीहरूको अटूट सहायतालाई परमेश्वरले सन्झनु हुनेछ। तब
ितमीहरूको आशा पिन पूणर् गिरने छ।

11 ितमीहरू प्रत्येकले आफ्नो जीवनभिर यस्त ैप्रयत्न गदैर् जाऊ भन्ने
हामी चाहन्छौं। तब ितमीहरूको आशा पूणर् हुने छ। 12 अल्छे नहोऊ,
हामी ितमीहरूलाई ितनीहरू जस्त ैहोऊ भन्ने चाहन्छौ जसले परमेश्वरका
वचनवद्ध कुराहरू पाए। ितनीहरूले परमेश्वरका वचनहरू पाउँछन
िकनिक ितनीहरूको िवश्वास र धयैर् छ।

13 परमेश्वरले अब्राहामलाई प्रितज्ञा िदनु भएको िथयो। परमेश्वर भन्दा
ठूलो कोही छैन, यसथर् परमेश्वर स्वयलें आफ्नो नाउँमा उनलाई शपथ
िदनुभयो िक उहाँले आफ्नो वचन पूरा गनर् ु हुनेछ। 14 परमेश्वरले
भन्नुभयो, “म ितमीलाई िनिश्चतरूपले आशीवार्द िददँछु। म ितमीलाई धेरै
सन्तान िदनेछु।” 15 यो कुरो हुनलाई अब्राहामले धयैर्साथ पखेर्। अिन
पिछ; अब्राहामले परमेश्वरको वचन पाए।

16 शपथ िलँदा मािनसले आफूभन्दा ठूलोको नाउँ िलँदछन्। ितनीहरू
के भन्छन्, त्यो शपथले साँच्चो छ भनी िनिश्चत गछर्  अिन िववादलाई
िनषेद गदर्छ। 17 जसले त्यो पाउनुपछर्  उसलाई आफ्नो वचन सत्य छ
भन्ने कुरो परमेश्वर प्रमािणत गनर् चाहनु हुन्थ्यो। उहाँको िनणर्य किहल्यै
बद्लीने छैन भन्ने कुरो ितनीहरूले स्पष्ट रूपले बुझुन् भन्ने परमेश्वर
चाहनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले शपथ िलएर जे भन्नुभयो त्यसलाई उहाँले
प्रमािणत गनर् ुभयो। परमेश्वरले जब केही भन्नुहुन्छ उहाँले ढाँट्न सक्नु हुन्न,
अिन जब उहाँले कुन ैशपथ िलनुहुन्छ उहाँले पुरा गनर् ु हुन्छ। 18 यी दइु
कुराहरू बिद्लन सक्दनैन्।
अिन ितनीहरूले हामीलाई हाम्रो अिघ रहेको आशामा दृढ रहन

शिक्तशाली उत्साह िदन्छन् जित खेर हामी सुरक्षाको लािग परमेश्वरकहाँ
आयौं। 19 हाम्रो आशा एउटा लङू्गर जस्तो हो। यो मजबूत र िनिश्चत छ
यसले हाम्रो प्राण बचाउँछ। यो मिन्दरको पिवत्र स्थानको पदार्को पिछ
समेत पस्दछ। 20 येशू अिघबाटै त्यस ठाउँमा पिससक्नुभएको छ र
हाम्रोलािग बाटो खोिलिदनुभएको छ। यसरी येशू मल्कीसेदेक जस्तै
प्रधान पूजाहारी बन्नु भएको छ।

पूजाहारीपूजाहारी मल्कीसमल्कीसेेददेेकक

मल्कीसेदेक शालेमका राजा िथए र सवोर्च्च परमेश्वरका
पूजाहारी िथए। जब अब्राहाम लडाई ँिजतेर आउन लागेका
िथए, मल्कीसेदेकले उनलाई भेटे र आशीवार्द िदए। 2 अिन

अब्राहामले मल्कीसेदेकलाई आफूिसत जित िथयो त्यसको दशांश भाग
िदए।
मल्कीसेदेक, शालेमका राजाको नाउँको दइुवटा अथर् छ। पिहलो अथर्

हुन्छ, “धािर्मकताको राजा” र अकोर् अथर् हुन्छ “शािन्तको राजा।” 3
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मल्कीसेदेकका माता-िपता को िथए र कहाँबाट आएका िथए त्यो कसलेै
जान्दनै। अिन उनी किहले जन्मे र किहले मर ेत्यो पिन अज्ञात न ैछ।
उनी परमेश्वरको पुत्र जस्त ैहुन् र उनी सदाकाल पूजाहारी भइरहन्छन्।

4 यसबाट, ितमीहरू बुझ्नसक्छौ िक मल्कीसेदेक एक जना खबुै
महान पुरूष िथए। िपतृ-प्रमुख अब्राहामले मल्कीसेदेकलाई आफूले
यदु्धमा िजतेको जम्मकैो दशांश भाग िदए। 5 अब िनयमले भन्छ, लेवीको
सन्तानबाट जो पिन पूजाहारीहरू बिनन्छन्, मािनसहरूबाट उसले
दशांश पाउनु पछर् । पूजाहारीहरू र ितनका मािनसहरू दवु ैअब्राहामकै
पिरवारबाट हुन। तथािप पूजाहारीहरूले आफ्न ैमािनसहरूबाट दशांश
उठाउँछन्। 6 मल्कीसेदेक लेवीका सन्तानबाट आएका िथएनन्। तथािप
उनले अब्राहामबाट दशांश पाए। अिन उनले अब्राहामलाई आशीवार्द िदए
जसलाई परमेश्वरले वचन िदएका िथए। 7 अिन सब ैमािनसहरूले
जान्दछन् िक जो ठूला मािनसहरू छन् साना मािनसहरूलाई आशीवार्द
िदन्छन्।

8 ती पूजाहारीहरू दशांश पाउँछन् तर ती सब ैबाँच्ने मािनसहरू मात्र
हुन्। तर मल्कीसेदेक जसले अब्राहामबाट दशांश पाए, सदाकाल
बाँिचरहन्छन्, जस्तो धमर्शास्त्रले भन्छ। 9 लेवीले मािनसहरूबाट दशांश
पाउछन्। तर यसो पिन भन्न सिकन्छ िक जब अब्राहामले
मल्कीसेदेकलाई दशांश िदए लेवीले पिन िदए। 10 लेवी त्यस बेला
जन्मेका िथएनन्। उनी त आफ्ना पुखार् अब्राहामकै शरीरमा िथए जब
मल्कीसेदेकेलाई अब्राहामले भेटे।

11 यिद लेवी पूजाहारी-पद्धितबाट आित्मक पूणर्ता पाउन सके अिन
यिद यस ैपूजाहारी-पद्धितको आधारमा यी मािनसहरूलाई िनयम
िदइएको भए, हारूनको पूजाहारी दजार्बाट नआई मल्कीसेदेकको
पूजाहारी दजार्मा अकैर्  पुजाहारी आउने के दरकार िथयो? 12 अिन जब
अकैर्  िकिसमको पूजाहारीपन चलाइन्छ भने िवधान बिद्लनु पछर् । 13

हामी यो कुरा ख्रीष्टको बारमेा भन्दछैौं। उहाँ अकैर्  उपजाितका हुनुहुन्थ्यो।
त्यस उपजाित कसलेै पिन वेदीमा किहल्य ैसेवा गरकेा िथएनन्। 14 यो
स्पष्ट छ िक हाम्रा प्रभु यहूदाको वंशबाट आउनुभयो तर मोशाले त्यस
वंशबाट पूजाहारीहरू हुने बार ेकेही कुरा गरनेन्।

ययेेशशू ूमल्कीसमल्कीसेेददेेकक जस्तजस्तै ैएकएक पूजाहारीपूजाहारी हहुुनुहनुहुुन्छन्छ
15 अकार् एक पूजाहारी आउनुहुनेछ जो मल्कीसेदेक जस्त ैछन्, भन्ने

तथ्य बार ेयो बढ़ता स्पष्ट हुन्छ। 16 उहाँ मानव िनयम र िवधानहरू
अनुसार पूजाहारी हुनुभएन। उहाँ आफ्नो अनन्त जीवनको शिक्तद्वारा
पूजाहारी हुनुभयो। 17 धमर्शास्त्रमा उहाँ बार ेयो भिनएको छ “ितमी
मल्कीसेदेक जस्त ैसधैँको िनिम्त पूजाहारी हौ।”

18 अिघका िनयम अब समाप्त भयो िकनिक त्यो कमजोर र बेकार
िथयो। 19 मोशाको व्यवस्थाले कुन ैकुरालाई पूणर् बनाउन सकेन। अिन
अब हामीलाई अझ असल आशा िदइएको छ जसबाट हामी परमेश्वरको
निजक आउन सक्छौं।

20 महत्वपूणर् कुरो यो छ िक परमेश्वरले जब येशूलाई प्रधान पूजाहारी
बनाउनुभयो, उहाँले प्रितज्ञा िलनुभयो। जब अरूहरू पूजाहारी बने त्यहाँ
कुन ैप्रितज्ञा िथएन। 21 तर ख्रीष्ट चाँिह परमेश्वरको प्रितज्ञाद्वारा पूजाहारी
बन्नुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो,
“परमेश्वरले प्रितज्ञा िलनुभयो,
उहाँले आफ्नो मन पिरवतर्न गनर् ुहुने छैन।

‘ितमी सदा-सदालाई पूजाहारी हुनेछौ।’”
भजनसगं्रह 110:4

22 यसको अथर् हो, येशू एक उत्तम करारको साक्षी हुनुभयो।
23 अन्य पूजाहारीहरूलाई पूजाहारी भइरहनबाट मृत्यलेु रोक्यो।

त्यसलेै धेर ैपूजाहारीहरू भए। 24 तर येशू सदा जीिवत हुनुहुन्छ र
आफ्नो पूजाहारीपन छोड्नु हुन्न। 25 यसलेै जो पिन उहाँको माफर् त
परमेश्वरकहाँ आउँछन् ख्रीष्टले ितनीहरूलाई बचाउनु हुन्छ। ख्रीष्टले यो
सदाकाल गनर्सक्नु हुन्छ, िकनभने जो परमेश्वरकहाँ आउँछ त्यसको
सहायताको िनिम्त उहाँ सधैँ बाँच्नुहुन्छ।

26 यसथर् उहाँ हामीलाई चािहएको जस्त ैप्रकारको प्रधान पूजाहारी
हुनुहुन्छ। उहाँ पिवत्र र िनदोर्ष हुनुहुन्छ। उहाँ शुद्ध र पापीहरूका
प्रभावदेिख टाढा हुनुहुन्छ। अिन उहाँ स्वगर्भन्दा पिन मािथ उठेको

हुनुहुन्छ। 27 उहाँ अरू पूजाहारीहरू जस्ता हुनुहुन्न जसले प्रत्येक िदन
बली चढाउनु पथ्योर्। ितनीहरूले पिहले त आफ्न ैपापहरूको लािग बली
चढाउनु पथ्योर् र त्यसपिछ अरूहरूका पापको लािग। तर ख्रीष्टलाई
त्यसो गनर् ुपनेर् दरकार छैन। उहाँले आफैं लाई सधैँको लािग एकै पल्ट
बलीको रूपमा चढ़ाउनु भयो। 28 व्यवस्थाले त ितनलैाई प्रधान
पूजाहारी छान्छन् जो अरूहरू जस्त ैकमजोर मािनसहरू हुन्छन्। तर
परमेश्वरको प्रितज्ञा व्यवस्थापिछ आयो। परमेश्वरले िलनु भएको शपथका
शब्दहरूले परमेश्वरका पुत्रलाई प्रधान पूजाहारी हुने बनायो। अिन ती पुत्र
सधैँको लािग पूणर् हुनुभयो।

ययेेशशू ूहाम्राहाम्रा प्रधानप्रधान पूजाहारीपूजाहारी

हामी के भन्द ैछँौ त्यसको सार यो हो हाम्रा प्रधान पूजाहारी
हुनुहुन्छ। उहाँ स्वगर्मा परमेश्वर को िंसहासनको दािहनेपिट्ट
बस्नु भएको छ। 2 उहाँ परमपिवत्र स्थानमा सेवा गनर् ुहुन्छ।

मािनसले होइन, परमेश्वरले बनाउनुभएको सत्य मिन्दरमा सेवा गनर् ुहुन्छ।
3 हरके प्रधान पूजाहारीको काम हुन्छ परमेश्वरलाई भेटी र बली

चढाउने। यसथर्, हाम्रा प्रधान पूजाहारीले पिन परमेश्वरलाई केही चढाउनु
पछर् । 4 यिद हाम्रा प्रधान पूजाहारी पृथ्वीमा हुनुभएको भए, उहाँ
पूजाहारी हुनुहँुदनै िथयो। म यसकारण यो भन्दछुै व्यवस्थाले चाहेको
भेटी चढाउन त्यहाँ पूजाहारीहरू छँदछैन्। 5 वास्तवमा पूजाहारीहरूले
गरकेो सेवा त केवल स्वगर्मा भएका कुराहरूको नवकल र छायाँ मात्र
हुन्। त्यसकैारण मोशाले जब पिवत्र तम्बू तान्द ैिथए परमेश्वरले उनलाई
चेतावनी िदनुभयो, “याद गर ितमीले हरके कुरो त्यस ैअनुसार बनाउनु
जुन ितमीलाई मलेै पहाडमा देखाएँ।” 6 तर येशूलाई सुिम्पएको काम
अरू पूजाहारीहरूको काम भन्दा धेर ैठूलो िथयो। उस ैगरी, नयाँ करार
जुन येशूले परमेश्वरबाट आफ्ना मािनसहरूलाई ल्याउनुभएको छ त्यो
पिन पुरानो करारको भन्दा धेर ैठूलो छ। अिन नयाँ करार उत्तम
प्रितज्ञामा आधािरत छ।क

7 पिहलेको करारमा कुन ैगल्ती नभएको भए दोस्रो करारको खाँचो
पनेर् िथएन। 8 तर परमेश्वरले मािनसहरूमा केही भूल भेट्टाउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,
“समय आउँदछै,
जब म इस्राएलका मािनसहरूलाई,
र यहूदाका मािनसहरूलाई एउटा नयाँ करार िदनेछु।

9 यो करार त्यस्तो हुने छैन जस्तो मलेै ितनका पुखार्हरूलाई िदएँ।
त्यो करार मलेै िदएँ जब मलेै ितनीहरूका हात पकँे्र र िमश्रदेशबाट

ल्याएँ।
तर मलेै िदएको करारको अनुशरण ितनले गरनेन्
तब मलेै ितनीहरूबाट आफ्नो मुख फकार्एँ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ।

10 म यो नयाँ करार
इस्राएलका मािनसहरूलाई भिवष्यमा िदनेछु, परमेश्वर भन्नुहुन्छ।
म आफ्नो करार ितनका मनमा हािलिदनेछु,
म आफ्नो करार ितनका हृदयमा लेिखिदनेछु।
म ितनका परमेश्वर बन्नेछु,
र ती मेरा प्रजाहरू बन्नेछन्।

11 अब उप्रान्त कसलेै आफ्ना सह-वासीलाई अथवा आफ्ना भाइ
बिहनीले प्रभुलाई िचन्न िसकाउनु पदैर्न,
िकनिक सब ैमािनसले चाहे ठूलाबढा होऊन् चाहे सानाितना होऊन्
मलाई िचन्नेछन्।

12 मेरो िवरोधमा ितनीहरूले गल्ती कुराहरू गर ेम क्षमा िदनेछु,
अिन अब उप्रान्त म ितनका पापहरूको याद राख्ने छैन।”

यिर्मया 31:31-34
13 यसथर् परमेश्वरले यसलाई नयाँ करार भन्नुभयो र पिहलोलाई

पुरानो ठहयार्उनु भयो। अिन पुरानो र बेकार चाँडै हराएर जानेछ।

पुरानोपुरानो करारकरार अनुसारअनुसार आराधनाआराधना

अिघल्लो करारमा आराधनाको तिरकाहरू छन्। अिन
आराधनाको लािग मािनसले बनाएको ठाउँ िथयो। 2 त्यो ठाउँ
पालिभत्र हुन्छ। पालिभत्रको पिहलो कोठालाई पिवत्रस्थान

िहब्रू 7:4 816 िहब्रू 9:2
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भिनन्थ्यो जहाँ परमेश्वरलाई दीप, रोटी चढ़ाउनलाई टेबल हुन्थे। 3

दोस्रो पदार् पिछिल्तर, दोस्रो कोठा हुन्थ्यो जसलाई महा-पिबत्रस्थान
भिनन्थ्यो। 4 त्यस ठाउँमा सुनको सामदान र सुनको मोहोिरएको
करारको सन्दकू िथयो। सन्दकूिभत्र मन्न राखेको सुनको भाँडो, कोिपला
लागेको हारूनको लौरो र करारका िशला-पाटीहरू िथए। जसमा पुरानो
करारको दश आज्ञा कँुिदएका िथए। 5 बाकसको मािस्तर करूणाको
आसनमािथ परमेश्वरको मिहमा दशार्उन एक जोडी स्वगर्दतूहरू िथए। तर
अिहले हामी यी कुराहरूको िवस्तारपूवर्क चचार् गनर् सक्दनैौं।

6 यस प्रकारले पाल िमलाइएको हुन्थ्यो। तब प्रितिदन पूजाहारीहरू
आराधनाकोलािग बािहर पिट्टको पिवत्र स्थान िभत्र पस्थे। 7 तर
िभत्रपिट्टको दोस्रो कक्षमा प्रधान पूजाहारी मात्र पस्न पाउँथे, त्यो पिन
वषर्मा एकपल्ट, अिन त्यसबेला पिन आफूिसत रगत निलई उनी पस्नु
सक्दनै िथए। उनले त्यो रगत परमेश्वरलाई उनको आफ्न ैर अरू
मािनसहरूका अन्जानमा भएका पापहरूको लािग चढाउँथे,

8 पिवत्र आत्माले ती दइु अलग-अलग कक्ष हामीलाई यो िसकाउन
प्रयोग गनर् ुहुन्थ्यो िक जितन्जेल त्यहाँ िथयो हाम्रा िनिम्त महा-पिवत्र
स्थान खलु्ला हँुदनै िथयो। 9 आज यो हामीलाई एउटा उदाहरण भएको
छ। यसले स्पष्ट गछर्  िक परमेश्वरलाई चढ़ाएको बिल र भेटीले आराधना
गनेर् स्वच्छ बनाउन सक्दनै िथयो। यो बिलहरूले आराधना गनेर्लाई
हृदयामा पूणर् पादैर्न िथयो। 10 ती बिलहरू र भेटीहरू त खािल खाने,
िपउने र सिवशेष नुहाउने िवषयमात्र िथए। ती खाली शरीरका िविधहरू
मात्र िथए हृदयका िथएनन्। परमेश्वरको नयाँ तिरका नआउन्जेल सम्म
परमेश्वरद्वारा यी िविधहरू बनाइएका िथए।

नयाँनया ँकरारकरार अनुसारअनुसार आराधनाआराधना

11 प्रधान पूजाहारीको रूपमा ख्रीष्ट राम्रा कुराहरूका िनिम्त
आउनुभएको छ जुन कुरा आज हामीिसत छ। तर उहाँले अरू
पूजाहारीहरूले गर ेझे पालमा आराधना गनर् ुहुन्न। उहँको आराधना स्थान
पाल भन्दा राम्रो र पक्का छ जुन यस संसारमा छैन र मािनसद्वारा
बनाइएको होइन। 12 ख्रीष्ट महा-पिवत्र स्थानमा सधैँको लािग एकै पल्ट
पस्नुभयो उहाँ महा पिवत्र स्थानमा आफ्न ैरगत िलएर पस्नु भयो। बाख्रा
र बहरहरूको रगत होइन। ख्रीष्ट त्यहाँ पस्नुभयो र सदाको िनिम्त
हामीलाई छुट्करा िदलाउनु भयो।

13 अशुद्ध मािनसहरूलाई बाख्राको र बहरको रगत अिन कोरलीको
खरानी छकेर् र शुद्ध पािरन्थ्यो। तर रगत र खरानीले मािनस शािरिरक
रूपले मात्र शुद्ध हुन्थ्यो। 14 यसकारण ख्रीष्टको रगतले यी कुराहरू
भन्दा धेर ैकुरा गनर्सक्छ। ख्रीष्टले आफैं लाई अनन्त आत्माद्वारा
परमेश्वरप्रित पूणर् बिल चढाउनु भयो। उहाँको रगतले हाम्रो ह्रदयलाई
दषु्कमर्हरूदेिख शुद्ध बनाउँछ जसमा िक हामीले जीिवत परमेश्वरलाई
आराधना गनर् सक्नेछौं।

15 ख्रीष्टले परमेश्वरबाट आफ्ना मािनसहरूलाई एउटा नयाँ करार
ल्याउनु हुन्छ, जसमा िक परमेश्वरले बोलाउनुभएका मािनसहरूले
उहाँका वचन अनुसारका सब ैकुरा पाउन सकुन। परमेश्वरका
मािनसहरूले ती कुराहरू सधैँको लािग राख्न सक्छन्। पिहलो करारमा
रहेर मािनसहरूले गरकेो पापको मोचनको िनिम्त ख्रीष्टले आफ्नो प्राण
िदनुभयो र त्यसकारण परमेश्वरका मािनसहरूले अब ती कुराहरू
पाउनसक्छन्। मािनसहरूलाई ती पापहरूबाट मुक्त गनर्, ख्रीष्टले आफ्नो
प्राण िदनुभयो।

16 जब मािनस मछर् , उसले आफू पिछ इच्छा-पत्र छोड्दछ। तर
इच्छा-पत्र बनाउने मािनस मरकेो प्रमाण हुनुपछर् । 17 मािनस जीिवत
रहुन्जेल उसको इच्छा-पत्रको कुन ैअिधकार हँुदनै। इच्छा-पत्रलाई
मािनसको मृत्यपुिछ मात्र चलाउन सिकनेछ। 18 पिहलो करार पिन
त्यस्त ैहो। िनयम उपयोगमा ल्याउन अिघ त्यहाँ रगत हुनुपनेर् िथयो। 19

पिहले मोशाले सब ैमािनसहरूको अिघ िनयमको एक-एक आज्ञा
सुनाउँथे त्यसपिछ बाछा र बाख्राको रगत पानीिसत िमसाएर िनयमको
पात्रो अिन रातो उनी लाउथे र सब ैमािनसहरूमािथ िहसपको हाँगाहरूले
छिर्किदन्थे। 20 अिन मोशाले भने, “यो परमेश्वरले ितमीहरूलाई
अनुशरण गनर् भनी िदनुभएको िनयमको रगत हो।” 21 उसरी न ैमोशाले
त्यो रगत पिवत्र स्थानमािथ र आराधनामा प्रयोग गिरने सबै

सामानहरूमािथ छिर्कथ्ये। 22 व्यवस्थाले भन्छ प्राय सब ैजसो चीजहरू
रगतले शुद्ध पाछर् । अिन रगत िबना पाप क्षमा हुन सक्दनै।

ययेेशूकोशूको बिलदानलबिलदानलेे पापहरूपापहरू पखािलन्छपखािलन्छ

23 यी सब स्वगीर्य कुराहरूको नक्कल मात्र हुन्। यी सब ैनमूनाहरूलाई
पशुको बिलले शुद्ध पानर् ु पथ्योर्। तर स्वगर्का सक्ली कुराहरू यी भन्दा
असल बिलहरूले स्वच्छ पानर् ुपछर् । 24 ख्रीष्ट परम-पिवत्र स्थानमा जानु
भयो जुन स्थान मािनसले बनाएको िथएन। त्यो नक्कल िथएन तर मौिलक
स्थान िथयो। ख्रीष्ट हाम्रो सहायताका िनिम्त परमेश्वरको अिघ अिहले
देखापनर् स्वगर्न ैजानु भयो।

25 प्रधान पूजाहारी परमपिवत्र स्थानमा वषर्मा एकपटक पस्छन्।
उनले त्यहाँ चढ़ाउनलाई रगत िलएर जान्छन्। तर उनले आफ्न ैरगत
अपर्ण गदैर्नन् जस्तो ख्रीष्टले गनर् ुभयो। ख्रीष्ट स्वगर् जानु भयो तर अरू
पूजाहारीहरूले जस्तो घिर-घिर चढाए जस्तो आफूलाई धेर ैपटक
चढ़ाउन होइन। 26 यिद ख्रीष्टले आफूलाई धेर ैपटक चढाउनु भएको
भए, सृिष्टको शुरूदेिखन ैउहाँले धेर ैपल्ट कष्टभोग्नु पनेर् िथयो। तर ख्रीष्ट
आउनुभयो अिन एकै पल्ट मात्र आफूलाई अपर्ण गनर् ुभयो। अिन एउटै
अपर्ण सधैँ भिरको लािग पयार्प्त िथयो। जब यो संसार अन्त्य ितर
निजिंकद ैिथयो, येशू यस संसारमा आउनुभयो। आफैं लाई एउटा बिल
बनाएर पाप हटाउनलाई ख्रीष्ट आउनुभयो।

27 सबलेै एकपल्ट मनैर्पछर् । मरपेिछ उसको न्याय हुन्छ। 28 यसथर्
धेरकैा पापहरू हटाउन, ख्रीष्टले एकै पल्ट आफूलाई बिल िदनुभयो। ख्रीष्ट
दोस्रो पटक आउनुहँुदछै तर मािनसको पापको िनिम्त होइन, उहाँ दोस्रो
पटक ितनीहरूको मुिक्तको िनिम्त आउनुहुनेछ जसले, उहाँलाई
पिर्खरहेका छन्।

ख्रीष्टकोख्रीष्टको बिलदानलबिलदानलेे हामीलाईहामीलाई पूणपूणर्र् बनाउबनाउँँछछ

व्यवस्थाले त हामीलाई भिवष्यमा आउने असल
वास्तिवकताको धिमलो िचत्र मात्र देखायो। व्यवस्था
वास्तिवकताको साँच्चो रूप होइन। त्यस व्यवस्थाले त

मािनसहरूलाई हरके साल त्यही बली चढ़ाउन िसकाउँछ। परमेश्वरलाई
पुज्न आउनेहरूले त्यही बिल चढ़ाउन छोड्दनैन्। तर व्यवस्थाले ती
मािनसहरूलाई किहल्य ैपूणर्ताितर डोयार्उन सकेन। 2 व्यवस्थाले
ितनीहरूलाई पूणर्ताितर डोयार्उन सक्ने भए बिलहरू धरै ैअिघ न ैशेष
भइसकेका हुने िथए। ती मािनसहरू आफ्ना पापहरूबाट पिहल्य ैशुद्ध
भइसकने िथए। अिन आफ्ना पापहरूको लािग ितनीहरूले आफूलाई
अपराधी अनुभव गनेर् िथएनन्। तर व्यवस्थाले त्यो गनर् सक्दनै। 3 यी
बिलहरूले त प्रत्येक वषर् मािनसहरूलाई आफ्ना पापहरू सम्झाउने काम
मात्र गछर् । 4 िकनिक बहर र बाख्राहरूको रगतले पापहरू पखाल्न
सक्दनै।

5 तसथर् जब येशू पृथ्वीमा आउनुभयो उहाँले भन्नुभयो,
“तपाई ंबिल र भेटीहरू चाहनुहुन्न,
तर तपाईलें मेरा िनिम्त एउटा शरीर तयार गनर् ुभयो।

6 बिल चढाइएका र डढाइएका पशुहरूले तपाई ंप्रसन्न हुनुहुन्न।
पापहरू पन्छाउन चढाइएका बिलले तपाई ंप्रसन्न हुनुहुन्न।

7 तब मलेै भने, ‘परमेश्वर म यहाँ छु,
व्यवस्थाको िकताबमा मेरो बार ेलेिखएको छ।
तपाईले चाहेको काम गनर् म आएको छु।’”

भजनसगं्रह 40:6-8
8 उहाँ पिहले भन्नहुन्छ, “तपाई ंभोग र अपर्ण, होम-बिल र पाप-बिलहरू
तपाई ंचाहनु हुन्न र ितनीहरूले तपाई ंप्रसन्न पिन हुनुहुन्न।” यी बिलहरू
चढाइन्छ िकनभने ियनीहरू व्यवस्थाले चाहान्छ। 9 त्यसपिछ उहाँले
भन्नुभयो, “हे परमेश्वर, म यहाँ छु। तपाईलें चाहनुहुने काम पूरा गनर् म
आएको छु।” यसरी परमेश्वरले बिल चढाउने पिहलेको चलनलाई समाप्त
गनर् ुहुन्छ र आफ्नो नयाँ तिरका शुरू गनर् ुहुन्छ। 10 येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले
चाहनु भएको काम गनर् ुभयो। त्यस ैकारणले ख्रीष्टको शरीरको बिलदानले
हामी पिवत्र तुल्याइएका छौं। ख्रीष्टले सदालाई एकैपल्ट आफूलाई
बिलदान गिर िदनुभयो।

िहब्रू 9:3 817 िहब्रू 10:10
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11 प्रत्येक िदन, पूजाहारीहरू खड़ा हुन्छन् र आफ्नो धािर्मक कमर्
गछर्न्। पूजाहारीहरूले त्यही बिल घिर-घिर चढाउँछन्, तर ती बिलहरूले
किहल्य ैपापहरू हटाउँदनैन्। 12 तर ख्रीष्टले पापको िनिम्त सँघैंलाई एकै
पल्ट बिल चढाउनुभयो तब ख्रीष्ट परमेश्वरको दािहनेपट्टी बस्नुभयो। 13

अब उहाँ आफ्ना सारा शत्रुहरू आफ्नो िनयतं्रणमा नआउज्जेल पिर्खरहनु
भएको छ। 14 एउटै बिलले सधैँको िनिम्त ख्रीष्टले ितनीहरूलाई पिरपक्क
बनाउनु भयो, ज-जसलाई उहाँको बिलले पिवत्र गराइँदछै।

15 पिवत्र आत्माले पिन हामीलाई यसबार ेसाक्षी िदन्छ। पिहले उहाँ
भन्नुहुन्छ,

16 “त्यो करार यही हो जुन भिवष्यमा आफ्ना मािनसहरूलाई
बताउँनेछु।
म आफ्ना िनयम ितनका हृदयमा हािलिदनेछु।
म आफ्ना िनयम ितनका मनमा रािखिदन्छु, प्रभु भन्नुहुन्छ।”

यिर्मया 31:33
17 तब उहाँ भन्नुहुन्छ:
“अिन म ितनका पापहरू र अधमर्लाई क्षमा िदनेछु,
र म यी कुराहरू उप्रान्त फेिर किहल्य ैसम्झने छैन।”

यिर्मया 31:34
18 अिन जब यी सबको क्षमा हुन्छ त्यहाँ पापहरूका िनिम्त बिलदानको
फेिर किहल्य ैखाँचो पनेर् छैन।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको निजकनिजक आऊआऊ

19 यसथर्, दाज्यू-भाइ, िददी-बिहनीहरू, परम-पिवत्र स्थानमा पस्न
हामी पूणर् स्वततं्र छौं। येशूको रगतको कारणले हामी िबना कुन ैडर
जानसक्छौ। 20 अिन येशूले हाम्रो िनिम्त खोिलिदनु भएको एउटा नयाँ र
िजउँदो बाटोबाट हामी प्रवेश पाउन सक्छौं। यस नयाँ बाटोले पदार्ितर
डोयार्उँछ, जुन ख्रीष्टको शरीर हो। 21 जो हाम्रा महाप्रधान पूजाहारी
हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरका घर चलाउनु हुन्छ। 22 शुद्ध जलले हाम्रा
शरीर धोइएका छन्, हामी शुद्ध पािरएका छौं र अपराधबाट मुक्त
बनाइएका छौं। यसकारण हामी चोखो ह्रदय िलएर आफ्ना िवश्वासले ढुक्क
भएर परमेश्वरको निजक आउँछौ। 23 हामीले आफूमा भएको आशालाई
थाम्नुपछर्  र आफ्नो आशा बार,े मािनसहरूलाई बताउन छोडनु हँुदनै।
आफूले वचन िदनुभएको कुरा परमेश्वरले गनर् ुहुनेछ भन्ने कुरा हामी
पत्याउनसक्छौं।

िवश्वासमािवश्वासमा दृढदृढ हौहौ रर एकअकार्लाईएकअकार्लाई सघाऊसघाऊ

24 हामीले एक अकार्लाई िवचार गनर् ुपछर्  अिन प्रेम देखाउन र राम्रो
काम गनर् हामी एक-अकार्लाई कितसम्म सिक्रयतापूवर्क उत्सािहत गनर्
सक्छौं त्यो हेनर् ुपछर् । 25 हामीसँग भेट हुनाबाट तिर्कनु हँुदनै। कितपय
मािनसहरू त्यस ैगदर्छन्। हामीले एक अकार्लाई भेट्नु र सघाउनु पछर् ,
ितमीहरूले यस ैगनर् ुपछर्  िकनिक िदन अझ ैनिजक-निजक आउँद ैछ।

ख्रीष्टबाटख्रीष्टबाट मुखमुख नफकार्ऊनफकार्ऊ

26 सत्यको ज्ञान पाए पिछ पिन हामीले जानी-जानी पाप गनर् छोडेनौ
भने त्यो पापहरू पखाल्ने कुन ैबिलदान हुने छैन। 27 यिद हामी सधैँ
पापकमर्मा लािग रह्यौं भने, हामीले एउटा भयकंर िनणर्य र भयङ्कर
अिग्नलाई पिर्खनु पनेर्छ जसले परमेश्वरका िवरोधमा भएकाहरूलई नष्ट
गनेर्छ। 28 यिद कसलेै मोशाको व्यवस्थालाई अस्वीकार गर ेऊ दइु वा
तीन साक्षीहरूको प्रमाणको आधारमा दोषी ठहिरन्थ्यो। उसलाई क्षमा
िदईदंनै िथयो तर उसलाई मृत्यदुण्ड िदइन्थ्यो। 29 जसले परमेश्वरका
पुत्रलाई हेला गछर्  र नयाँ करारको रगतलाई आदर गदैर्न र जसले
अनुग्रहको आत्मालाई अपमान गछर्  त्यस्ता मािनसलाई ितमीहरू के
सम्झन्छौ? त्यस मािनसले िनश्चय न ैखबु ैकठोर दण्ड पाउनेछ। त्यस
रगतले उसलाई पिवत्र बनाएको िथयो। 30 हामी जान्दछौं िक परमेश्वरले
भन्नु भयो, “म मािनसहरूलाई ितनका गल्ती कामहरूका िनिम्त दण्ड
िदनेछु। म ितनीहरूलाई ितनका कामको प्रितफल िदनेछु।” परमेश्वरले
यसो पिन भन्नुभयो, “परमप्रभुले आफ्ना मािनसहरूलाई न्याय गनर् ुहुनेछ।”
31 जीिवत परमेश्वरको हातमा पनर् ु पापीलाई डरलाग्दो कुरो हो।

आफआफूूिसतिसत भएकोभएको उत्साहउत्साह रर आनन्दआनन्द नगुमाऊनगुमाऊ

32 ती िदनसम्म जब प्रथम पल्ट ितमीहरूले सत्यको िशक्षा पाएका
िथयौ। ितमीहरूले ठूलो संघषर् गनर् ु परकेा िथयो र धेर ैदःुख खप्नु परकेो
िथयो, तर ितमीहरू दृढ न ैरह्यौ। 33 किहले-काहीं मािनसहरूले
ितमीहरूलाई फोहोरी कुरा गर ेअिन धेरकैा अिघ गाली गर।े अिन किहले-
काहीं यस्ता व्यवहार गिरएकाहरूलाई ितमीहरूले सघायौ। 34 हो
ितमीहरूले त्यस्ता मािनसहरूलाई जेलमा सघायौ र ितनीहरूको
द:ुखहरू बाँड्यौ। अिन आफूिसत भएको हरके थोक हराउँदा पिन हिर्षत
न ैरह्यौ। ितमीहरू प्रसन्न न ैरह्यौ िकनिक ितमीहरूिसत केही िथयो जो
उत्तम छ र त्यो सदाकाल रिहरहने छ भन्ने जान्दथ्यौ।

35 यसथर् उत्साह नहराऊ जुन ितमीहरूको अतीतमा िथयो। ितम्रा
उत्साहलाई प्रशस्त पुरस्कार िदइन्छ। 36 ितमीहरूलाई चािहएको धयैर्
हो। परमेश्वरले चाहनु भएको कुरो गरपेिछ उहाँले वाचा गरकेो कुरो
ितमीहरूले पाउने छौं। 37 चाँडै न,ै
“जो आउनु हँुदछै आउनँु न ैहुनेछ।
उहाँले िवलम्ब गनर् ु हुनेछैन।

38 जो अिहले मिसत धमीर् छ,
उसको िवश्वासको कारणले जीवन पाउने छ।
तर यिद त्यस मािनसले भयले मुख फकार्उँछ भने,
म उिसत प्रसन्न रहनेछैनँ।”

हबकूक 2:3-4
39 तर हामी ितनीहरू मध्येका होइनौं जो डरले फकर् न्छन् र नष्ट
भएकाछन्। होइन हामी त िवश्वास भएका मािनसहरू हौं, र बचाइएका
छौं।

िबश्वासिबश्वास

िवश्वासको अथर् हो, हामीले आशा गरकेा कुराहरूको िनिश्चत
छ। अिन िवश्वासको अथर् हुन्छ हामीले कुन ैकुरालाई
नदेखेता पिन त्यो वास्तिवक छ भन्ने जान्नु। 2 प्राचीन

कालका मािनसहरूिसत परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्थो; िकनिक ितनीहरूमा
यस्त ैिवश्वास िथयो।

3 िवश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौं िक परमेश्वरले आफ्नो आदेशद्वारा यो
संसारको सृिष्ट गनर् ुभयो। यसले हामी बुझ्दछौ जो दृश्य छ त्यो कुनै
अदृश्यद्वारा बनाइएको िथयो।

4 कियन र हािबल दवुलेै परमेश्वरलाई भेटीहरू चढाए। तर हािबलको
िवश्वास िथयो, त्यसलेै उनले परमेश्वरलाई असल भेिटहरू चढाए।
परमेश्वर हािबलको भेटीहरूले प्रसन्न हुनुभयो। अिन उनको िवश्वासको
कारणले, उनी असल मािनस कहलाइए। हािबल मर ेतर उनको िवश्वास
अझ ैज्यूँद ैछ।

5 हनोकलाई यस संसारबाट मािथ उठाइयो। उनी मरनेन्। धमर्शास्त्रले
भन्छ, उनी मािथ लिगनु भन्दा अिघ उनले साँच्चोिसत परमेश्वरलाई प्रसन्न
पार।े पिछ मािनसहरूले हनोकलाई देखेनन्, कारण परमेश्वरले उनलाई
आफूिसत रहन उठाइसकेका िथए। हनोकको िवश्वासकै कारणले यस्तो
भएको िथयो। 6 िवश्वास िबना कसलेै परमेश्वरलाई खशुी बनाउन
सक्दनै। जो परमेश्वरमा आउँछ उसले परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भन्ने
जान्नुपछर्  र जसले साँच्चोिसत उहाँलाई पाउन चाहन्छ ती मािनसहरूलाई
परमेश्वरले पुरस्कृत गनर् ुहुन्छ भन्ने िवश्वास गनर् ुपछर् ।

7 नूहले त्यसबेला सम्म जुन देखेकै िथएनन् त्यसको लािग उनलाई
परमेश्वरले चेतावनी िदनुभयो, परमेश्वर प्रित नूहको िवश्वास र श्रद्धा िथयो।
यसथर् उनले आफ्नो पिरवारलाई बचाउन एउटा ठूलो जहाज बनाए।
आफ्नो िवश्वासले संसार गल्ती छ भन्ने उनले देखाए अिन िवश्वासद्वारा
परमेश्वरका धमीर् बिनने ती मािनसहरूमध्ये उनी एकजना भए।

8 परमेश्वरले अब्राहामलाई अकैर्  ठाउँको यात्रा गनर् अह्राउनु भयो जुन
उहाँले उनलाई िदने वचन िदनुभएको िथयो। त्यो अकोर् ठाउँ कुन हो र
कहाँ छ, त्यसको ज्ञान अब्राहामलाई िथएन। तर परमेश्वरको आज्ञा मानेर
उनले यात्रा शुरू गर ेिकनिक उनको िवश्वास िथयो। 9 परमेश्वरले उनलाई
िदन्छु भनी वचन िदएको देशमा गएर उनी बसे। अब्राहाम त्यस देशमा
एउटा परदेशी जस्तो भएर बसे िकनिक उनी त्यहाँका िथएनन्। उनले
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यस ैगर ेिकनभने उनको िवश्वास िथयो। उनी त्यस देशमा गए अिन
इसहाक र याकूबिसत पालमा बसे। इसहाक र याकूबले पिन परमेश्वरबाट
यस्त ैवचन पाएका िथए। 10 अब्राहाम एउटा बिलयो जग भएको नगरको
प्रतीक्षामा िथए, जसलाई बनाउने र सृिष्ट गनेर् परमेश्वर न ैहुनुहुन्छ।

11 अब्राहाम नानीहरू जन्माउन नसक्ने बूढा िथए र सारा पिन बाँझी
िथइन। तर परमेश्वरमा िवश्वासकै कारणले उनी बाबु भए। उहाँले वचन
पूरा गनर् ुहुन्छ भनी अब्राहामले परमेश्वरलाई पत्यार गर।े 12 उनी यित बूढा
िथए िक उनी प्राय मृत न ैिथए। बाँच्न आशा समेत कम ैिथयो। तर
त्यस्ता मािनसबाट संसारमा ताराहरू जित्त कै असंख्य र बगरमा
बालुवाको कणहरू जित्तकै अनगन्ती सन्तानहरू जन्मे।

13 यी सब ैमािनसहरू आमरण िवश्वासमा बाँचे। ितनीहरूले
परमेश्वरको वचन अनुसारका कुराहरू पाएनन्। तर टाडाबाट ितनलाई
देखे र सन्तुष्ट बने अिन त्यसमैा आनिन्दत बने। आफू त यस संसारमा
यात्री र परदेशी मात्र हौं भन्ने तथ्य ितनीहरूले स्वीकार।े 14 जब
मािनसहरूले यसलाई त्यसरी न ैस्वीकार गदर्छन्, ितनले देखाउँछन् िक
ितनीहरू यो भन्दा एउटा आफ्न ैदेशको प्रतीक्षामा छन्। 15 ितनीहरूले
आफूले छोडेको देशको याद गदार् हुन् त फकेर् र जाने अवसर ितनीहरूले
पाउन सक्ने िथए। 16 तर ितनीहरू एउटा उत्तम देश, एउटा स्वगीर्य
देशको प्रतीक्षामा िथए। यसथर् परमेश्वरले ितनीहरूका परमेश्वर ठहिरनुमा
लिज्जत हुनुहुन्न, िकनभने परमेश्वरले ितनीहरूका िनिम्त एउटा नगर
बसाइिदनुभएको िथयो।

17 अब्राहामको िवश्वासको परीक्षा िलन परमेश्वरले उनलाई इसहाकको
बिल िदन भन्नुभयो। अब्राहामले िवश्वासले त्यसो गर।े उनलाई परमेश्वरले
प्रतीज्ञा गराउनुभएको िथयो। परमेश्वरले अब्राहामलाई पिहल्य ैभन्नुभएको
िथयो “इसहाकबाटै ितम्रा सन्तान बढ़ने छन्।” तर, अब्राहाम आफ्नो एक
मात्र छोरोको बिल िदन तयार िथए। उनले िवश्वासले यसो गर।े 19

अब्राहामलाई िवश्वास िथयो िक परमेश्वरले मािनसलाई मृत्यबुाट समेत
उठाउन सक्नुहुन्छ। अिन साँच्चै जब परमेश्वरले इसहाकलाई मृत्यदेुिख
बचाउनुभयो, अब्राहामले इसहाकलाई मृत्यबुाट िफतार् पाए।

20 इसहाकको पिन िवश्वास िथयो त्यसलेै उनले याकूब र एसावलाई
ितनीहरूका भिवष्यको लािग आशीवार्द िदए। 21 अिन उनले आफ्नो
मृत्य-ुशैंय्यामा आफ्नो लौरोको टुप्पामा अिडई परमेश्वरको उपासना गदैर्,
यूसुफका प्रत्येक छोराहरूलाई आिशष िदए। िकनिक याकूबको िवश्वास
िथयो।

22 अिन उहाँको मृत्यकुालमा यूसुफले इस्राएलीहरूले िमश्रदेश छोड़ने
भिवष्यवाणी गर।े िवश्वासकै कारणले उनले आफ्नो दफनबार ेआदेश
िदए।

23 िवश्वासकै कारणले, मोशाका माता-िपताले ितनलाई तीन महीना
सम्म लुकाएर राखे। मोशा सुन्दर बालक िथए। ितनीहरू राजाको आदेश
अस्वीकार गनर् डराएनन्।

24 मोशा बढेर ठूला भए। आफ्नो िवश्वासको कारणले उनले आफूलाई
िफरऊनकी छोरीको छोरा कहलाउन चाहेनन्। उनले पापको आनन्द
मनाउन चाहेनन्। यी आनन्द क्षिणक हुन्छन्। बरू परमेश्वरका
मािनसहरूिसत रही कष्ट भोग्नु रूचाए। उनले यो िवश्वासको कारणले गर।े
26 मोशाले िमश्रदेशको भण्डार भन्दा ख्रीष्टको लािग भोगेको द:ुख अझ
ठूलो सम्पित्त हो भन्ने िवचार गर।े मोशाले परमेश्वरबाट पुरस्कार
पिर्खरहेथे। 27 िवश्वासकै कारणले उनले िमश्रदेश छोडे। उनी राजाको
िरसदेिख डराएनन्। उनी डिटरहे, जस्तो िक अदृश्य परमेश्वरलाई उनी
देख्नसक्छन्। 28 उनले िनस्तार-चाडको भोज तयार गर ेअिन मृत्यु
दतूलाई यहूदीहरूका जेठा छोराहरू मानर्बाट रोक्न उनले दलैामािथ
रगत छकेर् । यो उनले िवश्वासले गर।े

29 अिन मोशाले डोयार्एका सब ैमािनसहरूले सूख्खा जमीनमािथ
जस्तो लाल समुद्र िहडेर तर।े ितनीहरूले यो िवश्वासले गर।े तर
िमश्रदेशवासीहरू त्यसरी न ैतनर् खोज्दा डुबे।

30 परमेश्वरका मािनसहरूको िवश्वासको कारणले, यरीहोको पखार्ल
ढल्यो। उनीहरू पखार्लका विरविर सात िदनसम्म घुमेपिछ त्यो ढल्यो।

31 राहाब भन्ने एउटी वेश्याले इस्राएली जासूसहरूलाई साथीहरूलाई
झैं स्वागत र सहायता गरी। अिन उसको िवश्वासको कारणले आज्ञा
नमान्ने अरू मािनसहरूिसत ऊ चाँिह नाश भइनन्।

32 के मलेै अझ ैधेर ैउदाहरणहरू िदइरहनु पछर्? िगदोन, बाराक,
िशमसन, ियप्तहका बारमेा, दाऊद, शामूएल र अगमवक्तारूका बारमेा भन्न
मिसत पयार्प्त समय छैन। 33 आफ्ना िवश्वासको कारणले कसलेै
राज्यहरू िजते, अरू कसलेै असल कमर्हरू गर,े कसलेै परमेश्वरको वचन
पाउन सफल भए। आफ्नो िवश्वासले न ैकसलेै िंसहहरूका मुख थुने। 34

कसलेै आगोको ज्वाला रोके र कोही तरवारका धारबाट उम्के।
िवश्वासको कारणले ितनीहरूले यी सब गर।े दवुर्लहरू शिक्तशाली बनाइए,
यदु्धमा शिक्तशाली भए, ितनीहरूले शत्रुहरूमािथ िवजय पाए। 35

मृतहरूलाई बौराई उठाइयो र घरमा ितनका स्त्रीहरूका हातमा
सुिम्पिदइयो। अरूहरूले छुटकारा हुनदेिख आफैं ले अस्वीकार गर।े
ितनीहरूलाई सताएर मािरयो। ितनीहरूले यस ैगर ेिकनिक ितनीहरू
अझ राम्रो जीवनमा उठ्न चाहन्थे। 36 कित जनाको हाँसो उडाइयो
कितलाई कोरार्ले चुिटयो, अिन कितलाई साङ्गलोले बाँधेर कैदखानामा
फ्याँिकयो। 37 कितलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मािरयो, र कितलाई िचररे दइु
फ्याक पािरयो। कितलाई तरवारले िछनाइयो। कस-ैकसलेै भेंड़ा र
बाख्राका छाला लाउँथे, ितनीहरू गरीब, सताइएका र अरूले दवु्यर्वहार
गिरएकाहरू िथए। यस्ता मािनसहरू पाउन संसार योग्य िथएन 38 यी
पुरूषहरूलाई राख्न यो संसार उिचत िथएन। ितनीहरू पाहाड र
मरूभूिमहरूमा भिड्किंहड्थे, पृथ्वीका ओडार र गुफ़ाितर बिसिहँड्थे।

39 यी सब ैितनका िवश्वासमा पिरिचत छन्। तर परमेश्वरको वचन
ितनीहरू कसलेै पाएनन्। 40 परमेश्वरले हामीलाई केही ठूल ैकुरो िदने
योजना गनर् ु भएको िथयो तािक हामीसँग ितनीहरू पूणर् बनाइन सिकन्छ।

हामीलहामीलेे ययेेशूकोशूको उदाहरणकोउदाहरणको अनुशरणअनुशरण गनगनर्र् ुपछुपछर्र्

हाम्रा विरपिर िवश्वासी मािनसहरू धेर ैछन्। ितनीहरूका
जीवनीले िवश्वास के हो त्यो हामीलाई िसकाउँछ। यसथर्,
हामी ितनीहरू जस्त ैहुनुपछर् । हामीले पिन आफ्नो दौड

नरोिकई दगुनर् ु पछर् । यिद दौडमा केही बाधा आउँछ भने त्यसलाई
फ्याँक्नु पछर् । अिन हामीलाई सिजल ैफँसाउने पापलाई पिन हटाउनु
पछर् । 2 हामीले सदा येशूको उदाहरणको पिन अनुशरण गनर् ु पछर् । हाम्रा
िवश्वासको िनिम्त येशू अगुवा हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रा िवश्वासलाई पूणर्
गनर् ुहुन्छ। उहाँले कू्रसमा मृत्य ुअँगाल्नु भयो। परमेश्वरको अिघ आनन्दको
लािग, उहाँले कू्रसको कष्टलाई झेल्नु भयो। अिहले उहाँ परमेश्वरको
िंसहासनको दािहनेपिट्ट बस्नुभएको छ। 3 िववादहरू सहनुहुने येशूलाई
िवचार गर जब पापीहरूले उहाँलाई सताए, उहाँले सहनु भयो। हताश
नबन? तर धीरज बन अिन येशूको बारमेा सम्झ।

परमपरमेेश्वरश्वर िपतािपता जस्तजस्तै ैहहुुनन््
4 ितमीहरू पापको िवरूद्ध लड्दछैौ, तर अिहले सम्म ितमीहरूलाई

रगत बगाउनु पनेर् अवस्थासम्म पुगेका छैनौ। 5 ितमीहरू परमेश्वरका
पुत्रहरू हौ, त्यसकैारण ितमीहरूलाई उहाँले अतीर् िदनुहुन्छ। ितमीहरूले
उहाँका शब्दहरू भुलेका छौ:
“मेरो छोरा! परमेश्वरको अनुशासन हल्कािसत नलेऊ,
ितमी हताश नबन, जब प्रभुले ितमीहरूलाई सुधानर् ुहुन्छ।

6 प्रभुले जसलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ, उहाँले ितनीहरूलाई अनुशािसत
गनर् ुहुन्छ,
जसलाई आफ्नो छोरा ठान्नुहुन्छ प्रत्येकलाई उहाँ दण्ड िदनुहुन्छ।”

िहतोपदेश 3:11-12
7 त्यसलेै हरके द:ुखलाई िपताको अनुशासन सम्झेर सहनु पछर् ।

जसरी िपताले पुत्रलाई सजाय िदन्छन् उसरी परमेश्वरले पिन ितमीलाई
सजाय िदनुहुन्छ। सब ैछोराहरूले आफ्ना िपताबाट सजाय पाउँछन्। 8

हरके छोराले जस्तो ितमीले किहल्य ैसजाय पाएका छैनौ भने ितमी खास
छोरा न ैहोइनौ। 9 यस पृथ्वीमा, हामी सबकैा आ-आफ्ना िपताहरू छन्
जसले हामीलाई अनुशािसत गछर्न्। अिन हामी उनीहरूको आदर गछौर्
न।ै यसथर् अझ बढी हामीले आफ्ना आित्मक िपताको अनुशासन
स्वीकार गनर् ुपछर् । यसो गयौर्ं भने हामीले जीवन पाउनेछौ। 10 हाम्रा
संसािरक िपताहरूले हामीहरूलाई उनीहरूले उिचत सम्झेको
अनुशासनको िनिम्त केही समयको लािग सजाय िदए। तर उहाँ जस्तै
पिवत्र हुनलाई हाम्रा आित्मक िपताले हामीलाई अनुशािसत गराउँनु

िहब्रू 11:10 819 िहब्रू 12:10
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हुन्छ। 11 सजाय पाउँदा हामी खशुी हँुदनैौ िकनिक त्यसबेला यो कष्टकर
हुन्छ। तर पिछ सजायबाट िशक्षा पाए पिछ हामीलाई शािन्त हुन्छ
िकनिक हामी उिचत प्रकारले बस्न थाल्दछौं।

सावधानीपूवसावधानीपूवर्र्कक बाँचौबाँचौ

12 ितमीहरू कमजोर भएका छौ। त्यसलेै आफूलाई फेिर दिरलो
बनाऊ। 13 असल तिरकाले बाँच जसमा िक ितमीहरू सुरिक्षत रहनेछौ
र आफ्ना कमजोरीबाट नष्ट हुनेछैनौ।

14 सबिैसत शािन्तपूवर्क बस्ने कोिशश गर अिन पापदेिख मुक्त जीवन
िबताऊ। यिद कसकैो जीवन पिवत्र छैन भने उसले प्रभुलाई देख्नेछैन।
15 सतकर्  बस तािक कोही पिन परमेश्वरको अनुग्रहबाट बिञ्चत नबनोस्।
अिन ितमीहरू मध्ये कोही पिन तीतेपाती जस्तो बड्नु हँुदनै र अरूलाई
िबगानर् ु हँुदनै। 16 कसलेै यौन अपराध गनर् ुहँुदनै, अथवा एसाव जस्तो
सांसािरक मनको हुनुहँुदनै। एसाव जेठो छोरो िथयो र बाबुको सम्पित्तको
उत्तरािधकारी िथयो। तर ती सब उसले एक छाक खानाको लािग बेच्नु
पयोर्। 17 ितमीहरू जान्दछौ, पिछबाट, उसले आफ्ना िपताको
आशीवार्दको लािग रूनु पयोर्। तर उसलाई आशीवार्द िदन अस्वीकार
गर।े िकनिक एसावले आफूले गरकेा कुराहरू बदल्ने उपाय पाउन सकेन।

18 ितमीहरू नयाँ ठाउँमा आएका छौ। ितमीहरू छुन नसिकने,
आगोले नजल्ने पाहाडमा आएका छैनौ। न त अन्धकारमा, िवषादमा,
आँधीमा आएका छैनौ। यही पाहाड हो जहाँ इस्राएलीहरू आएका िथए।
19 यहाँ ितनीहरूले सुनेको जस्तो तुरहीको आवाज र बोलेको स्वर पिन
सुन्दनैौ। जब ितनीहरूले यस्ता आवाज सुने, ितनीहरूले एउटै आवाज
पिन सुन्न नपरोस्, भनेर अनुनय गर।े 20 ितनीहरूले आदेशलाई थाम्न
सकेनन् “यिद पशु सम्मले पिन यो पाहाड छोए त्यसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर
मािरन्छ।” 21 ितनीहरूले जो देखेका िथए त्यो यित डरलाग्दो िथयो िक
मोशाले भने, “म डरले थरथरी काँिपरहेछु।”

22 तर ितमीहरू त्यस्ता ठाउँमा आएका छैनौ। ितमीहरू िसयोन
पाहाडमा आइपुगेका छौ। ितमीहरू जीिवत परमेश्वरको शहर, स्वगीर्य
यरूशलेममा आइपुगेकाछौ। ितमीहरू हजारौँ स्वगर्दतूहरूको सामूिहक
आनन्दमा आइपुगेकाछौ। 23 ितमीहरू परमेश्वरका प्रथम पुत्रहरूका
सभामा आइपुगेका छौ जसका नाउँहरू स्वगर्मा लेिखएका छन्। ितमीहरू
सब ैमािनसहरूका िनणर्यकतार् परमेश्वरकहाँ आएकाछौ। अिन ितमीहरू
धमीर् मािनसहरूका आत्मा भएको ठाउँमा आएकाछौ जो पूणर् बनेका छन्।
24 ितमीहरू येशूकहाँ आएका छौ जसले परमेश्वरबाट उहाँका
मािनसहरूका लािग नयाँ करार ल्याउनुभयो। ितमीहरू रगत छकेर् को
ठाउँमा आएकाछौ जसले हामीलाई हािबलको रगतले भन्दा असल
कुराहरू भन्दछ।

25 होिशयार बस र परमेश्वरको बोली सुन्न अस्वीकार नगर। जब
परमेश्वरले पृथ्वीमा ितनीहरूलाई चेतावनी िदनुभयो ती मािनसहरूले
उहाँलाई सुन्न अस्वीकार गर ेर ितनीहरू भागेनन्। अिहले परमेश्वर
स्वगर्बाट बोल्द ैहुनुहुन्छ। अिन उहाँलाई सुन्न हामीले अस्वीकार गयौर्ं भने
हामी कसरी भाग्न सक्छौ? 26 त्यसबेला जब उहाँ बोल्नु भयो उहाँको
आवाजले पृथ्वी थिर्कयो। तर अिहले उहाँले प्रितज्ञा गनर् ुभएको छ
“एकपल्ट अझ ैम धतीर् मात्र होइन तर स्वगर् समेत थकार्उँछु।” 27 यहाँ
“एकपल्ट अझ”ै भन्ने शब्दले स्पष्ट देखाउँदछ िक सृिष्टको हरके चीज नष्ट
हुनेछ। तर ती कुराहरू जो हल्लाउँदनैन्, रिहरहन्छन्।

28 यसथर्, हामी कृतज्ञ बन्नुपछर्  िकनिक हामीले एउटा राज्य पाउँदछैौं
जो हिल्लन सक्दनै। अिन हामीले उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने तिरकाले
आदर र भयले पूज्नुपछर् । 29 िकनभने हाम्रा परमेश्वर आगो जस्तो
हुनुहुन्छ जसले सखाप पानर् ुहुन्छ।

ख्रीष्टमा ितमीहरू दाज्यू-भाइ र िददी-बिहनीहरू जस्ता हौ र
आपसमा प्रेम गनर् छोड्नु हँुदनै। 2 मािनसहरूलाई अितथी
सत्कार िदएर सहायता गनर् किहल्य ैनभुल। यसो गदार् कसलेै

अन्जानम ैस्वगर्दतूहरूको सहायता गर।े 3 जो कैदमा छन् ितनलाई
नभूल। ितनीहरू जस्त ैआफू पिन ितनीहरूिसत ैकैदमा रहेको सम्झ।
अिन द:ुखमा परकेा मािनसहरूलाई नभूल, िकनभने भिवष्यमा ितमीहरू
पिन त्यही हालतमा हुन सक्छौ।

4 सबकैा बीचमा िववाहचािंह आदरणीय होस्। िववाहलाई दइुजना
बीचमा पिवत्र राख्नु पछर् । जसले यौन-पाप र व्यिभचार गछर्  त्यसलाई
परमेश्वरबाट अपराधीलाई जस्तो न्याय गिरन्छ। 5 पसैाको मोहदेिख
आफूलाई टाढ़ा राख। आफूिसत जो छ त्यसमैा सन्तुष्ट होऊ। परमेश्वरले
भन्नुभएको छ,
“म ितमीलाई किहल्य ैछोड़िदनँ
म ितमीदेिख किहल्य ैभािग्दनँ।”

व्यवस्था 31:6
6 त्यसथर् ढुक्किसत भनौ,
“प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ,
मलाई केही डर हुने छैन।
कसलेै मलाई केही अनथर् गनर् सक्दनैन्।”

भजनसगं्रह 118:6
7 आफ्ना अगुवाहरूलाई सम्झौं। ितनीहरूले ितमीहरूलाई परमेश्वरको

सन्देश िसकाए। ती कसरी बाँचे र मर ेत्यो िवचार गर अिन ितनीहरूका
िवश्वासको उदाहरणलाई अनुशरण गर। 8 येशू ख्रीष्ट िहजो, आज र सधैँ
एक समान हुनुहुन्छ।

9 िकिसम-िकिसमको अनौठा िशक्षाहरूले आफूलाई कुबाटोमा लजैान
नदेऊ। परमेश्वरको अनुग्रहले ितमीहरूका हृदय बिलयो बनून्, खानाको
िनयम पछ्यउनाले होइन। त्यस्ता िनयम जसले पछ्याए त्यसले कसकैो
लाभ गरकेो छैन।

10 हाम्रो एउटा वेदी छ जसबाट ती पिवत्र पालमा सेवा गनेर्हरूलाई
खाने अिधकार छैन। 11 पापको िनिम्त अपर्णको रूपमा प्रधान
पूजाहारीले पशुको रगत महा-पिवत्र स्थानमा लान्छन्। तर पशुहरूका
मासु चाँिह िशिवर बािहर पोल्छन्। 12 त्यसरी न ैयेशूले पिन शहर बािहर
कष्ट भोग्नु भयो। आफ्ना मािनसहरूलाई पिवत्र पानर् येशूले आफ्न ैरगत
अपर्ण गनर् ुभयो। 13 यसथर् हामी िशिवर बािहर येशू कहाँ जानुपछर् । येशूले
जस्त ैहामीले पिन अपमान सहनु पछर् । 14 यस धतीर्मा रिहरहने शहर
हाम्रो छैन। तर भिवष्यमा आउने शहरको प्रितक्षामा हामी छौं। 15

यसकारण येशूको माफर् त परमेश्वरलाई बिल चढाउन हामीले छोड्नु हँुदनै।
उहाँको नाउँ उच्चारण गनर् हाम्रा ओठंबाट िनस्केको प्रशसंा न ैत्यो बिल
हो। 16 अिन अकार्को भलाई गनर् र अरूका भागीदार बन्न नभूल।
बिलहरू ियन ैहुन् जसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ।

17 आफ्ना अगुवाहरूको आज्ञा मान र ितनका अधीनमा बस,
ितनीहरू ितम्रा िजम्मेवार छन् र ितम्रा आत्मा बचाउनको िनिम्त ती
ितमीहरूको िनगरानी गछर्न्। ितनीहरूको आज्ञा मान तािक ितनीहरूले
आफ्ना काम दःुखसाथ होइन, ती आफ्ना काममा आनन्द िलन सक्छन्।
ितनका काम सरल हुनेछ। आनन्दसाथ गनर् सकुन्। अिन ितनीहरूले
आफ्ना काम द:ुिखत बनेर गछर्न् भने त्यसले ितम्रो सहायता गदैर्न।

18 हाम्रा िनिम्त प्राथर्ना गनर् नछोड। हाम्रो काम बार ेहामी िवश्वस्त छौं
िकनिक हामी सधैँ जुन उत्तम छ त्यही गनेर् प्रयास गछौर्। 19 म
ितमीहरूले प्राथर्ना गिर देऊ भन्छु तािक परमेश्वरले मलाई चाँडै ितमीहरू
भएकोमा पठाऊन्। यो भन्दा बढ़ता म केही चाहन्न।

20 म प्राथर्ना गछुर् , शािन्तका परमेश्वरले ितमीहरूले चाहेका सबै
असल कुराहरू िदनुहुनेछ जसमा िक उहाँले चाहनु भएको काम
ितमीहरूले गनर् सक्छौ। उन ैपरमेश्वर हुनुहुन्छ जसले भेंडा़का ठूला
गोठाला हाम्रा प्रभु येशूलाई मृत्यबुाट पुनरूत्थान गनर् ुभयो। आफ्ना
रगतद्वारा उहाँले अनन्त करार शुरू गुनर् ुभयो। म प्राथर्ना गदर्छु, परमेश्वरले
आफू खशुी हुने काम हामीमा येशू ख्रीष्टद्वारा गराउनु हुनेछ। येशूको सदा
मिहमा होस्। आिमन।

22 मेरा दाज्यू भाइ र िददी-बिहनीहरू, मलेै के भनें धयैपूवर्क सुन।
ितमीहरूलाई बिलयो बनाउन मलेै यी कुराहरू गरें। अिन यो िचट्ठी साह्रै
लामो छैन। 23 हाम्रो भाइ ितमोथी कैदबाट िनस्के। म यो ितमीहरूलाई
जनाउन चाहन्छु। अिन यिद उनी म भएकोमा िछटै आएछन् भने हामी
दवु ैितमीहरूलाई भेट्न आउनेछौं।

24 ितमीहरूका अगुवाहरू र परमेश्वरका सब ैजनलाई अिभवादन
भिनिदनु। इटालीयाबाट आएका सबकैो अिभवादन।

25 परमेश्वरको अनुग्रह ितमीहरू सबमैािथ होस्।
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याकयाकूूबब

परमेश्वर अिन प्रभु येशू ख्रीष्टको एक सेवक याकूबद्वारा
अिभवादन।
परमेश्वरका मािनसहरू प्रित, जो संसारमा हरके स्थानमा

छिरएर रहेका छन्।अिभवादन!

िवश्वासिवश्वास रर ज्ञानज्ञान

2 मेरो दाज्यू-भाइ अिन िददी बिहनीहरू, जब ितमीहरूकहाँ नाना
थरीका कष्टहरू हुन्छ ितमीहरू खशुी हुनुपछर् । 3 िकनभने ितमीहरू
जान्दछौ, िक यस्ता कुराले ितमीहरूको िवश्वासलाई जाँच गदर्छ। अिन
यसले ितमीहरूमा धयैर् िसजर्ना गनेर्छ। 4 ितमीहरूले जे गछौर्, त्यसमा
ितमीहरूको पूरा धयैर्लाई काम गनर् ु देऊ। तब ितमीहरू पिरपक्क अिन पूणर्
हुनेछौ, ितमीहरूलाई कुन ैकुराको अभाव हुनेछैन।

5 तर, ितमीहरू मध्ये कसमैा ज्ञानको कमी छ भने ितमीहरूले
परमेश्वरिसत माँग्नु पछर् । परमेश्वरले सब ैमािनसहरूलाई उद्दार िचत्तले
आनन्दिसत िदनु हुनेछ। यसथर्, परमेश्वरले ितमीहरूलाई ज्ञान िदनु
हुनेछ।

6 तर, जब ितमीहरूले परमेश्वरिसत केही कुरा माग्छौ, ितमीहरूले
िवश्वास गनर् ु पछर् । परमेश्वर प्रित सन्देह नगर। व्यिक्त, जसले सन्देह गछर् ,
त्यो सागरको लहर जस्त ैहो। हावाले लहरलाई तल र मािथ गराउँछ।

7 व्यिक्त जसले सन्देह गछर् , एकै समयमा दइु िभन्न कुराहरू
सोिचरहेको हुनेछन्। त्यसले गनेर् कुन ैपिन कुरामा िनणर्य िलनु सकै्तन।
त्यस्तो व्यिक्तले परमप्रभुबाट कुन ैपिन कुरा प्राप्त गनेर्छु भनी सोच्नु हँुदनै।

साँच्चोसाँच्चो धनधन
9 यिद िवश्वासी िनधर्न भए ऊ गिर्वत हुनुपछर् , िकनभने परमेश्वरले

उसलाई धनी बनाउनु भएको छ। 10 यिद िवश्वासी धनी भए ऊ गिर्वत
हुनुपछर्  िकनभने ऊ गरीब छ। धनी मािनस जङ्गली फूल सरी मनेर्छ। 11

सूयर्को उसको पोल्ने तापिसत उदय हुन्छ। सूयर्को तापले घाँसलाई
ओइलाईिदन्छ। फूल झछर् , फूल सुन्दर िथयो, तर अिहले त्यो भँूईमा
झयोर्। धनी व्यिक्तिसत त्यही कुराहुन्छ। उसको व्यपारको योजना गदार्
गदैर् मछर् ।

पिरक्षापिरक्षा परमपरमेेश्वरबाटश्वरबाट आउआउँँददैनैन

12 त्यो मािनस धन्य हो जो आपत-िवपतमा िस्थर रहन्छ, िकनिक
जाँचको सामना गिरसकेपिछ त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ, जो
परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गनेर्हरूलाई िदने प्रितज्ञा गनर् ुभएको छ। 13 यिद
कुन ैमािनस परमेश्वरले पिरक्षामा पानर् ु भयो भने उसले यो भन्नुहँुदनै,
“परमेश्वरले मलाई प्रलोिभत गराउँद ैहुनु हुन्छ।” दषु्टले परमेश्वरलाई पिरक्षा
तुल्याउन सकै्तन। अिन परमेश्वर स्वयलें कुन ैपिन व्यिक्तलाई प्रलोिभत
तुल्याउनु हँुदनै। 14 एकजना व्यिक्तलाई आफ्न ैदषु्ट कुराले प्रलोिभत
तुल्याउँछ। उसको आफ्न ैदषु्ट इच्छाले बािहर तान्छ अिन उसलाई
जालमा फँसाउँछ। 15 दषु्ट इच्छाबाट पाप जन्मन्छ। जब पाप बढ़छ,
यसले मृत्य ुजन्माउँछ।

16 मेरा िप्रय भाइ-बिहनीहरू, मूखर् नबन। 17 सब ैअसल कुरा
परमेश्वरबाट आउँछ। अिन हरके पक्का उपहार परमेश्वरबाट आएको हो। यी
सब असल उपहारहरू उहाँ िपताबाट आउँछन् जसले स्वगर्का सम्पूणर्
ज्योितहरू िनमार्ण गनर् ु भयो। तर छाँया ती ज्योितहरूबाट बिद्लए जस्तो
परमेश्वर किहल्य ैपिरवत्तर्न हुनुहँुदनै। उहाँ सदवै समान रहनुहुन्छ। 18

सत्यको वचनबाट परमेश्वरले हामीलाई उहाँको बालक बनाउने िनणर्य

िलनु भयो। उहाँले सृजना गरकेो वस्तुहरू मध्ये हामीलाई सब भन्दा
महत्वपूणर् बनाउनु इच्छा गनर् ुभयो।

सुन्नुसुन्न ुअिनअिन पालनपालन गनगनर्र् ु ु
19 मेरा िप्रय भाइ-बिहनीहरू यसमा ध्यान देऊ, चाँडो सुन्ने, िबस्तारै

बोल्ने र िढलो िरसाउने गर। 20 एकजना क्रोिधत मािनस परमेश्वरले चाहे
जस्तो धािर्मक भई बाँच्न सकै्तन। 21 यसथर् ितमीहरूको जीवनबाट हरके
दषु्ट कुरा अिन दषु्ट कमर् बािहर फ्याँिकदेऊ। िवनम्र बन अिन परमेश्वरको
वचन स्वीकार जो परमेश्वरले ितमीहरूको ह्रदयमा रोिपिदनु भएको छ। यो
उपदेशले ितम्रो जीवनलाई बचाउँनेछ।

22 परमेश्वरको िशक्षा अनुशरण गर। खाली सुन्ने काम मात्र नगर।
िकनभने जब ितमी बस्छौ अिन केवल सुन्छौ, ितमीले स्वयलंाई मूखर्
तुल्याउँछौ। 23 यिद एकजना व्यिक्तले परमेश्वरको वचन सुन्छ अिन
अनुशरण गदैर्न भने ऊ यस्तो हुन्छ ऊ त्यो मान्छे जस्त ैहुन्छ जसले
आफ्नो अनुहार ऐनामा हेछर् । 24 यो मान्छेले ऊ आफैं लाई देख्छ, त्यस
पिछ जान्छ अिन ऊ कस्तो देिखएको िथयो सो झट्टै िबिर्सहाल्छ। 25 तर
वास्तवमा सुखी मािनस त्यो हो जसले परमेश्वरको सही िनयम पालनगछर् ,
जसले मािनसहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। उसले त्यसलाई अध्ययन
गिररहन्छ। उसले परमेश्वरको वचन सुन्छ अिन उसले जे सुन्यो त्यो
िबसर्दनै। तब वचनमा जे भिनएको छ पालन गछर् । त्यस मािनस जसले
त्यसो गछर् , सुखी हुनेछ।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको आराधनाआराधना गनगनेर्ेर् साँच्चोसाँच्चो तिरकातिरका

26 कोही मािनस आफूलाई धािर्मक सम्झन सक्छ। तर यिद त्यो
व्यिक्तले होिशयारिसत बोल्दनै भने उसले स्वयलंाई मूखर् तुल्याइरहेको
हुन्छ। उसको “धमर्” कुन ैकाममा आउँदनै। 27 पिवत्र अिन असल धमर्
जो परमेश्वरले स्वीकार गनर् ु हुन्छ त्यो यस्तो छ टुहुराहरू अिन िवधवाहरू
जसलाई सहायताको आवश्यक्ता छ ितनीहरूको हेरचाह गर अिन आफू
स्वयलंाई संसारको नराम्रो जीवनबाट मुक्त राख। यो न ैधमर् हो जसलाई
परमेश्वरले शुद्ध अिन असल ठानेर स्वीकार गनर् ु हुनेछ।

सबसबै ैमािनसहरूलाईमािनसहरूलाई प्रेमप्रेम गरगर

मेरा िप्रय दाज्यू-भाइ अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू हाम्रा
गौरवमय प्रभु येशू ख्रीष्टका िवश्वासीहरू हौ। यसथर् यस्तो नसोच
िक कोही मािनसहरू अन्य मािनसहरू भन्दा मुख्य छन्। 2

मानौं, कोही एकजना ितम्रो मण्डलीिभत्र प्रवेश गछर् । उसले खूब ैसुन्दर
वस्त्र अिन सुनको औठी पिहरकेोछ। त्यही समयमा एक गरीब मािनस
पुरानो, मलैा लुगा लाएर आउँछ। 3 ितमीहरू त्यो मािनस जो सुन्दर बस्त्र
लगाएको छ त्यसलाई िवशेष ध्यान िदन्छौ। ितमीहरू भन्छौ, “यो राम्रो
आसनमा बस्नुहोस्।” तर गरीब मािनसलाई ितमीहरू भन्छौ, “त्यहाँ उभ्”
वा “ितमीहरूको पाउ छेउको चटाईमा बस्” 4 ितमीहरू के गिररहेछौ?
ितमीहरूले कुन ैएक व्यिक्तलाई भन्दा अकोर् व्यिक्तलाई अिधक महत्व
िदइरहेकाछौ। ितमीहरूको दषु्ट मनले िनणर्य िलइरहेका छौ, एक मािनस
भन्दा अकोर् मािनस राम्रो छ।

5 सुन मेरा प्यारा भाइ अिन बिहनीहरू, अिन यसपिछ के परमेश्वरले
गरीबहरूलाई िवश्वासमा धनी हुन चुन्नु भएको छैन? ितनीहरूको िनिम्त
जसले उहाँलाई प्रेम गछर्न, परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई उहाँले प्रितज्ञा
गनर् ु भएको राज्य प्राप्त गनर् चुन्नु भयो। 6 तर ितमीहरूले गरीब मािनसप्रित
सम्मान देखाउँदनैौ। अिन ितमीहरू जान्दछौ िक धनी मािनसहरू ती
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मािनसहरू हुनु जसले सदवै ितमीहरूलाई आफ्नो वशमा राख्ने कोिशश
गछर्न्। अिन ती मािनसहरून ैहुन् जसले ितमीहरूलाई न्यायलय ितर
पुयार्उँछन्। 7 अिन, यी ती धनी मािनसहरू हुन्, जसले येशूको नाउँको
िनन्दा गछर्न् जसद्वारा ितमीहरू बोलाइन्छौ।

8 बरू ितमीहरू शास्त्रमा पाइने राजकीय िनयम पालन गर, त्यो
धमर्शास्त्रमा पाइन्छ “अन्य मािनसहरूलाई त्यसरी न ैप्रेम गर जसरी
ितमीहरू स्वयलंाई प्रेम गछौर्।” यिद ितमीहरूले यो िनयम पालन गयौर् भने
तब ितमीहरूले िठक काम गछौर्। 9 तर, यिद एक व्यिक्तलाई अकोर्लाई
भन्दा अिधक महत्व िदयौ भने, ितमीलें पाप गछौर् अिन परमेश्वरको
राजकीय िनयम भङ्ग गरकेोमा दोषी ठहिरनेछौ।

10 कुन ैमािनस परमेश्वरको सब ैव्यवस्था पालन गदार् कुन ैएउटामा
चुक्यो भने त्यो मािनस जम्म ैव्यवस्था भङ्ग गरकेो दोषमा पनेर्छ। 11

परमेश्वरले भन्नु भएकोछ, “व्यिभचार नगर।” उन ैपरमेश्वरले भन्नु भएको
छ, “हत्या नगर।” यसथर्, यिद ितमीहरूले व्यिभचार गरनेौ तर ितमीहरूले
कुन ैव्यिक्तलाई मायौर् भने पिन ितमीहरू परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गरकेा
दोषी ठहिरन्छौ।

12 ितमीहरू त्यो िनयमद्वारा जाँच गिरन्छौ, जुन िनयमले
मािनसहरूलाई मुक्त तुल्याउँछ। ितमीहरूले दिैनक बोल चाल औ कमर्मा
यस कुरोलाई याद राख्नु पछर् । 13 यिद ितमीहरू अरूलाई दया गनर्
चुकेका छौ भने ितम्रो न्याय भइरहेको समयमा परमेश्वरले ितमीलाई दया
दशार्उनु हुन्न। तर त्यो मािनस जसले दया देखाउँछ, उसको न्याय
गिरएको समयमा ऊ िनभर्य भएर रहन सक्ने छ।

िवश्वासिवश्वास अिनअिन असलअसल कायकायर्र्हरूहरू

14 मेरा िप्रय भाइ-बिहनीहरू, यिद कुन ैव्यिक्तले उिसत िवश्वास छ
भन्छ तर केही गदैर्न, तब त्यो िवश्वास बेकामको हो। त्यस्तो िवश्वासले
उसलाई बचाउँन सक्छ? अँहँ! 15 परमप्रभु ख्रीष्टमा िवश्वास गनेर् भाइ वा
बिहनीलाई बस्त्रहरू अिन भोजनको आवश्यक पनर् सक्छ। 16 अिन त्यो
व्यिक्तलाई ितमीहरू भन्छौ, “शािन्त साथ जाऊ। म आशा गछुर्  ितम्रोमा
गरम लुगाहरू र प्रशस्त भोजन छन्।” यद्यिप ितमीहरू उसको खाँचो पुरा
गदैर्नौ, ितमीहरूका शब्दहरू अथर्हीन छन्। 17 यो कुरा िवश्वासको
सम्बन्धमा पिन यस्त ैहो। यिद िवश्वासले केही गदैर्न भने त्यो िवश्वास
मृततुल्य हो िकनभने त्यो िवश्वास एक्लो भई मरकेो हुन्छ।

18 एकजना व्यिक्तले भन्न सक्छ, “ितमीसँग िवश्वास छ, तर ममा काम
छ। जब ितम्रो िवश्वासले केही काम गदैर्न भने ितम्रो िवश्वासको प्रमाण गर।
मेरो िवश्वासले गरकेो कामबाट म िवश्वास प्रमाण गनर् सक्छु।” 19

ितमीहरू िवश्वास गछौर् परमेश्वर एक हुनुहुन्छ। साँच्ची न!ै तर भूतहरूले पिन
िवश्वास गछर्न्, अिन ितनीहरू भयले काँप्छन्।

20 ितमी मूखर् व्यिक्तहरू! के ितमीहरूलाई प्रमाण िदनु पछर्  िक िबना
कमर्को िवश्वास बेकामे हो? 21 अब्राहाम हाम्रा पूवर्ज हुनुहुन्छ। जब ितनले
आफ्नो छोरो इसहाकलाई परमेश्वर समक्ष वेदीमा चढाए, उनको कमर्बाट
परमेश्वर अिघ अब्राहामलाई धािर्मक बनाइयो। 22 यसथर्, ितमीहरू
देख्छौ िक अब्राहामले िवश्वास गर ेअिन उनले गरकेा कुराहरूको साथ
साथ काम गर।े उनको कमर्ले देखायो िक उनको िवश्वास पूणर् िथयो। 23

यसलेै धमर्शास्त्रको अथर् स्पष्ट झल्काउँछ “अब्राहामले परमेश्वरमािथ
िवश्वास गर ेअिन परमेश्वरले अब्राहामको िवश्वास स्वीकार गनर् ु भयो अिन
परमेश्वरले अब्राहामलाई धािर्मक मान्नु भयो।” अब्राहामलाई “परमेश्वरको
िमत्र मािनन्थ्यो।” 24 यसरी ितमीहरूले देख्छौ िक एक मािनस उसले
गरकेा कमर्द्वारा परमेश्वरिसत सही बन्दछ अिन उसको िवश्वासबाट मात्र
होइन।

25 अकोर् उदाहरण छ राहाब। राहाब एक वेश्या िथइन्। तर उनको
कमर्को कारणले, जब ितनले गुप्तचरहरू लुकाइन् अिन ितनीहरूलाई अकैर्
बाटोबाट उम्कन सहायता गिरन्, परमेश्वरको अिघ ितनी धािर्मक
देिखइन्।

26 आत्मा िवनाको शरीर मृततुल्य हो। िवश्वासको मूल्य पिन यस्त ैहो।
िवश्वास जसले केही गदैर्न त्यो मृत-तुल्य हो।

हामीलहामीलेे भनभनेेकाका ककुुराकोराको िनयन्त्रणिनयन्त्रण

मेरा भाइ अिन बिहनीहरू, ितमीहरूमध्ये धेर ैिशक्षक हुनु हँुदनै।
िकनभने ितमीहरू जान्दछौ िक हामी जसले िशक्षा िदन्छौं अन्य
मािनसहरू भन्दा किठन प्रकारले जाँच गिरनेछौं।

2 हामी सबलेै अनेकौ गल्तीहरू गछौर्ं। यिद कसलेै किहल्य ैपिन
कुवचन बोलेनौं भने त्यो पक्का मािनस बन्नेछ। ऊ आफ्ना सम्पूणर्
सरीरलाई िनयन्त्रणमा राख्न समथर् हुनेछन्। 3 घोडालाई िनयन्त्रणमा
राख्न, हामी लगाम लगाइिदन्छौ। घोडाहरूका मुखमा लगाइएको
लगामले हामी ितनीहरूको सम्मूणर् शिरलाई अधीनमा राख्न सक्छौ। 4

जहाजहरू पिन यस्त ैहुन्छन्। जहाज अत्यन्त िवशाल हुन्छ अिन
यसलाई शिक्तशाली वायलेु धकेल्छ। तर सानो पतवारले िवशाल
जहाजलाई िनयन्त्रण गछर् । अिन नािवकले जहाज कता जानुपनेर्हो िनणर्य
गछर् । 5 हाम्रो िजब्रो पिन यस्त ैहो। यो शरीरको एक सुक्ष्म अङ्ग हो। तर
यसले महान कुराको गवर् गछर् ।
एउटा सानो िफलंुगोले वन सखाप पानर् सक्छ। 6 िजब्रो आगोको

िफलंुगो जस्त ैहो। हाम्रो शरीरका अशंहरू मध्ये यो दषु्टताको संसार हो।
कसरी? िजब्रोले सारा शरीर नष्ट पाछर् । यसले हाम्रो सम्पूणर् अिस्तत्व नै
ध्वंश पानर् सक्छ र नरकको आगोमा त्यो जल्छ।

7 मािनसहरूले हरके िकिसमका जङ्गली पशु चरा-चुरूङ्गीहरू, घस्रने
प्राणीहरू अिन सामुिद्रक प्राणीहरू तह लगाउने सक्छन्। मािनसहरूले
यी सब ैप्राणीहरूलाई तहलगाएका छन्। 8 कसलेै किहल्य ैिजब्रोलाई
िनयन्त्रण गनर् ु सकेको छैन। यो जगंली अिन दषु्ट हुन्छ। िजब्रो िवषले
पिरपूणर् हुन्छ जसले मानर् सक्छ। 9 हामी हाम्रा िजब्रोलाई हाम्रो परमप्रभु
अिन िपताको स्तुितमा उपयोग गछौर्। अिन अझ ैत्यही िजब्रोले हामी
मािनसहरूलाई सराप्छौ जसलाई परमेश्वरको सकलमा बनाइएको छ।
10 स्तुित अिन सराप एउटै मुखबाट िनस्कन्छन्। मेरा भाइ अिन
बिहनीहरू, यस्तो हुनु हँुदनै। 11 के पानीको मूलबाट एउटै िमठो र िततो
पानी एकैचोटी बग्छ? अँहँ। 12 मेरा दाज्यू भाइ अिन िददी बिहनी हो, के
नेभारको बोटमा भद्राक्ष फल्न सक्छ? सकै्तन। के अङूं्गरघारीमा नेभारा
फल्छ? फल्दनै। तब, के नुिनलो कुवाबाट िमठो पानी िनस्कन सक्छ।

साँच्चोसाँच्चो ज्ञानज्ञान

13 यहाँ ितमीहरू माझ कुन ैयस्तो मािनस छ जो ज्ञानी अिन बुिद्धमान
छ? तब उसले ठीकिसत बसेर आफ्नो ज्ञानको प्रमाण िदनु पछर् । उसले
ज्ञानबाट आउने नम्रतािसत काम गनर् ुपछर् । 14 यिद ितमीहरू स्वाथीर् छौ
अिन ितम्रो ह्रदय ईष्यार् पूणर् छ भने ितमीले ितम्रो ज्ञान बारमेा गवर् गनेर् केही
कारण न ैछैन। ितम्रो गवर् गराई झूटो िसवाय केही पिन होइन। 15 यस
िकिसमको “ज्ञान” मािथका परमेश्वरबाट आउँदनै। यो “ज्ञान” संसारबाट
आउँछ। त्यो आध्याित्मक होइन, त्यो शतैानबाट हो। 16 जहाँ इष्यार्
अिन स्वाथर् छ त्यहाँ अव्यविस्थत अिन हरके िकिसमको दषु्टाँई हुन्छन्।
17 तर ज्ञान जो मािथका परमेश्वरबाट आउँछ त्यो यस्तो हुन्छ प्रथम त्यो
शुद्ध हुन्छ। त्यो शािन्तमय नम्र र तकर्  सँगित हुन्छ। यो ज्ञान सवर्दा जो
मािनसहरू समस्यामा छन् ितनीहरूलाई सहायता गनर् सधैँ तत्पर रहन्छ
अिन अन्य मािनसहरूको लािग उपकार गनेर् हुन्छ। यो ज्ञान सदवै िनष्पक्ष
अिन इमान्दार हुन्छ। 18 मािनसहरू जो शािन्तको िनिम्त शािन्तसाथ
कायर् गछर्न् ितनीहरूले धािर्मकताको फसल बटुल्छन्।

परमपरमेेश्वरमाश्वरमा समपसमपर्र्णण

के ितमीहरूलाई ितमीहरूको झगड़ा र लडाँईकँो श्रोत थाहा
छ? ितमीहरूका झगड़ा अिन बहसहरू स्वाथर्पूणर् इच्छाहरूबाट
आउँछ जसले अन्तमा द्वन्द्व मच्चाउँछ, 2 ितमीहरू चाहन्छौ तर

पाउँदनैौ जे ितमीहरू चाहन्छौ। यसथर् ितमीहरू हत्या गछौर् अिन अन्य
मािनसहरू प्रित इष्यार् गनेर् हुन्छौ। तपैिन जे इच्छा गछौर् ितमीहरूले
पाउँदनैौ। ितमीहरू झन बहस गछौर् अिन जुझ्छौ। ितमीहरूले इच्छा
गरकेो बस्तुहरू पाउँदनैौ िकनभने ितमीहरूले परमेश्वरिसत माँग्दनैौ। 3

अथवा, जब ितमीहरू माग्छौ ितमीहरूले पाउँदनैौ। िकनभने ितमीहरूको
माँग्ने तिरका गलत छ। ितमीहरू वस्तु चाहन्छौ केवल आफ्न ैआनन्दको
िनिम्त।
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4 अिवश्वासनीय मािनस ितमीहरू यो संसारलाई माया गनर् ु
परमेश्वरलाई घृणा गनर् ु जस्त ैहो। यसथर् यिद कोही मािनस संसारको िमत्र
हुन चाहन्छ भने उसले आफैं लाई परमेश्वरको शत्रु तुल्याउँछ। 5 के
ितमीहरू धमर्शास्त्रलाई वेकामे ठान्छौ? यसले भन्छ, “हामीमा परमेश्वरले
राख्नु भएका आत्माको िनिम्त उहाँ ितव्र डाह राख्नु हुन्छ।” 6 तर
परमेश्वरको दया जो हामीलाई िदइएको छ, त्यो महान छ। धमर् शास्त्रले
भनेको जस्त,ै “घमण्डी मािनसहरूको िवरूद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर
उहाँले ती मािनसहरूलाई दया प्रदान गनर् ु हुन्छ जो िवनम्र छन्।”

7 यसथर् ितमीहरू स्वयलंाई परमेश्वरमा अपर्ण गर। शतैानको िवरोध
गर, अिन ितमीहरूदेिख शतैान भाग्नेछ। 8 परमेश्वरको निजक आऊ अिन
परमेश्वर ितमीहरूको निजक आउनु हुनेछ। ितमीहरू पापी हौ। यसथर्
ितमीहरूको जीवनदेिख पाप धोउ। जब ितमीहरू दवु ैपरमेश्वरको अिन
संसारको सेवा गछौर् ितमीहरूको दइुवटा मन छ। यसथर् ितमीहरूको
िवचार शुद्ध तुल्याऊ। 9 उदास बन, दःुखी बन अिन िवलाप गर।
ितमीहरूको हाँसोलाई रोदनमा पिरणत गर। ितमीहरूको खशुीलाई
अफसोसमा पिरवत्तर्न गर। 10 परमप्रभुको सामुन्ने िवनम्र बन अिन उहाँले
ितमीहरूलाई उच्च पानर् ु हुनेछ।

ितमीहरूितमीहरू न्यायधीशन्यायधीश हौइनौहौइनौ

11 भाइ अिन बिहनीहरू, एक अकार्को िवरूद्ध केही पिन नभन। जब
ितमीहरू ख्रीष्टमा िवश्वासी भाइलाई जाँच्छौ, तब ितमीहरू उनले
अनुशरण गरकेो िनयम जाँच गिररहेछौ। अिन जब ितमीहरू िनयमको
जाँच गिररहेका हुन्छौ, ितमीहरू िनयम अनुशरण गनेर् हँुदनैौ। तर ितमीहरू
व्यवस्थाको न्यायकत्तार् भयौ। 12 परमेश्वरले मात्र िनयमहरू बनाउनु
हुन्छ। उहाँमात्र न्यायधीश हुनुहुन्छ। केवल परमेश्वरमात्र हुनुहुन्छ जसले
बचाउँन अिन नाश गनर्सक्नु हुन्छ। यसथर् अन्य व्यिक्तको न्याय गनर् ु
ितमीहरूका िनिम्त उिचत हँुदनै।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे ितम्रोितम्रो जीवनमाजीवनमा योजनायोजना गरुन्गरुन्

13 ितमीहरू कसलेै भन्छौ, “आज अथवा भोिल हामी कुन ैनगरमा
जानेछौं। हामी त्यहाँ वषर् िदन बस्छौं व्यापार गछौं अिन पसैा कमाउँछौं।”
सुन! यस िवषयमा सोच 14 भोिल के हुनेछ ितमीहरू जान्दनैौ।
ितमीहरूको जीवन वाफ जस्तो छ। त्यसलाई ितमीहरू क्षण-भरको
िनिम्त देख्न सक्छौ, तर त्यसपिछ त्यो हराइहाल्छ। 15 यसथर्
ितमीहरूले भन्नुपछर् , “यिद परमप्रभुले चाहनु हुन्छ भने हामी जीिवत
रहनेछौ अिन यो वा त्यो गनेर्छौ।” 16 तर अिहले ितमीहरू घमण्डी छौ
अिन ितमीहरू घमण्ड गछौर्। यी सब घमण्ड गराई भूल हो। 17 अिन जब
एक व्यिक्तले भलाई गनर् जान्दछ, तर भलाई गदैर्न, भने उसले पाप
गिररहेछ।

स्वाथीर्स्वाथीर् धनीधनी मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई चचेेताउनीताउनी

ितमी धनी मािनसहरू, सुन! िवलाप गर अिन अत्यन्त
शोकाकुल बन िकनभने ितमीहरूमािथ अनेक आपतहरू आई
पनेर्छ। 2 ितमीहरूको धन नष्ट हुनेछ अिन बेकार हुनेछ।

ितमीहरूको वस्त्रहरू कीराले खानेछ। 3 ितमीहरूका सुन चाँदीमा कस
लाग्नेछ अिन त्यो कसले ितमीहरूको िवरोधमा साक्षी िदनेछ। त्यो कसले
ितमीहरूको शरीरलाई आगोले झ ैखानेछ। ितमीहरूले सम्पती आिखिर
िदनमा सिञ्चतगरकेा छौ। 4 मािनसहरूले ितमीहरूको खेतमा काम गर,े
तर ितमीहरूले ितनीहरूलाई ज्याला िदएनौ। ती मािनसहरू ितमीहरूको
िवरूद्ध आवाज गिररहेछन्। ती मािनसहरूले ितमीहरूको फसलहरू
काटे। अिहले ितनीहरूले कराएको आवाज स्वगर्का परमप्रभुको
सेनाहरूले सुने।

5 पृथ्वीमा ितमीहरूको जीवन सम्पित्तले सम्पन्न जीवन िथयो।
ितमीहरूले, आफूले चाहेका हरके बस्तुद्वारा स्वयलंाई खशुी तुल्यायौ।
ितमीहरू स्वयलें मानर् ुको ितिम्त तयार पारकेो मोटो पशु जस्तो तुल्यायौ।

6 ितमीहरूले िनदेर्ष मािनसहरूको भत्सर्ना गयौर्, र मारी िदयौ कसलेै
प्रितरोध गरनेन्।

धधैयैयर्र् धारणधारण गरगर
7 दाज्यू-भाइ अिन िददी बिहनीहरू, धयैर् धारण गर, प्रभु येशू आउनु

हँुदछै। यसथर्, त्यस समयसम्म धयैर्- धारण गर। कृषकहरू खबु ैधयैर्वान
छन्। कृषकले बहुमूल्य अन्न भूिमबाट उम्रनका िनिम्त प्रतीक्षा गछर् ।
कृषकले धयैर् साथ आफ्ना फसलले प्रथम वृिष्ट अिन अिन्तम वृिष्ट प्राप्त
नगरून्जेल प्रतीक्षा गछर् । 8 ितमीहरू धयैर्वान हुनुपछर् । आशा नमार। प्रभु
येशू चाँडै आउनु हँुदछै।

9 दाज्यू-भाइ अिन िददी-बिहनीहरू, एक अकार्को िवरूद्ध
नगनगनाऊ। यिद ितमीहरूले अरूको िवरूद्धमा गनगनगनर् छाडेनौ भने
ितमीहरू दोषी जाँिचने छौ यादगर न्यायकतार् आउँद ैहुनुहुन्छ।

10 दाज्यू-भाइ अिन िददी-बिहनीहरू, अगमवक्ताहरूलाई अनुशरण
गर जसले परमप्रभुको िनिम्त बोले। ितनीहरूले अनेक अप्ठ्यारो
पिरिस्थितको सामना गर।े तर ितनीहरूले धयैर् धारण गर।े 11 हामी
ितनीहरूलाई खशुी ठान्छौ जसले धयैर्पूवर्क अप्ठ्यारो पिरिस्थितको
सामना गर।े ितमीहरूले अय्यूबको धयैर्को बारमेा सुनेका छौ।
ितमीहरूलाई थाहा छ, अय्यूबले सब ैयातना सामना गर ेपिछ परमप्रभुले
ितनलाई सहायता गनर् ु भयो। यसले यो झल्काउँछ िक परमप्रभु दयामयी
अिन कृपामयी हुनुहुन्छ।

ितमीितमी जोजो भन्छौभन्छौ त्यसमात्यसमा होिशयारहोिशयार बनबन
12 मेरा दज्यू-भाइ औ िददी-बिहनीहरू, जब केही गनर् वचन िदन्छौ,

ितमीहरूले कसम खानु हँुदैँन। ितमीहरूको वचन प्रमाण गनर् स्वगर्, पृथ्वी
अथवा कुन ैचीजको नाउँको उपयोग नगर। जब ितमी बुझ्छौ हो, भने
केवल “हो” मात्र भन। यिद ितमी बुझ्छौ होइन, भन्ने “होइन” मात्र भन।
त्यो गर तािक ितमीहरू दोषी ठहिरने छैनौ।

प्राथप्राथर्र्नाकोनाको शिक्तशिक्त

13 यिद ितमीहरू मध्ये एक जनाले कष्टहरू भोिगरहेको छ भने उसले
प्राथर्ना गनर् ु पछर्  अिन यिद ितमीहरू मध्ये एकजना सुखी छ भने, उसले
गीतहरू गाउनु पछर् । 14 यिद ितमीहरू मध्ये एकजना िवरामी छ भने,
उसले मण्डलीका अग्रजहरूलाई बोलाउनु पछर् । अग्रजहरूले उसलाई
परमप्रभुको नाउँमा तेल मािलस गिरिदनु पछर्  अिन ितनीहरूले उसको
िनिम्त प्राथर्ना गिरिदनु पछर् । 15 िवश्वासिसत गरकेो प्राथर्नाले िवमारीमा
िनको पाछर् । परमप्रभुले उसलाई िनको पानर् ु हुन्छ। अिन यिद त्यो
व्यिक्तले पाप गरकेो भए परमेश्वरले उसलाई क्षमा प्रदान गनर् ु हुनेछ।

16 सधैँ ितमीहरू एक अकार्मा पाप स्वीकार गर। तब एक अकार्को
िनिम्त प्राथर्ना गर। यसो गर, तब परमेश्वरले ितमीहरूलाई िनको पानर् ु
हुन्छ। धािर्मक मािनसको प्राथर्ना शािक्तशाली र प्रभावशाली हुन्छ। 17

एिलया पिन हामी जस्त ैमािनस िथए। ितनले पानी नपरोस् भनी,
गम्भीरता पूवर्क प्राथर्ना गर,े त्यस भूिममा तीन बर्षसम्म पानी परने। 18

तब एिलयाले पानी परोस् भनी प्राथर्ना गर।े अिन आकाशबाट पानी पयोर्
अिन भूिमले फेिर फसल उमायोर्।

आत्माहरूआत्माहरू बबँँचाउचाउ

19 मेरा दाज्यू-भाइ अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू मध्ये एकजना
सत्यदेिख बरालीन सक्छौ। अिन अकोर् व्यिक्तले उसलाई सत्यतफर्  फकीर्
आउन सहायता गनर् सक्छ। 20 यसलाई स्मरण गर कुन ैमािनस जसले
एक पापीलाई नराम्रो मागर्बाट फकार्ई ल्याउँछ, उसले त्यस पापीको
आत्मालाई मृत्यबुाट बँचाउनेछ। यसो गररे त्यस व्यिक्तले धेर ैपापहरू
प्रित क्षमा प्राप्त गराउनेछ।
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1 पत्रुसपत्रुस

पत्रुस, येशू ख्रीष्टका प्रेिरतद्वारा अिभवादन!
परमेश्वरद्वारा चुिनएको जो आफ्ना घरदेिख टाढामा पोन्टस्,

गलाितया, क्यापडोिसया, एिशया अिन िबथिनयाभिर फैिलएर
बसेका मािनसहरू प्रित। 2 परमेश्वरले ितमीहरूलाई पिवत्र मािनस
बनाउनु भएको िथयो। ितमीहरूलाई पिवत्र तुल्याउने कायर् आत्माको हो।
परमेश्वरको आज्ञाकारी र येशू ख्रीष्टको रगतले अिभषेक गरी शुद्ध पानर्
ितमीहरू चुिनएका िथय।ै
परमेश्वरको अनुग्रह ितमीहरूमा अिधक भन्दा अिधक बढेर जाओस्।

िजउिजउँँदोदो आशाआशा

3 परमेश्वर जो हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका िपता हुन् उहाँको प्रशसंा होस्।
परमेश्वरमा सीमािविहन कृपा छ र उनको कृपाको कारणले हामीलाई नयाँ
जीवन िदइएको छ। यो नयाँ जीवनले मृत्यदेुिख येशू ख्रीष्टको
पुनरुत्थानद्वारा हामीप्रित सजीव आशा ल्याउँछ। 4 अब हामी
आशीवार्दको आशा राख्छौं जो उहाँको नानीहरूका िनिम्त उहाँकहाँ छ।
यो आशीवार्द ितमीहरूका िनिम्त स्वगर्मा जोगाएर रािखएको छ। यी
आशीवार्दहरू ध्वंश, नष्ट अथवा धिमलो हुनेछैन। जबसम्म ितमीहरूले
मुिक्त पाउँदनैौ।

5 ितम्रो िवश्वास माफर् त परमेश्वरको शिक्तले ितमीहरू सुरिक्षत रहन्छौ।
यो मुिक्त तयार रािखएकोछ अिन यो ितमीहरूलाई समयको अन्तमा
िदइनेछ। 6 यसले ितमीहरूलाई अत्यन्त सुखी तुल्याउनु पछर्  यद्यिप
क्षिणक समयकोलािग सब ैप्रकारको कष्ट भोग्दा ितमीहरूलाई द:ुखी
बनाँउछ। 7 यी द:ुख-कष्टहरू िकन हुन्छन्? ितमीहरूको िवश्वास शुद्ध छ
भनी प्रमाण गनर् ु। िवश्वासको शुद्धतामा सुन भन्दा अिधक मूल्य छ। सुनको
शुद्धता अिग्नद्वारा प्रमािणत गनर् सिकन्छ, तर सुन नष्ट हुन्छ। जब येशू
ख्रीष्ट आउँछन् िवश्वासको शुद्धताले ितमीहरूमा प्रशसंा, मिहमा अिन
सम्मान ल्याउनेछ।

8 ितमीहरूले ख्रीष्टलाई देखेका छैनौ तर पिन ितमीहरू उहाँलाई प्रेम
गछौर्। ितमीहरूले अिहले उहाँलाई देख्न सकै्तनौ तर ितमीहरू उहाँमािथ
िवश्वास गछौर्। ितमीहरू अकथनीय अिन गौरवमय आनन्दले पिरपूणर् छौ।
9 ितमीहरूको िवश्वासको एक लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्य ितमीहरूको आत्मा
बचाउँनु हो। अिन ितमीहरूले ितमीहरूको लक्ष्य जो मुिक्तको िनिम्त हो
त्यो प्राप्त गदैर्छौ।

10 अगमवक्ताहरूले सावधानपूवर्क अध्ययन गर ेअिन यो मुिक्तको
िवषयमा जान्ने कोिशश गर।े ती अगमवक्ताहरूले अनुग्रहको बारमेा
अगमवाणी गर ेजो ितमीहरूलाई देखाइयो। 11 ख्रीष्टको आत्मा ती
अगमवक्ताहरूमा िथयो। अिन आत्माले ती द:ुख-कष्टहरूको बारमेा, जो
ख्रीष्टहरूको बारमेा, जो ख्रीष्टमािथ घट्ने िथयो अिन त्यो मिहमा जो ती
द:ुख कष्टहरू पिछ आउनेछन्, भिनरहेथ्यो। ती अगमवक्ताहरूले
ितनीहरूलाई त्यो आत्माले के देखाइ रहेछन्, त्यसबार ेजान्ने कोिशश
गर।े ती कुराहरू किहले घट्नेछन् अिन त्यसबेला संसारको अवस्था
कस्तो हुनेछ, ितनीहरूले यो जान्ने कोिशश गर।े

12 यो ितनीहरूलाई देखाइयो िक जुन सेवा ितनीहरूले गर ेितनीहरू
स्वयकंा िनिम्त होइन। ती अगमवक्ताहरूले ितमीहरूको सेवा गिररहेका
िथए जब ितनीहरूले यो कुराको िवषयमा भने जो अिहले ितमीहरूले
सुन्यौ। ितनीहरू जसले ितमीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर ेितमीहरूलाई
ती कुराहरू भने। ितनीहरूले ितमीहरूलाई त्यो पिवत्र आत्माको
सहायताले भिनएका कुराहरू ती कुराहरू हुन जुन स्वगर्दतूहरू पिन जान्न
उत्सुक छन्।

पिवत्रपिवत्र जीवनकोजीवनको िनिम्तिनिम्त आह्वानआह्वान

13 यसथर् सेवाको िनिम्त मनलाई तयार पार अिन आत्म-िनयन्त्रण
गर। ितमीहरूले अनुग्रहकोलािग आशा गनर् ु पछर्  जुन ितमीहरूलाई
िदइनेछ, जब येशू ख्रीष्ट आउनु हुन्छ। 14 िवगतमा ितमीहरूले यस
िवषयमा बुझेनौ, यसथर् ितमीहरू नराम्रा कुराहरूले डोयार्इएका िथयौ। तर
अिहले ितमीहरू परमेश्वरका आज्ञाकारी बालकहरू हौ। यसथर् िबतेको
समयमा जसरी बाँचेका िथयौ, त्यसरी नबाँच। 15 तर परमेश्वर जस्तै
पिवत्र होऊ अिन ितमीहरूले गनेर् सब ैकुरामा पिवत्र बन। परमेश्वर एक
हुनुहुन्छ जसले ितमीहरूलाई बोलाउनुभयो। 16 यो धमर्शास्त्रमा
लेिखएको छ, “पिवत्र बन, िकनभने म पिवत्र छु।”

17 ितमीहरू परमेश्वरलाई प्राथर्ना गछौर् अिन उहाँलाई िपता भनी
सम्बोधन गछौर्। परमेश्वरले मािनसको कायर्लाई पक्षपात िबना जाँच
गनर् ुहुन्छ। यसथर्, पृथ्वीमा प्रवासीहरू झैं बाँिचरहेको समयमा परमेश्वरको
भय मानेर ितमीहरू बाँच्नु पछर् । 18 ितमीहरू जान्दछौ िक िवगत
समयमा ितमीहरू लक्ष्यहीन भई बाँचेका िथयौ। ितमीहरूले त्यस
तिरकाले जीिवत रहने कुरा ती मािनसहरूबाट िसक्यौ जो ितमीहरू
भन्दा अिघ बाँिचरहेका िथए। तर ितमीहरूलाई त्यस तिरकाले बाँच्नबाट
बँचाइयो। ितमीहरू िकिनयौ ती वस्तुहरूद्वारा होइन जो सुन वा चाँदी
जस्त ैनष्ट हुन्छ। 19 तर ितमीहरू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतले िकिनयौ, जो
दोषरिहत भेंड़ाको पाठो हुनुहुन्छ। 20 िवश्व िनमार्ण अिघ न ैख्रीष्ट चुिननु
भएको िथयो। तर ितमीहरूको लािग यो अिन्तम समयमा उहाँलाई
संसारमा िचनाइयो। 21 ख्रीष्टद्वारा ितमीहरू परमेश्वरमािथ िवश्वास गछौर्।
परमेश्वरले ख्रीष्टलाई मृत्यबुाट बौरी उठाए। तब परमेश्वरले उहाँलाई मिहमा
िदनु भयो। यसथर् ितमीहरूको िवश्वास अिन आशा परमेश्वरमा छ।

22 अिहले, ितमीहरूले साँच्चो भातृप्रेम देखाऊ सत्यको पालन गररे
स्वयलंाई शुद्ध तुल्याएका छौ। यसथर् एक-अकार्मा पूणर् ह्रदयबाट गिहरो
प्रेम गर। 23 ितमीहरू फेिर जन्मेका छौ। यो नयाँ जीवन नष्टमय वस्तुबाट
आएको होइन तर यो जीवन नष्ट नहुने वस्तुबाट आएको छ। ितमीहरू
सवर्दा रिहरहने परमेश्वरको अन्त नहुने सजीव सन्देशद्वारा जन्माइएका
हौ। 24 धमर्शास्त्रले भन्छ:
“मािनसहरू सधैँ बाँच्तनैन् ितनीहरू घाँस झैं हुन्,
ितनीहरूको मिहमा घाँसको फूल झैं हो।
घाँस ओइिलन्छ,
अिन फूलहरू झछर्न्।

25 तर परमेश्वरको वाणी सदवै रिहरहन्छ।”
यशयैा 40:6-8

अिन त्यो, यो वचन हो जुन ितमीहरूलाई भिनयो।

सजीवसजीव ढढुुङ्गाङ्गा अिनअिन पिवत्रपिवत्र राष्टराष्ट्र्र

यसथर्, अरूलाई चोट पुयार्उने केही कुरा पिन नगर, झूटो
नबोल, कपटी नबन, इष्यार् नगर। अकार्को िनन्दा नगर, यी सब
कुराहरू ितमीहरूको जीवनबाट हटाऊ। 2 भखर्र जन्मेका

बालकहरू जस्तो होऊ। शुद्ध आित्मक दधूको िनिम्त भोकाऊ जसले
ितमीहरूलाई बढ्न र मुिक्त हािसल गनर् सहायता गछर् । 3 अिहले
ितमीहरूले परमप्रभुको दयाको स्वाद पाएकाछौ।

4 प्रभु येशू सजीव पत्थर हुनुहुन्छ। संसारका मािनसहरूले िनश्चय गरे
िक ितनीहरू त्यो पत्थर चाहँदनैन्। तर उहाँ परमेश्वरले चुन्नुभएको पत्थर
हुनुहुन्छ। परमेश्वरका िनिम्त उहाँ धेर ैमूल्यवान हुनुहुन्छ। यसथर् उहाँकहाँ
आऊ। 5 ितमीहरू पिन सजीव पत्थरहरू जस्त ैछौ। परमेश्वरले एक

1 पत्रुस 1:2 824 1 पत्रुस 2:5
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आध्याित्मक मिन्दर िनमार्ण गनर्लाई ितमीहरूलाई उपयोग गदैर् हुनुहुन्छ।
ितमीहरूले त्यस मिन्दरमा पिवत्र पूजाहारीहरूको रुपमा आित्मक बिल
चढाऊ जुन येशू ख्रीष्टबाट परमेश्वरलाई स्वीकायर् हुनेछ। 6 धमर्शास्त्रले
भन्छ,
“मलेै एक बहुमूल्य कुनेको ढुङ्गा छानेको छु,
अिन म त्यो ढुङ्गा िसयोनमा राख्छु,
जो मािनस उनलाई िवश्वास गछर् , किहले पिन लिज्जत हुनुपदैर्न।”

यशयैा 28:16
7 त्यो पत्थर ितमीहरूको िनिम्त, जसले िवश्वास गछर्न्, अित मूल्यवान
छ। तर िवश्वास नगनेर् मािनसहरूको िनिम्त उहाँ हुनुहुन्छ:
“िनमार्ण कत्तार्हरूले अस्वीकार गरकेो ढुङ्गा,
ितनीहरूलाई आवश्यक छैन, त्यो पत्थर आधारशीला भयो।”

भजनसगं्रह 118:22
8 जसले िवश्वास गदैर्नन् ितनीहरूको िनिम्त उहाँ हुनुहुन्छ्:
“एक ढुङ्गा जसले मािनसहरूलाई ठेस लगाउँछ,
एक ढुङ्गा जसले मािनसहरूलाई लडाउँछ।”

यशयैा 8:14
मािनसहरूलाई ठेस लाग्छ िकनभने ितनीहरू परमेश्वरले भनेका कुरा
पालन गदैर्नन्। यो परमेश्वरको योजना अनुसार हुन्छ।

9 तर ितमीहरू चुिनएका मािनसहरू हौ। ितमीहरू राजाका
पूजाहारीहरू हौ। ितमीहरू मािनसहरूका पिवत्र जाित हौ। ितमीहरू ती
मािनसहरू हौ जो परमेश्वरका हुन्। परमेश्वरले गरकेा आश्चयर्जनक
कुराहरूको िवषयमा भन्न ितमीहरू चुिनएका हौ। उहाँले ितमीहरूलाई
अन्धकारिेख बािहर उहाँको आश्चयर्मय प्रकाशमा बोलाउनु भयो।

10 एक समयमा ितमीहरू परमेश्वरको मािनस िथएनौ।
तर अब ितमीहरू परमेश्वरका मािनस हौ।
िवगत समयमा ितमीहरूले किहल्य ैपिन कृपा पाएका िथएनौ
तर अिहले ितमीहरूले परमेश्वरबाट कृपा पाएकाछौ।

परमपरमेेश्वरकाश्वरका िनिम्तिनिम्त िजउिजउँँननुु

11 िप्रय िमत्रहरू, ितमीहरू यो संसारमा प्रवासी अिन परदेशीहरू हौ।
यसथर् ितमीहरूलाई ितम्रा शरीरले चाहेको नराम्रा कमर्हरूदेिख टाढा रहुन्
भनी म िनवेदन गछुर् । यी कुराहरू ितमीहरूका आत्माको िवरुद्ध जुझ्छन्।
12 मािनसहरू जसले िवश्वास गदैर्नन् ितनीहरू ितमीहरूका विरपिर छन्।
ती मािनसहरूले ितमीहरूले भूल गरी रहेकाछौ भनी िनन्दा गछर्न्। यसथर्
असल जीवन िबताऊ। तब ितमीहरूले गरकेा असल कुराहरू ितनीहरूले
देख्नेछन् अिन ितमीहरूले परमेश्वरलाई मिहमा प्रदान गनेर्छौ। जब उहाँ
आउनु हुन्छ।

ठीकठीक कामकाम गरगर
13 प्रभुको िनिम्त प्रत्येक मानब अिधकारको आज्ञा पालन गर।

राजाको आज्ञा पालन गर जो सवोर्च्च अिधकारी हुन्। 14 अिन
राज्यपालहरूको आज्ञा पालन गर जो राजाद्वारा पठाइएका हुन्। जसले
नराम्रो गछर्  त्यसलाई सजाय िदनु र जसले राम्रो काम गछर्  प्रशसंा गनर्
ितनीहरू पठाइएका हुन्। 15 यसथर् जब ितमीहरू असल कमर् गछौर्,
जसले ितमीहरूको िवषयमा मूखर्तापूवर्क कुरा गछर्  उसको मुख थुन।
परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा यही हो। 16 मुक्त मािनसहरू जस्त ैहोऊ।
तर ितमीहरूको स्वतन्त्रता कुकमर्कोलािग उपयोग नगर। परमेश्वरको सेवा
गदैर् गर ेझैं बाँच। 17 सब ैमािनसहरू प्रित सम्मान दशार्ऊ। परमेश्वरका
पिरवारका सब ैभाइ-बिहनीहरूलाई प्रेम गर। परमेश्वरमािथ डर राख अिन
राजा प्रित आदर जनाऊ।

ख्रीष्टकोख्रीष्टको यातनाकोयातनाको उदाहरणउदाहरण

18 दासहरू हो! ितमीहरूको मािलकको अधीन स्वीकार गर। पूणर्
सम्मान साथ यसो गर। ितमीहरूले मािलकहरूको आज्ञा पालन गनर् ुपछर्
जो असल अिन दयालु छन्। अिन मािलक नराम्रो भए पिन उसको आज्ञा
पालन गनर् ु पछर् । 19 एक व्यिक्तले कुन ैनराम्रो काम नगरकेो भए तापिन
यातना भोग्नु पछर् , तर यिद त्यस व्यिक्तले परमेश्वरलाई सम्झन्छ अिन
पीडा सहन्छ भने त्यसले परमेश्वरलाई खशुी तुल्याउँछ। 20 तर ितम्रो

कुकमर्मा यिद ितमी सजाय पाउँछौ अिन त्यो ितमी सहन्छौ त्यसमा ितम्रो
प्रशसंा गनेर् कुन ैकारण हँुदनै। तर ितमीले सुकमर् गरकेोमा पिन यिद
ितमीलाई सजाय िदइयो अिन ितमीले धयैर् धारण गयौर् भने, तब त्यसले
परमेश्वरलाई खशुी तुल्याउनेछ। 21 ितमीहरूलाई त्यसकैो िनिम्त
बोलाइएको हौ। ख्रीष्टले अनुशरण गनर् भनी उदाहरण िदनु भएकोछ।
ितमीहरूले उहाँको ठीक अनुशरण गनर् ुपछर्  कारण ितमीहरूको िनिम्त
ख्रीष्टले कष्ट भोग्नु भयो ितमीहरूले पिन त्यस्त ैगर:

22 “उनले पाप गरनेन्,
अिन उहाँको मुखमा कुन ैछलको कुरो पाईएन।”

यशयैा 53:9
23 मािनसहरूले ख्रीष्ट प्रित नराम्रा कुराहरू भने, तर उहाँले
ितनीहरूलाई नराम्रो भन्नु भएन। ख्रीष्टले यातना भोग्नु भयो तर उहाँले
मािनसहरूलाई भय देखाउनु भएन। अँहँ! ख्रीष्टले आफूलाई परमेश्वरमा
सुम्पनु भयो जसले सही न्याय गनर् ुहुन्छ। 24 ख्रीष्टले हाम्रा पापहरू
आफ्नो शरीरमा कू्रसमा बोक्नु भयो। उहाँले यसो गनर् ुभयो तािक हामी
पापको िनिम्त मररे धािर्मकताको िनिम्त अिन जे उिचत छ त्यसका
िनिम्त बाँचौं। उहाँको चोटहरूले ितमीहरू िनको पािरयौ। 25 ितमीहरू
भेंडा़ जस्त ैछौ जो भूल मागर्ितर लागेका छन्। तर अिहले ितमीहरू
गोठाला अिन ितमीहरूका प्राणको रक्षक तफर्  फिर्क आएकाछौ।

पितहरूपितहरू अिनअिन पत्नीहरूपत्नीहरू

त्यसरीन ैितमी पत्नीहरूले आफ्ना पितहरू अिघ समपर्ण गर।
तब, यिद ितमीहरू कसकैा पितले परमेश्वरको िशक्षा स्वीकार
गदैर्नन् भने केही नभनी ितमीहरूको व्यवहारले न ैितनीहरू

िजितनेछन्। 2 पितहरूले ितमीहरूको जीवनमा पिवत्र, सम्मािनत चिरत्र
देख्नेछन्। 3 ितमीहरूको सुन्दरता बािहरी गहनाहरूबाट जस्त ैचुल्ठो
बाटेर, सुनको गहना पिहररे अथवा बहुमूल्य लुगा लगाएर, आउनु हँुदनै।
4 अँहँ, ितमीहरूको सुन्दरता ितमीहरूको िभत्रबाट आउनु पछर् । त्यो नम्र
अिन शान्त आत्माको सुन्दरता हो। त्यो सुन्दरता किहले पिन
धिमिलँदनै। यो परमेश्वर अिघ अत्यन्त ैमूल्यवान हो।

5 यस प्रकारले ती पिवत्र स्त्रीहरू जो धेर ैअिघ जीिवत िथए अिन
परमेश्वरमािथ आशा गरकेाले ितनीहरू आफैं  सुन्दर बिनएका िथए।
ितनीहरूले आफैं लाई आफ्ना पितहरूमा सुम्पेका िथए। 6 म “सारा”
जस्ती स्त्रीहरूको िवषयमा बात गिररहेछु। ितनले आफ्ना पित
अब्राहामको आज्ञा पालन गिरन्। अिन ितनलाई आफ्ना मािलक मािनन्।
अिन ितमी स्त्रीहरू ‘सारा’ का साँच्चो सन्तानहरू हौ, यिद ितमीहरूले
सुकमर् गरकेी छौ अिन भयभीत भएकी छैनौ भने।

7 त्यसरी न ैितमी पितहरू आफ्ना पत्नीहरूिसत समझदारीको
भावमा बस्नु पछर् । ितमीहरूले आफ्ना पत्नीहरू प्रित आदर जनाउनु
पछर् । ितनीहरू ितमीहरूभन्दा कमजोर छन्। तर परमेश्वरले ितमीहरूका
पत्नीहरूलाई त्यस्त ैआशीवार्द िदनु हुन्छ जस्तो ितमीहरूलाई िदनुहुन्छ।
आशीवार्द अनुग्रह हो जसले सत्य जीवन प्रदान गछर् । यी कमर्हरू गर
जसद्वारा कसलेै पिन ितमीहरूको प्राथर्नालाई बाधा पुयार्उन सकै्तन।

असलकामकोअसलकामको िनिम्तिनिम्त यातनायातना

8 यसरी, ितमीहरू सबलेै एकसाथ शािन्तिसत रहनु पछर् । ितमीहरूले
एक-अकार्लाई बुझ्ने प्रयत्न गनर् ुपछर् । एक-अकार् प्रित दाज्यू-भाइलाई
जस्त ैप्रेम गर। दयावान अिन िबनम्र बन। 9 मािनसहरूले ितमीहरूलाई
नराम्रो गर ेितमीहरूले प्रितशोधमा नराम्रो कमर् नगर। यिद कसलेै
ितमीहरूलाई अपमान गर ेप्रितशोधमा उसलाई कुबचन नभन। तर त्यस
व्यिक्तलाई आशीवार्द देऊ भनी परमेश्वरिसत प्राथर्ना गर, िकनभने
ितमीहरूलाई आशीवार्द प्राप्त गनर् आह्वान गिरएको हो। 10 धमर्शास्त्रले
भन्छ,
“मािनस जसले जीवनप्रित माया गनर् चाहन्छ,
अिन असल समयको आनन्द भोग गनर् चाहन्छ,
उसले कुवचन बोल्नुबाट िजब्रो जोगाउनु पछर्
र झूटा कुरा गनर् ु बन्द गनर् ुपछर् ।

11 त्यस व्यिक्तले कुकमर् गनर् ु छाड्नुपछर्  अिन असल कायर् गनर् ुपछर् ,
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त्यस व्यिक्तले शािन्त खोज्नु पछर् , अिन त्यसलाई प्राप्त गनेर् प्रयत्न
गनर् ुपछर् ।

12 प्रभुले धािर्मक मािनसहरूलाई हेछर्न्
अिन प्रभुले ितनीहरूको प्राथर्ना सुन्छन्
तर प्रभु ती मािनसहरूको िवरुद्ध हुनुहुन्छ, जसले कु-कमर् गछर् ।”

भजनसगं्रह 34:12-16
13 यिद ितमीहरू सदवै असल गनेर् प्रयत्न गिररहेछौ भने ितमीहरूलाई

कसले नोक्सान गनर् सक्छ? 14 तर, धमर् गदार् ितमीहरूले द:ुखको
सामना गनर् सक्छौ। यिद ितमीहरूलाई त्यस्तो भए ितमीहरू धन्य
हुनेछौ। “ितमीहरूलाई कष्ट िदने मािनसहरूिसत भयभीत नहोऊ,
िचन्तामा नपर।” 15 तर ितमीहरूको ह्रदयमा ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर
पिवत्ररुपले सम्मान गर। ितमीहरू प्रत्येकलाई व्याख्या िदन तयैार बस
जसले ितमीहरूसँग। भएको आशाको िवषयमा पुष्टी गराउन िवन्ती गछर् ।

16 तर ती मािनसहरूलाई आदर सिहत नम्र प्रकारले उत्तर देऊ। यो
अनुभव गनर् समथर् बन िक ितमीहरूले सही कायर् गिररहेका छौ। जब
ितमीहरू यस्तो प्रकारले काम गछौर् ख्रीष्टमा ितमीहरूको चिरत्रको
िवषयमा िनन्दा गनेर्हरू लिज्जत हुनेछन्। 17 सुकमर् गररे यातना भोग्नु
कुकमर् गररे सुख भोग्नु भन्दा उत्तम हो। यही सब ैभन्दा उत्तम हो, यिद
परमेश्वरले चाहनु भएको त्यही हो भने।

18 ितमीहरूको िनिम्त ख्रीष्टले सधैँको
िनिम्त जीवन बिलदान िदनुभयो।
उहाँ दोषी हुनु हुन्न िथयो,
तर उहाँ ितनीहरूको िनिम्त मनर् ु भयो जो दोषी िथए।
ितमीहरू सबलैाई परमेश्वरकहाँ ल्याउनु उहाँले यसो गनर् ु भयो।
उहाँ शरीरमा मािरनुभयो,
तर उहाँलाई आत्मामा जीिवत तुल्याइयो।

19 अिन उहाँ आत्मा स्वरुप बन्दी आत्माहरूलाई िशक्षा िदनु जानुभयो।
20 ती आत्माहरू ितनीहरू हुन् जसले नूहको समयमा परमेश्वरको आज्ञा
पालन गनर् अस्वीकार गरकेा िथए। परमेश्वरले ितनीहरूलाई धयैर्िसत
प्रितक्षा गिररहनु भएको िथयो जुन बेला नूहले जहाज बनाइरहेका िथए।
केवल जम्मा आठजना त्यस जहाजमा बाँचेका िथए। ती मािनसहरूलाई
पानीले बचाएको िथयो। 21 त्यो पानी बिप्तस्मा जस्त ैिथयो जसले
आिहले ितमीहरूलाई बचाउँछ। बिप्तस्मा शरीरको मलैा धुने होइन।
बिप्तस्मामा हामी परमेश्वरिसत पिवत्र ह्रदयको िनिम्त याचना गिररहेकाछौं।
यसले ितमीहरूलाई बचाउँछ िकनभने येशू ख्रीष्टलाई मृत्यबुाट उठाइएको
िथयो। 22 अिहले येशू स्वगर्मा जानु भएकोछ। उहाँ परमेश्वरको दािहने
तफर्  हुनुहुन्छ। उहाँ स्वगर्दतूहरू, अिधकारीहरू अिन शिक्तहरूमािथ
शासन चलाउनु हुन्छ।

पिरिर्ततपिरिर्तत जीवनजीवन

जब ख्रीष्ट आफ्नो शरीरमा हुनु हुन्थ्यो, उहाँले यातना भोग्नु
भयो। यसथर् ितमीहरूले ख्रीष्ट कै िवचारमा स्वयलंाई तयार
पानर् ु पछर् । एक मािनस जसले आफ्नो शरीरमा रहँदा यातना

भोगेकाछन् उसले पाप गनर् छोडेको छ। 2 ितमीहरू स्वयलंाई तयार पार
जसद्वारा ितमीहरू परमेश्वरको इच्छा अनुसारको कायर्मा बाँचेको जीवन
उपयोग गनेर्छौ अिन मािनसहरूको िवचार अनुसार होइन। 3 िबतेको
समयमा ितमीहरूले ती कुराहरू गररे अत्यािधक समय नष्ट गयौर् जुन
िवश्वास नगनेर्हरूले गछर्न्। ितमीहरू व्यिभचार कुवासना, अिभलाषा,
मोज-मज्जा, मतवालापन अिन िनषेिदत मूिर्त पूजामा संलग्न रहयौ।

4 ितमीहरू त्यस्ता “असभ्य वस्तुहरूमा” भाग निलँदा ितनीहरू
आश्चयर् मािनरहेका छन्। येसलेै ितनीहरू िनन्दनीय कुरा गछर्न्। 5 तर ती
मािनसहरूले ख्रीष्टलाई लेखा िदनेछन् जो मरकेा र िजउँदा मािनसहरूको
न्याय गनर् तयार हुनुहुन्छ। 6 ती मािनसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गिरयो
जो अिहले मिरसकेका छन् िकनभने ितनीहरूले आफ्नो जीवन कालमा
गरकेा कमर्का लािग अरू सबलैाई गिरए जस्त ैितनीहरूलाई न्याय
गिरनेछ। तर तीनीहरू प्रित सुसमाचार प्रचार गिरयो जसद्वारा ितनीहरू
परमेश्वर जीिवत रहनु भए झैं आत्मामा जीिवत रहन सक्छन्।

परमपरमेेश्वरकाश्वरका उपहारहरूकोउपहारहरूको असलअसल व्यवस्थापकव्यवस्थापक बनबन
7 समय निजक आइरहेको छ जब सब ैकुराको अन्त हुन्छ। यसथर्

आफ्नो मन स्वच्छ राख अिन स्वयलंाई िनयन्त्रण गर। यसले
ितमीहरूलाई प्राथर्ना गनर्मा सहायता िदनेछ। 8 सब ैभन्दा मुख्य, एक
अकार्लाई गहन प्रेम गर। प्रेमले धेर ैपापहरू ढाक्छ। 9 िवना िवरोध एक
अकार्मा अितिथ सत्कार गर। 10 ितमीहरू प्रत्येकले परमेश्वरबाट
आित्मक उपहार प्राप्त गरकेा छौ। िविभन्न तिरकामा ितमीहरूलाई
परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह देखाउनु भएको छ। अिन ितमीहरूले
सेवकहरू जस्त ैदाियत्व बहन गरकेा छौ, यसथर् परमेश्वरको उपहारको
सदपुयोग गर। 11 मिनस जो बोल्छ उसले परमेश्वरको बचन बोल्नुपछर् ।
मािनस जसले सेवा गछर्  उसले त्यो शिक्तद्वारा सेवा गनर् ु पछर्  जो
परमेश्वरले िदनु भएकोछ। ितमीहरूले त्यस प्रकारले कायर् गनर् ु पछर्
जसद्वारा प्रत्येक कुरामा येशू ख्रीष्ट माफर् त परमेश्वर प्रशसंनीय हुनु हुनेछ।
शिक्त अिन मिहमा सदा सवर्दा उहाँकै हो। आिमन।

ख्रीिष्टयानकोख्रीिष्टयानको रुपमारुपमा यातनायातना भोग्नुभोग्नु

12 मेरा िमत्रहरू, ितमीहरूले भोिगरहेको भयानक कष्टमा आश्चयर्
नमान। यो ितमीहरूको िवश्वास जाँच गनर्लाई हो। नसोच िक
ितमीहरूमािथ कुन ैअलौिकक घट्ना घिटरहेछ। 13 तर ितमीहरू खशुी
हुनु पछर्  िकनिक ितमीहरू ख्रीष्टका सहभागी बिनरहेकाछौ। ितमीहरू
खशुी हुनेछौ अिन आनन्दले पूणर् रहने छौ जब ख्रीष्टले आफ्नो मिहमा
देखाउनु हुनेछ। 14 ितमीहरूले ख्रीष्टलाई अनुशरण गरकेोमा जब
मािनसहरूले गाली गछर्न् ितमीहरू धन्य हुन्छौ िकनभने मिहमाको
आत्मा, ितमीहरूसँग हुन्छ। 15 ितमीहरू कसलेै पिन हत्यारा, चोरी अिन
नराम्रो कमर् गनेर् अथवा अकार्को िवषयमा हस्तके्षप गनेर्हरू जस्तो यातना
भोग्न नपरोस्। 16 तर आफू “ख्रीिष्टयान” भएकोमा यिद ितमीले कष्ट
भोग्छौ भने ितमी लिज्जत हुनु पदैर्न। त्यस नामकोलािग बरु ितमीहरूले
परमेश्वरको प्रशसंा गनर् ु पछर् । 17 न्याय गिरने समय आएको छ। यो कायर्
परमेश्वरको पिरवारबाट शुरु गिरने छ। तर यिद त्यो न्याय गिरने कायर्
हामीबाट शुरु भयो भने जसले परमेश्वरको सुसमाचार स्वीकार गदैर्नन्
ितनीहरूको के अवस्था हुनेछ?

18 “यिद धािर्मक व्यिक्तलाई पिन बचाँउन अत्यन्त ैगाह्रो पछर्  भने,
त्यो मािनस जो परमेश्वरको िवरुद्धमा छ अिन महा-पापी छ, उमािथ के

आउने हो?”
िहतोपदेश 11:31

19 यसथर्, ती मािनसहरू जो परमेश्वरले चाहेको तिरकामा कष्ट भोग्छन्
ितनीहरूले आफ्ना प्राणहरू उनलाई सुिम्पनु पछर् । परमेश्वर एक हुनुहुन्छ
जसले ितनीहरूलाई सृिष्ट गनर् ु भयो अिन ितनीहरूले उहाँ मािथ िवश्वास
राख्न सक्छन्। यसथर् ितनीहरूले धािर्मक कायर्हरू गिररहनु पछर् ।

परमपरमेेश्वरकाश्वरका बथानबथान

अब ितमीहरूको समूहमा भएका अग्रजहरूसँग मेरो कुरा छ। म
पिन एक अग्रज हँु। म आफैं ले ख्रीष्टले यातना भोगेको देखेको
छु। अिन म त्यो मिहमाको हकदार हुनेछु जो हामीलाई

देखाइनेछ। 2 जुन ती मािनसहरूको ितमीहरू िजम्मावारी छौ,
ितनीहरूको हेरचाह गनर् ु भनी म िनवेदन गछुर् । ितनीहरू परमेश्वरका बथान
हुन्। ती मािनसहरूको समूहलाई हेरचाह गिरदेऊ ितमी चाहान्छौ भने,
तर वाध्यतामा होइन। यसो गर िकनभने ितमीहरू सेवा गनर्मा खशुी छौ,
यसो होइन िक ितमीहरू पसैाका िनिम्त लोभी छौ। 3 ितमीहरूको
िजम्मामा रहेका मािनसहरूमा ितमी शासक जस्तो व्यवहार नगर। तर ती
मािनसहरूका िनिम्त असल उदाहरण बन। 4 तब, जब मुख्य गोठाला
आउनु हुन्छ ितमीहरूले मिहमाको मुकुट प्राप्त गनेर्छौ। अिन त्यसले
आफ्नो सुन्दरता किहल ैहराउने छैन।

5 हे यवुकहरू, ितमीहरूलाई पिन मेरो केही भन्नु छ। ितमीहरूले
अग्रजहरूको अधीन स्वीकार गनर् ु पछर् । ितमीहरू सब ैएक अकार्मा
अत्यन्त िवनम्र हुनुपछर् ।
“परमेश्वर अहकंारी मािनसहरूको िवरुद्ध हुनुहुन्छ,
तर उहाँले नम्रहरूलाई अनुग्रह प्रदान गनर् ुहुन्छ।”
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िहतोपदेश 3:34
6 यसथर् परमेश्वरको शिक्तशाली हातको छत्र-छाँयामा िवनम्र बन। तब
उहाँले ितमीहरूलाई उच्च पानर् ु हुनेछ जब सही समय आउँछ। 7 जब
उहाँले ितमीहरूको हेरचाह गनर् ुहुन्छ ितमीहरूको िचन्ता सब उनको
अघाडी सुिम्पदेऊ।

8 स्वयलंाई िनयन्त्रण गर अिन सावधान बस। शतैान ितमीहरूको शत्रु
हो। त्यो िंसहले िशकार खोजे जस्त ैकसलैाई खान चारिैतर घुमी िंहड्छ।
9 शतैानको अनुशरण गनर् अस्वीकार गर। आफ्नो िवश्वासमा दृढतापूवर्क
बस। ितमीहरू जान्दछौ िक संसारभिर ितमीहरूका भाइ-बिहनीहरू
त्यस्त ैयातना भोिगरहेछन् जस्तो यातनामा ितमीहरू िथयौ।

10 यो सही हो, ितमीहरूले अल्प समयको िनिम्त यातनाको सामना
गनर् ु पछर् । तर त्यसपिछ परमेश्वरले हरके कुरा ठीक गिरिदनु हुन्छ।
ितमीहरूलाई उहाँले बलवान तुल्याउनु हुन्छ। उहाँले ितमीहरूलाई
साहरा िदनु हुनेछ अिन ितमीहरूलाई लड्नबाट थाम्नु हुनेछ। उहाँ सबै
अनुग्रहका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले ितमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा उहाँको

मिहमाको सहभागी हुन आह्वान गनर् ु भएको छ। त्यो मिहमा सदा सवर्दा
रहने छ। 11 सब ैशिक्त सदा-सवर्दा उहाँकै रहने छ। आिमन।

आिखरीआिखरी अिभवादनअिभवादन

12 मलेै िसल्वानसको सहयोगमा यो िचट्ठी लेखें। म जान्दछु िक उनी
िवश्वासी भाइ हुन्। मलेै ितमीहरूलाई उत्साह िदन औ यो परमेश्वरको
साँच्चो अनुग्रह हो भनी साक्षी िदन यो छोटो पत्र लेखेको हँु। यो अनुग्रहमा
दृढ भएर बस।

13 बेिवलोनको मण्डलीले ितमीहरू सबलैाई नमस्कार जनाउँछ। ती
मािनसहरू, पिन ितमीहरू जस्त ैचुिनएका िथए। मकूर् स, जो ख्रीष्टमा मेरो
छोरो हो ऊ पिन नमस्कार िदन्छ। 14 एक अकार् प्रित प्रेमको चुम्बन
प्रदान गर, जब ितमीहरूको भेट हुन्छ।
ितमीहरू सबलैाई शािन्त होस्, जो ख्रीष्टका साथ छौ।
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2 पत्रुसपत्रुस

येशू ख्रीष्टको प्रेिरत औ सेवक िशमोन पत्रुसद्वारा अिभवादन।
ितमी सब ैमािनसहरूप्रित, जसको िवश्वास छ, जो हाम्रो

जस्तो मूल्यवान् छ। ितमीहरूले त्यो िवश्वास प्राप्त गरकेा छौ
िकनभने हाम्रा परमेश्वर अिन उद्धारकतार् येशू ख्रीष्ट न्यायपूणर् हुनुहुन्छ।
उहाँ जे उिचत छ त्यही गनर् ुहुन्छ।

2 ितमीहरूलाई अिधकभन्दा अिधक अनुग्रह अिन शािन्त प्रदान
गिरयोस्। ितमीहरूले अनुग्रह अिन शािन्त प्राप्त गनेर्छौ, िकनिक
ितमीहरूले परमेश्वर अिन हाम्रा प्रभु येशूलाई िचन्दछौ।

हामीलाईहामीलाई चािहएकाचािहएका हरहरेकेक चीजचीज परमपरमेेश्वरलश्वरलेे प्रदानप्रदान गनगनर्र् ु ुभएकोभएको छछ
3 येशूिसत परमेश्वरको शिक्त छ। उहाँको शिक्तले हामीलाई जीउनु

अिन परमेश्वरको सेवा गनर् ु चािहएको हरके चीज प्रदान गेरको छ।
हामीिसत यी कुराहरू छन्, िकनभने हामी उनलाई जान्दछौं।येशूले
उहाँको मिहमा अिन भलोपनद्वारा हामीलाई आह्वान गनर् ुभयो। 4 यसदै्वारा
उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान् प्रितज्ञाहरू िदनुभएको छ, िक
यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर ितमीहरू इश्वरीय
स्वभावका सहभागी होओ।

5 यसकारण यी कुराहरू ितमीहरूको जीवनमा थप्न सकेसम्म प्रयास
गर। ितमीहरूको आफ्नो िवश्वासमा भलोपन अिन ज्ञानमा भलोपन थप।
6 अिन ितम्रो बुिद्धमा आत्मा िनयन्त्रण थप, अिन ितम्रो आत्मा
िनयन्त्रणमा धयैर् थप, अिन ितम्रो धयैर्मा परमेश्वरको सेवा थप।

7 अिन ितम्रो परमेश्वर प्रितको सेवामा ितम्रा भाइ-बिहनीहरू प्रित स्नेह
थप, अिन आफ्ना भाइ-बिहनीहरू प्रितको स्नेहमा प्रेम थप। 8 यिद यी
जन्म ैकुराहरू ितमीहरूमा छन् अिन ितनीहरू वृिद्ध हँुदछैन् भने यी
कुराहरूले ितमीहरूलाई िनकम्मा नबिननुमा मदत िदनेछन्। यी
कुराहरूले ितमीहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको िवषयमा पूणर् ज्ञान िलनु
सबलेै सहयोग पुयार्उनेछ। 9 तर यिद कुन ैव्यिक्तिसत यी कुराहरू छैन
भने उसले स्पष्ट देख्न समथर् हँुदनै। त्यो मािनस अन्धा हो। उसले यो
भूलेको छ िक उसलाई िवगत पापहरूबाट स्वच्छ तुल्याइएको छ।

10 मेरा भाइ-बिहनीहरू, परमेश्वरले ितमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ
अिन उनको मािनस बिननु चुनेकाछन्। ितमीहरू बोलाइएका हौ औ
आफ्नो मािनसहरू बनाउनु चुिनएका हौ भन्ने प्रमाण गनर् ु भरमग्दरु चेष्टा
गनर् ु पछर् । यिद ितमीहरूले ती सब ैकुराहरू मान्यौ भने ितमीहरू किहल्यै
ढल्ने छैनौ। 11 अिन ितमीहरूलाई हाम्रा प्रभु अिन उद्धारकत्तार् येशू
ख्रीष्टको राज्यमा िवशाल स्वागत गिरनेछ। त्यो राज्य सदा सवर्दा
चिलरहन्छ।

12 ितमीहरू यो कुराहरू जान्दछौ। ितमीहरूिसत भएका सत्यताको
िवषयमा ितमीहरू दृढ छौ। तर ितमीहरूलाई यी कुराहरू सम्झना गराउन
म सदवै सहायता गनेर्छु। 13 म सम्झन्छु यो पृथ्वीमा जबसम्म बाँच्छु,
ितमीहरूलाई यी कुराहरू सम्झाउन उिचत सम्झन्छु।

14 म जान्दछु मलेै यो शरीर चाँडै त्याग गनर् ुपछर् । हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले
त्यो मलाई दशार्उनु भएको छ। 15 म जित सक्छु ितमीहरूलाई सदवै यी
कुराहरू स्मरण गराउने कोिशश गनेर्छु। म इच्छा गछुर्  िक मेरो मृत्य ुपिछ
पिन यी कुराहरू सम्झन ितमीहरू समथर् बनी रहौ।

हामीलहामीलेे ख्रीष्टकोख्रीष्टको मिहमामिहमा ददेेख्यौंख्यौं

16 हामीले ितमीहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्तको बारमेा
व्याख्या गरकेा छौं। हामीले ितमीहरूलाई उनको आगमनको िवषयमा
भन्यौं। हामीले ितमीहरूलाई जे व्याख्या गयौर्ं ती मािनसहरूले रचेका
चतुर कथाहरू होइनन्। हामीले आफ्न ैआँखाले येशूको महानता देख्यौं।

17 येशूले महान-मिहमाको आवाज सुन्नु भयो। त्यो त्यस समयको कुरा
हो जब येशूले िपता परमेश्वरबाट सम्मान अिन मिहमा पाउनु भयो। त्यो
आवाजले भन्यो, “यो मेरो िप्रय छोरो हो, अिन म यसलाई प्रेम गछुर् । म
उिसत अत्यन्त खशुी छु।” 18 अिन हािमले त्यो आवाज सुन्यौ जब हामी
येशूिसत पिवत्र पवर्तमा िथयौं, त्यो स्वगर्बाट आयो।

19 यसले हामीलाई अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरूमा अिधक
िनिश्चत तुल्याउँछ। अिन अगमवक्ताहरूको भनाई अनुशरण गररे
ितमीहरूले राम्रो गनेर्छौ। उनीहरूको भनाई अन्धकारमा बित्त चम्केको
जस्त ैहो। यो बित्त िबहान नहुन्जेलसम्म र िबहानी तारा ितमीहरूको
ह्रदयमा प्रकाश िदन नझुल्केसम्म रहने छ। 20 ितमीहरूले बुझ्नु पनेर्
मुख्य कुरा यो छ धमर्शास्त्रको अगमवाणी कुन ैअगमवक्तको व्याख्याबाट
आएको होइन। 21 िकनभने अगमवाणी मािनसको इच्छाबाट आएन। तर
मािनसहरूलाई पिवत्र आत्माले डोयार्एको िथयो अिन परमेश्वरका
वचनहरू भने।

झूटाझूटा िशक्षकहरूिशक्षकहरू

िवगत समयमा झूटा अगमवक्ताहरू परमेश्वरका मािनसहरूको
बीचमा िथए। त्यसरी न ैझूटा िशक्षकहरू ितमीहरूको समूहमा
रहन्छन्। ितनीहरूले झूटा िशक्षाहरू िदन्छन्, ती िशक्षाहरूले

मािनसहरूलाई ध्वंशितर तान्छ। ितनीहरूले मािलकलाई ग्रहण गनर् पिन
अस्वीकार गछर्न् जसले ितनीहरूकोलािग मुिक्त ल्याउनु भयो। अिन
ितनीहरू स्वयलंाई चाँडै ध्वंश पानेर्छन्। 2 धेर ैमािनसहरू ितनीहरूले
गरकेा नराम्रा कुराहरू अनुशरण गछर्न्। ितनीहरूले गदार् सत्य मागर्लाई
अरू मािनसहरूले आलोचना गछर्न्। 3 ती झूटा िशक्षकहरूले
ितमीहरूबाट पसैा मात्र चाहने छन्। यसरी ितनीहरूले ितमीहरूलाई झूटा
कथाहरू भनेर शोषण गनेर्छन्। तर ती झूटा िशक्षकहरूको िवरुद्ध धेरै
अिघ न ैन्याय तयार भएको छ। अिन उनी एकबाट जसले ितनीहरूलाई
ध्वंश पानर् ु हुनेछ ितनीहरू उम्कन पाउने छैनन्।

4 जब स्वगर्दतूहरूले पाप गर ेितनीहरूलाई दण्डिवहीन जान िदइएन।
अँहँ! परमेश्वरले ितनीहरूलाई नरकमा पठाउनु भयो। परमेश्वरले ती
स्वगर्दतूहरूलाई अन्धकार गुफामा राख्नु भयो। ितनीहरूलाई न्याय
नगरुन्जेल त्यहीं राख्नेछन् 5 अिन परमेश्वरले ती मािनसहरूलाई दण्ड
िदनु भयो जो धेर ैअिघ जीिवत िथए। परमेश्वरले संसारमा बाढी ल्याउनु
भयो जुन मािनसहरूले भिरएको िथयो जो परमेश्वर िवरोधी िथए। तर
परमेश्वरले नूहिसत सात अन्य मािनसहरूलाई बचाए। नूह त्यो मािनस
िथए जसले मािनसहरूलाई ठीक ढङ्गले बाँच्न उपदेश िदन्थे। 6 अिन
परमेश्वरले दषु्ट नगरहरू सदोम अिन गमोरालाई दण्ड िदनु भयो।
परमेश्वरले ती नगरहरूलाई खरानीमा पिरवतर्न नहुन्जेल जलाउनु भयो।
परमेश्वरले ती नगरहरूलाई जो पिछ आउने समयमा परमेश्वरको िवरुद्ध
जानेहरूमािथ उदाहरण स्वरुप उपयोग गनर् ुभयो। 7 तर परमेश्वरले ती
नगरहरूबाट लूतलाई बचाउनु भयो। लूत खबु ैअसल मािनस िथए।
नराम्रा मािनसहरूको फोहोर जीवनको कारण ितनले कष्ट पाए। 8 लूत
एक असल मािनस िथए, तर ितनी प्रितिदन ती दषु्ट मािनसहरूसँग बसेका
िथए। लूतको असल हृदय ितनले िदनहु देखेका अिन सुनेका नराम्रा
कुराहरूमा द:ुखी भएको िथयो। 9 हो, परमेश्वरले यी सब ैकुरा गर।े जब
कष्ट आई पछर्  जसले आफ्नो सेवा गछर्न् ितनीहरूलाई बचाँउनु प्रभु
परमेश्वर जान्नुहुन्छ। अिन उहाँले जान्नुहुन्छ न्यायको िदनसम्म ती दषु्ट
मािनसहरूलाई कसरी अड्काउनु पछर् । 10 जो मािनसहरू ितनीहरूको
पापमय कामवासना अनुसार कुकमर् गररे बाँच्ने औ ती मािनसहरू जो
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परमेश्वरको अिधकार अस्वीकार गनेर्हरूलाई परमेश्वरले खास दण्ड
िदनुहुनेछ।
यी झूटा िशक्षकहरू आफूले चाहेका केही पिन गदर्छन्, अिन ितनीहरू

स्वय ंगवर् गछर्न्। ितनीहरू मिहमामय स्वगर्दतूहरूको िवरुद्ध नराम्रा कुरा
गनर् डराउँदनैन्। 11 सवगर्दतूहरू यी झूटा िशक्षकहरू भन्दा अिधक
पराक्रमी अिन शिक्तशाली छन्। तर स्वगर्दतूहरूले झूटा िशक्षकहरूलाई
दोषारोपन गदैर्नन् अिन ितनीहरूको बारमेा प्रभु अिघ िनन्दा गदैर्नन्। 12

तर यी झूटा िशक्षकहरू ितनीहरूले बुझेका कुरामा िनन्दा गछर्न्। यी झूटा
िशक्षकहरू, जङ्गली पसुहरू जस्त ैमािरनुको िनिम्त मात्र जन्मेका छन्,
केही िवचार नगरी काम गछर्न्। अिन यी झूटा िशक्षकहरू जङ्गली पशुहरू
जस्त ैनष्ट हुनेछन्। 13 यी झूटा िशकहरूले धेर ैमािनसहरूलाई चोट
पुयार्ँउँछन्। यसयर् ितनीहरूले पिन चोट पाउनेछन्। त्यो ितनीहरूले गरकेो
कमर्को ज्याला हुनेछ। यी झूटा िशक्षकहरू, सब ैमािनसहरू समक्ष
आनन्द िलइने खेल झैं कुकमर्लाई िलन्छन्। ितनीहरू कुकमर्मा आनन्द
िलन्छन् यसले ितनीहरूलाई खशुी पाछर् । यसथर् ितनीहरू ितमीहरूमाझ
फोहोर कलङ्क अिन दागहरू जस्त ैहुन्। ितमीहरूिसत साधरण भोजनमा
भाग िलन्छन्। ितमीहरूलाई लिज्जत तुल्याउँछ्न्। 14 हरकेपल्ट
ितनीहरू स्त्रीलाई हेछर्न्, अिन ितनीहरू उसलैाई चाहन्छन्। यी झूटा
िशक्षकहरू सदवै पाप गिररहन्छन्। ितनीहरूले कमजोर मािनसहरूलाई
पापको जालमा फसाउँछन्। ितनीहरू आफैं ले स्वाथीर् हुन् प्रिशक्षण
िलएका छन्। ितनीहरू श्रािपत छन्। 15 यी झूटा िशक्षकहरूले उिचत
मागर् छोडेका छन् अिन ितिनहरूको जीवनलाई अनुिचत मागर्मा
लगेकाछन्। ितनीहरूले त्याही मागर् अनुशरण गर ेजुन मागर्मा बालाम
िहँडेका िथए। बालाम बोअरका छोरा िथए। नराम्रो काम गरकेो ज्याला
उसले उत्साहले स्वीकार गर।े 16 तर एउटा गधाले बालामको कुकमर्मा
ध्यानाकषर्ण गरायो। अिन गधा एउटा पशु हो जो बोल्न सकै्तन। तर त्यो
गधा मािनसको आवाजमा बोल्यो अिन त्यसले बालामलाई उसको पागल
सोचाईबाट रोक्यो।

17 ती झूटा िशक्षकहरू ती पानी नभएका मुहानहरू हुन्। ितनीहरू ती
मेघहरू जस्त ैहुन् जसलाई आँधीले उडाउँछ। ितनीहरूका िनिम्त घोर
अन्धकारमा एक स्थान रािखएको छ। 18 ती झूटा िशक्षकहरू त्यस्ता
वचनहरूमा गवर् गछर्न् जसको केही अथर् छैन। ितनीहरूले मािनसहरूलाई
पापको जालमा फसाउँछन्। ितनीहरूले, यस्ता मािनसहरूलाई आकिर्षत
गराइरहेछन् जो मािनसहरू कुकमर् गनेर्हरूबाट टाढ़ा रहन शुरु गदैर्छन्।
ती झूटा िशक्षकहरूले, आफ्ना पापपूणर् प्राकृितक वासनाबाट हुने दषु्ट
कमर्को सहायताले यो गछर्न्। 19 ती झूटा िशक्षकहरू स्वततं्रता प्रािप्तको
बचन िदन्छन्। तर ती झूटा िशक्षकहरू स्वय ंस्वतन्त्र छैनन्। ितनीहरू ती
ध्वंशात्मक कुराहरूका दास हुन्। एक मािनस त्यस वस्तुको दास बन्दछ
जसले उसलाई अिधकारमा राख्छ। 20 ती मािनसहरू संसारका नराम्रा
कुराहरूबाट मुक्त तुल्याइएका िथए। ितनीहरूलाई हाम्रा प्रभु अिन
उद्धारकत्तार् येशू ख्रीष्टलाई िचनेर मुक्त गराइएको िथयो। तर यिद ितनीहरू
अझ ती चीजहरू ितर फिर्कन्छन् अिन ितनीहरूको िनयन्त्रणमा रहन्छन्
भने ितनीहरूको अिहलेको अवस्था शुरुको भन्दा खराब हुनेछ। 21 हो,
ितनीहरूलाई िदइएको पिवत्र िशक्षाबाट सही मागर् िचन्नु अिन त्यसबाट
फकर् नु भन्दा सही मागर् ितनीहरूले किहल्य ैनिचनेको असल हुनेथ्यो। 22

ितनीहरूलाई जे भयो त्यसले यो उखानलाई िसद्ध गछर्  “जब एउटा
कुकुरले बान्ता गछर्  त्यो आफूले बान्ता गरकेो ितर फकीर् आउँछ।” अिन
“संुगुरलाई नुहाइिदए पिछ त्यो फेिर िहलोमा लडी-बडी गनर् फकर् न्छ।”

ययेेशशू ूफफेेिरिर आउनुआउन ुहहुुननेेछछ

मेरा िमत्रहरू, यो ितमीहरूलाई मेरो दोस्रो पत्र हो। मलेै
ितमीहरूको इमान्दारी हृदयहरूलाई केही चीजहरू सम्झनु
सहायता होस् भनी यी दइुवटा िचट्ठीहरू लेखें। 2 धेर ैअिघ

पिवत्र अगमवक्ताहरूले भनेको कुराहरू ितमीहरूले याद राख भन्ने म
चाहन्छु। अिन ती आदेश सम्झ जो हाम्रा प्रभु अिन उद्धारकतार्ले
हामीलाई िदनुभयो। हामीलाई त्यो आदेश उहाँले ितमीहरूका प्रेिरतहरू
माफर् त िदनु भयो। 3 ितमीहरूले बुझ्न ैपछर्  िक अिन्तम िदनहरूमा के
हुनेछ। मािनसहरू आउनेछन् जसले ितमीहरूलाई िखसी गनेर्छन्। ती
मािनसहरू ितनीहरूको इच्छाले मागेको कुकमर्हरू गररे बाँच्नेछन्। 4 ती
मािनसहरूले भन्नेछन्, “उहाँले फेिर आउने प्रितज्ञा गनर् ु भएकोछ। यो
प्रितज्ञा के भयो? हाम्रा िपता-पूखार् मर।े तर संसार सृिष्ट भएको समयदेिख
प्रत्येक वस्तु त्यही प्रकारले चिलरहेको छ।” 5 तर ती मािनसहरू धेरै
अिध के घटेको िथयो सो सम्झन चाहँदनैन्। आकाशहरू िथए अिन
परमेश्वरले जलबाट पृथ्वी सृिष्ट गनर् ु भयो। यी सब ैपरमेश्वरको बचन
अनुसार हुन गयो। 6 तब त्यस संसार जो अिस्तत्वमा रहेको िथयो, बाढी
आयो अिन पानीले ध्वंश पायोर्। 7 अिन परमेश्वरको त्यही बचनले
आकाश अिन पृथ्वी आगोले नष्ट पानर् रािखएको छ। आकाशहरू अिन
पृथ्वी न्यायको िदनको िनिम्त साँची रािखएको छ अिन परमेश्वरका
िवरुद्धको सब ैमािनसहरू िवनाश गिरनेछन्।

8 यो एउटा कुरा निबषर्, िप्रय िमत्रहरू प्रभुका िनिम्त एक िदन हजार
वषर् जस्त ैअिन हजार वषर् एकिदन जस्त ैहो। 9 जस्तो अरू मािनसहरूले
सुस्त बुझेका छन्, प्रभु आफ्नो प्रितज्ञा पूरा गनर् सुस्त हुनु हँुदनै। तर
परमेश्वर, ितमीहरू प्रित धयैर्वान हुनुहुन्छ। कुन ैपिन मािनस नष्टहोस् भनी
परमेश्वर चाहनु हुन्न। परमेश्वर इच्छा गनर् ु हुन्छ िक हरके मािनसले आफ्नो
हृदय पिरवतर्न गनर् ु पछर्  अिन पाप गनर् बन्द गनर् ु पछर् ।

10 तर, त्यो िदन जब परमप्रभु आउनु हुन्छ, चोर जस्त ैएक अचम्म
प्रकारले आउनु हुनेछ। आकाश एक प्रबल गजर्नले अदृष्य हुनेछ।
आकाशमा भएका सब ैथोकहरू आगोले नष्ट पानेर्छ। अिन पृथ्वी र यसमा
भएका सब ैथोकहरू आगोले जलाउनेछ। 11 यसथर्, मलेै भनेको जस्तै
हरके कुरा नष्ट हुनेछ। यसथर् ितमी कस्तो िकिसमको मािनस हुनुपछर्?
ितमीहरूले पिवत्र जीवन िजउनु पछर्  अिन परमेश्वरको सेवा गनर् ुपछर् । 12

ितमीहरूले परमेश्वरको िदनको प्रितक्षा गनर् ु पछर् । ितमीहरूले त्यो िदनको
आगमनको दृढतासँग चाहना गनर् ु पछर् । जब त्यो िदनको आगमन हुन्छ,
आकाश अिग्नले ध्वंश पानेर्छ, अिन आकाशको हरके वस्तु आगोको
रापले पग्लने छन्। 13 तर परमेश्वरले हामीलाई प्रितज्ञा गनर् ु भएको छ।
अिन हामी उहाँको प्रितक्षा गिररहेका छौं। एक नयाँ आकाश अिन एक
नयाँ पृथ्वी। त्यस स्थानमा भलोपन स्थापना हुनेछ।

14 िप्रय िमत्रहरू, हामी यस्तो घट्ना घट्ने प्रतीक्षा गिररहेका छौं।
यसथर् पापरिहत अिन दोषरिहत रहनु ितमीहरू प्रगाढ प्रयत्न गर।
परमेश्वरिसत शािन्तमा रहने प्रयास गर। 15 स्मरण राख िक हामीहरू
बँचाइएका छौ, िकनभने हाम्रा प्रभु धयैर्वान हुनुहुन्छ। हाम्रा िप्रय भाइहरू
पावलले ितमीहरूलाई त्यही कुरा भन्नु भयो जब उनले परमेश्वरले प्रदान
गनर् ु भएको ज्ञानद्वारा ितमीहरूलाई लेख्नु भयो। 16 पावलले यी
कुराहरूको बारमेा उनका सब ैपत्रहरूमा यस्तो लेख्छन्। उनको
पत्रहरूमा केही िवषयहरू बुझ्नु गाह्रो पछर् । कोही मािनसहरू ती
कुराहरूलाई भूल प्रकारले व्याख्या गछर्न्। कोही मािनसहरू अज्ञानी
अिन िवश्वासमा दवुर्ल छन्। ती मािनसहरू न ैअन्य धमर्शास्त्रहरू पिन
झूटो प्रकारले व्याख्या गछर्न्। तर ितनीहरूले त्यसो गररे स्वयलंाई न ैनष्ट
गिररहेका हुन्छन्।

17 िप्रय िमत्रहरू, ितमीहरूले यस िवषयमा पिहल्य ैजानेका छौ। यसथर्
होिशयार बन। ती दषु्ट मािनसहरूलाई, ितनीहरूलाई भूल िशक्षाितर लान
नदेऊ। सावधान बन, जसद्वारा ितमीहरू आफ्ना दृढ िस्थितबाट झनेर्
छैनौं। 18 तर हाम्रा प्रभु अिन उद्धार कत्तार् येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अिन
ज्ञानमा अिघ बढ। अिहले अिन सधैँको िनिम्त उहाँमा मिहमा रहोस्।
आिमन्।
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1 ययूहून्नाहन्ना

हामी अब ितमीहरूलाई संसारको सृिष्ट अिघबाट जे
अिस्तत्वमा िथयो त्यस िवषयमा भन्छौं ।
हामीले यो सुन्यौं हामीले आफ्न ैआँखाले देख्यौं, हामीले

हेयौर्ं यो, हामीले हाम्रा हातले स्पशर् गयौर्ं।
हामी ितमीहरूलाई त्यो वचनको बारमेा भन्दछैौ जसले जीवन प्रदान

गछर् । 2 त्यो जीवन हामीमा देखापरकेो छ। हामीले त्यसलाई देख्यौं।
हामी यस बार ेितमीहरूलाई प्रमाण िदन सक्छौं। अब हामी ितमीहरूलाई
त्यो जीवनको िवषयमा भनी रहेका छौं। यो त्यो जीवन हो जो िचरस्थायी
छ। यो त्यो जीवन हो जो परमेश्वर िपतािसत िथयो अिन हाम्रो अिघ देखा
पयोर्। 3 अब हामी ितमीहरूलाई हामीले देखेका अिन सुनेको कुराहरू
भन्छौं। िकनभने हामी चाहन्छौ िक हामीिसत ितमीहरूको सङ्गित रहोस्।
सङ्गित जो हामी एक साथ सहभोग गछौर् त्यो िपता परमेश्वर अिन उनको
पुत्र येशू ख्रीष्टिसत हुन्छ। 4 हामी ितमीहरूलाई यी कुराहरू
लेिखरहेकाछौं जसद्वारा ितमीहरू आनन्दले पिरपूणर् हुन सक्नेछौ।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे हाम्राहाम्रा पापहरूपापहरू क्षमाक्षमा गनगनर्र् ुहुहुुन्छन्छ
5 हामीले परमेश्वरबाट साँच्चो सन्देश सुन्यौं। अब हामी यो

ितमीहरूलाई भिनरहेकाछौं िक परमेश्वर ज्योित हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा
अन्धकार हँुदनै। 6 यसथर्, यिद हामी परमेश्वरिसत हाम्रो सङ्गित भएको
दावी गछौर्ं, तर हामी अन्धकारमा बस्छौं भने हामी झूटो हौं, हामी सत्यको
अनुशरण गिररहेका छैनौ। 7 परमेश्वर ज्योितमा रहनु हुन्छ। हामी पिन
ज्योितमा बस्नुपछर् । यिद हामी ज्योितमा बस्यौं भने हामी एक अकोर्मा
सङ्गितको सहभागी हुन्छौ। अिन जब हामी ज्योितमा बस्छौं, येशूको
रगतले हामीलाई सम्पूणर् पापबाट धुन्छ।

8 यिद हामी, हामीमा पाप छैन भन्छौ भने हामीले स्वयलंाई धोका
िदइरहेछौ, अिन हामीमा सत्य छैन। 9 तर यिद हामी हाम्रा पापहरू
स्वीकार गछौर् तब परमेश्वर जो िवश्वासयोग्य अिन धमीर् हुनुहुन्छ हाम्रा
पापहरू अिन हामीले गरकेो जम्म ैगल्तीहरू क्षमा गनर् ुहुनेछ। परमेश्वरमा जे
उिचत छ त्यही गनर् ुहुन्छ। 10 यिद हामी भन्छौ, हामीले पाप गरकेा छैनौं
तब हामीले परमेश्वरलाई झूटो बनाउँछौं। यसलेै देखाँउछ िक हाम्रो
हृदयमा परमेश्वरको साँच्चो संन्देश राखेका छैनौं।

ययेेशशू ूहाम्राहाम्रा सहयोगीसहयोगी हहुुनुहनुहुुन्छन्छ

मेरा िप्रय नानीहरू, म ितमीहरूलाई यो पत्र लेिखरहेकोछु,
जसमा िक ितमीहरूले पाप गनेर् छैनौ। तर यिद कुन ैव्यिक्तले
पाप गछर्  भने, येशू ख्रीष्टले िपताको अिघ हामीलाई बचाउनु

हुनेछ। येशू धमीर् हुनुहुन्छ।
2 येशू हाम्रो पाप क्षमा गनेर् माध्यम हुनुहुन्छ अिन सम्पूणर् संसारका

मािनसहरूको पापहरू पिन क्षमा गराउनुहुन्छ।
3 यिद उहाँको आदेश पालन गयौर्ं भने हामी िनिश्चत हुन्छौं िक हामीले

परमेश्वरलाई िचन्यौं। 4 एक व्यिक्तले भन्न सक्छ, “म परमेश्वरलाई
िचन्छु।” तर यिद त्यस व्यिक्तले परमेश्वरका आदेशहरूको पालन गदैर्न
भने त्यो मािनस झूटो हो, उसकोमा सत्य हँुदनै। 5 तर एक व्यिक्तले
परमेश्वरको िशक्षा पालन गछर्  तब त्यस व्यिक्तमा परमेश्वरको प्रेमको लक्ष्य
रहेको हुन्छ। यसरी न ैहामी जान्न सक्छौ िक हामी परमेश्वरको अनुशरण
गिररहेछौ। 6 यिद कुन ैव्यिक्तले ऊ परमेश्वरमा बाँच्न चाहन्छ भने ऊ येशू
बाँचे झैं बाँच्नु पछर् ।

ययेेशूलशूलेे भन्नुभन्न ुभयोभयो अरूलाईअरूलाई प्रेमप्रेम गरगर
7 मेरा िप्रय िमत्रहरू, म ितमीहरूको ितिम्त नयाँ आदेश लेिखरहेको

छैन। यो त्यही आदेश हो जो ितमीहरूले शुरुदेिख पाएका िथयौ। यो
आदेश ितमीहरूले अिघ न ैसुिनसकेको िशक्षा हो। 8 तर पिन म
ितमीहरूको िनिम्त यो आदेशलाई नयाँ आदेशको रुपमा लेख्दछुै। यो
आदेश सत्य छ; अिन यसको सत्यता येशू अिन ितमीहरू स्वयमंा देख्न
सक्छौ। अन्धकार हट्दछै अिन सत्य ज्योित अिघ देिख चिम्करहेछ।

9 एक व्यिक्तले भन्ला, “म प्रकाशमा छु।” तर यिद त्यो व्यिक्तले
आफ्ना भाइहरूलाई घृणा गछर्  भने त्यो अझ अन्धकारमा छ। 10 जसले
आफ्ना भाइ अिन बिहनीहरूलाई प्रेम गछर् , त्यो प्रकाशमा बसेको हुन्छ
अिन जसले पाप गराँउछ त्यस्तो त्यस व्यिक्तमा केही पिन हँुदनै। 11 तर
मािनस जसले आफ्ना भाइहरूलाई घृणा गछर्  तब ऊ अन्धकारमा हुन्छ।
त्यस मािनस अनं्धकारमा हुन्छ अिन त्यो व्यिक्तले आफ्नो गन्तव्य स्थान
जान्दनै। िकनभने अन्धकारले उसलाई अन्धा तुल्याएको हुन्छ।

12 िप्रय बालकहरू, म ितमीहरूलाई लेख्छु,
िकनभने ितमीहरूका पापहरू ख्रीष्टद्वारा क्षमा गिरएका छन्।

13 िपताहरू, म ितमीहरूलाई लेिखरहेछु,
िकनभने ितमीहरू उहाँलाई िचन्दछौ, जो शुरुदेिख अिस्तत्वमा

हुनुहुन्छ।
यवुा मािनसहरू, म ितमीहरूलाई लेख्दछुै
िकनभने ितमीहरूले दषु्टलाई परास्त गरकेा छौ।

14 बालकहरू, म ितमीहरूलाई लेख्दछुै,
िकनभने ितमीहरू िपतालाई िचन्दछौ।
िपताहरू, म ितमीहरूलाई लेख्दछुै,
िकनभने ितमीहरू उहाँलाई िचन्छौ जो शुरुदेिख अिस्तत्वमा हुनुहुन्छ।
यवुा मािनसहरू, म ितमीहरूलाई लेख्दछुै,
िकनभने ितमीहरू बिलयो छौ,
अिन परमेश्वरको वचन ितमीहरूमा बस्छ,
अिन ितमीहरूले दषु्टलाई परास्त गरकेा छौ।
15 संसारलाई अथवा संसारमा भएका कुराहरूलाई प्रेम नगर। यिद

कुन ैव्यिक्तले संसारप्रित प्रेम गछर्  भने, िपताको प्रेम त्यस व्यिक्तमािथ
हँुदनै। 16 संसारमा भएका नराम्रा कुराहरू यी हुन् हाम्रो पापपूणर्
शारीिरक अिभलाषा खशुी तुल्याउने कुराहरूको चाहाना गनर् ु, हामीले
देखेका पापपूणर् वस्तुहरूको चाहाना गनर् ु, हामीिसत भएका कुराहरूप्रित
घमण्ड गनर् ु। तर ती कुराहरू िपताबाट आएका होइनन्। ती सब ैकुराहरू
संसारबाट आएका हुन्। 17 मािनसहरूको इच्छा अनुसारको चीजहरू
िलएर संसार अिघ बिढरहेकोछ। तर त्यो मािनस जो परमेश्वरले चाहेको
गछर्  त्यो सधैँको िनिम्त रहन्छ।

ख्रीष्टकोख्रीष्टको शत्रुहरूलाईशत्रुहरूलाई नपछ्याऊनपछ्याऊ

18 मेरा प्यारा बालकहरू, अन्त धेर ैनिजक छ। ितमीहरूले सुनेका छौ
िक ख्रीष्ट िवरोधी आउँदछै। अिन अिहले ख्रीष्टका अनेक शत्रुहरू यहाँ
छन्। यसथर् हामी जान्दछौ िक अन्त निजक छ। 19 ख्रीष्टका शत्रुहरू
हाम्रा समूहमा िथए। तर ितनीहरूले हामीलाई त्याग गर।े ितनीहरू
वास्तवमा हामीिसत िथएनन्, यिद ितनीहरू हाम्रो समूहमा रहेको भए
हामीिसत रहने िथए। तर ितनीहरूले छोडे। यसले यो दशार्उँछ िक
ितनीहरू कोही पिन वास्तवमा हािमिसत िथएनन्।

20 ितमीहरूिसत पिवत्र “एक”ले प्रदान गनर् ु भएको बरदान छ। यसथर्
ितमीहरू सबलेै सत्य जान्दछौ। 21 मलेै ितमीहरूलाई िकन लेख्नु? के,
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मलेै ितमीहरूलाई सत्य जान्दनैौं भनेर लेख्नु? अँहँ! म यो पत्र ितमीहरूले
सत्य जान्दछौ भनेर लेख्छु। अिन ितमीहरू जान्दछौ िक कुन ैपिन
असत्य सत्यबाट आउँदनै।

22 यसथर्, झूटो को हो? यो त्यो मािनस हो जसले येशू ख्रीष्ट छैनन्
भन्छ अिन ऊ ख्रीष्टको शत्रु हो। उसले िपता र पुत्रलाई अस्वीकार गछर् ।
23 त्यो मािनस जसले पुत्रलाई अस्वीकार गछर् , उसको िपता पिन छैन।
तर त्यो मािनस जसले पुत्रलाई स्वीकार गछर्  उसका िपता पिन हुनुहुन्छ।

24 जुन ितमीहरूले शुरुदेिख सुन्द ैआएको िशक्षा छ त्यसलाई
दिरलोिसत राख। यिद ितमीहरूले शुरुदेिख सुन्द ैआएको िशक्षा
ितमीहरूमा रहन्छ भने ितमीहरू पुत्र र िपतामा रहनेछौ। 25 अिन यही नै
हो जो पुत्रले हामीिसत प्रितज्ञा गरकेो अनन्त जीवन।

26 म ती मािनसहरूको बारमेा यो पत्र लेिखरहेको छु, जो
ितमीहरूलाई धोका िदने कोिशश गिररहेका छन्। 27 ख्रीष्टले
ितमीहरूलाई िवशेष उपहार िदनु भएको छ। यो उपहार ितमीहरूिसत
अझ छ। यसथर् ितमीहरूलाई कसैंबाट िशक्षा िलन आवश्यक पदैर्न।
उनले ितमीहरूलाई िदएको उपहारले हरके कुराको बारमेा िसकाउनु
हुनेछ। यो उपहार सत्य छ, यो झूटो छैन। यसथर् जस्तो त्यो उपहारले
ितमीहरूलाई िसकाएको छ त्यसमैा अडी बस।

28 हे, मेरा प्यारा बालकहरू, उहाँमा बाँची रहौं। यिद हामीले यसो
गयौर् भने त्यसिदन जब ख्रीष्ट आउँनु हुन्छ हामी िनभर्य रहन सक्छौं। अिन
हामी उहाँको अिघ लिज्जत हुनु पदैर्न। 29 ितमीहरूलाई थाहा छ िक ख्रीष्ट
धािर्मक हुनुहुन्छ। यसथर् ितमीहरू जान्दछौ िक यिद सब ैमािनसहरू जे
धमर् हो त्यसलाई अनुशरण गछर्न, भने ितनीहरू परमेश्वरका बालकहरू
हुन्।

हामीहामी परमपरमेेश्वरकाश्वरका बालकहरूबालकहरू हौंहौं

हामीलाई िपताले यित िवघ्न प्रेम गनर् ु भएको छ िक हामी
परमेश्वरको बालकहरू भिननु योग्यका छौं। अिन वास्तवमा
हामी परमेश्वरका बालकहरू हौं। तर संसारका मािनसहरू यो

बुझ्दनैन् िक हामीहरू परमेश्वरका बालकहरू हौं, िकनभने ितनीहरूले
उहाँलाई िचनेका छैनन्। 2 िप्रय िमत्रहरू, अब हामी परमेश्वरका
बालकहरू हौं। हामीलाई अझ यो देखाइएको छैन िक भिवष्यमा हामी के
हुनेछौं। हामी जान्दछौ िक जित बेला ख्रीष्ट आउँनु हुन्छ हामी उहाँ जस्तै
हुनेछौं िकनभने हामी उहाँको वास्तिवक रुप देख्नेछौं। 3 ख्रीष्ट पिवत्र
हुनुहुन्छ। अिन हरके व्यिक्त, जसको ख्रीष्टमा आशा छ, स्वयलंाई ख्रीष्ट
जस्त ैपिवत्र राख्नेछन्।

4 जब एक व्यिक्तले पाप गछर् , उसले परमेश्वरको िनयम भङ्ग गछर् । हो,
पाप गनर् ु परमेश्वरको िनयम िवरुद्ध बाँचेको जस्त ैहो। 5 ितमीले जान्दछौ
िक ख्रीष्ट मािनसहरूको पापहरू हटाउन आउनु भएको हो। ख्रीष्टमा पाप
छैन। 6 यसथर् जो मािनस ख्रीष्टको िवश्वासमा बस्छ उसले पाप
गिररहँदनै। यिद कुन ैव्यिक्तले पाप गिररहन्छ भने उसले किहल्य ैपिन
वास्तिवक रुपले ख्रीष्टलाई देखेको हँुदनै अिन किहले पिन ख्रीष्टलाई
जानेको छैन।

7 प्यारा बालकहरू, कुन ैव्यिक्तले पिन ितमीहरूलाई छल्न नपाओस्।
ख्रीष्ट धािर्मक हुनुहुन्छ ख्रीष्ट जस्तो बन्नका िनिम्त एक व्यिक्तले जो सही
छ त्यो अनुशरण गनर् ुपछर् । 8 शुरुदेिख न ैशतैानले पाप गिररहेछ। त्यो
जसले पाप गिररहन्छ त्यो शतैानको मािनस हो। परमेश्वरका पुत्र
आउनको कारण शतैानको कामहरू नष्ट गनर् ु हो।

9 जब परमेश्वरका एक व्यिक्तलाई उनको बालक बनाउनु हुन्छ, तब
त्यस व्यिक्तले पाप गिररहँदनै। िकनभने परमेश्वरले प्रदान गनर् ु भएको नयाँ
जीवन उसमा रहेको हुन्छ। यसथर् त्यो मािनस पाप गिररहन सकै्तन।
िकनभने उ परमेश्वरको बालक बनेको हुन्छ। 10 यसरी हामी िचन्न सक्छौं
िक परमेश्वरका बालकहरू को हुन्। हामी यो पिन जान्न सक्छौ िक
शतैानका बालकहरू को हुन्। मािनसहरू जसले जे उिचत छ त्यो गदैर्न,
ितनीहरू परमेश्वरका बालकहरू होइनन्। अिन मािनस जसले आफ्ना
भाइलाई प्रेम गदैर्न उ परमेश्वरको बालक होइन।

हामीलहामीलेे एकएक अकार्माअकार्मा प्रेमप्रेम गनगनर्र् ुपछुपछर्र्
11 यो त्यो िशक्षा हो जो ितमीहरूले शुरुदेिख न ैसुन्द ैआएका छौ।

हामीले एक-अकार्लाई प्रेम गनर् ु पछर् । 12 कियन जस्तो नबन, जो
शतैानको िथयो। कियनले आफ्नो भाइ हािबललाई मायोर्। तर कियनले
आफ्नो भाइलाई िकन मायोर्? िकनभने उनले गरकेा कुराहरू गलत िथयो
अिन ितनका भाइले गरकेा कुराहरू असल िथयो।

13 भाइ अिन बिहनीहरू, जब यस संसारका मािनसहरूले
ितमीहरूलाई घृणा गछर्न्, आश्चयर्चिकत नबन। 14 हामी जान्दछौ िक
हामीले मृत्यलुाई नाघेर जीवनमा आएका छौं। हामी यो जान्दछौं िकनभने
हामी ख्रीष्टमा भएका हाम्रा भाइ अिन बिहनीहरूलाई प्रेम गछौर्। मािनस
जसले प्रेम गदैर्न ऊ अझ मृत्यमुा छ। 15 हरके मािनस जसले आफ्ना
भाइलाई घृणा गछर्  ऊ हत्यारा हो। अिन ितमी जान्दछौ िक कुन ैपिन
हत्याराको उसमा अनन्त जीवन हँुदनै।

16 साँच्चो प्रेम के हो त्यो यसरी हामी जान्दछौ येशूले हाम्रा िनिम्त
आफ्ना जीवन अपर्ण गर।े यसथर् हामीले हाम्रो जीवन ख्रीष्टमा भएका हाम्रा
भाइ-बिहनीहरूका िनिम्त अपर्ण गनर् ुपछर् । 17 कसिैसत संसारको धन-
सम्पित्त छ र पिन आफ्ना दाज्यू-भाइलाई खाँचोमा परकेो देख्दा
उिनहरूप्रित आफ्नो मन कठोर पाछर्  भने परमेश्वरको प्रेमले कसरी
त्यसमा वास गछर्? 18 मेरो बालकहरू, हाम्रो प्रेम केवल शब्द अिन
बातमा मात्र हुनु हँुदनै। हाम्रो प्रेम साँच्चो प्रेम हुनुपछर् । हामीले हाम्रो प्रेम
हाम्रो कमर्द्वारा दशार्उनु पछर् ।

19 त्यस प्रकारले जान्दछौ िक हामी सत्य मागर्का छौ। अिन जब हाम्रा
िववेकले हामीलाई भतर्सना गछर् , परमेश्वर समक्ष हामी हाम्रो हृदयलाई
पुन: सान्तवना गराउन सक्छौं। िकनभने परमेश्वर हाम्रो िववेक भन्दा
महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले सब ैकुरा जान्नुहुन्छ।

21 मेरा िप्रय िमत्रहरू, यिद हाम्रो िववेकले हामीलाई भतर्सना भने, जब
हामी परमेश्वर समक्ष जान्छौ हामी िनडर हुनेछौं। 22 अिन परमेश्वरले
हामीलाई हामीले याचना गरकेा कुराहरू िदनु हुन्छ, िकनभने हामी
परमेश्वरको आदेश पालन गछौर् अिन परमेश्वर के कुराले खशुी हुनुहुन्छ
हामी त्यही गछौर्। 23 यो त्यही हो जो परमेश्वरले आज्ञा गनर् ु हुन्छ उहाँका
पुत्र येशू ख्रीष्टमा िवश्वास गर अिन एक-अकार्मा प्रेम गर। यही उहाँको
आदेश हो। 24 मािनस जसले परमेश्वरका आदेशहरू पालन गछर्  उ
परमेश्वरमा जीिवत रहन्छ। अिन परमेश्वर उसमा बस्नुहुन्छ। परमेश्वर
हामीमा हुनुहुन्छ भन्ने हामी कसरी जान्दछौ? हामी आत्माको कारणले
जान्दछौं जो परमेश्वरले हामीलाई प्रदान गनर् ु भएको छ।

झूटाझूटा िशक्षकहरूकोिशक्षकहरूको िवरुद्धिवरुद्ध ययूहून्नाकोहन्नाको चचेेतावनीतावनी

मेरा िप्रय िमत्रहरू, अनेक झूटा अगमवक्ताहरू अिहले यो
संसारमा छन्। यसथर् प्रत्येक आत्मालाई िवश्वास नगर। तर
आत्माहरूलाई जाँच्ने गर िक ितनीहरू परमेश्वरबाट आएका

हुन् वा होइनन्। 2 परमेश्वरको आत्मा ितमीहरू कसरी िचन्न सक्छौ?
“यस्तो प्रकारले ितमीहरूले परमेश्वरको आत्मा िचन्न सक्छौ। प्रत्येक
आत्मा जसले येशूलाई ख्रीष्ट भनी स्वीकार गछर्  अिन उनी मानव रुपमा
पृथ्वीमा आउनु भयो ऊ परमेश्वरबाट हो।” 3 अिन प्रत्येक आत्मा जसले
येशूको बारमेा यो स्वीकादैर्न, त्यो परमेश्वरबाट होइन। यो ख्रीष्टको शत्रुको
आत्मा हो। ितमीहरूले सुनेका छौ िक ख्रीष्टको शत्रु आउँदछै। अिन
अिहले ख्रीष्ट िवरोधी यो संसारमा आइसकेको छ।

4 मेरा िप्रय बालकहरू, ितमीहरू परमेश्वरका हौ। यसथर् ितमीहरूले
झूटो िशक्षकहरूलाई परास्त गरकेा छौ। िकनभने जो ितमीहरूमा हुनुहुन्छ
उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान् हुनुहुन्छ। 5 अिन ती झूटो िशक्षकहरू
संसारका हुन्। यसलेै ितनीहरूको िशक्षा पिन संसारकै हो। अिन ितनीहरू
जे भन्छन् संसारले सुन्छ। 6 तर हामी परमेश्वरबाट हौं अिन प्रत्येक
जसले परमेश्वरलाई िचन्छ, अिन सुन्छ। त्यसरी हामी कुन आत्मा सत्य
हो र कुन झूटो हो िचन्छौं।

प्रेमप्रेम परमपरमेेश्वरबाटश्वरबाट आउआउँँछछ

7 िप्रय िमत्रहरू, हामीले एक अकार्लाई प्रेम गनर् ुपछर् , िकनभने प्रेम
परमेश्वरबाट आउँछ। जसले प्रेम गछर्  परमेश्वरको बालक भएको हुन्छ अिन
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परमेश्वरलाई िचन्छ। 8 मािनस जसले प्रेम गदैर्न उसले परमेश्वरलाई
िचन्दनै, िकनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। 9 यसरी परमेश्वरले हामीलाई
उहाँको प्रेम दशार्उनु भएको छ परमेश्वरले उहाँको एउटै पुत्र यस संसारमा
पठाउनु भयो यसथर् उहाँ माफर् त हामी जीवन पाउन सक्छौं। 10 सत्य
प्रेम हाम्रो िनिम्त परमेश्वरको प्रेम हो, परमेश्वरको िनिम्त हाम्रो प्रेम होइन।
परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गनर् ु भयो अिन जुन माध्यमले हाम्रो पापहरू
मोचन गनर् सिकन्छ त्यसका िनिम्त आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो।

11 िप्रय िमत्रहरू, जब परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गनर् ु हुन्छ। हामीले एक
अकार्लाई प्रेम गनर् ु पछर् । 12 कसलेै पिन परमेश्वरलाई किहल्य ैदेखेका
छैनन्। तर यिद हामीले एक-अकार्लाई प्रेम गयौर्ं भने तब परमेश्वर हामीमा
रहनुहुन्छ अिन उहाँको प्रेम हामीमा पक्का बिननेछ।

13 हामीलाई थाहा छ िक हामी परमेश्वरमा रहन्छौ अिन परमेश्वर
हामीमा रहनु हुन्छ। हामी यो जान्दछौं िकनभने परमेश्वरले हामीलाई
उहाँको आत्मा प्रदान गनर् ु भएको छ। 14 हामीले देख्यौ िक िपताले
आफ्ना पुत्रलाई संसारको उद्धारकत्तार्को रुपमा पठाउनु भयो अिन त्यही
कुरा हामी मािनसहरूमा गवाही िदन्छौ। 15 यिद कुन ैव्यिक्तले भन्छ, “म
िवश्वास गछुर्  िक येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ” तब परमेश्वर त्यस व्यिक्तमा
रहनु हुन्छ। अिन त्यो मािनस परमेश्वरमा रहन्छ। 16 अिन यसरी
परमेश्वरको प्रेम हामीप्रित रहेको जान्दछौं। अिन हामी त्यो प्रेममा िवश्वास
गछौर्ं।
परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। मािनस जो प्रेममा रहन्छ ऊ परमेश्वरमा रहेको

हुन्छ। अिन परमेश्वर त्यस व्यिक्तमा रहनुहुन्छ। 17 यिद हामीमा
परमेश्वरको पिरपक्क प्रेम भए तब त्यो िदन जब उनी जाँचकोलािग आउनु
हुन्छ हामीमा डर रहने छैन कारण यो संसारमा उहाँ हामी जस्त ैहुनुहुन्छ।
18 जहाँ परमेश्वरको प्रेम हुन्छ त्यहाँ भय हँुदनै। िकनभने परमेश्वरको
सम्पूणर् प्रेमले भय हटाइिदन्छ। परमेश्वरको दण्ड न ैभयको कारण हो।
यसरी जुन व्यिक्तमा भय रहन्छ ितनमा परमेश्वरको प्रेम िसद्ध भएको
हँुदनै।

19 हामी प्रेम गछौर् िकनभने परमेश्वरले पिहला हामीलाई प्रेम गनर् ु भयो।
20 यिद कसलेै भन्छ “म परमेश्वरलाई प्रेम गछुर् ” तर आफ्ना भाइ अथवा
बिहनीहरूलाई घृणा गछर्  भने त्यो मािनस झूटो हो। यिद आफ्नो भाइ
अथवा बिहनी जसलाई उसले देख्न सक्छ, उसले प्रेम गनर् सकै्तन भने
परमेश्वर जसलाई उसले किहल्य ैदेखेकै छैन, कसरी प्रेम गनर् सक्छ? 21

अिन परमेश्वरले हामीलाई आदेश िदनु भएको छ मािनस जसले
परमेश्वरलाई प्रेम गछर्  उसले आफ्नो भाइलाई पिन प्रेम गनर् ुपछर् ।

परमपरमेेश्वरकाश्वरका बालकहरूलबालकहरूलेे ससंसंारसार िजत्छन्िजत्छन्

प्रत्येक जसले येशू न ैख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी िवश्वास गछर् , त्यो
परमेश्वरको बालक हो। जसले िपतालाई प्रेम गछर्  उसले उनको
बालकलाई पिन प्रेम गछर् । 2 हामी कसरी जान्दछौं िक हामी

परमेश्वरका बालकहरूलाई प्रेम गछौर्ं? हामी जान्दछौ, िकनभने हामी
परमेश्वरलाई प्रेम गछौर्ं अिन हामी उनको आदेशहरू पालन गछौर्ं। 3

परमेश्वरलाई प्रेम गनर् ुको अथर् उनको आदेशहरू पालन गनर् ु हो। अिन
परमेश्वरका आदेशहरू हाम्रा िनिम्त त्यित किठन हँुदनै। 4 िकनभने हरके
मािनस जो परमेश्वरको बालक हो, उिसत यो संसारको िवरुद्ध िवजय गनेर्
शिक्त हुन्छ। 5 यो हाम्रो िवश्वास हो जसले संसारलाई िवजय गरकेो छ।

यसथर् त्यो को मािनस हो जसले संसारमा िवयज प्राप्त गछर्? केवल त्यही
व्यिक्त, जसले येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी िवश्वास गछर् ।

परमपरमेेश्वरलश्वरलेे हामीलाईहामीलाई उहाँकोउहाँको पुत्रकोपुत्रको बारबारेमेामा भन्नुभन्न ुभयोभयो

6 येशू ख्रीष्ट “उही न”ै हुनुहुन्छ जो रगत र पानीिसत आउनु भयो। येशू
पानीबाट मात्र आउनु भएन। येशू पानी अिन रगत दबुबैाट आउनु भयो।
अिन आत्मा न ैएक छ जसले यो पिरक्षा गछर् । आत्मा सत्य हो। 7 यसथर्,
येशूको िवषयमा तीन साक्षीहरू छन्: 8 पिवत्र आत्मा, पानी अिन रगत।
यी तीन साक्षीहरू परीक्षामा सहमत छन्।

9 हामी मािनसहरूको साक्षीलाई िवश्वास गछौर्ं। यसथर् परमेश्वरले
िदएको साक्षी अिधक महत्वपूणर् छ। िकनभने यो परमेश्वरको पुत्रको
िवषयको साक्षी हो। 10 मािनस जसले परमेश्वरका पुत्रमा िवश्वास गछर्
उसमा परमेश्वर आफैं  साक्षी हुनुहुन्छ। मािनस जसले परमेश्वरलाई िवश्वास
गदैर्न उसले परमेश्वरलाई झूटो तुल्याउँछ। िकनभने त्यस व्यिक्तले
परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको बारमेा हामीलाई िदएको साक्षीमा िवश्वास गरकेो
छैन। 11 परमेश्वरले िदएको साक्षी यो हो परमेश्वरले हामीलाई अनन्त
जीवन िदनु भएको छ। अिन यो अनन्त जीवन उनका पुत्रमा छ। 12

मािनस जोिसत पुत्र छ उिसत त्यो जीवन हुन्छ। तर मािनस जोिसत
परमेश्वरका पुत्र छैनन् उसको त्यो जीवन हँुदनै।

हाम्रोहाम्रो अनन्तअनन्त जीवनजीवन छछ
13 ितमीहरू जो परमेश्वरका पुत्रमा िवश्वास गछौर्ं म ितमीहरूलाई यो

पत्र लेख्दछुै तािक अब ितमीहरूले अनन्त जीवन के रहेछ भनी जान्ने छौ।
14 अिन हामीमा भरोसा छ िक यिद कुन ैवस्तुको लािग प्राथर्ना गरे
उनको इच्छा अनुसार उनले हामीलाई िदनेछन्। 15 हामी जान्दछौं जब
हामी परमेश्वरसँग केही िवन्ती गछौर्ं भने उहाँले हाम्रो िबन्ती सुन्नु हुन्छ।
यसथर्, हामी जान्दछौं िक, उहाँसँग हामीले जे पिन मागेका छौं, उहाँले
हामीलाई िदनुहुन्छ।

16 यिद कुन ैव्यिक्तले आफ्नो भाइ अथवा बिहनीले पाप गरकेो देख्छ
जुन पापले अनन्त मृत्य ुपिट्ट लान्छ, उसले आफ्नो भाइ अथवा
बिहनीकोलािग प्राथर्ना गनर् ुपछर् । तब परमेश्वरले ितनीहरूलाई जीवन
प्रदान गनर् ुहुन्छ। म ती मािनसहरूको बारमेा भिनरहेको छु, जसको पापले
ितनीहरूलाई अनन्त जीवन ितर तान्दनै। पाप जसले अनन्त मृत्यिुतर
लजैान्छ। यो पापको िनिम्त प्राथर्ना गर भनी म भिनरहेको छैन। 17 सबै
अधमर् पाप हो, यस्तो पाप पिन हुन्छ जो मृत्यजुनक हुदनै।

18 हामी जान्दछौं िक कुन ैमािनस जसलाई परमेश्वरको बालक
तुल्याइएको छ, उसले पाप गिररहँदनै। परमेश्वरको पुत्रले परमेश्वरको
बालकलाई सुरिक्षत राख्नुहुन्छ। दषु्टले त्यस मािनसलाई आघात पुयार्उन
सकै्तन। 19 हामीलाई थाहा छ िक हामी परमेश्वरका हौं। तर दषु्टले सारा
संसारलाई िनयन्त्रणमा राख्छ। 20 अिन हामीलाई थाहा छ िक
परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको छ। परमेश्वरका पुत्रले हामीलाई समझदारी
प्रदान गनर् ु भएको छ अिन हामी परमेश्वरलाई जान्न सक्छौ। अिन हाम्रो
जीवन त्यो सत्य परमेश्वरमा अिन उनका पुत्र येशू ख्रीष्टमा छ। 21 यसथर्
िप्रय बालकहरू! ितमीहरू स्वयलंाई झूटो देवताहरूबाट टाढा राख।
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1

2 ययूहून्नाहन्ना

अग्रजबाट अिभवादन।
परमेश्वरद्वारा चुिनएकी स्त्री अिन ितनका बालकहरू प्रित म

ितमीहरू, सत्यमा रहेका सबलैाई प्रेम गछुर् । ती सब,ै जसले
ितमीहरूलाई प्रेम गनेर् सत्यतालाई जान्दछन् ितमीहरूलाई पिन। 2 यही
प्रेमको कारणले जो हामीमा छ, हामी ितमीहरूलाई प्रेम गछौर्। त्यो सत्य
हामीमा सदा रहनेछ।

3 अनुग्रह, कृपा अिन शािन्त, िपता परमेश्वर अिन उनका पुत्र येशू
ख्रीष्टको माफर् त हामीसँग हुनेछ। हामी सत्य अिन प्रेमबाट यी आशीवार्द
प्राप्त गछौर्ं।

4 ितम्रो कोही बालकहरू जो ितनीहरू िपताले हामीलाई िदएको आज्ञा
अनुसार सत्यको मागर् अनुशरण गिररहेछन् भन्ने जान्न पाउँदा म खशुी
भएँ। 5 अिन, अब िप्रय मिहला, म ितमीलाई भन्छु हामी सबलेै एक-
अकोर्लाई प्रेम गनर् ुपछर् । यो नयाँ आज्ञा होइन। यो त्यही आज्ञा हो जो
हामीिसत शुरु देिख न ैिथयो। 6 अिन प्रेम गनर् ुको अथर् उनले हामीलाई
िदएको आज्ञा अनुसार रहनु हो। अिन परमेश्वरको आज्ञा यो हो
ितमीहरूले प्रेमको अनुशरण गनर् ुपछर् । ितमीले यो आज्ञा शुरुदेिख न ैसुन्दै
आएकी छौ।

7 यो संसारमा अनेकौं झूटो िशक्षकहरू छन्। यी झूटो िशक्षकहरूले
येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा मानवको रुपमा आउनु भएको अस्वीकार गछर्न्।
मािनस जो यो कुरा अस्वीकार गछर्  ऊ झूटो िशक्षक अिन ख्रीष्ट िवरोधी
हो। 8 होिशयारी होऊ तािक पुरस्कार जुन हाम्रो पिरश्रमबाट प्राप्त भएको
छ त्यो गुमाउने छैनौ, तर ितमीले ितम्रो जम्म ैपुरस्कार प्राप्त गर।

9 एउटा व्यिक्तले ख्रीष्टको िशक्षा मात्र अनुशरण गनर् ुपछर् । यिद व्यिक्तले
ख्रीष्टको िशक्षा पिरवत्तर्न गछर्  भने त्यस व्यिक्तसँग परमेश्वर हुनुहुन्न। तर
यिद त्यस व्यिक्तले ख्रीष्टको िशक्षा अनुशरण गिररहन्छ भने उसकोमा
िपता अिन पुत्र दवु ैहुन्छन्। 10 यिद कुन ैमािनस यो िशक्षा िबना ितम्रोमा
आँउछ भने ितम्रो घरमा उसलाई नलजैाऊ अथवा त्यसलाई स्वागत
नगर। 11 यिद ितमीले उसलाई स्वागत गयौर् भने ितमीले उसको
कुकायर्मा सहयोग पुयार्इरहेको हुनेछौ। 12 मलेै ितमीलाई भन्ने कुरा धेरै
छ। तर कागज अिन मसीको प्रयोगले म यो गनर् चाहँिदन। बरु म
ितमीलाई भेट्न आउने आशा गछुर्  अिन आमने-सामने बात गछुर् । त्यसले
हामीलाई अित आनिन्दत तुल्याउँछ। 13 ितम्रो बिहनीका बालकहरूले,
जसलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ, ितमीलाई अिभवादन पठाउँछन्।
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1

3 ययूहून्नाहन्ना

अग्रजबाट अिभवादन!
मेरा िप्रय िमत्र गायस, जसलाई म सत्यमा प्रेम गछुर् ।
2 मेरा िप्रय िमत्र, म जान्दछु ितमी आित्मक रुपले असल

गिररहेछौ। यसथर् म प्राथर्ना गछुर्  िक ितमीमा प्रत्येक कुरो असल भइरहोस्
अिन ितम्रो स्वस्थ राम्रो रहोस्। 3 ख्रीष्टमा िवश्वास रहेका कोही भाइहरू
आए अिन ितम्रो जीवनमा रहेको सत्य बताए। ितनीहरूले भने िक ितमीले
सत्यको मागर् अनुशरण गिररहेका छौ। यसले मलाई अित आनिन्दत
तुल्यायो। 4 जब म मेरा बालकहरू सत्यको बाटोमा िहिडरहेका छन् भन्ने
सुन्छु त्यसले मलाई अित आनन्द िदन्छ।

5 मेरा िप्रय िमत्र, ितमी ख्रीष्टमा रहेका भाइहरूलाई सहायता गररे
िवश्वासयोग्यता देखाइरहेछौ। ितमीले ती अपिरचीत भाइहरूलाई पिन
सहयोग गिररहेछौ। 6 यी भाइहरूले ितम्रो प्रेमको बारमेा मण्डलीलाई
भने। दया गिर ितनीहरूलाई आफ्नो यात्रा जारी राख्न सहयोग गिरदेऊ।
ितनीहरूलाई यस्तो तिरकाले सहयोग गर जसले परमेश्वरलाई खशुी
तुल्याउनेछन्। 7 यी भाइहरू ख्रीष्टको सेवाकोलािग यात्रामा गए।
ितनीहरूले ती मािनसहरूबाट कुन ैसहायता स्वीकार गरनेन् जो
िवश्वासीहरू होइनन्। 8 यसथर् हामीले यस्ता भाइहरूलाई सहयोग प्रदान
गनर् ुपछर् । जब हामी ितनीहरूलाई सहयोग गछौर्, हामी सत्यको िनिम्त
ितनीहरूले गरकेो कायर्मा सहभागी बन्छौर्ं।

9 मलेै मण्डलीलाई एउटा पत्र लेखँ। तर िडयोित्रफसले हामी जे भन्छौ
त्यो सुिन रहेको छैन। ऊ सदवै ितनीहरूका नेता बन्न चाहन्छ। 10 जब म

आउँछु, िडयोित्रफसले के गिररहेछ त्यसबार ेभन्नेछु। उसले ढाँट्छ अिन
हाम्रो िनन्दा गछर् । तर उसले यो भन्दा अझ धेर ैगछर् । उसले ती
भाइहरूलाई सहायता गनर् अस्वीकार गछर् । जसले ख्रीष्टको सेवा
गिररहेका छन्। उसले ती मािनसहरू जसले भाइहरूलाई सहयोग गनर्
चहान्छन् ितनीहरूलाई पिन वाधा िदन्छ अिन ितनीहरूलाई मण्डलीबाट
बािहर िनकाली िदन्छ।

11 मेरा िप्रय िमत्रहरू! जे नराम्रो छ त्यसको अनुशरण नगर, जे राम्रो
छ त्यसको अनुकरण गर। मािनस जसले जे राम्रो छ त्यो गछर्  भने ऊ
परमेश्वरबाट आएको मािनस हो। तर कुन ैएक जसले नराम्रो काम गछर्
त्यसले किहल्य ैपिन परमेश्वरलाई देखेको हँुदनै।

12 सब ैमािनसहरूले डेमेित्रयसको िवषयमा असल कुराहरू गछर्न्।
अिन त्यो सत्य ितनीहरूले भनेको कुरािसत िमल्छ। हामी पिन उसको
िवषयमा असल कुरा गछौर्ं। अिन ितमीहरू जान्दछौ िक हामी जे भन्छौं
त्यो सत्य हो।

13 मेरो ितमीहरूलाई धरै ेकुराहरू भन्ने इच्छा छ। तर म कलम अिन
मसी यसकोलािग उपयोग गनर् चाहन्नँ। 14 म ितमीहरूिसत चाँडै भेट्ने
आशा गछुर् । तब हामी एकसाथ बसेर आमने-सामने बात गनर् सक्छौं।

15 ितमीहरूमा शािन्त रहोस्। यहाँ भएका साथीहरूले ितमीहरूलाई
अिभवादन जनाएका छन्। त्यहाँ भएका िमत्रहरू हरकेलाई हाम्रो
अिभवादन सुनाइिदनु।
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1

यहयहूूदादा

येशू ख्रीष्टको दास अिन याकूबको एक भाइ, यहूदाबाट।
ती सब ैमािनसहरू प्रित जो परमेश्वरद्वारा चुिनएकाछन्। िपता

परमेश्वरले ितमीहरूलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ अिन ितमीहरू येशू
ख्रीष्टको िवश्वासमा सुरिक्षत रािखएका छौ।

2 सम्पूणर् कृपा, शािन्त अिन प्रेम ितमीहरूमा रहोस्।

खराबखराब कामकाम गनगनेर्ेर् मािनसहरूलाईमािनसहरूलाई परमपरमेेश्वरलश्वरलेे दण्डदण्ड िदनुिदन ुहहुुननेेछछ
3 िप्रय िमत्रहरू, म ितमीहरूलाई हामी सबलेै एकसाथ सहभागी

भएको उद्धारको बारमेा लेख्न खूब ैइच्छुक भएको छु। म ितमीहरूलाई
परमेश्वरले उहाँको पिवत्र मािनसहरूलाई प्रदान गनर् ु भएको िवश्वासको
िनिम्त किठन संङ्घषर् गनेर् उत्साह प्रदान गनेर् इच्छा गछुर् । परमेश्वरले यो
िवश्वास एकै पल्ट प्रदान गनर् ुभयो अिन यो सब ैसमयको िनिम्त पयार्प्त
भयो। 4 कोही मािनसहरू ितमीहरूको समूहमा सुटुक्क पसेका छन्।
ितनीहरूले गिररहेका कुराको िनिम्त दोषी ठहयार्ई सिकएकोछ। धेरै
अिघ, अगमवक्ताहरूले ितनीहरूको िवषयमा लेखेका िथए। ितनीहरू
परमेश्वरका शत्रुहरू हुन्। ितनीहरूले हाम्रा परमेश्वरको अनुग्रहलाई हर
तरहको पापकमर् गनेर् अनुमित पत्र बनाएका छन्। ितनीहरू हाम्रा एकमात्र
मािलक एवं प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अस्वीकार गछर्न्।

5 ितमीहरूले जािनसकेको कुराहरू ितमीहरूलाई स्मरण गराउनमा म
सहायता गनर् चाहन्छु याद गर िक प्रभुले िमश्र देशबाट बािहर ल्याएर
उहाँका मािनसहरूलाई बचाँउनु भयो। तर उहाँले ती सब ैमािनसहरूको
संहार गनर् ु भयो जसले िवश्वास गरनेन्। 6 अिन याद गर, ती
स्वगर्दतूहरूलाई जो िसत अिधकार िथयो तर उहाँले राख्नु भएन।
ितनीहरूले आफ्न ैघर त्याग गर।े यसथर् प्रभुले ती स्वगर्दतूहरूलाई
अन्धकारमा राख्नु भयो। ितनीहरूलाई सदा रिहरहने बन्धनमा बाँध्नु
भयो। उहाँले त्यो महान् िदनमा न्याय गनर् ितनीहरूलाई राख्नु भयो। 7

सदोम अिन गमोरा शहरहरू अिन विरपिरका अन्य शहरहरूलाई स्मरण
गर। ितनीहरू पिन ती स्वगर्दतूहरू जस्त ैहुन्। ती शहरहरू व्यिभचार
अिन अ-प्राकृितक आनन्द मनाइरहेका िथए। ितनीहरूले अनन्त
जलनको दण्ड भोग्छन्। ितनीहरूको दण्ड हाम्रो िनिम्त उदाहरण हो।

8 ती ितमीहरूका दलमा पस्ने मािनसहरू पिन त्यही अनुशरण गछर्न्।
ितनीहरूलाई ितनीहरूको सपनाले डोयार्एको छ अिन ितनीहरूले
स्वयलंाई अनिैतक पारकेा छन्। ितनीहरू आफैं लाई अनिैतक बनाउँछन्।
ितनीहरू परमेश्वरलाई अस्वीकार गछर्न् अिन मिहमामय स्वगर्दतूहरूको
िनन्दा गछर्न्। 9 प्रधान स्वगर्दतू िमखाएलले पिन यसो गरनेन्।
िमखाएलले शतैानसँग मोशाको शरीर छ भन्ने कुरामा मानेन। तर
िमखाएलले िनन्दनीय वचनहरूले शतैानलाई गाली गनेर् आँट गरनेन्।
यसकारण, िमखाएलले भने, “परमप्रभुले ितमीलाई दिण्डत तुल्याउने
छन्।”

10 तर यी मािनसहरू जुन कुराहरू आफैं ले बुझेका छैनन् त्यस बारमेा
िनन्दनीय शब्दहरू प्रयोग गछर्न्। अिन ितनीहरूले जे बुझ्छन् बुिद्धद्धारा
होइन तर लाटा िववेक अिन शून्य पशुले भ ैबुझ्छन्। अिन यी
कुराहरूद्वारा ितनीहरू ध्वंश हुन्छन्। 11 यो ितनीहरूका िनिम्त अत्यन्तै
नराम्रो हुनेछ। यी मािनसहरूले कियन िहँडेको मागर् अनुशरण गरकेा छन्।
धन कमाउन ितनीहरू बालाम िहँडेको बाटोमा िंहिडरहेका छन्। ितनीहरू
परमेश्वरको िवरोधमा कोरह झैं लड़छन्। यसथर् कोरह झैं ितनीहरू पिन
सड्नेछन्।

12 यी मािनसहरू ितमीहरूको समूह भोजमा भएका फोहोर दागहरू
जस्त ैहुन्। ितनीहरू ितमीहरूको भोजनमा साथ िदन्छन् अिन िनभर्य

साथ खान्छन्। ितनीहरू आफ्न ैस्वाथर् केिन्द्रत गोठालाहरू हुन्। ती
वृिष्टहीन मेघहरू हुन्। बतासले ितनीहरूलाई चारिैतर उडाउँछ। ितनीहरू
ती बृक्षहरू हुन् जुन समयमा फल िदँदनैन्, अिन भँूइबाट उखेिलन्छन्।
यसरी ितनीहरू पूणर्रुपले मछर्न्। 13 ितनीहरू समुद्रका भयानक छाल
जस्त ैहुन्। छालले िफँज सृिष्ट गछर् । यी मािनसहरूले, छालले िफँज
उत्पन्न गर ेभ ैलज्जापूणर् कुराहरू गछर्न्। यी मािनसहरू ती ताराहरू जस्तै
हुन् जो आकाशमा िनरुद्देश्य घुम्छन्। ितनीहरूको िनिम्त चुक झैं कालो
ठाँउ सदवैको लािग रािखएको छ।

14 आदमका सातौं सन्तान हनोकले ितनीहरूको बारमेा यसो भनेका
छन् “हेर, प्रभु उहाँका हजारौं-हजार पिवत्र दतूहरूसँग आउँनु हँुदछै। 15

प्रभुले हरके मािनसको न्याय गनर् ु हुनेछ। प्रभु सब ैमािनसहरूको न्याय
गनर् अिन जो परमेश्वरका िवरुद्ध छन्, ितनीहरूलाई दण्ड िदन आउँनु
हँुदछै। परमेश्वरले ितनीहरूले गरकेो परमेश्वर िवरोधी जम्म ैकुराहरूको
िनिम्त ितनीहरू सबलैाई दण्ड िदनुहुनेछ। उहाँले यी पापीहरूलाई, जो
परमेश्वरका िवरुद्धमा जित कणर्कद ुकुरा गर ेती सबकैो िनिम्त दण्ड िदनु
हुनेछ।”

16 यी मािनसहरू सदवै िवरोध जनाउँछन् अिन अरूको त्रुिट
खोज्छन्। ितनीहरूले सदवै ितनीहरूले गनर् चाहेका कुकमर्हरू गछर्न्।
ितनीहरू आफ्न ैगवर् गछर्न्। ितनीहरूले अन्य मािनसहरूको िवषयमा
राम्रो कुरा भन्नुको एउटा कारण ितनीहरू जे चाहन्छन् त्यो प्राप्त गनर् ु हो।

चचेेतावनीतावनी अिनअिन कत्तर्व्यकत्तर्व्य

17 िप्रय िमत्रहरू, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका प्रेिरतले के अगमवाणी गरकेा
छन्, याद गर। 18 प्रेिरतले ितमीहरूलाई भनेका िथए, “आिखरमा त्यहाँ
मािनसहरू हुने छन् जो परमेश्वरबार ेआके्षप गनेर्छन्। ितनीहरूले आफ्नो
इच्छा पूरा गनेर्छन् अिन परमेश्वर िवरुद्धका कुराहरू गनेर्छन्।” 19 यी
मािनसहरू ितनीहरूका पापमय आत्माले खोजेको मात्र गछर्न्।
ितनीहरूको आत्मा हँुदनै।

20 तर िप्रय िमत्रहरू, ितमीहरू स्वयलंाई दृढ तुल्याउनका िनिम्त
ितमीहरूका अित पिवत्र िवश्वास उपयोग गर। पिवत्र आत्मािसत प्राथर्ना
गर। 21 ितमीहरू स्वयलंाई परमेश्वरको प्रेममा राख। ितमीहरूलाई
सदाको िनिम्त जीवन प्रदान गनर् उहाँका कृपा सिहत प्रभु येशू ख्रीष्टको
प्रतीक्षा गर।

22 जो मािनसहरू सन्देह गछर्न् ितनीहरूलाई दया देखाऊ।
ितमीहरूले कोही मािनसहरूलाई बचाँउनु आवश्यक छ। 23 ितमीहरू
ितनीहरूलाई आगोबाट खोस। तर खबु ैसावधान बन जब ितमी अन्य
मािनसहरूलाई सहायता गछौर्। ितनीहरूका वस्त्र समेतलाई घृणा गर जुन
पापले फोहोर भएका छन्।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको स्तुितस्तुित गरगर
24 परमेश्वर शिक्तशाली हुनुहुन्छ अिन ितमीहरूलाई पतन हुनबाट

जोगाउन सहयोग गनेर् योग्य हुनुहुन्छ। कुन ैदोष अिन महा आनन्द िबनै
उहाँको मिहमामय उपिस्थित अिघ ितमीलाई ल्याउन योग्य हुनुहुन्छ। 25

उहाँ एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई बचाँउनु सक्नुहुन्छ। सबै
िबतेका समय, अिहले, अिन सदासवर्दा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट माफर् त
मिहमा, महानता, शिक्त अिन अिधकार उहाँका साथ रहुन्। आिमन।

यहूदा 1:2 835 यहूदा 1:25



1

2

प्रकाशप्रकाश

ययूहून्नाहन्ना यसयस पुस्तककोपुस्तकको िवषयमािवषयमा भन्छन्भन्छन्

यो येशू ख्रीष्टको अिभमािनस हो। परमश्वरले येशूलाई यी
कुराहरू, अब चाँडै जे घट्नेवाला छ सो उनका सेवकहरूलाई
दशार्उनका िनिम्त प्रदान गनर् ुभयो। ख्रीष्टले आफ्ना सेवक

यूहन्नालाई यी कुराहरू दशार्उनका िनिम्त आफ्ना स्वगर्दतू पठाउँनु भयो।
2 यूहन्नाले आफूले देखेका कुरा भने। यही सत्य हो की येशू ख्रीष्टले
ितनलाई भन्नुभयो अिन यो परमश्वरको सन्देश हो। 3 त्यो मािनस धन्य
हो जसले यो पिढरहेको छ अिन ितनीहरू धन्य हुन् जो यी अगमवाणीको
शब्दहरू सुन्दछन् र यही अनुसार कामहरू गिररहेका छन्। िकनभने धेरै
समय बाँकी छैन।

ययूहून्नाहन्ना ययेेशूकाशूका सन्दसन्देेशहरूशहरू मण्डलीहरूलाईमण्डलीहरूलाई ललेेख्छन्ख्छन्

4 यहून्नाबाट,
एिशया प्रान्तका सातवटा मण्डलीहरूलाई:
अनुग्रह अिन शािन्त रहोस् ितमीहरूलाई उहाँद्वारा जो अिहले हुनुहुन्छ,

जो सदवै हुनुहुन्थ्यो, अिन जो आउँद ैहुनुहुन्छ अिन उहाँको िंसहासन
अिघका सात आत्माहरूद्वारा 5 अिन िवश्वासी साक्षी येशू ख्रीष्टद्वारा।
मृत्यबुाट बौराइनु भएको उहाँ पिहलो हुनुहुन्छ। येशू पृथ्वीका राजाहरूका
शासक हुनुहुन्छ।
येशू न ैएकजना हुनुहुन्छ जसले हामीलाई प्रेम गनर् ुहुन्छ र हाम्रा पापबाट

आफ्नो रगतले स्वतन्त्र तुल्याउनु भयो। 6 येशूले हामीलाई एउटा
राज्यमा पिरणत गनर् ुभयो। उहाँले आफ्नो िपताको सेवाको लािग
हामीलाई पूजाहारीहरू बनाउनु भयो। सदाका िनिम्त येशूमा मिहमा अिन
शिक्त रिहरहोस्। आिमन।

7 हेर, येशू मेघहरूमा आँउद ैहुनुहुन्छ। उहाँलाई सब ैमािनसहरूले, ती
मािनसहरू जसले घोंचेका िथए ितनीहरूले पिन देख्नेछन्। उहाँको
कारणले पृथ्वीका सम्पूणर् मािनसहरू जोडले कराउनेछन्। यो सत्य हो,
यो घट्ने छ। आिमन।

8 प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “म अल्फा अिन ओमेगा हँु। म न ैएक हँु जो
अिहले छु, जो सदवै िथए अिन जो आउँद ैछु। म सवर् शिक्तमान हँु।”

9 म यूहन्ना हँु अिन म ितमीहरूको भाइ जो कष्टमा राज्यमा अिन
धयैर्पूवर्कको सहनशीलतामा सहभािगता गछर् । म पत्मोस टापूमा िथएँ
िकनभने म परमेश्वरको सन्देश अिन येशूको सत्यप्रित िवश्वासी िथएँ। 10

परमप्रभुको िदनमा आत्माले मलाई अिधकारमा िलयो। मलेै मेरो पिछ
एक ठूलो आवाज सुनें। त्यो तुरहीको आवाज जस्तो सुिनयो। 11 त्यो
आवाजले भन्यो, “ितमीले जे देख्नेछौ एउटा पुस्तकमा लेख अिन
त्यसलाई सात मण्डलीहरूमा एिफसस, स्पनार्, पगार्मम, िथआटायरा,
सािर्डस, िफलाडेिल्फया अिन लाओिडिसयामा यो पत्र पठाऊ।”

12 को हो जो मिसत बात गदैंछ भनी हेनर् म पिछ फिर्कएँ। जब म
फिर्कएँ, मलेै सुनका सातवटा दीप-दानी देखे। 13 मलेै ती दीप-दानी
माझमा कसलैाई देखें जो “मािनसको पुत्र” जस्त ैहुनुहुन्थ्यो। ितनीले
खटु्टा छुने एक लामो पोशाक लगाइरहेका िथए। ितनको छाती विरपिर
सुनौलो पेटी बाँिधएको िथयो। 14 ितनको िशर अिन केश िहउँ र ऊन
जस्तो सेतो िथयो। उहाँका आँखा आगोको ज्वाला जस्ता िथए। 15

ितनका पाउहरू भट्टीमा चिम्करहेको काँसा जस्ता िथए। ितनको आवाज
बाढी आएको समयको छालको जस्तो िथयो। 16 उहाँको दािहने हातमा
सातवटा ताराहरू िथए। एउटा दइुपिट्टधार भएको लाग्ने तरवार ितनको
मुखबाट िनिस्कयो। ितनको अनुहार मध्यान्हमा चम्केको सूयर् जस्तै
देिखन्थ्यो।

17 जब मलेै उहाँलाई देखें, म एक मरकेो मािनस जस्त ैउहाँको
गोडामा परें। उहाँले आफ्नो दािहने हात ममा राखेर भन्नुभयो, “भयिभत
नहोऊ, नडराऊ। म आिद अिन अन्त हँु। 18 म न ैएक हँु जो बाँचेको छु।
एक जो जीवीत छु म न ैहँु। म मरकेो िथएँ। तर हेर, म सदा-सवर्दाको
लािग जीिवत छु। अिन मसँग मृत्य ुर पातालको साँच्चोहरू छन्। 19

यसथर् ितमीले जो देख्यो लेख। ती लेख जो भइरहेको छ, अिन जो पिछ
भिवष्यमा हुनेवाला छ। 20 ितमीले मेरो दािहने हातमा देखेका सातवटा
ताराहरू अिन ितमीले देखेका सातवटा सुनौला दीप-दानीहरूको गुप्त
अथर् यस्तो छ। ती सातवटा दीप-दानीहरू सातवटा मण्डलीहरू हुन्। ती
सातवटा ताराहरू सातवटा मण्डलीका स्वगर्दतूहरू हुन्।”

एिफससएिफसस कोको मण्डलीलाईमण्डलीलाई ययेेशूकोशूको पत्रपत्र

“एिफससको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लेखः
“ितनी जसले आफ्नो दािहने हातमा सातवटा ताराहरू

िलएका छन् अिन सातवटा सुनौला दीप-दानी माझ िहड्नेछन्,
ितमीहरूलाई यी कुराहरू भिनरहेका छन्।

2 “मलाई ितमीहरूको कायर्, किठन पिरश्रम र धयैर् थाहा छ अिन
थाहा छ िक ितमीहरूले दषु्ट मािनसहरूलाई सहन सक्दनैौ। ितमीहरूले
ितनीहरूलाई जो आफैं  प्रेिरतहरू हौं भन्ने दावी गछर्न्, जाँचेका छौ।
ितमीहरूले ितनीहरूलाई झूटो पायौ। 3 ितमीहरूले लगातार कोिशश
गिररह्यौ। ितमीहरूले मेरो नाउँका िनिम्त द:ुख-काष्ट सह्यौ अिन ितमीहरू
यसो गनर्मा थिकत भएनौ।

4 “तर ितमीहरूको िवरुद्ध मसँग यस्तो कुरो छ ितमीहरूिसत शुरुमा
भएको प्रेम ितमीहरूले त्यागेका छौ। 5 यसथर् याद राख, ितमीहरूको
पतन हुन अिघ ितमीहरू कहाँ िथयौ। ितमीहरूको हृदय पिरवतर्न गर
अिन ितमीहरूले पिहला गरकेा कुराहरू गर। यिद ितमीहरू पिरवतर्न
भएनौ भने, म ितमीहरूकहाँ आउनेछु र म दीप-दानी त्यसको स्थानबाट
हटाउनेछु। 6 तर ितमीहरूको पक्षमा केही छ, ितमीहरू
िनकोलाइटहरूले गरकेा कुरा ितरस्कार गछौर्। ितनीहरूले जे गछर्न् त्यो म
पिन घृणा गछुर् ।

7 “ऊ जसले सुन्छ आत्माले के भन्नु हुन्छ मण्डलीले सुन्नुपछर् । त्यो
मािनस जसले िवजय प्राप्त गछर् , म उसलाई जीवनरुपी रुखको फल खाने
अिधकार िदनेछु। यो रुख परमेश्वरको बगैंचामा छ।

स्पनार्कोस्पनार्को मण्डलीलाईमण्डलीलाई ययेेशूकोशूको पत्रपत्र
8 “स्मनार्को मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लेख:
“ितनी एक जो आदी अिन अन्त हुन् ितमीहरूलाई यो कुरा भन्दछैन्।

उनी न ैएक हुन् जो मर ेअिन फेिर मृत्यबुाट जीवनमा फकीर् आए।
9 “मलाई ितमीहरूको कष्ट थाहा छ। अिन मलाई थाहा छ िक

ितमीहरू िनधर्न छौ। तर वास्तवमा ितमीहरू धनवान् छौ। कोही
मािनसहरूले ितमीहरूको िवरोधमा भनेको नराम्रा कुराहरू मलाई थाहा
छ। ितनीहरू दावी गछर्न् िक ितनीहरू यहूदीहरू हुन्। तर ितनीहरू साँच्चो
यहूदीहरू होइनन्। ितनीहरू शतैानको सभा-घर हुन्। 10 ितमीहरूले
पाउने कष्टहरूमा भयभीत नबन। म ितमीहरूलाई भन्दछु, शतैानले
ितमीहरू मध्ये कसलैाई कैदखानामा परीक्षा िलनका िनिम्त हाल्नेछ।
ितमीहरूले दश ैिदन सम्म यातना भोग्नेछौ। ितमीहरूले जीवनको मूल्य
चुकाउनु पर ेपिन िवश्वासी भई रहनु। यिद ितमीहरू िवश्वासी रह्यौ भने, म
ितमीहरूलाई जीवनको मुकुट प्रदान गनेर्छु।
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11 “जसले सुन्न सक्छ मण्डलीहरूलाई आत्माले के भिनर
हुनुभएकोछ, सुन्नुपछर् । जसले िवजय प्राप्त गछर्  उसलाई दोस्रो मृत्यलेु
चोट पुयार्उने छैन।

पगार्ममकोपगार्ममको मण्डलीलाईमण्डलीलाई ययेेशूकोशूको पत्रपत्र
12 “पगार्ममको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लेख:
“जोिसत लाग्ने दइुधार ेतरवार छ, ितमीहरूलाई यी कुराहरू

भिनरहेछन्।
13 “मलाई थाहा छ ितमीहरू कहाँ बस्छौ। ितमीहरू त्यहाँ बस्छौ जहाँ

शतैानको आफ्नो िंसहासन छ। तर ितमीहरू म प्रित िवश्वासी छौ।
ितमीहरूले एिन्टयासको समयमा पिन म प्रितको िवश्वास बार ेभन्न
अस्वीकार गरनेौ। एिन्टपास मेरा िवश्वासी साक्षी िथए जसलाई
ितमीहरूको नगरमा मािरयो। ितमीहरूको नगर त्याही हो जहाँ शतैान
बस्छ।

14 “तर ितमीहरूका िवरुद्ध मेरा केही कुराहरू छन् ितमीहरूको
समुदायमा केही मािनसहरू छन् जो बालामको िशक्षा पालन गछर्न्।
इस्राएलका मािनसहरूलाई मूिर्त अिघ चढाइएका बिल खानु र यौन पाप
गनर् ु प्रलोिभत पानर् ु बालामले बालाकलाई िसकाए। 15 ितमीहरूको
सम्प्रदायमा पिन यस्त ैछ। ितमीहरू माझ िनकोलाइटन्सको िशक्षा
अनुशरण गनेर् मािनसहरू छन्। 16 यसथर् ितमीहरूको हृदय पिरवतर्न
गर। यिद ितमीहरू पिरवतर्न भएनौ भने, मेरो मुखबाट िनस्कने तरवार
िलएर ती मािनसहरूसँग लड्न चाँडै ितमीहरूकहाँ आउनेछु।

17 “जसले सुन्नुसक्छ मण्डलीहरूलाई आत्माले के भन्द ैहुनुहुन्छ
सुन्नुपछर् ।

“म त्यस िवजयलाई प्राप्त गनेर् हरके व्यिक्तलाई लुकाई राखेको मन्ना
िदनेछु। म त्यस व्यिक्तलाई सेतो पत्थर पिन िदनेछु। यो पत्थरमा नयाँ
नाउँ लेिखएको छ। त्यो मािनस जसले मात्र त्यो पत्थर पाउँछ, त्यो नयाँ
नाउँ जान्नेछ।

िथआटीराकोिथआटीराको मण्डलीलाईमण्डलीलाई ययेेशूकोशूको पत्रपत्र
18 “िथआटीराको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लेख:
“परमेश्वरका पुत्रले यी कुराहरू भन्दहुैनुहुन्छ। उहाँ न ैएक हुनु हुन्छ

जसका आँखा आगो जस्त ैजल्दछैन् अिन पाउ चिम्कलो काँसा जस्ता
छन्। उनले ितमीहरूलाई जे भन्नु हुन्छ, त्यो यस्तो छ

19 “ितमीहरूले के गरकेा छौ मलाई थाहा छ। म ितमीहरूको प्रेम,
िवश्वास, सेवा अिन धीरजको बारमेा जान्दछु। मलाई थाहा छ ितमीहरूले
अिहले शुरुमा जे गरकेा िथयौ त्यो भन्दा अिधक गदैर्छौ। 20 तर
ितमीहरू िवरुद्ध मसँग यो कुरा छ ितमीहरूले िजजेबेल नाउँकी स्त्रीलाई
उसले चाहेको कुरा गनर् िदयौ। उसले दावी गछेर् की ऊ एक अगमवक्ता
हो। तर उसले मेरा मािनसहरूलाई आफ्ना िशक्षाद्वार टाढा लिगरहेकी छे।
िजजेबेलले मेरा मािनसहरूलाई यौन पाप गनर् अिन मूिर्तहरू अिघ अपर्ण
गरकेो खाद्य पदाथर् खान अग्रसर पािररहेकी छे। 21 मलेै उसलाई आफ्नो
हृदय पिरवतर्न गनेर् अिन आफ्नो पापदेिख मुक्त हुने मौका िदएको छु। तर
ऊ पिरवत्तर्न हुन चाहाँिदन।

22 “यसथर् म उसलाई शैंय्यामा फािलिदनेछु। अिन सब ैमािनसहरू,
जो उिसत व्यािभचार गछर्न्, ितनीहरूले साह्रै कष्ट भोग्नेछन् यिद उसको
दषु्ट जीवन शलैी अनुशरण गनर् नछोडे। 23 म उसको छोरा-छोरीहरूलाई
पिन मानेर्छु। अिन सब ैमण्डलीहरूले, थाहा पाउनेछन् िक म उही हँु।
जसले मािनसहरूका मन अिन हृदय जान्दछ। अिन म ितमीहरूको कमर्
अनुसार िदनेछु।

24 “तर िथआटीराका ितमीहरू जस्ता अन्य मािनसहरूले उसको
िशक्षा स्वीकार गरकेा छैनन्। ितमीहरूले ती कुराहरू जानेका छैनौ जुन
ितनीहरू शतैानको गहन रहस्य भनी दावी गछर्न्। म ितमीहरूलाई जे
भन्छु त्यो यो हो म ितमीहरूमािथ अरू भारी लदाउने छैन। 25 म
नआएसम्म ितमीहरू यही तरीकामा बस।

26 “जसले िवजय प्राप्त गछर्  अिन, अिन्तम सम्म मलेै चाहेका कुराहरू
गिररहन्छ म ती प्रत्येकलाई राष्ट्रहरूमािथ अिधकार िदनेछु 27 उसले
ितनीहरूमािथ अत्यन्त ैकडा शासन चलाउनेछ। उसले त्यसलाई फुटेको
माटाका भाँडाहरू जस्त ैटुक्रा-टुक्रा पानेर्छ। 28 जस्तो मलेै मेरा िपताबाट

अिधकार पाएँ, म त्यस व्यिक्तलाई िदनेछु, म त्यस व्यिक्तलाई िवहानको
तारा िदनेछु। 29 जसको सुन्ने कान छ, त्यसले सुनोस् पिवत्र आत्माले
मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ।

सािर्डसकोसािर्डसको मण्डलीलाईमण्डलीलाई ययेेशूकोशूको पत्रपत्र

“सािर्डसको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लेख:
“उहाँ जसकोमा सात आत्माहरू अिन सात ताराहरू छन्

ितमीहरूलाइ यस्तो भिनरहनु भएकोछ ितमीहरूले गदैर् गरकेा
कुरा मलाई थाहा छ.

“मािनसहरूले भन्दछन् िक ितमीहरू जीिवत छौ। तर वास्तवमा
ितमीहरू मृत हौ। 2 उठ! जब ितमीहरूिसत केही शेष छ, सम्पूणर् रुपले
मनर् भन्दा स्वयलंाई बिलयो तुल्याऊ। मलेै यो थाहा पाएँ िक ितमीहरूका
कायर्हरू परमेश्वरले इच्छा गनर् ुभए झैं भएनन्। 3 यसथर् ितमीहरूले जे
प्राप्त गरकेा छौ अिन जुन तिरकाले सुन्यौ त्यो याद राख त्यसको पालन
गर। ितमीहरूको हृदय अिन जीवनलाई पिरवतर्न गर। ितमीहरू व्यूँझ र
उठ नत्र म ितमीहरूकहाँ आउनेछु अिन चोरले जस्त ैआश्चयर् चिकत
तुल्याउनेछु। म किहले आउनेछु त्यो ितमीहरूले थाहा पाउने छैनौं।

4 “तर सािर्डसको ितमीहरूिसत ितमीहरूको समूहमा कोही
मािनसहरू छन् जसले ितनीहरू स्वयलंाई स्वच्छ राखेका छन्। ती
मािनसहरू मिसत िहँड्नेछन्। ितनीहरूले सेतो वस्त्र पिहिरने छन्
िकनभने ितनीहरू त्यसका योग्य छन्। 5 हरके मािनस जसले िवजय
प्राप्त गछर् , यी मािनसहरूले जस्त ैसेतो बस्त्र लाउनेछ। म त्यस व्यिक्तको
नाउँ जीवनको पुस्तकबाट हटाउने छैन। म दावी गनेर्छु िक उ मेरो हो। म
यो कुरा मेरा िपता अिन उनका स्वगर्दतूहरूको समक्ष भन्नेछु। 6 हरके
मािनस जसले यी कुराहरू सुन्छ आत्माले मण्डलीहरूलाई जे भिनरहेको
छ उसले त्यो सुन्न पछर् ।

िफलाडिफलाडेेिल्फयाकोिल्फयाको मण्डलीलाईमण्डलीलाई ययेेशूकोशूको पत्रपत्र
7 “िफलाडेिल्फयाको मण्डलीलाइ यो लेख:
“उहाँ जो पिवत्र अिन सत्य हुनुहुन्छ, ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्नु

हुन्छ। उहाँिसत दाऊदको चाबी छ। जब उहाँले केही खोल्नु हुन्छ कसलेै
त्यसलाई बन्द गनर् सकै्तन। अिन यिद उहाँले केही बन्द गनर् ु हुन्छ भने
कसलेै खोल्न सकै्तन।

8 “मलाई ितमीहरूले गरकेा कुराहरू थाहा छन्। मलेै ितमीहरू समक्ष
ढोका खलुा राखेको छु। कुन ैव्यिक्तले त्यासलाई बन्द गनर् सकै्तन।
ितमीहरूको शिक्त सीिमत छ भनी मलाई थाहा छ। ितमीहरूले मेरो
उपदेश अनुशरण गरकेा छौ। मेरो नाउँ उच्चारण गनर् ितमीहरू डराएका
िथएनौ। 9 सुन, त्याहाँ एक सभाघर छ जो शतैानको हो। ितनीहरू दावी
गछर्न् िक ितनीहरू यहूदीहरू हुन् तर झूटो हो। ितनीहरू साँच्चो यहूदीहरू
होइनन्। म ितनीहरूलाई ितमीहरू समक्ष आउन अिन ितमीहरूको अिघ
झुक्न वाध्य गराउँनेछु। तब ितनीहरूले थाहा पाउनेछन् िक मलेै प्रेम
गरकेा मािनसहरू ितमीहरू न ैहौ। 10 ितमीहरूले धयैर्पूवर्क मेरो आदेश
अनुशरण गयौर्। यसथर् म ितमीहरूलाई दःुख कष्टको समयमा रक्षा गनेर्छु
जो सम्पूणर् संसारको िनिम्त आउनु हुनेछ। यो दःुख कष्टले पृथ्वीमा बस्ने
मािनसहरूलाई जाँच गनेर्छ।

11 “म चाँडै आउँदछुै। ितमीहरू अिहले कै िस्थितमा बस। तब कुनै
पिन व्यिक्तले ितमीहरूको मुकुट खोस्ने छैन। 12 मािनस जसले िवजय
प्राप्त गछर्  उसलाई म मेरा परमेश्वरको मिन्दरको खम्बा बनाउनेछु। त्यस
व्यिक्तले फेिर किहल्य ैपिन परमेश्वरको मिन्दर छोडनु पनेर्छेन। म मेरा
परमेश्वरको नाउँ अिन मेरा परमेश्वरको नगरको नाउँ त्यस व्यिक्तमा
लेख्नेछु। त्यो नगर नयाँ येरुशलेम हो जुन स्वगर्देिख तल झिररहेको छ।
म मेरो नयाँ नाउँ पिन त्यस व्यिक्तमा लेिखिदनेछु। 13 त्यो मािनस जसले
यी कुराहरू सुन्छ मण्डलीहरूलाई आत्माले के भनी रहनु भएको छ त्यो
सुन्नुपछर् ।

लाउिडिसयकोलाउिडिसयको मण्डलीलाईमण्डलीलाई ययेेशूकोशूको पत्रपत्र
14 “लाउिडिसयाको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लेख:

प्रकाश 2:11 837 प्रकाश 3:14



4

5

6

“आिमन एक हुनुहुन्छ जसले ितमीहरूलाई यी कुराहरू भिनरहनु
भएको छ। उहाँ िवश्वासी अिन साँच्चो साक्षी हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरको
सम्पूणर् सृिष्टका शासक हुनु। उहाँ यसो भन्नु हुन्छ

15 “ितमीहरूले जे गछोर्ं म जान्दछु। ितमीहरू न तातो छौ न िचसो। म
इच्छा गछुर् , ितमीहरू न तातो होऊ न िचसो होऊ। 16 तर ितमीहरू
केवल मन-तातो छौ, न तातो न िचसो। यसथर् मेरो मुखबाट म
ितमीहरूलाई उगेल्न तयार छु। 17 ितमीहरू दावी गछोर्ं ितमीहरू
धनवान छौ। ितमीहरू सोच्छौ ितमीहरू सम्पित्तवान भयौ अिन केही कुरा
चािंहदनै। तर ितमीहरू जान्दनैौ िक ितमीहरू वास्तवमा भयानक,
दयनीय, गरीब, अन्धा अिन नग्न छौ। 18 म ितमीहरूलाई आगोमा शुद्ध
पािरएको सुन मेरोबाट िकन्ने सल्लाह िदन्छु। तब ितमीहरू साँच्चै धनवान
हुन सक्ने छौ। म ितमीहरूलाई यो भन्दछुै। ितमीहरूको लज्जास्पद औ
नग्नता ढाक्नु सेतो बस्त्र मबाट िकन, अिन आँखामा लाउने औषिध िकन।
तब ितमीहरू साँच्चै देख्न सक्नेछौ।

19 “जसलाई म प्रेम गछुर्  म सच्याउँछु अिन अनुशािसत पाछुर्
ितनीहरूलाई यसथर् सकेसम्म चेष्टा गर। ितमीहरूको हृदय अिन
जीवनलाई पिरवतर्न गर। 20 म यहाँ छु! म ढोकामा उिभन्छु अिन
ढक्ढकाउँछु। यिद कुन ैमािनसले मेरो स्वर सुन्छ अिन ढोका खोल्छ भने
म िभत्र पस्नेछु अिन म ितनीसँग भोजन गनेर्छु। अिन उसले मिसत भोजन
गनेर्छ।

21 “म हरके मािनसलाई, जसले िवजय प्राप्त गछर् , मेरो िंसहासनमा
मिसत बस्न अिधकार िदनेछु। त्यसरी मलेै िवजय प्राप्त गरें अिन म
उनीिसत उनको िंसहासनमा बसें। 22 प्रत्येक मािनस, जसले यी
कुराहरू सुन्छ, मण्डलीहरूलाई आत्माले जे भिनहेछ, त्यो सुन्नुपछर् ।”

ययूहून्नालहन्नालेे स्वगस्वगर्र् ददेेखखेे

तब मलेै हेरें अिन मेरो अगाडी स्वगर्मा एउटा ढोका खोिलएको
िथयो। अिन मलेै त्यही आवाज सुनें जो मलेै अिघ सुनेको िथएँ।
त्यो आवाज तुरहीको आवाज जस्तो िथयो। त्यो स्वरले भन्यो,

“यहाँ मािथ आऊ, अिन म ितमीलाई यसपिछ के हुनु पछर्  त्यो देखाउने
छु।” 2 तब आत्माले मलाई िनयन्त्रणमा िलयो। स्वगर्मा मेरो अिघ एउटा
िंसहासन िथयो। त्यस िंसहासनमा कोही बिसरहेका िथए। 3 उहाँ एक
जो िंसहासनमा बस्नु भएको िथयो, मूल्यवान पत्थर-जास्पर अिन गोमेद
जस्त ैदेिखनु हुन्थ्यो। िंसहासनको विरपिर पन्ना जस्त ैस्पष्ट रङ्ग सिहतको
इन्द्र-धनुष िथयो।

4 िंसहासनको विरपिर चौबीसवटा अन्य िंसहासनहरू िथए। ती
चौबीस िंसहासनमा चौबीस जना अग्रजहरू बिसरहेका िथए। ती
अग्रजहरू सेतो लुगामा िथए अिन ितनीहरूका िशरमा सुनको मुकुट
िथयो। 5 िंसहासनबाट िबजुली चिम्करहेथ्यो अिन गड्याङ-गुडुङको
आवाज आइरहेको िथयो। िंसहासनको अिध सातवटा दीप बिलरहेका
िथए। ती दीपहरू परमेश्वरका सातवटा आत्माहरू हुन्। 6 िंसहासनको
अिघ काँचका समुद्र झैं केही िथयो। त्यो स्फिटक जस्त ैस्वच्छ िथयो।
िंसहासनको सामुन्ने अिन प्रत्येक छेऊमा चारवटा सजीव बस्तु िथए।

ती सजीव बस्तुहरूका अघािड, पछािड सम्पूणर् शरीर भिर आँखाहरू
िथए। 7 पिहलो सजीव बस्तु िंसह जस्त ैिथयो। दोस्रो गाई जस्त ैिथयो।
तेस्रोको अनुहार मािनसको अनुहार जस्त ैिथयो। चौथो उिडरहेको गरुड़
जस्तो िथयो। 8 यी प्रत्येक चार सजीव बस्तुहरूका छ वटा पखेंटाहरू
िथए। यी सजीव बस्तुहरूका शरीर भिर, िभत्र अिन बािहर आँखाहरूले
भिरएका िथए। ितनीहरू यसो भिनरहन िदन रात रोिकएनन्:
“पिवत्र, पिवत्र, परमप्रभु परमेश्वर पिवत्र छन्, सवर्-शिक्तमान छन्।
उनी सवर्दा िथए, उनी छन् अिन उनी आउँदछैन्।”

9 यी सजीव वस्तुहरूले त्यहाँ “एक” जो िंसहासनमा हुनु हुन्थ्यो,
उहाँलाई मिहमा, सम्मान अिन धन्यवाद अपर्ण गछर्न्। उहाँ एक हुनुहुन्छ
जो सदासवर्दा रही रहनु हुन्छ। अिन हरके समय ती जीिवत बस्तुहरू
यसो गछर्न्, 10 ती चौबीस जना अग्रजहरू उहाँ एक जो िंसहासनमा
बस्छन्, उहाँको अिघ िशर झुकाउँछन्। जो सदा-सवर्दा जीिवत रहन्छन्,
अग्रजहरू उहाँलाई पूजा गछर्न्। अग्रजहरू आफ्ना मुकुट िंसहासन मुिन
राख्छन् अिन भन्छन्:

11 “हाम्रा परमप्रभु अिन परमेश्वर!

तपाईलंाई मिहमा, सम्मान अिन शिक्त प्राप्त गनर् योग्य हुनुहुन्छ।
तपाईलें सब ैबस्तुहरू सृिष्ट गनर् ु भयो।
हरके बस्तुको अिस्तत्व छ अिन ती सृिष्ट भएका छन्, िकनभने तपाईलें
यस्तो चाहानु भएको छ।”

तब मलेै जो िंसहासनमा िवराजमान हुनु हुन्थ्यो उहाँको दािहने
हातमा एक मूठ्ठा बेह्रेको चमर् पत्र देखें। त्यो बेह्रेको पत्रको दवुै
पिट्ट केही लेिखएको िथयो। त्यो बेिह्रएको पत्र सातवटा मोहरले

बन्द गिरएको िथयो। 2 अिन मलेै एक शिक्तशाली स्वगर्दतूलाई देखें। त्यो
स्वगर्दतूले ठूलो स्वरमा भन्यो, “यसको मोहर फुटाएर यो बेिह्रएको चमर्पत्र
खोल्नु योग्य को छ?” 3 तर स्वगर्मा, पृथ्वीमािथ वा पृथ्वी मुिन कोही
पिन िथएन जसले त्यो बेिह्रएको चमर्-पत्र खोल्न वा िभत्र हेनर् सक्थ्यो। 4

म साह्रै रोएँ िकनभने त्यो बेिह्रएको चमर्पत्र खोल्ने वा हेनेर् कोही िथएन। 5

तर अग्रजहरू मध्ये एक जनाले मलाई भने, “नरोऊ! यहूदाका पिरवार
समूहबाट िंसहले िवजय प्राप्त गयोर्। उनी दाऊदका सन्तान हुनुहुन्छ। उहाँ
त्यो बेिह्रएको चमर्पत्र अिन त्यसका सातवटा मोहर खोल्ने योग्यको
हुनुहुन्छ।”

6 तब मलेै ती चार सजीव वस्तुहरू अग्रजहरूले विरपिर घेिरएको
िंसहासनको अगाडी एउटा भेंड़ाको पाठो उिभरहेको देखें। त्यो भेंड़ाको
पाठा मािरएको थुमा जस्तो देिखन्थ्यो। त्यसका सातवटा सींङ अिन
सातवटा आँखहरू िथए, यी परमेश्वरका सात-आत्माहरू हुन् जो संम्पूणर्
संसारमा पठाइएका िथए। 7 तो भेंड़ाको पाठो आयो अिन जो
िंसहासनमा बिसरहेका िथए ितनको दािहने हातबाट त्यो बेिह्रएको पत्र
िलयो। 8 जब भेंड़ाको पाठोले त्यो बेिह्रएको पत्र िलयो ती चार सजीव
पशुहरू अिन चौबीस जना अग्रजहरू भेंडा़को पाठोको समक्ष िनहुिरए।
ितनीहरू प्रत्येकिसत वीणा अिन सुनौलो धूप-दानी िथयो। यी सुनौलो
धूप पात्रहरू परमेश्वरका पिवत्र-मािनसरुको प्राथर्ना हुन्। 9 अिन
ितनीहरू सबलेै भेंडा़को पाठाको लािग एउटा नयाँ गीत गाए:
“ितमी त्यो बेिह्रएको चमर्पत्र िलन
अिन त्यसको मोहर खोल्न योग्य छौ,
िकनभने ितमी मािरएका िथयौ,
अिन ितम्रो रगतद्वारा ितमीले परमेश्वरका िनिम्त
हरके जाित, भाषा, कुल अिन राष्ट्रबाट मािनसहरूलाई िकन्यौ।

10 यी मािनसहरूलाई ितमीले राज्यको रुप िदयौ अिन, ितमीले यी
मािनहरूलाई हाम्रा परमेश्वरका िनिम्त पूजाहारीहरू बनायौ।
अिन ितनीहरूले पृथ्वीमािथ शासन गनेर्छन्।”
11 तब मलेै हेरें, अिन मलेै धेर ैस्वगर्दतूहरूको आवाज सुनें। ती

स्वगर्दतूहरू िंसहासनको ती चार सजीव वस्तुहरूको, अिन ती
अग्रजहरूको विरपिर िथए। त्यहाँ हजारौं स्वगर्दतूहरू िथए-त्यहाँ
दशहजार स्वगर्दतूहरू िथए। 12 ती स्वगर्दतूहरूले ठूलो स्वरमा भने:
“त्यो भेंडा़को पाठा जसलाई मािरयो, उनलैाई शिक्त, सम्पित्त, ज्ञान
अिन पराक्रम,
उहाँ सम्मान, मिहमा अिन प्रशसंा पाउन योग्यको हुनुहुन्छ।”
13 तब मलेै स्वगर्मा भएका, पृथ्वीमा भएका, पृथ्वी मूिन भएका अिन

सागरमा भएका हरके सजीव वस्तुहरूलाई भन्द ैगरकेो सुनें। मलेै
ितनीहरू सबलेै यो भनेको सुनें,
“उहाँ एक जो िंसहासनमा बस्नु भएकोछ, उहाँ अिन भेंडा़को पाठाप्रित,
सम्पूणर् स्तुित अिन सम्मान अिन गौरव अिन शिक्त सदा-सवर्दा रहुन्।”

14 ती चार सजीव वस्तुहरूले भने, “आिमन!” अिन अग्रजहरूले घँुडा
टेके र आराधना गर।े

भभेंेंड़ाकोड़ाको पाठोलपाठोलेे चमचमर्र्-पत्रपत्र खोल्दछन्खोल्दछन्

तब, भेंडा़को पाठाले सातवटा मोहर मध्ये पािहलो मोहर
खोलेको बेला मलेै हेरें। मलेै ती चार सजीव वस्तुहरू मध्ये एक
बस्तु गजर्नको जस्त ैआवाजमा बोलेको सुनें, “आऊ”। 2 अिन

मलेै देखें त्यहाँ मेरो अिघ एउटा सेतो घोडा िथयो। घोड सवारको धनु
िथयो। घोड-सवारलाई मुकुट प्रदान गिरयो। अिन ितनी िवजेता झैं अझ
िवजय हािसल गनर् अिघ बढे।

3 भेंडा़को पाठाले दोस्रो मोहर खोल्यो। तब मलेै दोस्त्रो सजीव वस्तुले
“आऊ” भनेको सुनें। 4 तब अकोर् घोडा वािहर आयो। त्यो रातो घोडा
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िथयो। त्यो घोड-सवारलाई पृथ्वीदेिख शािन्त उठाएर लाने अिन
मािनसहरूलाई एक-अकार्मा हत्या गराउने अिधकार प्रदान गिरयो। त्यस
घोड-सवारलाई एक िवशाल तरवार िदइयो।

5 त्यो भेंडा़को पाठाले तेस्रो मोहर खोल्यो। तब मलेै तेस्रो सजीव
वस्तुले “आऊ” भनेको सुनें। मलेै हेर,े अिन त्यहाँ कालो घोडा िथयो।
घोड-सवारले आफ्नो हातमा एक जोर तराजु िलएको िथयो। 6 तब मलेै
केही आवाज जस्त ैसुनें। त्यो स्वर ती चार सजीव वस्तुहरू भएको
स्थानबाट आएको िथयो। त्यो आवाजले भन्यो, “एक िदनको पािरश्रिमक
एक िकलो गहँु अिन एक िदनको पिरश्रिमक तीन िकलो जौं, तर तेल
अिन दाखरस नष्ट नपानर् ु।”

7 त्यो भेंडा़को पाठाले चौथो मोहर खोल्यो। तब मलेै चौथो सजीव
वस्तुले “आऊ” भनेको सुनें। 8 मलेै हेरें अिन त्यहाँ मेरो अिघ पहेंलो
रङ्गको घोडा िथयो। त्यो घोडसवार मृत्य ुिथयो। उसको पिछ पाताल
लोकले पछ्याइरहेथ्यो। ितनीहरूलाई एक-चौथाइ पृथ्वीमािथ तरवार,
अकाल, महामारी अिन पृथ्वीका जङ्गली पशुहरूद्वारा मािनसहरूलाई
मानेर् अिधकार िदइएको िथयो।

9 त्यो भेंडा़को पाठाले पाँचौं मोहर खोल्यो। तब मलेै वेदी मूिन केही
आत्माहरू देखें। ती आत्माहरू ती मािरएका मािनसहरूका िथए िकनभने
ितनीहरू परमेश्वरको सन्देश अिन ितनीहरूले प्राप्त गरकेो सत्याप्रित
िवश्वासी िथए। 10 यी आत्माहरूले ठूलो स्वरमा कराए, “पिवत्र अिन
सत्य परमप्रभु, हाम्रो हत्या गरकेोमा पृथ्वीका मािनसहरूको न्याय गनर्मा
अिन उनीहरूलाई दण्ड िदनमा कित लामो समय पर्िखरहनु हुन्छ?” 11

त्यसपिछ ती आत्माहरू प्रत्येकलाई सेतो पोशाक िदइयो। ितनीहरूलाई
केही समय प्रतीक्षा गनर् ु भिनयो। ितनीहरूका अझ कोही भाइहरू
जसलाई ितनीहरू जस्त ैमािरनु िथयो ख्रीष्टका सेवामा ितनीहरूिसत
िथए। ती आत्माहरूलाई यो मानेर् काम पुरा नभए सम्म प्रतीक्षा गनर् ु
भिनयो।

12 तब, त्यो भेंडा़को पाठाले छैटौं मोहर खोल्यो। त्यहाँ डरलाग्दो
भँूईचालो गयो। सूयर्, केशले बिनएको वस्त्र जस्त ैकालो भयो। चन्द्रमा पूणर्
रगत जस्त ैरातो भइहाल्यो। 13 आकाशका ताराहरू, तेज हावाले
नेभाराको रुखबाट नेभाराहरू झर ेजस्त ैपृथ्वीमा भर।े 14 आकाश पत्र
बेिह्रए झैं हरायो। अिन हरके पवर्त अिन द्वीप आफ्ना ठाँउबाट सर।े

15 तब समस्त मािनसहरू गुफाहरूमा अिन पवर्तका चट्टानहरूमुिन
लुके। त्यहाँ संसारका राजाहरू, शासकहरू, सेनाध्यक्षहरू, अिन शिक्त
सम्पन्न मािनसहरू िथए। हरके मािनस, दास अिन मुक्त सबलेै स्वयलंाई
लुकाए। 16 मािनसहरूले पवर्त अिन चट्टानहरूलाई भने, “हामीमािथ
खस। हामीलाई िंसहासनमा बस्ने ितनी एकबाट लुकाऊ। हामीलाई
भेंडा़को पाठाको क्रोधबाट बचाऊ। 17 ितनीहरूको क्रोध िदवस
आईपुग्यो अिन यसको िवरुद्धमा को उिभन सक्छ?”

इस्राएलकाइस्राएलका एकलाखएकलाख चवालीसचवालीस हजारहजार मािनसहरूमािनसहरू

यो घट्ना पिछ मलेै चारवटा स्वगर्दतूहरूलाई पृथ्वीका
चारकुनामा उिभएको देखें। ती स्वगर्दतूहरूले वायलुाई भूिममा
वा समुद्रमा वा कुन ैबृक्षमा वहनदेिख रोक्नुको लािग पृथ्वीका

चार ैवायलुाई समाितरहेका िथए। 2 त्यसपिछ मलेै अकोर् स्वगर्दतूलाई
पूवर्बाट आइरहेको देखें। त्यो स्वगर्दतूको साथमा सजीव परमेश्वरको मोहर
िथयो। त्यो स्वगर्दतूले ठूलो स्वरमा ती चार स्वगर्दतूहरूलाई बोलाए। ती
चार स्वगर्दतूहरू ती िथए जसलाई परमेश्वरले पृथ्वी अिन समुद्रलाई चोट
पुयार्उने शिक्त िदनु भएको िथयो। त्यो स्वगर्दतूले ती चार स्वगर्दतूहरूलाई
भने, 3 “भूिम वा समुद्र वा बृक्षहरूलाई, हाम्रा परमेश्वरको सेवा गनेर्
मािनसहरूको िनधारमा हामीले िचन्ह नलगाउन्जेल चोट नपुयार्ऊ।”

4 तब मलेै, कित जना मािनसहरूलाई िचिन्हत गिरयो, त्यो सुनें।
त्याहाँ एकलाख चवालीस हजार िथए। ितनीहरू इस्राएलका
मािनसहरूको हरके कुल समूहबाट िथए:

5 यहूदाको कुल समूहबाट : 12,000
रुबेनको कुल समूहबाट : 12,000
गादको कुल समूहबाट : 12,000
6 आशेरको कुल समूहबाट : 12,000
नप्तालीको कुल समूहबाट : 12,000

मनश्शेको कुल समूहबाट : 12,000
7 िशिमयोनको कुल समूहबाट : 12,000
लेवीको कुल समूहबाट : 12,000
इस्साखारको कुल समूहबाट : 12,000
8 जबूलूनको कुल समूहबाट : 12,000
यूसुफको कुल समूहबाट : 12,000
बेन्यामीनको कुल समूहबाट : 12,000

िवशालिवशाल भीडभीड

9 त्यासपिछ मलेै हेरें, अिन त्यहाँ कसलेै गिननसक्ने मािनसहरू िथए।
ितनीहरू पृथ्वीका हरके राष्ट्र, जाित, कूल अिन िविभन्न भाषाका
मािनसहरू िथए। ितनीहरू िंसहासन अिन भेंडा़को पाठा सामुन्ने
उिभरहेका िथए। ितनीहरू सब ैसेतो पोशाकमा िथए अिन ितनीहरूका
हातमा खजूरका हाँगा िथए। 10 ितनीहरू ठूलो स्वरमा कराए, “हाम्रा
परमेश्वर जो िंसहासनमा िवराजमान हुनुहुन्छ अिन भेंडा़को पाठाको जय
होस्।”

11 अग्रजहरू अिन ती चार सजीव वस्तुहरू त्यहाँ िथए। सबै
स्वगर्दतूहरू ितनीहरूको अिघ िंसहासनको विरपिर िथए। ती
स्वगर्दतूहरूले िंसहासनको अिघ घँुडा टेके अिन परमेश्वरको उपासना
गर।े 12 ितनीहरूले भने, “आिमन! प्रशसंा, मिहमा, ज्ञान, धन्यवाद,
सम्मान, शिक्त अिन पराक्रम सदा-सवर्दा हाम्रा परमेश्वरलाई रहोस्।
आिमन।”

13 तब एकजना अग्रजले मलाई सोधे, “यी सेता पोशाकका
मािनसहरू को हुन्? ितनीहरू कहाँवाट आएका हुन्?”

14 मलेै उतर िदएँ, “महाशय, तपाईलें िचन्नुहुन्छ।”
अिन अग्रजले भने, “यी ती मािनसहरू हुन् जसले महा-यातना भोगेर

आएका छन्। ितनीहरूले भेंडा़को रगतले आफ्ना पोशाक धोएका छन्।
अब ितनीहरू शुद्ध अिन सेता भएका छन्। 15 यसथर् अिहले यी
मािनसहरू परमेश्वरको िंसहासनको सामुन्ने छन्। ितनीहरू िदन रात
परमेश्वरको उपासना उहाँको मिन्दरमा गछर्न्। अिन उनी एक, जो
िंसहासनमा बस्छन् ितनीहरूलाई रक्षा गनेर्छन्। 16 ितनीहरूले किहल्यै
भोकाएको महशुस गनेर् छैनन्। ितनीहरू फेिर किहल्य ैतृिषत हुने छैनन्।
सूयर्ले ितनीहरूलाई किहले क्षित पुयार्उने छैन। ितनीहरूलाई गिर्मले
पोल्ने छैन। 17 िंसहासनको माझमा भएको भेंडा़को पाठा ितनीहरूको
गोठालो हुनुहुनेछ। उनले ितनीहरूलाई पानीको मुलितर लानेछन् जसले
जीवन प्रदान गनेर्छन्। अिन परमेश्वरले ितनीहरूका आँखाबाट प्रत्येक
थोपा आँसु पुिछिदनेछन्।”

सातौंसातौं मोहरमोहर

भेंडा़को पाठाले सातौं मोहर खोल्यो। तब प्राय: आधा
घण्टासम्म स्वगर्मा शुन्यता छायो। 2 अिन मलेै देखें सात
स्वगर्दतूहरूलाई जो परमेश्वरको सामुन्ने उिभएका िथए।

ितनीहरूलाई सातवटा तुरही िदइयो।
3 अकोर् स्वगर्दतू आयो अिन वेदीमा उिभयो। त्यो स्वगर्दतूिसत

सुनौलो धूप-दानी िथयो। त्यो स्वगर्दतूलाई परमेश्वरका समस्त पिवत्र
मािनसहरूको प्राथर्नासिहत अपर्ण गनर्का िनिम्त धेर ैधूप िदइयो। त्यो
स्वगर्दतूले यो भेटी िंसहासन अिघको सुनौलो बेदीमा राखे। 4 धूपको
धुवाँ स्वगर्दतूको हातबाट उँभो उठेर परमेश्वरकहाँ गयो। त्यो घुवाँ
परमेश्वरका मािनसहरूको प्राथर्नािसत ैउँभो गयो। 5 त्यसपिछ स्वगर्दतूले
बेदीको आगो धूपदानीमा भर।े स्वगर्दतूले त्यो धूपदानी बेिदको आगो
धूपदानीमा भर।े स्वगर्दतूले त्यो धूपदानी पृथ्वीमा फ्याँके। तब त्याहँ
िबजुली चम्क्यो, गजर्नको आवाजहरू आयो अिन भूईचँालो गयो।

सातसात स्वगस्वगर्र्ददूतूहरूलतहरूलेे तुरहीतुरही बजाएबजाए

6 तब सात तुरही सािहतका ती सात-स्वगर्दतूहरू आफ्ना तुरहीहरू
बजाउन तयार भए।

7 पिहलो स्वगर्दतूले तुरही बजाए। तब रगत िमिसएको अिसना अिन
आगो पृथ्वीमा झयोर् अिन पृथ्वीको एक-ितहाइ अशं अिन सब ैहिरया
घाँसहरू अिन एक-ितहाइ रुखहरू जले।
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8 दोस्रो स्वगर्दतूले आफ्नो तुरही बजाए। तब आगोले जलेका पहाड
जस्त ैकेही समुद्र तफर्  फ्याँिकयो। अिन समुद्रको एक-ितहाई अशं रगत
बन्यो। 9 अिन एक-ितहाइ समुद्रका प्राणीहरू मर,े अिन एक-ितहाइ
जहाजहरू नष्ट भए।

10 तेस्रो स्वगर्दतूले आफ्नो तुरही बजाए। तब, राँको बलेको जस्तो
एक िवशाल तारा आकाशाबाट झयोर्। त्यो तारा एक-ितँहाई ँअशं नदीहरू
अिन पानीको मुलमा खस्यो। 11 त्यो ताराको नाउँ “नागदौना” िथयो।
अिन सब ैएक ितहाइ अशं पानी िततो भयो। त्यो िततो पानी िपएर धेरै
मािनसहरू मर।े

12 चौथो स्वगर्दतूले आफ्ना तुरही बजाए। तब एक-ितहाई अशं सूयर्,
एक-ितहाई अशं चन्द्रमा अिन एक-ितहाई अशं ताराहरूमािथ प्रहार भयो।
ती जम्मकैो एक ितहाई अशं अँध्यारो भयो। िदन अिन रातको पिन एक
ितहाई अशं प्रकाशरिहत भयो।

13 जब म हेदैर् िथँए मलेै मािथ आकाशमा गरुड उिडरहेको आवाज
सुनें। त्यो गरुडले ठूलो स्वरमा भन्यो, “कष्ट, कष्ट, मािनसहरूलाई जो
पृथ्वीमा बस्छन्, ितनीहरूलाई कष्ट, कष्ट होस्। त्यो कष्ट बाँकी रहेका
अन्य तीन स्वगर्दतूहरूले तुरही बजाएको आवाज सुने पिछ शुरु हुनेछ।”

पाँचौंपाँचौं तुरहीतुरही बज्छबज्छ

पाँचौ स्वगर्दतूले आफ्नो तुरही बजायो। तब मलेै आकाशबाट
एउटा तारालाई पृथ्वीमा झदैर् गरकेो देखें। त्यो तारालाई गिहरो
प्वालको चाबी िदइयो जुन प्वाल अतुलनीय खाल्डाितर

जान्छ। 2 अतुलनीय खाल्डोितर जाने प्वाल उसले खोल्यो। भट्टीबाट
िनस्के जस्त ैधँुवा त्यस प्वालबाट िनस्कँद ैिथयो अिन त्यसले गदार् घाम
र आकास अँध्यारो भयो।

3 तब त्यो धँुवाबाट सलहहरू पृथ्वीितर आए। ितनीहरूलाई
िवच्छीहरूले जस्त ैिचल्ने शिक्त िदइएको िथयो। 4 ती सलहहरूलाई
पृथ्वीको घाँस, वा कुन ैपोथ्रा वा बृक्षलाई हानी नपुयार्उनु भिनएको िथयो।
ितनीहरूले ती मािनसहरूलाई मात्र हानी पुयार्उन सक्थे जसको
िनधारमा परमेश्वरको िचन्ह अङ्कीत िथएन।

5 ती सलहहरूलाई, मािनसहरूलाई पाँच महीनासम्म कष्ट िदने शिक्त
िदइएको िथयो। तर ती सलहहरूलाई मािनसहरूलाई मानेर् अिधकार
िदइएको िथएन। अिन त्यो कष्ट मािनसहरूले अनुभव गर ेजुन कुनै
मािनसलाई िबच्छीले िचले जस्त ैिथयो। 6 ती िदनहरूमा मािनसहरू मनेर्
उपाय खोज्नेछन्, तर ितनीहरूले पाउने छैनन्। ितनीहरू मनर् चाहन्छन्
तर मृत्य ुितनीहरूदेिख लुक्नेछ।

7 ती सलहहरू यदु्धका िनिम्त तयार गिरएका घोडाहरू जस्तै
देिखन्थे। ितनीहरूको िशरमा ितनीहरूले सुनको मुकुटहरू जस्त ैदेिखने
लगाएका िथए। ितनीहरूको अनुहार मानवको जस्त ैदेिखन्थ्यो। 8

ितनीहरूको केश स्त्रीहरूको केश जस्त ैिथयो। ितनीहरूका दाँत िंसहका
जस्त ैिथए। 9 ितनीहरूका छाती फलामका कवच जस्त ैदेिखन्थे।
ितनीहरूको पखेंटाले उत्पन्न गरकेो आवाज यदु्धतफर्  हत्तािरएका धेरै
रथहरूले उत्पन्न गरोका आवाज जस्त ैिथए। 10 ती सलहहरूको पुच्छर
िवच्छीका जस्ता िखलहरू भएका िथए। मािनसहरूलाई पाँच महीनाको
िनिम्त कष्ट िदने शिक्त ितनीहरूको पुच्छरमा िथयो। 11 ती सलहहरूका
राजा िथयो। त्यो राजा अतल खाडलको स्वगर्दतू िथयो। िहब्रू भाषामा
उसको नाउँ एिबड्डोन िथयो। यूनानी भाषामा त्यसको नाउँ अपोिल्लयोन
िथयो।

12 पिहलो महाकष्ट पार भयो। अझ दइु अन्य महािवपतहरू आउनेछ।

छछैैठौंठौं तुरहीतुरही बज्योबज्यो

13 छैटौं स्वगर्दतूले उसको तुरही बजायो। तब परमेश्वरको समक्ष
सुनौलो बेदीमा भएको सींङबाट आएको स्वर मलेै सुनें। 14 त्यो
आवाजले छैटौ स्वगर्दतू, जोिसत तुरही िथयो त्यसलाई भन्यो, “ती चार
स्वगर्दतूहरूलाई मुक्त गर जो महानदी यूफे्रिटसमा बाँिधएका छन्।” 15

यी चार स्वगर्दतूहरूलाई यस घडी, िदन, महीना अिन वषर्को िनिम्त
तयार रािखएका िथए। यी स्वगर्दतूहरूलाई पृथ्वीमा भएका एक ितहाइ
सब ैमािनसहरूलाई मानर् भनी मुक्त गिरए। 16 मलेै सुनें ितनीहरूको
सेनामा घोड-सवार सिैनक कितजना िथए। त्यहाँ बीस करोड िथए।

17 मेरो िदव्य दृिष्टमा मलेै घोडाहरू अिन घोड-सवाहरूलाई देखँे।
ितनीहरू यस्ता देिखन्थे ितनीहरूका कवचहरू आगो जस्ता िथए जो
रातो, गाढा नीलो अिन गन्धक झ ैपहेंलो िथयो। घोडाका िशरहरू िंसहका
िशरहरू जस्त ैदेिखन्थे। घोडाहरूको मुखबाट आगो, धुवाँ अिन गन्धक
िनिस्करहेथ्यो। 18 पृथ्वीका सम्पूणर् मािनसहरूका एक-ितहाइ अशं
घोडाको मुखबाट िनस्केका यी तीन नराम्रा कुराहरू आगो, धुवाँ अिन
गन्धकद्वारा मािरए। 19 ती घोडाहरूका शिक्त ितनीहरूको मुख अिन
पुच्छरमा िथयो। ितनीहरूको पुच्छर सपर् जस्त ैिथयो जसको
टाउकाहरूले मािनसहरूलाई डस्ने अिन घात पुयार्उनको लािग िथयो।

20 पृथ्वीका अन्य मािनसहरू िबषालु पदाथर्ले मािरएनन्। तर यी
मािनसहरूले आफ्नो हृदय अिन जीवन पिरवतर्न गरनेन् अिन ितनीहरूले
आफ्न ैहातले िनमार्ण गरकेा कुराहरूबाट ितनीहरूले मुख फकार्एनन्।
ितनीहरूले दानवहरू अिन सुन, चाँदी, काँसा, पत्थर अिन काठमूिर्तलाई
जो देख्न वा सुन्न वा िहँड्न सकै्तनन्, पूजा गनर् छाडेनन्। 21 यी
मािनसहरूले आफ्ना हृदय अिन जीवन पिरवतर्न गरनेन् अिन अरू
मािनसहरूलाई मानर् छाडेनन्, ितनीहरू आफ्ना जाद-ुटुनामुना, आफ्ना
यौन-पाप, चोरी कमदेिख पर सरनेन्।

स्वगस्वगर्र्ददूतूत अिनअिन सानोसानो पुिस्तकापुिस्तका

तब, मलेै अकोर् शिक्तवान स्वगर्दतूलाई स्वगर्बाट ओिर्लरहेको
देखे। त्यो स्वगर्दतूले बादलको पोशाक लगाएको िथयो।
ितनको िशर इन्द्रेणीले घेिरएको िथयो। त्यो स्वगर्दतूको

अनुहार सूयर् जस्तो िथयो, उसका पाउहरू आगोको स्तम्भहरू जस्ता
िथए। 2 त्यो स्वगर्दतूिसत एउटा पुिस्तका िथयो। त्यो पुिस्तका उसको
हातमा खोिलएको िथयो। त्यो स्वगर्दतूले उसको दािहने खटु्टा समुद्रमा
अिन देब्रे खटु्टा भूिममा राखेको िथयो। 3 त्यो स्वगर्दतू िंसह गजेर्को जस्तो
ठूलो स्वरले करायो। स्वगर्दतू कराए पिछ, सात-गजर्नले पिन बोल्यो।

4 ती सात गजर्नले बोले, अिन मलेै लेख्न शुरु गरें। तर, तब मलेै
स्वगर्बाट आएको स्वर सुनें। त्यो स्वरले भन्यो, “ती सात गजर्नले भनेका
कुरा नलेख। ितनीहरूलाई गुप्त राख।”

5 तब, मलेै समुद्र अिन भूिममा पाउ राख्ने स्वगर्दतूले आफ्नो दािहने
हात स्वगर्ितर उठाएको देखें। 6 त्यो स्वगर्दतूले, उहाँ एक जो सदासवर्दा
रहनु हुन्छ, उहाँको शिक्तद्वारा प्रितज्ञा गयोर्। उहाँ न ैएक हुनुहुन्छ जसले
आकाश अिन त्यसमा देिखएका सब ैकुरा सृिष्ट गनर् ुभयो। उहाँले पृथ्वी
अिन यसमा भएका सब ैकुरा सृिष्ट गनर् ु भयो अिन उहाँले समुद्र अिन
त्यसमा देिखएका सब ैसृिष्ट गनर् ुभयो। त्यो स्वगर्दतूले भन्यो, “अब अिधक
प्रितक्षा हुने छैन। 7 ती िदनहरूमा जब सातौं स्वगर्दतू आफ्नो तुरही
फुक्न तयार हुन्छ, परमेश्वरका गुप्त योजना पूणर् हुनेछन। यो योजना,
परमेश्वरले आफ्ना सेवकहरूलाई भनेको सुसमाचार हो, जो
अगमवक्ताहरू हुन्।”

8 तब मलेै फेिर स्वगर्बाट त्यही आवाज सुनें। त्यो आवाजले मलाई
भन्यो, “जाऊ अिन त्यो खलु्ला पुिस्तका लेऊ जो स्वगर्दतूको हातमा छ।
यो त्यही स्वगर्दतू हो जो सागर अिन भूिममा उिभरहेको छ।”

9 यसयर् म त्यो स्वगर्दतूकहाँ गएँ अिन त्यो सानो बेह्रेको पुिस्तका
मलाई िदनु भनी माँगें। त्यो स्वगर्दतूले मलाई भन्यो, “यो सानो पुिस्तका
लेऊ अिन यसलाई खाऊ। ितम्रो भँूडीमा यो अिमलो हुनेछ। तर ितम्रो
मुखमा यो मह जस्तो मीठो हुनेछ।” 10 यसथर् मलेै स्वगर्दतूको हातबाट
त्यो सानो बेह्रेको पुिस्तका िलएँ अिन मलेै त्यो खाँए। मेरो मुखमा त्यो मह
जस्तो मीठो भयो। तर मलेै त्यो खाई सकें  पिछ त्यसको स्वाद भँुडीमा
अिमलो भयो। 11 तब मलाई भिनयो, “ितमीले फेिर अनेक जाित, धेरै
राष्ट्रहरू, अनेक भाषाहरू अिन राजाहरूको बारमेा अगमवाणी गनर् ु पछर् ।”

ददुइुइ साक्षीहरूसाक्षीहरू

त्यसपिछ मलाई नाप्ने दण्ड जस्त ैएउटा टेक्ने लट्ठी िदइयो।
मलाई भिनयो, “जाऊ अिन परमेश्वरको मिन्दरको वेदीको
नाप लेऊ, अिन त्यहाँ पूजा गनेर्हरूको संख्या गन्ती गर। 2

तर मिन्दर बािहरको आँगन छोिडदेऊ। त्यसलाई ननाप। त्यो
अयहूदीहरूलाई िदइएको छ। ितनीहरू बयालीस महीनासम्म पिवत्र
नगरमा पाइताला ठटाएर िहँडनेछन्। 3 अिन म मेरा दइु साक्षीहरूलाई
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अिधकार िदनेछु। अिन ितनीहरूले एकहजार दइुसय साट्ठी िदन
अगमवाणी गनेर्छन्। ितनीहरूले पशुको भूत्लाको वस्त्र पिहरकेा हुनेछन्।”

4 यी दइु साक्षीहरू दइु भद्राक्षका बृक्षहरू हुन् अिन दइु दीप-दानी जो
पृथ्वीका परमप्रभु अिघ खड़ा छन्। 5 यिद कुन ैमािनसले ती
साक्षीहरूलाई घात गनेर् प्रयास गर ेती साक्षीहरूका मुखबाट आगो
िनस्कनेछ अिन आफ्ना शत्रुलाई मानेर्छन्। कुन ैमािनस जसले
ितनीहरूलाई घात पुयार्उने चेष्टा गछर् , यस ैप्रकारले मािरनेछ। 6 यी
साक्षीहरूिसत, ितनीहरूले अगमवाणी गिररहेको समयमा आकाशलाई
वृिष्ट गराउनुबाट रोक्ने शिक्त छ। ितनीहरूिसत पानीलाई रगत तुल्याउने
शिक्त छ। ितनीहरूिसत हरके िकिसमका कष्ट पृथ्वीमा पठाउने शिक्त छ।
ितनीहरूले जित पल्ट यसो गनर् चाहन्छन् गनर् सक्छन्।

7 जब ती दइु साक्षीहरूले आफ्ना प्रमाण िसध्याएका हुन्छन्, तब पशु
ितनीहरूको िवरुद्ध लडनेछ। यो त्यो पशु हो जो पातालबाट मािथ
आउँछ। त्यो पशुले ितनीहरू सबलैाई िजत्नेछ अिन ितनीहरूलाई
मानेर्छ। 8 ती दइु साक्षीहरूको शरीर महान्-नगरको गल्लीमा हुनेछ। यो
नगरको नाउँ सोदोम अिन िमस्रदेश हो। नगरका यी नाउँहरूमा िवशेष
अथर् छ। यो त्यही नगर हो जहाँ प्रभुलाई मािरएको िथयो। 9 हरके वंश,
जाित, भाषा अिन राष्ट्रका मािनसहरूले साढे तीन िदनसम्म ती दइु
साक्षीहरूको शवलाई देख्नेछन्। ितनीहरूलाई गाढ्न मािनसहरूले
अस्वीकार गनेर्छन्। 10 िकनभने यी दइु मरकेोमा पृथ्वीका बािसन्दाहरू
खशुी हुनेछन्। ितनीहरू भोज गनेर्छन् अिन एक अकार्लाई उपहार
िदनेछन्। िकनभने यी दइु अगमवक्ताहरूले पृथ्वीमा बस्ने मािनसहरूमा
अनेक यातना िदए।

11 तर साँढे तीन िदनपिछ परमेश्वरले ती दइु अगमवक्ताहरूमा
परमेश्वरबाटको जीवन हाली िदनुभयो। ितनीहरू आफ्ना खटु्टामा उिभए।
सब ैमािनसहरू जसले ितनीहरूलाई देखे खबु ैडराए। 12 तब ती
अगमवक्ताहरूले स्वगर्बाट ठूलो आवाज सुने, “यहाँ मािथ आऊ।” अिन
ती दइु अगमवक्ताहरू बादलमा मािथ स्वगर् गए। ितनीहरूका शत्रुहरूले
ितनीहरूलाई मािथ गएको देखे।

13 त्यसबेैला त्यहाँ ठूलो भँूईचालो गयो। शहरको दशौं भाग नष्ट भयो।
अिन सात हजार मािनसहरू त्यस भँूईचालोमा मर।े मािनसहरू जो
मरनेन् ितनीहरू अत्यन्त भयभीत िथए। ितनीहरूले स्वगर्का परमेश्वरलाई
मिहमा गर।े

14 दोस्रो िवपत्ती पूणर् भयो। तेस्रो िवपत्ती चाँडै आइरहेछ।

सातौंसातौं तुरहीतुरही बज्योबज्यो

15 सातौं स्वगर्दतूले आफ्नो तुरही बजाए। तब स्वगर्मा ठूलो
आवाजहरू भयो। आवाजहरूले भने,
“संसारको राज्य अब हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको अिन ख्रीष्टको भएको
छ।
अिन उहाँले सदा-सवर्दा शासन गनेर्छन्।”

16 तब ती चौबीस धमर्-गुरुहरूले िशर झुकाए अिन परमेश्वरको आराधान
गर।े ितनीहरू ती धमर्-गुरुहरू हुन् जो परमेश्वरको सामुन्ने आफ्ना
िंसहासनमा बस्छन्। 17 ती अग्रजहरूले भने,
“प्रभु परमेश्वर, जो सवर्-शिक्तमान हुनुहुन्छ, हामी तपाईलंाई धन्यवाद
चढ़ाउँछौ।
तपाई ंन ैएक हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो सवर्दा हुनुहुन्थ्यो।
हामी तपाईलंाई धन्यवाद िदन्छौ िकनभने तपाईलें आफ्नो महान-शिक्त
िलनुभयो
अिन शासन गनर् ु शुरु गनर् ुभयो।

18 संसारका राष्ट्रहरू क्रोिधत िथए,
तर अब तपाईकंो क्रोिधत हुने समय हो।
अब, मृत मािनसहरूको न्याय गनेर् समय हो।
अब, तपाईकंा सेवकहरू अिन अगमवक्ताहरूलाई पुरस्कृत गनेर् समय

हो,
अिन तपाईकंो पिवत्र मािनसहरूलाई पुरस्कृत गनेर् समय हो,
ती ठूला अिन साना मािनसहरू जो तपाईलंाई सम्मान गछर्न्।
यो ती मािनसहरूलाई संहार गनेर् समय हो, जसले पृथ्वीको संहार
गछर्न्।”

19 त्यसपिछ स्वगर्मा परमेश्वरको मिन्दर खोिलयो। त्यो पिवत्र सन्दकू
जसमा परमेश्वरले उनका मािनसहरूलाई िदएको करार िथयो, उनको
मिन्दरमा देख्न सिकन्थ्यो। तब त्यहाँ िबजुली चम्क्यो, हल्ला भयो, गजर्न
भयो, भँूईचालो आयो अिन धेर ैअसीना पयोर्।

स्त्रीस्त्री अिनअिन िवशालिवशाल सपसपर्र्

त्यसपिछ स्वगर्मा एक आश्चयर्जनक िचन्ह देखापयोर्। त्यहाँ
एक स्त्री िथइन् जसले सूयर् पिहिरहेकी िथइन्। चन्द्रमा
उसको पाउ मुिन िथयो। उसको िशरमा बाह्रवटा तारा

लगाइएको मुकुट िथयो। 2 ती स्त्री गभर्वती िथइन्। ितनी पीढाले कराइन्
िकनभने ितनी बालकलाई जन्म िदने अवस्थामा िथइन्।

3 त्यसपिछ स्वगर्मा अकोर् संकेत देखा पयोर्। त्यहाँ एक िवशाल रातो
सपर् िथयो। त्यो िवशाल सपर्को सातवटा िशर र दशवटा िंसग िथयो।
त्यसको िशरमा सातवटा मुकुटहरू िथयो। 4 त्यो िवशाल सपर्को
पुच्छरले आकाशको ताराहरूको एक ितहाई ंअशं सोहोररे पृथ्वीमा
खसािल िदयो। त्यो िवशाल सपर् त्यस स्त्रीको सामुन्ने खड़ा िथयो जो स्त्री
बालक जन्म िदन तयार िथइन्। त्यो सपर् त्यस स्त्रीको बालक जन्मने
िबितकै त्यसलाई खान चाहन्थ्यो।

5 त्यो स्त्रीले छोरो एक पुरुष बालकलाई जन्माइन्। उसले फलामको
छडीद्वारा सम्पूणर् राष्ट्रहरूमा शासन गनेर्छ। अिनष्ठ त्यस स्त्रीको छोरोलाई
परमेश्वरकहाँ अिन िंसहासनमा लिगयो। 6 त्यो स्त्री परमेश्वरले उसको
िनिम्त तयार गिरिदनु भएको स्थान मरुभूिमतफर्  भािगन्। उसलाई त्यो
मरुभूिममा एक हजार दइु सय साठ्ठी िदनसम्म हेरचाह गिरनेछ।

7 त्यसपिछ स्वगर्मा एक यदु्ध भयो। माइकल अिन ितनका दतूहरू
त्यस िवशाल सपर्का िवरोधमा लडे। त्यो सपर् अिन त्यसका दतूहरू
प्रितकारमा लडे। 8 तर त्यो िवशाल सपर् त्यित शिक्तशाली िथएन। त्यो
िवशाल सपर् अिन त्यसका दतूहरूले स्वगर्मा आफ्ना स्थान गुमाए। 9

त्यो िवशाल सपर् त्यसका दतूहरू सिहत पृथ्वीमा फािलयो। त्यो िवशाल
सपर् त्यही पुरानो सपर् हो जसलाई शतैान भिनन्छ, त्यसले सम्पूणर्
संसारलाई न ैकुमागर्मा डोयार्उँछ। उसका दतूहरू पिन उसँग ैपृथ्वी तल
फािलयो।

10 तब मलेै स्वगर्मा ठूलो स्वरमा भनेको सुने “हाम्रा परमेश्वरको
िवजय, शिक्त, अिन राज्य अिन ख्रीष्टको अिधकार अब आएको छ।
िकनभने हाम्रो भाइहरूलाई दोषलगाउने फ्याँिकएको छ। उसले हाम्रो
भाइहरूलाई परमेश्वरको अिघ िदन रात दोष लगाई रहेको िथयो। 11

हाम्रा भाइहरूले ितनलाई भेंडा़को पाठाको रगत अिन सत्य प्रचार गररे
परास्त गरकेा छन्। ितनीहरूले आफ्ना जीवनलाई त्यित प्रेम गरनेन्
यसथर् ितनीहरू मृत्यिुसत डराएका िथएनन्। 12 यसथर् ितमी स्वगर्हरू
अिन सब ैजो त्यहाँ बस्छन्, सुखी होऊ। तर पृथ्वी अिन समुद्रको िनिम्त
नराम्रो हुनेछ िकनभने शतैान ितमीहरूकहाँ गएको छ। जब त्यसलाई
थाहा छ िक उसको समय अित कम्ती छ त्यो क्रोधपूणर् छ।”

13 त्यो िवशाल सपर्ले देख्यो िक त्यो पृथ्वी तलितर फ्याँिकएको छ।
यसथर् उसले त्यस स्त्रीलाई देख्यो जसले एउटा छोरो जन्म िदएकी िथई।
14 तर त्यस स्त्रीलाई िवशाल गरुड़को दइु पखेंटा िदइयो। यसथर् ितनी
त्यस स्थानमा उडेर जान सिक्थन् जो मरुभूिममा ितनको िनिम्त तयार
गिरएको िथयो। त्यस स्थानमा साढे तीन वषर्सम्म ितनको हेरचाह गिरने
िथयो। त्यहाँ ितनी त्यो सपर्देिख टाढो बस्न सिक्थन। 15 तब त्यस
सपर्ले आफ्नो मुखबाट नदीले जस्तो पानी पोखायो। त्यस सपर्ले त्यस
स्त्री ितर पानी खन्यायो जसद्वारा उसलाई बाढीले बगाउन सक्थ्यो। 16

तर त्यस स्त्रीलाई पृथ्वीले सहायता गयोर्। पृथ्वीले आफ्नो मुख खोल्यो
अिन त्यस सपर्को मुखबाट िनस्केको पानी िनल्यो। 17 तब त्यो िवशाल
सपर् त्यस स्त्री प्रित खूब ैक्रोिधत भयो। त्यो सपर् त्यस स्त्रीको अन्य
बालकहरूको िवरुद्ध लडाई ंगनर् िहँड्यो। त्यस स्त्रीका बालकहरू
ितनीहरू िथए जसले परमेश्वरको आदेशको पालन गथेर्। येशूले िसकाएको
सत्य ितनीहरूिसत िथयो।

18 त्यो िवशाल सपर् समुद्र िकनारमा खडा भयो।
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समुद्रसमुद्र बाटकोपशुबाटकोपशु

त्यसपिछ मलेै समुद्रबाट एक पशु उिठरहेको देखें। त्यसको
दशवटा िसङ्ग अिन सातवटा टाउको िथए। त्यसको प्रत्येक
िसङ्गमा एउटा मुकुट िथयो। त्यसको प्रत्येक टाउकोमा ईश्वर

िनन्दाको नाउँ लेिखएको िथयो। 2 यो पशु भालूको जस्तो खटु्टा भएको
िचतुवा जस्तो देिखन्थ्यो। त्यसको िसँहको जस्तो मुख िथयो। त्यो
िवशाल सपर्ले त्यस पशुलाई आफ्ना सब ैशिक्त, उसको िंसहासन अिन
महान अिधकार िदयो।

3 त्यस पशुको एउटा टाउको चोट लागेको अिन मािरएको जस्तो
देिखन्थ्यो। तर त्यो मृत्य-ुघाउ िनको भएको िथयो। संसारका समस्त
मािनसहरू आश्चयर् चिकत भए अिन सबलेै त्यस पशुलाई पछ्याए। 4

मािनसहरूले त्यस िवशाल सपर्को उपासना गर ेिकनभने त्यसले आफ्नो
शिक्त त्यस पशुलाई िदएको िथयो। अिन मािनसहरूले त्यस पशुको पिन
उपासना गर।े ितनीहरूले सोंचे, “त्यो पशु जस्तो शिक्तशाली को छ? को
त्यसको िवरुद्धमा लडाई ंगनर् सक्छ?”

5 त्यस पशुलाई अहङ्कारी बचन अिन ईश्वर िनन्दा गनर् अनुमित
िदइयो। त्यो पशुलाई बयालीस महीनासम्म त्यसको शिक्त प्रयोग गनेर्
िदइयो। 6 त्यो पशुले परमेश्वरको पक्षमा नराम्रा कुरा भन्नलाई मुख
उघायोर्। त्यो पशुले परमेश्वरको नाउँको िवरुद्ध, त्यो स्थानको िवरुद्ध जहाँ
परमेश्वर बस्नु हुन्छ अिन ती सब,ै जो स्वगर्मा बस्छन् उनीहरूको िवरुद्ध
कुरा गयोर्। 7 त्यो पशुलाई परमेश्वरको पिवत्र मािनसहरूको िवरुद्ध यदु्ध
गनेर् अिन उनीहरूलाई परास्त गनेर् शिक्त िदइएको िथयो। त्यो पशुलाई
हरके जाित, वंश, भाषा अिन राष्ट्रमािथ अिधकार िदइएको िथयो। 8

समस्त मािनसहरू जो पृथ्वीमा बस्छन्, त्यो पशुको पूजा गनेर्छन्, अथार्त्
ितनीहरूले, जसको नाउँ संसारको सृिष्टदेिख न ैमािरनुभएका थुमाका
जीवनको पुस्तकमा लेिखएको छैन।

9 यिद कुन ैमािनसको कान छ भने त्यसले सुनोस्:
10 कुन ैमािनस यिद कैदी हुनु छ भने,
तब त्यो मािनस कैदी हुने नैं छ।
कुन ैमािनस तरवारले मािरनु पछर्  भने,
त्यो मािनस तरवारले न ैमािरनेछ।

यसको मतलब यो हो िक परमेश्वरको पिवत्र मािनसहरूसँग धयैर् र िवश्वास
हुनुपछर् ।

पृथ्वीपृथ्वी बाटकोबाटको पशुपशु

11 त्यसपिछ मलेै अकोर् पशुलाई पृथ्वीबाट आइरहेको देखें। त्यसको
भेंडा़को पाठाको जस्तो दइुवटा िसङ्ग िथयो, तर त्यो िवशाल सपर् झौं कुरा
गथ्योर्। 12 यो पशु पिहलेको पशु अिघ उिभन्छ । अिन पिहलो पशु जस्तै
शिक्तको उपयोग गछर् । त्यसले यो शिक्त पृथ्वीमा बस्ने सबै
मािनसहरूलाई पिहलो पशुको पूजा गराउनुमा उपयोग गछर् । त्यो पिहलो
पशु त्यो पशु हो जसको टाउकोमा मृत्य ुतुल्य डरलाग्दो घाउ िनको
भएको िथयो। 13 यो दोस्रो पशुले महान् चमत्कारहरू गछर् ।
मािनसहरूको आँखा अिघ स्वगर्बाट आगो पृथ्वीमा झ्रनर् लाग्यो।

14 त्यो दोस्रो पशुले उसलाई िदइएको शिक्त प्रयोग गररे पृथ्वीमा बस्ने
मािनसहरूलाई धोका िदन्छ। त्यसले यी चमत्कारहरू पिहलो पशुको
सेवाको िनिम्त गछर् । दोस्रो पशुले पिहलो पशुलाई सम्मान गनर्का िनिम्त
मािनसहरूलाई एउटा मूिर्त बनाउने आदेश िदयो। यो त्यो पशु हो
जसलाई तरवारको चोट लागेको िथयो, तर मरने। 15 त्यो दोस्रो पशुलाई
त्यो पिहलो पशुको मूिर्त जीिवत तुल्याउने शिक्त िदइएको िथयो। तब त्यो
मूिर्त बोल्न सक्थ्यो अिन त्यसलाई पूजा-गनेर् सबलैाई मानेर् आदेश िदन
सक्थ्यो। 16 त्यो दोस्रो पशुले ठूला अिन साना, धनी अिन गरीब, मुक्त
अिन दास, सब ैमािनसहरूलाई ितनीहरूको दािहने हात अथवा िनधारमा
िचन्ह लाउन िववश तुल्यायो। 17 यो िचन्ह भएका मािनसहरू बाहेक
कसलेै केही पिन िकन्न वा बेच्न सकै्तनथ्यो। िचन्ह त्यो पशुको नाउँ वा
त्यसको नाउँको संख्या िथयो।

18 कोही पिन जसकोमा बुिद्ध छ उसले त्यस पशुको संख्या थाहा
लगाउनु सक्थ्यो। यहाँ बुिद्धको आवश्यक छ। यो संख्याले मािनसको
नाउँ प्रितिनिधत्व गछर् । यो 666 हो।

मुक्तमुक्त व्यिक्तकोव्यिक्तको गीतगीत

त्यसपिछ मलेै हेरें, अिन त्यहाँ मेरो अिघ परमेश्वरको थुमा
िथयो। ऊ िसयोन पवर्तमा उिभरहेको िथयो। त्यहाँ उिसत
एक लाख चवालीस हजार मािनसहरू िथए। ितनीहरू सबकैो

िनधारमा उसको अिन उसका िपताको नाउँ लेिखएको िथयो।
2 अिन मलेै बाढी आएको आवाज अथवा ठूलो गजर्नको आवाज

जस्तो स्वगर्बाट आएको सुनें। मलेै सुनेको आवाज वीणा बजाउँदा
मािनसहरूको आवाज जस्त ैिथयो। 3 मािनसहरूले िंसहासन, ती चार
सजीव वस्तु अिन धमर्-गुरुहरू अिघ एउटा नयाँ गीत गाए। केवल ती
मािनसहरू जसले नयाँ गीत िसक्न सके, एक लाख चवालीस हजार िथए
जसलाई पृथवीबाट मुक्त गिरएका िथए। अन्य कसलेै त्यो गीत िसक्न
सकेनन्।

4 यी एक लाख चवालीस हजार मािनसहरू जसले स्त्रीहरूिसत
अनुिचत कमर् गरनेन् अिन स्वयलंाई शुद्ध राखे। ितनीहरूले परमेश्वरको
थुमा जता गयो त्यत ैपछ्याए। यी एक लाख चवालीस हजारलाई
पृथ्वीका मािनसहरूबाट मुक्त गिरएको िथयो। परमेश्वर अिन परमेश्वरको
थुमालाई अपर्ण गिरएका ितनीहरू न ैपिहलो मािनसहरू िथए। 5 यी
मािनसहरूले किहल्य ैझूटो बोलेनन्। ितनीहरू दोषरिहत िथए।

तीनतीन स्वगस्वगर्र्ददूतूहरूतहरू

6 तब मलेै अकोर् स्वगर्दतूलाई आकाशमा उिडरहेको देखें। पृथ्वीमा
बस्ने मािनसहरू प्रत्येक राष्ट्र, जाित, भाषा अिन वंशलाई प्रचार गनर्का
िनिम्त त्यो स्वगर्दतूिसत अनन्त सुसमाचार िथयो! 7 त्यो स्वगर्दतूले
ठूलो आवाजमा भन्यो, “परमेश्वरको भय राख अिन उहाँको स्तुित गर।
सब ैमािनसहरूको न्याय गनेर् परमेश्वरको समय आएको छ। परमेश्वरको
उपासना गर। जसले स्वगर्, पृथ्वी, समुद्र अिन जल श्रोत सृिष्ट गर।े”

8 तब दोस्रो स्वगर्दतूले पिहलो स्वगर्दतूको अनुशरण गयोर् अिन भन्यो,
“ऊ नष्ट भई। महान् नगर बेिवलोनको नष्ट भयो। उसले सम्पूणर्
राष्ट्रहरूलाई आफ्नो व्यिभचारको अिन परमेश्वरको क्रोधबाट िनिस्कएको
दाखरस िपउन लगाई।”

9 तेस्रो स्वगर्दतूले पिहलो दइु स्वगर्दतूहरूको अनुशरण गर।े त्यो तेस्रो
स्वगर्दतूले ठूलो आवाजमा भने, “जसले त्यस पशु अिन पशुको मूिर्तको
पूजा गछर् , अिन आफ्ना िनधार अथवा हातमा पशुको िचन्ह अिंकत गछर् ,
त्यस मािनसको िनिम्त नराम्रो हुनेछ। 10 त्यस मािनसले परमेश्वरको
क्रोधको दाखरस िपउनेछ। परमेश्वरको प्यालामा कड़ा दाखरस हािलएको
छ। त्यो मािनसले पिवत्र स्वगर्दतूहरू अिन परमेश्वरको थुमाको अिघ
पोल्ने गन्धकद्वारा प्रचण्ड यातना पाउनुपछर् । 11 अिन ितनीहरूको
िनिम्त कष्टदायक धुवाँ सदा सवर्दा रहनेछ। ती मािनसहरू जसले पशुको
अिन त्यसको मूिर्तको पूजा गनेर्छन् अथवा त्यसको नाउँ खोपाउने छन्,
ितनीहरूको िनिम्त िदन रात आराम रहने छैन।” 12 यसको मतलब-
परमेश्वरको पिवत्र मािनसहरूमा धयैर् हुनुपछर् । ितनीहरूले परमेश्वरको
आदेशहरू पालन गनर् ुपछर्  अिन आफ्ना िवश्वास येशूमािथ राख्नु पछर् ।

13 तब, मलेै स्वगर्बाट यस्तो भन्द ैगरकेो आवाज सुने, “यसलाई लेख
परमप्रभुमा जो मर ेितनीहरू धन्य हुन्।”
आत्माले भन्छ, “हो, त्यो सत्य हो। ती मािनसहरू ितनीहरूका किठन

पिरश्रमदेिख िवश्राम गनेर्छन् िकनभने ितनीहरूले गरकेा कुराहरू
ितनीहरूिसत ैरहनेछन्।”

पृथ्वीकोपृथ्वीको फसलफसल

14 मलेै हेरें अिन मेरो अिघ त्यहाँ सेतो बादल िथयो। त्यो सेतो
बादलमा जो बसेका िथए ितनी मािनसको पुत्र जस्त ैदेिखन्थे। उनको
िशरमा सुनौलो मुकुट अिन हातमा धारीलो हँिसया। 15 तब, मिन्दर
बािहर अकोर् स्वगर्दतू आयो। त्यो स्वगर्दतूले जो बादलमािथ बसेका िथए
ितनलाई भन्यो, “ितम्रो हँिसया लेऊ अिन बाली काट। फसल काट्ने
समय आयो। पृथ्वीको फल पाक्यो।” 16 यसथर् उनी जो बादलमा
बसेका िथए, पृथ्वीमािथ आफ्नो हँिसया चलाए अिन पृथ्वीको फसल
कािटयो।
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17 तब स्वगर्मा मिन्दर बािहर अकोर् स्वगर्दतू िनस्के। त्यो स्वगर्दतूिसत
पिन धािरलो हँिसया िथयो। 18 त्यसपिछ वेिदबाट अकोर् स्वगर्दतू आए।
यो स्वगर्दतूको आगोमािथ अिधकार िथयो। यो स्वगर्दतूले धािरलो हँिसया
हुने स्वगर्दतूलाई भने। उसले भने, “ितम्रो धािरलो हँिसया लेऊ अिन
पृथ्वीको अङूं्गर घारीबाट अङू्गरका झुप्पा संग्रह गर। पृथ्वीका अङू्गरहरू
पाकेका छन्।” 19 त्यो स्वगर्दतूले उसको हँिसया पृथ्वीमािथ चलाए अिन
स्वगर्दतूले पृथ्वीका अङू्गरहरू संग्रह गर ेअिन परमेश्वरको क्रोधको बृहत
दाखदानीमा हािलिदए। 20 नगर बािहर दाखदानीमा अङू्गरहरू
िनचोिरयो। दाखदानी बािहर रगत बग्यो। यो दइु सय माइल टाढासम्म
घोडाको लगामसम्म पुग्ने गरी गहीरो िथयो।

आिखरीआिखरी महामारीहरूमहामारीहरू सिहतसिहत स्वगस्वगर्र्ददूतूहरूतहरू

तब मलेै स्वगर्मा अकोर् संकेत देखे। यो महान अिन अद्भतू
िथयो। त्यहाँ सात िवपत्ती ल्याउने सात स्वगर्दतूहरू िथए।
ती अिन्तम िवपत्तीहरू िथए। िकनभने यी िवपत्तीहरू पिछ

परमेश्वरको क्रोध समाप्त हुनेछ।
2 मलेै आगोिसत िमिसएको काँचको समुद्र जस्त ैकेही चीज देखँे।

समस्त मािनसहरू जसले त्यो पशु अिन त्यसको मूिर्त अिन त्यसको
नाउँका संख्याहरूमािथ िवजय प्राप्त गरकेा िथए, समुद्रको छेउमा
उिभरहेका िथए। यी मािनसहरूिसत वीणा िथयो जो परमेश्वरले िदएका
िथए। 3 ितनीहरूले परमेश्वरको सेवक मोशा अिन परमेश्वरको थुमाको
गीत गाए:
“परमप्रभु-परमेश्वर, सवर्-शिक्तमान्,
तपाईलें जे गनर् ु हुन्छ, महान् अिन आश्चयर्पूणर् छन्।
राष्ट्रहरूका राजा,
तपाईकंा िवचार सब ैसही अिन सत्य छन्।

4 हे परमप्रभु, समस्त मािनसहरू तपाईिंसत भयभीत हुनेछन्।
सब ैमािनसहरूले तपाईकंो नाउँको स्तुित गनेर्छन्।
िकनभने तपाई ंमात्र पिवत्र हुनुहुन्छ।
सम्पूणर् मािनसहरू आउनेछन् अिन तपाईकंो सामुन्ने प्रशसंा गनेर्छन्,
िकनभने यो स्पष्ट छ िक तपाई ंत्यो कुरा गनर् ुहुन्छ जो सही छन्।”
5 तब मलेै स्वगर्मा साक्षीको मिन्दर देखें जुन खलु्ला िथयो। 6 अिन

सात िवपत्तीहरू ल्याउने स्वगर्दतूहरू मिन्दर बािहर आए। ितनीहरूले
सफा चिम्कलो मलमलको लुगा लगाएका िथए। ितनीहरूले आफ्नो छाती
सुनौंला पट्टीले बाँधेका िथए। 7 तब चार मध्ये एक सजीव वस्तुले ती
सात स्वगर्दतूहरूलाई सातवटा सुनौला कचौरा िदए। ती कचौराहरू
सदा-सवर्दा जीिवत रहनु हुने परमेश्वरको क्रोधले भिरएको िथयो जो सदा
सवर्दा बस्नेछन्। 8 मिन्दरमा परमेश्वरको मिहमा अिन शिक्तको धुवाँले
भिरएको िथयो। सात स्वगर्दतूका सात िवपत्तीहरू पुरा नहुन्जेलसम्म
मिन्दरिभत्र कसलेै पिन प्रवेश गनर् सकै्तनथ्यो।

परमपरमेेश्वरकोश्वरको क्रोधक्रोध भिरएकाभिरएका कचौराहरूकचौराहरू

तब मलेै मिंदरबाट आएको ठूलो आवाज सुनें। त्यो आवाजले
ती सात स्वगर्दतूलाई भन्यो, “जाऊ अिन परमेश्वरको
क्रोधका सात कचौराहरू पृथ्वीमा खन्याइदेऊ।”

2 पिहलो स्वगर्दतू गए। उनले आफ्नो कचौरा जमीनमा खन्याए। तब
समस्त मािनसहरूले जसकोमा त्यस पशुको िचन्ह िथयो अिन जसले
त्यसको मूिर्तको पूजा गथेर् ितनीहरूलाई अित द:ुखदायक औ िघनलाग्दो
घाउहरू भयो।

3 दोस्रो स्वगर्दतूले समुद्रमा उनको कचौरा खान्याए। तब समुद्र मरकेो
मािनसको रगत जस्त ैबन्यो। समुद्रका हरके जीिवत वस्तु मयोर्।

4 तेस्रो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा नदीहरू अिन पानीको मुहानमा
खन्यायो। नदीहरू अिन पानीको मुहानहरू रगतमा पिरणत भयो। 5 तब
मलेै पानीको स्वगर्दतूले परमेश्वरलाई भनेका सुनें:
“तपाई ंन ैएक जो हुनुहुन्छ अिन जो हुनुहुन्थ्यो।
तपाई ंन ैएक पिवत्र हुनुहुन्छ।
तपाई ंन्यायहरू गनर् ुमा सही हुनुहुन्छ,
6 ितनीहरूले तपाईकंा पिवत्र मािनसहरू अिन तपाईकंा

अगमवक्ताहरूको रगत बगाइिदए।

अिहले ितनीहरूलाई तपाईलें त्यो रगत िपउन िदनु भएको छ।
ितनीहरू त्यसको योग्य छन्।”

7 अिन मलेै वेदीले यसो भन्द ैगरकेो सुनें,
“हे, परमप्रभु परमेश्वर, सवर्शिक्तमान्
तपाईकंो न्याय सत्य अिन उिचत छ।”
8 तब चौथो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा सूयर्मा खन्याए। सूयर्लाई

मािनसहरूलाई आगोले पोल्ने शिक्त िदइयो। 9 मािनसहरू प्रचण्ड
तातोले डडे। ती मािनसहरूले परमेश्वरको नाउँमा सरापे जसको नाउँमा
यी महामारीहरू िथए। तर मािनसहरूले आफ्ना हृदय पिरवतर्न गनर् अिन
परमेश्वरलाई मिहमा प्रदान गनर् अस्वीकार गर।े

10 पाँचौ स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा त्यो पशुको िंसहासनमािथ
खन्याए। अिन पशुको राज्यमा अन्धकारले ढाक्यो। मािनसहरूले कष्टमा
आफ्ना िजब्रो टोके। 11 मािनसहरूले ितनीहरूले पाएको पीडा अिन
घाउको कारण स्वगर्का परमेश्वरलाई सरापे। तर ितनीरुले आफ्नो
कुकमर्को लािग पश्चताप गनर् अस्वीकार गर।े

12 छैटौं स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा िवशाल नदी यूफे्रिटसमा खन्याए।
पूवर्बाट आउनुपनेर् राजाहरूको पथ िनमाणर्को िनिम्त त्यो नदीको पानी
सुक्यो। 13 तब मलेै तीनवटा दषु्ट आत्माहरू देखें जो भ्यागुत्तो जस्तै
देिखन्थ्यो। ितनीहरू त्यो िवशाल सपर्को मुखबाट, त्यो पशुको मुखबाट
अिन झूटा अगमवक्ताको मुखबाट िनस्के। 14 यी दषु्ट आत्माहरू
दानवहरूका आत्मा िथए। ितनीहरूमा चमत्कार गनेर् शिक्त िथयो। यी दषु्ट
आत्माहरू संसारका राजाहरूकहाँ जान्छन्। ितनीहरू परमेश्वर
सवर्शिक्तमानको महा-िदवसमा लडाँई गनर् राजाहरू बटुल्न जान्छन्।

15 “सुन! म चोर जस्तो गरी आउनेछु। धन्य हो जुन मािनस नसुती
बस्छ अिन आफ्ना वस्त्रहरू आफूिसत राख्छ। तब ऊ नाङै्ग हुने छैन अिन
उसमा मािनसहरूले नाङे्गपनामा लज्जास्पद हुनुपनेर् छैन।”

16 त्यासपिछ ती दषु्ट आत्माहरूले राजाहरूलाई त्यस स्थानमा भेला
गछर्न् जसलाई िहब्रू भाषामा अमार्गेद्दोन भिनन्छ।

17 सातौं स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा हावामा खन्याए। तब मिन्दरिभत्र
भएको िंसहासनबाट ठूलो आवाज आयो। आवाजले भन्यो, “यो अब
समाप्त भयो।” 18 तब िबजुली चम्कयो, हो हल्ला, गजर्न भयो अिन ठूलो
भँूईचालो गयो। यो भूईचँालो िथयो। 19 त्यो िवशाल नगर तीन भागमा
टुिक्रयो! राष्ट्रहरूका नगरहरू नष्ट भए। अिन परमेश्वरले िवशाल बेिबलोन
नगरलाई दण्ड िदनु िबसर्नु भएन। उहाँले त्यस नगरलाई उहाँको अकोर्
भयानक प्रकोपको प्याला िदनु भयो। 20 हरके द्वीपहरू लुप्त भयो अिन
त्यहाँ पवर्तहरू रहेनन्। 21 ठूल-ठूला अिसना आकाशबाट
मािनसहरूमािथ झयोर्। यी अिसनाहरू प्रत्येकको ओजन लगभग एक सय
पाउण्ड िथयो। मािनसहरूले परमेश्वरलाई यो अिसनाबाट पाएको कष्टको
कारणले सरापे। यो कष्ट एक भयानक कष्ट िथयो।

रातोरातो पशुमािथपशुमािथ बसबसेेकीकी स्त्रीस्त्री

सातवटा कपहरू हुने स्वगर्दतूहरू मध्ये एकजना आए अिन
मलाई भने, “आऊ, म ितमीलाई त्यो दण्ड देखाउँछु जो
त्यस महा-वेश्यालाई िदइनेछ। ऊ धेर ैपानीमािथ बसेकी छे।

2 पृथ्वीका राजाहरूले उिसत यौन पाप गरकेा छन्। पृथ्वीका मािनसहरू
उसको यौन-पापको दाखरस िपएर बेहोस भएका छन्।”

3 तब त्यो स्वगर्दतूले मलाई बोकेर मरुभूिममा आत्माको निजक लगे।
त्यहाँ मलेै एउटी स्त्रीलाई रातो पशुमािथ बसेकी पाँए। त्यो पशु जुन
परमेश्वरको वदनामी लेिखएका नाउँहरूले ढािकएको िथयो। त्यो पशुका
सातवटा टाउँको अिन दशवटा सीङ्गहरू िथए। 4 त्यो स्त्रीले बजैनी अिन
रातो रङ्गको बस्त्र पिहरकेी िथई। त्यो उसले लाएका सुन, रत्न अिन
मोतीहरूमा चिम्करहेकी िथई। उसको हातमा एक सुनौलो प्याला िथयो।
त्यो प्याला भयानक वस्तुहरू अिन त्यस स्त्रीको अशुद्ध यौन-पापले
भिरएको िथयो। 5 उसको िनधारमा उपािध लेिखएको िथयो। त्यो
उपािधको गुप्ती अथर् िथयो:

महान बेिवलोन
वेश्याहरूकी आमा

अिन पृथ्वीका दषु्ट कुराहरूको जननी।
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6 मलेै देखें िक त्यस स्त्री मातेकी िथई। उसले परमेश्वरको पिवत्र
मािनसहरू अिन जसले येशूमा आफ्नो िवश्वास बताएका िथए ितनीहरूको
रगत िपएर मातेकी िथई।
जब मलेै त्यस स्त्रीलाई देखें, म पुर ैआश्चयर् चिकत भएँ। 7 तब त्यो

स्वगर्दतूले मलाई भने, “ितमी िकन आश्चयर् चिकत भयौ? म ितमीलाई यस
स्त्रीको अिन ऊ चढेको पशुको जसको सातवटा टाउको अिन दशवटा
सींङ छ गुप्ती अथर् बताउनेछु। 8 त्यो पशु जसलाई ितमीले देख्यौ, एक
समयमा जीिवत िथयो। तर अिहले त्यो पशु जीिवत छैन। तर त्यो पशु
जीिवत हुनेछ अिन अतल खाल्डोबाट िनस्केर नष्ट हुनलाई जानेछ।
पृथ्वीमा बस्ने मािनसहरू, आश्चयर् चिकत हुनेछन्। जब ितनीहरूले त्यो
पशु देख्छन् ितनीहरू आश्चयर् चिकत हुनेछन् िकनभने एक समयमा त्यो
पशु जीिवत िथयो, अिहले जीिवत छैन, तर त्यो फेिर आउनेछ। यी
मािनसहरू ती हुन् जसका नाउँहरू संसारको सृिष्ट भएदेिख जीवनको
पुस्तकमा लेिखएका छैनन्।

9 “यसलाई बुझ्नका िनिम्त ितमीलाई ज्ञानपूणर् हृदयको खाँचो छ। त्यो
पशुमा भएका सात टाउकाहरू सातवटा पहाडहरू हुन् जहाँ त्यो स्त्री
बस्छे। ितनीहरू सात राजाहरू पिन हुन्। 10 पाँचजना राजाहरू
मिरसकेकाछन्। एकजना राजा आिहले जीिवत छ। अिन अिन्तम राजा
आइरहेकाछन्। जब आउँछन्, छोटो समय मात्र रहनेछन्। 11 त्यो पशु
जो एक समयमा जीिवत िथयो, तर अिहले मरकेो छ, त्यो आठौं राजा हो।
त्यो आठौं राजा पिन पिहलो सात राजाहरूकै मध्येको हो र त्यो नष्ट
हुनको लािग जानेछ।

12 “ितमीले देखेका दशवटा सीङ्गहरू दश राजाहरू हुन्। यी दश
राजाहरूले अिहलेसम्म राज्य पाएका छैनन्। तर ितनीहरूले एक
घण्टाको िनिम्त त्यो पशुिसत शासन गनेर् अिधकार प्राप्त गनेर्छन्। 13 यी
सब ैदश राजाहरूको एउटै उद्देश्य छ। अिन ितनीहरूले आफ्नो शिक्त
अिन अिधकार त्यो पशुलाई िदनेछन्। 14 ितनीहरूले परमेश्वरको
थुमािसत लडाई ंगनेर्छन्। तर परमेश्वरको थुमाले ितनीहरूलाई परास्त
गनेर्छ, िकनभने जहाँ प्रभुहरूका परमप्रभु अिन राजाहरूका राजा
हुनुहुन्छ। उहाँले ितनीहरूलाई उहाँद्वारा चुिनएका अिन बोलाइएका
िवश्वासी चेलाहरूद्वारा परास्त गनर् ुहुनेछ।”

15 तब स्वगर्दतूले मलाई भने, “ितमीले त्यो वेश्या जहाँ बसेकी िथई
त्यो पानी देख्यौ। त्यो पानी संसारका धेर ैमािनसहरू, िभन्न-िभन्न
वंशहरू, राष्ट्रहरू अिन भाषाहरू, हुन्। 16 त्यो पशु अिन दश िसङे्गहरू
जसलाई ितमीले देख्यौ, त्यो वेश्यालाई ितरस्कार गनेर्छन्। त्यो िसत
भएका हरके चीज ितनीहरूले िलनेछन् अिन त्यसलाई नाङे्ग पाररे
छािडिदने छन्। ितनीहरूले त्यसको मासु खानेछन् अिन आगोले
डढाउनेछन्। 17 परमेश्वरले ती दश िसङे्गलाई आफ्नो उद्देश्य पुरा गनेर्
इच्छुक बनाउनु भयो। ितनीहरू शासन गनर् आफ्नो शिक्त त्यो पशुलाई
िदनु राजी भए। आफ्नो शिक्त प्रदान गनर् राजी भए। परमेश्वरले भन्नु भएको
कुराहरू पूणर् नहुन्जेल सम्म ितनीहरूले शासन गनेर्छन्। 18 ितमीले
देखेको त्यस स्त्री त्यो महानगर हो जसले पृथ्वीका राजाहरूमािथ शासन
गछेर्।”

बबेेबीलोनबीलोन ध्वध्वंशंभयोशभयो

तब मलेै स्वगर्बाट तल झदैर् गरकेो अकोर् स्वगर्दतूलाई देखें।
यो स्वगर्दतूको महाशिक्त िथयो। त्यस स्वगर्दतूको मिहमाले
पृथ्वी उज्यालो भयो। 2 त्यो स्वगर्दतू जोडले करायो,

“उसको संहार भयो!
बेिबलोन महानगर संहार भयो!
ऊ अशुद्ध आत्माको बासस्थान बिनयो।
ऊ हरके दिुषत आत्मा बस्ने स्थान बिनयो।
ऊ सब ैिकिसमका अस्वच्छ पकं्षीहरू बस्ने नगर बिनयो।
ऊ हरके अस्वच्छ औ घृिणत पशुहरूको नगर बिनयो।

3 पृथ्वीका समस्त राष्ट्रहरूले उसको व्यिभचारको
अिन परमेश्वरको प्रकोपको दाखरस िपएका छन्।
पृथ्वीका राजाहरूले उिसत व्यिभचारी पाप गरकेाछन्।
अिन संसारका व्यापारीहरू उसको भोग िवलासको सम्पितबाट धनी

बनेका छन्।”

4 त्यसपिछ मलेै स्वगर्बाट अकोर् आवाजमा भन्द ैगरकेो सुने,
“मेरा मािनसहरू, त्यस नगरबाट बािहर िनस्क,
जसद्वारा ितमी उसको पापमा सहभागी हुने छैनौ।
तब उमािथ थोपिरएको कुन ैपिन कष्ट ितमीले भोग्नु नपरोस्।

5 त्यो नगरको पाप आकाश सम्म थाक लागेको छ।
त्यसले गरकेो अपराध परमेश्वरले िबसर्नु भएको छैन।

6 उसले जस्तो गरकेी िथई, ठीक त्यही गर,
यसले जित गरकेो छ त्यसको दोब्बर उसलाई देऊ।
उसले अरूलाई जस्तो दाखरस तयार पारकेी िथई,
त्यो भन्दा दोब्बर शिक्त भएको दाखरस तयार पार।

7 त्यसले स्वयलंाई अिधक गौरव अिन वभैव िदई।
उसलाई त्यितकै यातना अिन उदासीपन देऊ।
ऊ आफैं ले भन्छे, ‘म िंसहासनमा बसेकी रानी हँु,
म िवधवा होइन,
मलेै किहल्य ैद:ुख अनुभव गिरनँ।’

8 यसथर् यी कष्टहरू उमािथ आउनेछन्,
मृत्य,ु शोक, अिन अिनकाल,
िकनभने परमप्रभु परमेश्वर शिक्तशाली हुनुहुन्छ,
जसले न्याय गनर् ु हुनेछ यसथर् ितनलाई आगोले नष्ट गिरनेछ।”
9 “पृथ्वीका राजाहरू जसले उिसत यौन-पाप गर ेअिन त्यसको

सम्पित्तमा सह-भोग गर ेितनीहरूले त्यो बल्द ैगरकेो धुवाँ देख्नेछन्। तब
ती राजाहरू रुने छन् अिन उसको मृत्यमुा अफसोस गनेर् छन्। 10 ती
राजाहरू त्यसको यातनामा भयभीत हुनेछन अिन उदेिख टाढै रहनेछन्।
ती राजाहरूले भन्नेछन्,
‘हे! शिक्तशाली नगर बेिबलोन!
द:ुख-ैद:ुख होस्! ितमीलाई
एक घण्टा िभत्रैमा ितमीले सजाय पायौ।’

11 “पृथ्वीका व्यापरीहरू रुनेछन् अिन उसको िनिम्त अफसोस गनेर्
छन्। ितनीहरू शोिकत हुनेछन् अित रुनेछन् िकनभने त्यहाँ ितनीहरूको
चीजहरू िकन्नु कोही आउने छैन। 12 ितनीहरू सुन, चाँदी, रत्न, मोती,
मलमल वस्त्र, बजैनी बस्त्र, रशेम र रातो बस्त्र, सब ैिकिसमका सुगिन्धत
काठ, हात्तीको दाँत, बहुमूल्य काठ, काँसा, फलाम अिन िसङ्गमरमरले
बिनएको सब ैप्रकारका चीजहरू बेच्छन्। 13 ती व्यापारीहरू दालिचनी,
मसाला, धूप, सुगिन्धत अत्तर, अित सुगिन्धत धूप, दाखरस, भद्राके्षको
तेल, मदैा, गहँु, गाई-बस्तु, भेंडा़, घोडा, रथ, कमारा अिन कमारीहरू
मानव-आत्माहरू पिन बेच्छन्। ितनीहरू िवलाप गनेर्छन् अिन भन्नेछन्,

14 ‘हे बेिबलोन, ितम्रो इच्छाका आकिर्षत बस्तुहरूले, ितमीलाई त्यागे,
ितम्रो िवलासी अिन बहुमूल्य बस्तुहरू अिल्पए।
ितमीले ती बस्तुहरू फेिर किहल्य ैपाउने छैनौ।’
15 “ती व्यापारीहरू त्यसको यातनादेिख भयभीत हुनेछन् अिन

त्योदेिख टाढै रहनेछन्। यी मािनसहरू न ैहुन् जो यस्ता चीजहरू बेचेर
धनवान भए। ितनीहरू रुनेछन् अिन शोक गनेर्छन्। 16 ितनीहरूले
भन्नेछन्:
‘कष्ट! कष्ट महानगरलाई,
ऊ िमहीन मलमल, बजैनी,
अिन रातो बस्त्रको पिहरनमा िथई।
ऊ सुन, रत्न अिन मोतीहरूद्वारा चिम्ककरहेकी िथई!

17 यी सब ैवभैवहरू घण्टा भरमा ध्वंस भयो!’
“प्रत्येक जहाजको कप्तान, समस्त मािनसहरू जो जहाजमा यात्रा

गछर्न्, नािवकहरू अिन सम्पूणर् मािनसहरू जो समुद्रमा पसैा कमाउँछन्,
बेबीलोनदेिख टाढै रहे। 18 ितनीहरूले त्यो जलेको धुवाँ देखे।
ितनीहरूले ठूलो स्वरमा भने, ‘यो महान नगर जस्तो महानगर कुन ैनगर
िथएन!’ 19 ितनीहरूले आफ्ना िशरमा धूलो हाले। ितनीहरूले िवलाप
गर ेअिन अफसोस गर।े ितनीहरूले ठूलो आवजमा भने,
‘कष्ट! महानगरको िनिम्त कित कष्ट!
सब ैमािनसहरू जसका समुद्रमा जहाजहरू िथए, उसको सम्पित्तद्वारा

धनवान भए!
तर घण्टा भरमा त्यसको ध्वंस भयो।

20 हे स्वगर्! उसलाई जे भयो, त्यसको िनिम्त खशुी होऊ!
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खशुी बन, परमेश्वरका पिवत्र मािनसहरू प्रेिरतहरू अिन
अगमवक्ताहरू।
िकनभने परमेश्वरले त्यसको व्यवहारको िनिम्त दण्ड िदएका छन्।’”

21 त्सपिछ एक शिक्तवान स्वगर्दतूले एक िवशाल चट्टान िटपे। यो
चट्टान जाँतो जत्रै ठूलो िथयो। स्वगर्दतूले त्यो चट्टान समुद्रमा हाने अिन
भने:
“महानगर बेिबलोन यसरी न ैफ्याँिकइने छ।
अिन फेिर किहल्य ैपाइनेछैन।

22 वीणा अिन अरू वाद्य यन्त्र जस्त ैबाँसुरी
अिन तुरहीहरूबाट किहल्य ैमानव सँगीत सुिननेछैनन्।
तेरोमा फेिर कुन ैव्यवसायको
कमीर् पाइने छैन।
तेरोमा किहल्य ैजाँतोको
आवाज सुिनने छैन।

23 तेरोमा बत्तीको ज्योित
फेिर किहल्य ैचम्कने छैन।
वेहुला-वेहुलीको स्वर
तेरोमा सुिनने छैन।
तेरा व्यापारीहरू संसारका महा-मानवहरू िथए,
समस्त राष्ट्रहरू तेरो जाद-ूटुना मुनाले छिलएका िथए।

24 अगमवक्ताहरू अिन परमेश्वरका पिवत्र मािनसहरू अिन सबै
मािनसहरू जो पृथ्वीमा मािरएकाछन्,
ितनीहरूको रगतको दोषी छ बेिबलोन।”

स्वगस्वगर्र्मामा मािनसहरूमािनसहरू परमपरमेेश्वरकोश्वरको स्तुितस्तुित गछगछर्र्नन््

तब मलेै स्वगर्मा धेर ैमािनसहरूको बढो भीडले गरकेो गजर्न
जस्त ैआवाज सुनें। ितनीहरू भन्द ैिथए,
“हल्लेलूयाह!

िवजय, मिहमा अिन सिक्त हाम्रा परमेश्वरमा रिहरहुन्।
2 िकनभने उहाँको न्याय सत्य अिन सही छ।

हाम्रा परमेश्वरले वेश्यालाई दिण्डत तुल्याउनु भयो।
ऊ न ैहो जसले आफ्नो व्यािभचारद्वारा पृथ्वीलाई भ्रष्ट पारी,
परमेश्वरले वेश्यालाई दण्ड िदएर, आफ्ना सेवकहरूको रगतको बद्ला
िलए।”

3 स्वगर्का मािनसहरूले यो पिन भनेः
“हल्लेलूयाह!
त्यो जल्दछेै अिन त्यसको धुवाँ सदा-सवर्दा उँभो जान्छ।”
4 त्यसपिछ चौबीस धमर्गुरुहरू अिन चार जीिवत जीवातहरू िनहुिरए

अिन परमेश्वरको उपासना गर ेजो िंसहासनमा बिसरहेका िथए यसो भन्द:ै
“आिमन! हल्लेलूयाह!”

5 त्यापिछ िंसहासनबाट एउटा आवाज आयो। आवाजले भन्यो,
“ितमी सब ैमािनसहरू जो उहाँको सेवा गछौर्ं,
हाम्रा परमेश्वरको स्तुित गर!
ितमीहरू सब ैसाना-ठूला मािनसहरू जसले उहाँको सम्मान गछोर्,
हाम्रा परमेश्वरको स्तुित गर!”
6 त्यसपिछ मलेै ठूलो भीड़ले गरकेो आवाज, बािढको पानीको

आवाज जस्त ैठूलो गजर्नको आवाज जस्त,ै यसो भन्द ैगरकेो सुनें:
“हल्लेलूयाह।
हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरले शासन गनर् ुहुन्छ।
उहाँ माहा-शिक्तशाली हुनुहुन्छ।

7 हामी खशुी मनाऔ ंअिन खशुी होऔं
अिन परमेश्वरलाई मिहमा प्रदान गरौं!
परमेश्वरको थुमाको िववाह आएकोछ।
अिन परमेश्वरको थुमाकी बेहुलीले स्वयलंाई तयार पारकेी छे।

8 बेहुलीको पिहरनकोलािग उत्तम मलमल िदइएको िथयो।
मलमल चिम्कलो र सफा िथयो।”

(उत्तम मलमल को अथर् परमेश्वरको मािनसहरूको सुकमर्।)

9 तब त्यस स्वगर्दतूले मलाई भने, “यो लेख धन्य हुन् ती मािनसहरू
जसलाई परमेश्वरको थुमाको िववाह-भोजमा िनमतं्रणा गिरयो।” तब त्यस
स्वगर्दतूले भने, “यी परमेश्वरका सत्य वचन हुन्।”

10 म उसलाई आराधना गनर्कािनिम्त स्वगर्दतूको पाउमा झूकें । तर
स्वगर्दतूले मलाई भने, “मलाई आराधना नगर! म, ितमी अिन ितम्रो
भाइहरू जस्त ैसेवक हँु जोिसत येशूको सत्यता छ। यसथर् परमेश्वरको
आरधना गर िकनभने अगमवाणीको आत्मा न ैयेशूको गवाही हो।”

ससेेतोतो घोड़ामाघोड़ामा सवारसवार

11 तब मलेै खोिलएको स्वगर् देखें। मेरो सामुन्ने एउटा सेतो घोडा
िथयो। घोड सवारलाई िवश्वासी अिन सत्य भिनन्छ। ितनी ठीक न्याय
गछर्न् अिन साँच्चो लडाँई ंलडाउँछन्। 12 ितनका आँखा बल्द ैगरकेो
आगो जस्तो छ। ितनका िशरमा अनेक मुकुटहरू छन्। ितनको नाउँ
ितनीमािथ लेिखएको छ। तर ितनी मात्र एक जना छन् जसले त्यो नाउँ
जान्दछन्। अन्य कुन ैमािनसले त्यो नाउँ जान्दनै। 13 ितनले रगतमा
डुबाएको पोशाक पिहरकेा िथए। ितनको नाउँ परमेश्वरको वचन हो।

14 स्वगर्का सेनाहरू ितनलाई पछ्याइ रहेका िथए। ितनीहरू सेता
घोडामा सवार िथए। ितनीहरू सेतो अिन सफा िचल्लो मलमलका
पिहरनमा िथए। 15 घोडसवारको मुखबाट एक धािरलो तरवार बािहर
िनस्कन्छ। ितनले राष्ट्रहरूलाई परास्त गनर्का िनिम्त यो तरवार प्रयोग
गनेर्छन्। ितनले फलामे डन्डाले राष्ट्रहरूमािथ शासन गनेर्छन्। ितनले
सवर्शिक्तमान् परमप्रभुको भयानक प्रकोपको दाख-भट्टीमा अङू्गर िनचोनेर्
छन्। 16 ितनको पोशाक अिन ितनको िफलामा यो नाउँ लेिखएको
िथयो:

राजाहरूका राजा अिन प्रभुहरूका प्रभु
17 त्यसपिछ मलेै सूयर्मा उिभएका एउटा स्वगर्दतूलाई देखें। त्यो

स्वगर्दतूले ठूलो स्वरमा मािथ आकाशमा उिडरहेका सब ैपकं्षीहरूलाई
भने, “परमेश्वरको महा-भोजमा सिम्मिलत हुनु एक साथ आऊ। 18

राजाहरू, सेनाका सेनाध्यक्षहरू अिन प्रिसद्ध मािनसहरूको मासु खान
एक साथ आऊ। घोड़ाका अिन ितनका सवारहरूका अिन सब ैमुक्त,
दास, साना अिन ठूला मािनसहरूको मासु खान एक साथ आऊ।”

19 त्यसपिछ मलेै त्यो पशु अिन पृथ्वीका राजाहरू देखें। ितनीहरूका
सेनाहरू घोड़-सवार अिन ितनका सेनािसत यदु्ध गनर्का िनिम्त एकसाथ
भेला भएका िथए। 20 तर त्यो पशुलाई कब्जा गिरयो। झूटो
अगमवक्तलाई पिन कैद गिरयो। यो झूटो अगमवक्ता त्यो िथयो जसले त्यो
पशुको िनिम्त चमत्कारीक संकेतहरू गरकेो िथयो। झूटो अगमवक्ता त्यो
िथयो जसले त्यो पशुको लािग चमत्कािरक संकेतहरू गथ्योर्। असत्य
अगमवक्ताले ती मािनसहरूलाई जसमा पशुको िचन्ह लगाइको िथयो
अिन पशुका मूिर्तलाई पूजा गथेर्, छक्याउन चमत्कािरक कमर्हरू गथ्योर्।
त्यो झूटो अगमवक्त अिन पशुलाई गन्धक बल्ने आगोको कुवामा फ्याँकी
िदए। 21 ितनीहरूका सेनाहरू घोड-सवारको मुखबाट िनस्केको
तरवारद्वारा मािरए। सम्पूणर् पxक्षीहरूले पेट भरुन्जेल ती शवहरू खाए।

एकएक हजारहजार वषवषर्र्

मलेै एक स्वगर्दतूलाई स्वगर्बाट ओिर्लहरकेो देखें। त्यो
स्वगर्दतूिसत अत्तल खाडलको चाबी िथयो। त्यो स्वगर्दतूले
आफ्नो हातमा एक ठूलो साङ्गलो पिन समातेको िथयो। 2

त्यो स्वगर्दतूले त्यो िवशाल सपर्लाई पके्र। त्यो िवशाल सपर् दानव अथवा
शतैान हो। त्यो स्वगर्दतूले त्यसलाई त्यो साङ्गलोले एक हजार वषर्को
िनिम्त बाँधे। 3 त्यो स्वगर्दतूले त्यो सपर्लाई त्यो अत्तल खाल्डामा
हािलिदए अिन त्यसलाई बन्द गिरिदए। त्यो स्वगर्दतूले सपर्लाई ताला
लगाई िदए तािक एक हजार वषर्सम्म राष्ट्रहरूलाई छल्न नसकोस्।
एकहजार वषर्पिछ केही समयको िनिम्त त्यो सपर्लाई मुक्त पानर् ुपछर् ।

4 तब मलेै केही िंसहासनहरू जहाँ मािनसहरू बसेको देखें। यी
मािनसहरू ितनीहरू िथए जसलाई न्याय गनेर् अिधकार प्रदान गिरएको
िथयो। अिन मलेै ती मािनसहरूको आत्मा देखें जसलाई मािरएको िथयो,
िकनभने ितनीहरू येशूको सत्यता अिन परमेश्वरको सन्देशप्रित िवश्वासी
िथए। ती मािनसहरूले त्यो पशु अिन त्यसको मूिर्तको उपासना गरनेन्।
ितनीहरूले आफ्ना िनधार वा आफ्ना हातमा त्यो पशुको छाप लगाएनन्।
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ती मािनसहरू फेिर जीिवत भए अिन ख्रीष्टसँग एक हजार वषर् सम्म
शासन गर।े 5 एक हजार वषर् पूरा नहुन्जेलसम्म अन्य मािनसहरू फेिर
जीिवत भएनन्।
यो मृत्य ुपिछ वौिरने प्रथमपल्ट हो। 6 ती मािनसहरू जो पािहलो

पुनरुत्थानमा सहभागी भए ितनीहरू धन्य अिन पिवत्र हुन्। यी
मािनसहरूमािथ दोस्रो मृत्यकुो कुन ैअिधकार छैन। ती मािनसहरू
परमेश्वर अिन ख्रीष्टको िनिम्त पूजाहारीहरू हुनेछन्। ितनीहरूले एक
हजार वषर्को िनिम्त शासन गनेर्छन्।

शशैतैानकोतानको पराजयपराजय

7 जब एक हजार वर्ष पूरा हुन्छ शतैानलाई उसको कैदबाट मुक्त
गिरनेछ। 8 शतैान पृथ्वीका समस्त राष्ट्रहरू गोग अिन मागोगलाई छल
गनर् जानेछ। शतैानले लडाँईको िनिम्त मािनसहरू भेला गनेर्छ। त्यहाँ
ठूल्ठूला भीड़ लाग्नेछ अिन ितनीहरू समुद्र िकनारको बालुवा सरी
अनगिन्त हुनेछन्।

9 शतैानको सेना पृथ्वी पारी गए अिन परमेश्वरका मािनसहरूका
िशिवर अिन परमेश्वरको प्यारो नगर विरपिर एकित्रत भए। तर स्वगर्बाट
आगो आयो अिन शतैानको सेनालाई ध्वंश पायोर्। 10 अिन शतैान
जसले मािनसहरूलाई छल गिररहेको िथयो, जिलरहेको गन्धकको
पोखरीमा हािलिदयो जहाँ झूटो अगमवक्ता अिन त्यो पशु अिघ नै
फ्याँिकएको िथयो। त्यहाँ िदन रात सदासवर्दा ितनीहरूलाई सजाय
भोगाइनेछ।

ससंसंारकोसारको मािनसहरूकोमािनसहरूको न्यायन्याय

11 तब मलेै एक िवशाल सेतो िंसहासन देखें। मलेै एक उहाँलाई देखें
जो िंसहासनमा हुनु हुन्थ्यो। उनीदेिख पृथ्वी अिन आकाश भागे अिन
अिल्पए। 12 अिन मलेै ती महान अिन साधारण मािनसहरू जो
मिरसकेका िथए, िंसहासन अिघ उिभएका देखें। अिन त्यो जीवनको
पुस्तक खोिलयो। त्यहाँ अन्य पुस्तकहरू पिन खलु्ला िथए। यी मरकेा
मािनसहरूलाई ितनीहरूले गरकेा कमर्हरूको आधारमा जुन ती
िकताबरुमा लेिखएका िथए न्याय गिरयो।

13 समुद्रले ती मृत मािनसहरूलाई छोिड िदयो जो त्यसमा िथए। मृत्यु
अिन पातालले ितनीहरूसँग भएका मृत मािनसहरू िदए। प्रत्येक
मािनसलाई उसले गरकेा कमर्को आधारमा न्याय गिरयो। 14 अिन मृत्यु
एवं पाताललाई अिग्न-कुण्डमा हािलयो। यो अिग्न-कुण्ड दोस्रो मृत्य ुहो।
15 यिद कुन ैमािनसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेिखएको नभेट्टाइए
त्यो मािनसलाई अिग्न-कुण्डमा हािलन्थ्यो।

नयाँनया ँयरुशलयरुशलेेमम

तब मलेै एउटा नयाँ स्वगर् अिन नयाँ पृथ्वी देखें। पिहलो स्वगर्
अिन पृथ्वी अदृश्य भयो। अब त्यहाँ सागर िथएन। 2 अिन
मलेै पिवत्र नगरलाई स्वगर् अिन परमेश्वर तलितर झिररहेको

देखँे। यो पिवत्र नगर नयाँ यरुशलेम हो। यसलाई आफ्नो पितको िनिम्त
िंसगािरएकी दलुही जस्त ैबनाइएको िथयो।

3 मलेै िंसहासनबाट आएको ठूलो आवाज सुनें। त्यो आवाजले भन्यो,
“अब परमेश्वरको भवन मािनसहरूसँग छ। उनी ितनीहरूसँग रहनेछन्।
ितनीहरू उनका मािनसहरू हुनेछन्। परमेश्वर स्वय ंितनीहरूिसत हुनेछन्
अिन ितनीहरूका परमेश्वर बन्नेछन्। 4 परमेश्वरले ितनीहरूको आखाँबाट
जम्म ैआँसु पुछ्नु हुनेछ। अब उसो त्यहाँ मृत्य,ु शोक, रोदन वा पीडा
केही हुने छैन। सब ैपुरानो वस्तुहरू िबतेर गए।”

5 उनी एक जो िंसहासनमा िथए उहाँले भन्नुभयो, “हेर! अिहले म
हरके कुरालाई नयाँ तुल्याउँदछुै।” तब उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई लेख,
िकनभने यी वचनहरू िवश्वासयोग्य अिन सत्य छन्।”

6 उहाँ जो िंसहासनमा हुनुहुनथ्यो उहाँले मलाई भन्नुभयो, “अब
िसिद्धयो। म न ैअल्फा अिन ओमेगा, आिद अिन अन्त हँु। म कुन ैपिन
मािनस जो ितखार्एको छ उसलाई जीवनका पानीको फोहराबाट िसत्तैमा
िदनेछु। 7 कुन ैमािनस, जसले िवजय प्राप्त गछर् , यो सब ैप्राप्त गनेर्छ। अिन
म उसको परमेश्वर हुनेछु। अिन ऊ मेरो छोरो हुनेछ। 8 तर मािनसहरू
जो कातर, अिवश्वासी घृणाजनक कमर् गनेर्, हत्यारा व्यिभचारी जादवूाला,

मूिर्तपूजक अिन जम्म ैझूटा बोल्नेहरू छन् ितनीहरूले गन्धकको अिग्न
कुण्डमा ठाँउ पाउँछन्। यो दोस्रो मृत्य ुहो।”

9 सात स्वगर्दतूहरू मध्ये एकजना दतू मेरोमा आए। ितनी स्वगर्दतूहरू
मध्येका एक हुन् जसकोमा अिन्तम आिखरी कष्टहरूले भिरएका सात
कचौराहरू िथए। ती स्वगर्दतूले भने, “मिसत आऊ। म ितमीहरूलाई
परमेश्वरको थुमाको दलुही देखाँउछु जो परमेश्वरको थुमाकी पत्नी हो।”
10 ती स्वगर्दतूले मलाई आत्मामा बोकेर अत्यन्त िवशाल अिन उच्च
पवर्तमा लगे अिन पिवत्र नगर, यरुशलेम देखाए। त्यो नगर परमेश्वरको
स्वगर्बाट-तलितर भिररहेथ्यो।

11 यो परमेश्वरको मिहमाले चिम्करहेथ्यो। यसको चमक वहुमूल्य रत्न
िबल्लौर झैं उज्वल िथयो। 12 त्यो नगरमा बाह्र ढोकाहरूसिहत एक
िवशाल उच्च पखार्ल िथयो जहाँ बाह्रजना स्वगर्दतूहरू िथए। प्रत्येक
ढोकामा इस्राएलीहरूका बाह्र वंशहरू मध्ये एक वंश पिरवारको नाउँ
लेिखएको िथयो। 13 पूवर्पिट्ट तीन ढोका, उत्तरपट्टी तीनवटा ढोका,
दिक्षणपट्टी तीनवटा ढोका अिन पिश्चमपट्टी तीनवटा ढोकाहरू िथए। 14

नगरका पखार्ल बाह्रवटा आधारिशलामािथ िनमार्ण गिरएको िथयो।
िसलाहरूमा भेंडा़को पाठाको बाह्र-प्रेिरतहरूको नाउँ लेिखएको िथयो।

15 त्यो स्वगर्दतू जसले मिसत कुरा गर,े ितनको हातमा सुनको नाप्ने
डन्डा िथयो। त्यो स्वगर्दतूिसत भएको डन्डा, त्यसको ढोका अिन
पखार्लहरू नाप्नको लािग िथयो। 16 त्यो नगर एक वगार्कार के्षत्रमा
िनमार्ण गिरएको िथयो। त्यसको लम्वाई र चौंडाइ बराबर िथयो।
स्वगर्दतूले त्यो डन्डाले नगरको नाप गर।े त्यो नगर बाह्र हजार स्टेिडया
लामो, बाह्र हजार स्टेिडया चौडा अिन बाह्र हजार स्टेिडया अग्लो िथयो।
17 स्वगर्दतूले पखार्ललाई पिन नापे। त्यो एक सय चवालीस हात िथयो।
यो मािनसहरूको नपाई हो जो स्वगर्दतूले चलाए। 18 पखार्ल िवल्लौरले
बनाइएको िथयो। त्यो नगर शुद्ध काँच जस्तो शुद्ध सुनले िनमार्ण भएको
िथयो।

19 त्यो नगरको पखार्लका आधारिशलामा हरके िकिसमका मूल्यवान
मोतीहरू िथए। पिहलो आधारिशला िबल्लौर, दोस्रो नीलम, 20 तेस्रो
स्फिटक, चौथो पन्ना, पाँचौ गोमेद, छैटौ मानक, सातौं पीतमिण, आठौं
िपरोजा, नवौं पोखराज, दशौ लहसूने, एधारौं धुम्रकान्त अिन बाह्रौं
चन्द्रकान्त रत्नहरू िथए। 21 बाह्र ढोकाहरू बाह्र मोतीहरू िथए। प्रत्येक
ढोका एक एक मोितद्वारा िनमार्ण गिरएको िथयो। नगरको गल्ली सफा काँच
झैं शुद्ध सुनको बनाइएको िथयो। त्यो सुनको काँच जस्त ैस्वच्छ िथयो।

22 मलेै नगरमा मिन्दर देिखन। सवर्-शिक्तमान परमप्रभु परमेश्वर अिन
थुमा नगरको थुमा िथयो। 23 नगरलाई उज्यालो पानर् सूयर् अिन चन्द्रमा
चाँिहँदनैथ्यो िकनभने परमेश्वरको मिहमाले त्यो नगरलाई प्रकाश िदन्छ
अिन भेंड़ाको पाठा नगरको बत्ती हो।

24 संसारका राष्ट्रहरू नगरको प्रकाशमा िहँड्नेछन्। पृथ्वीका
राजाहरूले आफ्ना गौरव त्यो नगरमा ल्याउने छन्। 25 नगरको
ढोकाहरू कुन ैिदन, बन्द रहेन, िकनभने त्यहाँ रात छैन। 26 राष्ट्रहरूका
महानता अिन सम्पित त्यो नगरमा ल्याइनेछ। 27 नगरमा अस्वच्छ
वस्तुहरू कोही पस्न पाउने छैन। कुन ैपिन मािनस जो लज्जाजनक कुरा
गछर्  वा झूटो बोल्छ यो नगरमा किहल्य ैप्रवेश गनेर् छैन। केवल ती
मािनसहरू जसका नाउँ भेंडा़का पाठाको पुस्तकमा लेिखएको छ, नगरमा
प्रवेश गनेर्छन्।

तब त्यो स्वगर्दतूले मलाई जीवन-जलको नदी देखाए। नदी
स्फिटक जस्तो चिम्कलो िथयो। त्यो नदी परमेश्वर अिन
भेंडा़को पाठाको िंसहासनबाट बिगरहेको िथयो। 2 त्यो

नगरको गल्लीको माझबाट विगरहेकोथ्यो। जीवन वृक्ष वषेर्नी बाह्र वटा फल
फल्द ैनदीको एकपाट्टी िथयो। प्रत्येक मिहना यसमा फल फल्छ। वृक्षका
पातहरू मािनसहरूको िवमार िनको पानर् ुलाई िथए।

3 परमेश्वरको सराप परकेो कुन ैवस्तुले त्यो नगरमा स्थान पाउने छैन।
परमेश्वर अिन भेंडा़को पाठाको िंसहासन नगरमा रहने छ। परमेश्वरका
सेवकहरूले उहाँलाई आराधना गनेर्छन्। 4 ितनीहरूले उनको चेहरा
देख्नेछन्। परमेश्वरको नाउँ ितनीहरूको िनधारमा हुनेछ। 5 त्यहाँ फेिर
रात पनेर् छैन। मािनसहरूलाई सूयर्को प्रकाशको आवश्यकता पनेर् छैन।
परमप्रभु परमेश्वरले ितनीहरूलाई प्रकाश िदनेछन्। अिन ितनीहरूले
सदासवर्दा राजाहरूले जस्त ैशासन गनेर्छन्।
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6 त्यो स्वगर्दतूले मलाई भने, “यी वचनहरू िवश्वासनीय अिन सत्य
हुन्। परमप्रभु अगमवक्ताहरूको आत्माहरूका परमेश्वर हुन्। परमेश्वरले
आफ्ना सेवकहरूलाई ती कुराहरू, जो चाँडै हुनु पनेर्छ, देखाउन
स्वर्गदतूलाई पठाए।” 7 “सुन! म चाँडै आउँदछुै। त्यो मािनस, जसले यस
पुस्तकका अगमवाणीका शब्दहरू पालन गछर् , धन्य हुन्।”

8 म यहून्ना हँु। म न ैत्यो हँु जसले यी कुराहरू सुनें अिन देखें। यी
कुराहरू सुनें अिन देखे पिछ, त्यो स्वगर्दतूले मलाई यी कुराहरू देखाए,
म उनको पाउ सामुन्ने उनलाई उपासना गनर् झूकँे। 9 तर त्यस स्वगर्दतूले
मलाई भने, “मेरो उपासना नगर।जस्तो ितमी अिन ितम्रो भाइ
अगमवक्ताहरू छन् त्यस्त ैम एक सेवक मात्र हँु। म अरू मािनसहरू
जस्तो हँु जसले यो पुस्तकमा भएको िशक्षाको पालन गछर् । ितमीले
परमेश्वरको उपासना गनर् ु पछर् !”

10 तब स्वगर्दतूले मलाई भने, “यस पुस्तकको अगमवाणीका
वचनहरूलाई गुप्त राख्नु हँुदनै। यी कुराहरू पुरा हुनलाई समय आई
सकेको छ। 11 त्यो मािनसलाई, जसले नराम्रो गदैर्छ, गनर् देऊ। मािनस
जो अस्वच्छ छ उसलाई अस्वच्छ रहन देऊ। मािनस जसले सही कुरा
गदैर्छ गनर् देऊ। मािनस जो पिवत्र छ, पिवत्र रहन देऊ।”

12 “सुन! म चाँडै आउँदछुै। मिसत पुरस्कारहरू ल्याउने छु। प्रत्येक
मािनसले जे गरकेो छ त्यसको मूल्य चुकाउनेछु। 13 मन ैअल्फा अिन
ओमेगा हँु, प्रथम अिन अिन्तम हँु।

14 “ती मािनसहरू धन्य हुनेछन् जसले आफ्ना वस्त्रहरू सफा
धुन्छन्। जीवनको रुखबाट फल खाने अिधकार ितनीहरूले पाउँनेछन्

ितनीहरू नगरका ती ढोकाहरूबाट पस्छन्। 15 नगर बािहर कुकुरहरू,
जादवूालाहरू यौन-पापीहरू, हत्याराहरू, मूित्तर् पूजकहरू अिन असत्य
मन पराउने अिन असत्य बोल्ने मािनसहरू छन्।

16 “मलेै मण्डलीहरूका िनिम्त यी कुराहरू ितमीलाई भन्न मेरो
स्वगर्दतू पठाँए। म दाऊद पिरवारको सन्तान हँु। म चिम्कलो िबहानीको
तारा हँु।”

17 आत्मा अिन बेहुलीले भन्छन्, “आऊ!” जसले सुन्छ त्यसले
भनोस् “आउनुहोस्” जो ितखार्उँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गछर्
त्यसले जीवनको पानी िसत्तैमा िलओस्।

18 म हरके मािनसलाई चेतावती िदन्छु जसले यो पुस्तकमा भएका
अगमवाणीका वचनहरू सुन्छ यिद कुन ैमािनसले यी वचनहरूमा कुनै
पिन कुरा थप्छ, तब परमेश्वरले त्यस मािनसलाई यस पुस्तकमा
लेिखएको कष्टहरू िदनु हुनेछ। 19 अिन यिद कुन ैमािनसले यो
पुस्तकको अगमवाणीका वचनहरू हटाउँछ, तब परमेश्वरले जीवनको वृक्ष
अिन पिवत्र नगरको, जसको बारमेा यस पुस्तकमा लेिखएको छ, त्यस
मािनसको अशं हटाइ िदनु हुनेछ।

20 येशू न ैउहाँ एक हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ िक यी कुराहरू सत्य
हुन्। अिहले उहाँले भन्नुहुन्छ, “हो, म चाँडै आउँदछुै।”
आिमन। हे प्रभु येशू! आउनुहोस्।
21 प्रभु येशूको अनुग्रह समस्त मािनसहरू साथ रहोस्। आिमन।
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